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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
     Οι κεντρικές τράπεζες στην Ευρώπη είχαν πάντα το προνόµιο να εκδίδουν και να 

διαχειρίζονται τα εθνικά νοµίσµατα: το εθνικό νόµισµα έγινε ένα απαραίτητο 

συστατικό της εθνικής κυριαρχίας. Τα εθνικά χαρτονοµίσµατα, που κατείχαν έναν 

εξαιρετικά σηµαντικό ρόλο στην κυκλοφορία του χρήµατος και τελικά 

αντικατέστησαν τα χρυσά και ασηµένια νοµίσµατα, έφερναν σε επικοινωνία τον 

εθνικό πολιτισµό και τα εθνικά σύµβολα. Ταυτόχρονα µε τον όλο και αυξανόµενο 

ρόλο των χαρτονοµισµάτων σαν µέσο πληρωµής στη µοντέρνα οικονοµική ζωή, οι 

εκδότες τους, δηλαδή οι κεντρικές τράπεζες, αύξησαν τη σηµαντικότητά τους, και η 

διαχείριση της νοµισµατικής πολιτικής έγινε ένα σηµαντικό κοµµάτι της εθνικής 

οικονοµικής πολιτικής. 

     Αντίθετα µε αυτό το ιστορικό πλαίσιο, η πραγµατοποίηση της Ευρωπαϊκής 

Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης (ΟΝΕ) στα τέλη του 20ού αιώνα, ήταν 

µοναδική στο ότι εισήγαγε ένα νέο νοµισµατικό καθεστώς, µε ένα µόνο νόµισµα για 

ένα µεγάλο τµήµα της Ευρώπης. Τα 12 Κράτη Μέλη της ΕΕ που έχουν υιοθετήσει 

µέχρι τώρα το ευρώ αντιπροσωπεύουν τα δύο τρίτα του συνολικού πληθυσµού της 

ΕΕ και στην πορεία, αναµένεται επέκταση της ζώνης του ευρώ και σε άλλα Κράτη 

Μέλη της ΕΕ.  
     Απαιτούµενο της µεταβίβασης της νοµισµατικής πολιτικής σε Κοινοτικό επίπεδο, 

ήταν οι ουσιαστικές αλλαγές στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο κεντρικών τραπεζών. Η 

εγκαθίδρυση ενός νέου υπερεθνικού νοµισµατικού οργανισµού, της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), και η ολοκλήρωση των εθνικών Κεντρικών Τραπεζών 

σε ένα Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ), και του υποσυνόλου του 

(Ευρωσύστηµα), είναι αντιπροσωπευτικά του υπερεθνικού χαρακτήρα των 

Ευρωπαϊκών κεντρικών τραπεζών. Μέχρι σήµερα, καµιά άλλη περιοχή πολιτικής της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας δεν έχει φτάσει σε τέτοιο σηµείο ολοκλήρωσης όπως η 

νοµισµατική και συναλλαγµατική πολιτική. Πουθενά αλλού η Κοινότητα δεν έχει 

αναπτύξει τη δική της ταυτότητα πιο πειστικά απ’ ότι στο ευρώ και την ΕΚΤ. 

     Η ΕΚΤ είναι επίσης η ενσάρκωση του µοντέρνου συστήµατος κεντρικών 

τραπεζών: ο κεφαλαιώδους σηµασίας αντικειµενικός σκοπός της νοµισµατικής της 

πολιτικής είναι η σταθερότητα των τιµών. Είναι ανεξάρτητη µε µια καθαρή και 

ακριβέστατη εντολή. Είναι πλήρως υπόλογη στους πολίτες και στους αιρετούς τους 
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αντιπροσώπους για την εκτέλεση της εντολής αυτής. Αυτά τα χαρακτηριστικά δεν 

είναι απαραίτητα το αποτέλεσµα απλώς της Ευρωπαϊκής εξέλιξης. Είναι σε συµφωνία 

µε την παγκόσµια τάση. Ωστόσο, σχεδόν πουθενά αυτά τα χαρακτηριστικά δεν 

επεξηγούνται τόσο καθαρά και αυστηρά όπως στο Καταστατικό του ΕΣΚΤ και της 

ΕΚΤ. Η ενσάρκωσή τους στην Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, µε 

ηµισυνταγµατικό καθεστώς, υπογραµµίζει το πόσο σηµαντικά είναι στο νέο 

νοµισµατικό καθεστώς της Ευρώπης. Η κωδικοποίηση του νόµου για τις κεντρικές 

τράπεζες στη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και το Καταστατικό του ΕΣΚΤ 

είναι πιθανό να χρησιµεύσει ως σηµείο αναφοράς και για τις κεντρικές τράπεζες 

εκτός της ΕΕ: η Ελβετία για παράδειγµα, έχει πρόσφατα αναθεωρήσει τη δράση της 

Εθνικής της Τράπεζας σύµφωνα µε το Καταστατικό του ΕΣΚΤ. 

     Αυτή η εργασία έχει ως στόχο να αναλύσει τις πολιτικές και τις δραστηριότητες 

που αναπτύσσει η ΕΚΤ σε όλους τους τοµείς της οικονοµικής δραστηριότητας στα 

πλαίσια της ζώνης του ευρώ και όχι µόνο. Ιδιαίτερη σηµασία δίνεται στη 

σταθερότητα των τιµών που είναι και ο πρωταρχικός στόχος της πολιτικής της. Πιο 

συγκεκριµένα αναλύονται: 

 

1) Η νοµισµατική πολιτική 

2) Οι εξωτερικές λειτουργίες 

3) Τα συστήµατα πληρωµών και εξισορροπητικά συστήµατα 

4) Η έκδοση νοµισµάτων και χαρτονοµισµάτων 

5) Η συλλογή και συµπλήρωση στατιστικών 

6) Η οικονοµική έρευνα 

7) Η συνεισφορά της ΕΚΤ στην προνοητική επιστασία και χρηµατοοικονοµική 

σταθερότητα. 

 

     Πριν όµως από την αναφορά των πολιτικών και των δραστηριοτήτων της ΕΚΤ, 

γίνεται µια σύντοµη ανάπτυξη των εννοιών του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών 

Τραπεζών και του Ευρωσυστήµατος, για την αποσαφήνισή τους. Επίσης γίνεται 

αναφορά στα όργανα λήψης αποφάσεων της ΕΚΤ για τη σωστή κατανόηση της 

διοικητικής δοµής της, καθώς και στα µέλη του προσωπικού της. Τέλος, δε θα ήταν 

δυνατό να µη γίνει µια σύντοµη αλλά πολύ ουσιαστική ανάπτυξη της ιδιότητας της 

ανεξαρτησίας της ΕΚΤ, που είναι καθοριστικής σηµασίας για την απρόσκοπτη και 

αποτελεσµατική εκτέλεση των λειτουργιών που της έχουν ανατεθεί. 
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     Τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή µου, κύριο 

Ερωτόκριτο Βαρελά, χωρίς την ενθάρρυνση και σηµαντική βοήθεια του οποίου, η 

πραγµατοποίηση της παρούσας εργασίας θα ήταν δύσκολο ολοκληρωθεί.    
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Η ΕΚΤ, ΤΟ ΕΣΚΤ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ 
 

     Έχοντας υιοθετήσει το ευρώ σαν κοινό τους νόµισµα, τα Κράτη Μέλη της ΕΕ που 

ανήκουν στη ζώνη του ευρώ, έχουν εγκαταλείψει τη νοµισµατική τους κυριαρχία. Η 

ΕΚΤ, ως ο πυρήνας του νεοσύστατου συστήµατος κεντρικών τραπεζών που 

ονοµάζεται Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ), έχει αναλάβει την 

ευθύνη της νοµισµατικής πολιτικής για τη ζώνη του ευρώ. Το ΕΣΚΤ αποτελείται από 

την ΕΚΤ και τις εθνικές ΚΤ των 25 Κρατών Μελών της ΕΕ.       

     Σύµφωνα µε τη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, στο ΕΣΚΤ έχει εµπιστευτεί 

η διεξαγωγή των λειτουργιών των κεντρικών τραπεζών για το ευρώ. Ωστόσο, µιας 

και το ΕΣΚΤ δεν έχει νοµική υπόσταση από µόνο του, και εξαιτίας των διαφορετικών 

επιπέδων ολοκλήρωσης της ΟΝΕ, αυτοί που πραγµατικά ενεργούν είναι η ΕΚΤ και οι 

εθνικές ΚΤ των χωρών της ζώνης του ευρώ. Αυτοί ασκούν τις κύριες λειτουργίες του 

ΕΣΚΤ κάτω από τον όρο ‘‘Ευρωσύστηµα’’. 

     Η ΕΚΤ και οι εθνικές ΚΤ έχουν τη δυνατότητα να δράσουν, όµως όταν εκτελούν 

καθήκοντα που παραχωρήθηκαν στο ΕΣΚΤ δρουν σύµφωνα µε τους αντικειµενικούς 

σκοπούς του, τους Κανόνες της Συνθήκης και του Καταστατικού και τις αποφάσεις 

που παίρνονται από τα όργανα λήψης αποφάσεων της ΕΚΤ. Έτσι, ο όρος ΕΣΚΤ 

δείχνει ένα θεσµικό πλαίσιο που εγκαθιστά ένα ‘‘οργανικό δεσµό’’ ανάµεσα στην 

ΕΚΤ και τις εθνικές ΚΤ. ∆ιασφαλίζει ότι 1) η λήψη αποφάσεων είναι συγκεντρωτική, 

και 2) τα καθήκοντα που η Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας έχει παραχωρήσει 

στο ΕΣΚΤ εκτελούνται από κοινού και µε συνέπεια, σύµφωνα µε των καθορισµό των 

δυνάµεων και των αντικειµενικών σκοπών του συστήµατος. 

     Το ΕΣΚΤ περιλαµβάνει τις εθνικές ΚΤ όλων των Κρατών Μελών της ΕΕ, ακόµα 

και αυτών που δεν έχουν υιοθετήσει το ευρώ (∆ανία, Ηνωµένο Βασίλειο, Σουηδία και 

τα δέκα νέα Κράτη Μέλη της ΕΕ). Καθώς τα Κράτη Μέλη που δε συµµετέχουν έχουν 

διατηρήσει τη νοµισµατική τους κυριαρχία, οι κεντρικές τους τράπεζες δεν 

αναµιγνύονται µε τη διεξαγωγή των κεντρικών λειτουργιών του Συστήµατος. 

Επιπλέον, για την καλύτερη κατανόηση του σύνθετου οικοδοµήµατος του ΕΣΚΤ, το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΚΤ αποφάσισε το Νοέµβριο του 1998 να υιοθετήσει τον 

όρο ‘‘Ευρωσύστηµα’’. Αυτός ο όρος αναφέρεται στη σύνθεση - η ΕΚΤ και οι εθνικές 

ΚΤ των Κρατών Μελών που έχουν υιοθετήσει το ευρώ - µε την οποία το ΕΣΚΤ 

εκτελεί τα βασικά του καθήκοντα. 

 4



     Υπάρχουν τρεις κύριοι πολιτικοί και οικονοµικοί λόγοι για του οποίους 

εγκαταστάθηκε ένα σύστηµα για να διεξάγει της λειτουργίες κεντρικής τράπεζας, και 

όχι µια µόνο κεντρική τράπεζα: 

 

1. Η εγκαθίδρυση µιας µόνο κεντρικής τράπεζας για όλη τη ζώνη του ευρώ (που 

πιθανόν να συγκέντρωνε τις δουλειές της κεντρικής τράπεζας σε ένα µόνο 

µέρος) δε θα ήταν αποδεκτή σε πολιτικό επίπεδο. 

 

2. Το Ευρωσύστηµα βασίζεται στην εµπειρία των εθνικών ΚΤ, διατηρεί τη 

θεσµική τους κατάσταση και τις λειτουργικές τους δυνατότητες. Επιπλέον, οι 

εθνικές ΚΤ συνεχίζουν να εκτελούν ορισµένα καθήκοντα άσχετα µε το 

Ευρωσύστηµα. 

 

3. ∆εδοµένης της µεγάλης γεωγραφικής έκτασης της ζώνης του ευρώ, 

θεωρήθηκε χρήσιµο να δοθεί στα πιστωτικά ιδρύµατα πρόσβαση στις ΚΤ, σε 

κάθε Κράτος Μέλος που συµµετέχει. ∆εδοµένου του µεγάλου αριθµού εθνών 

και πολιτισµών στη ζώνη του ευρώ, τα εγχώρια ιδρύµατα (αντί ενός 

υπερεθνικού) θεωρήθηκε πως είναι καλύτερα κατανεµηµένα για να παρέχουν 

πρόσβαση στο Ευρωσύστηµα. 

      

     Το οικοδόµηµα του Ευρωσυστήµατος σέβεται τον εθνικό και πολιτισµικό 

διαχωρισµό στη ζώνη του ευρώ. Την ίδια στιγµή, το γεγονός ότι οι εθνικές ΚΤ είναι 

αυτόνοµες οντότητες, καλλιεργεί το συναγωνισµό και βοηθάει στη βελτίωση της 

αποτελεσµατικότητας της λειτουργικής διαχείρισης µέσα στο Ευρωσύστηµα.  

 

 

ΟΡΓΑΝΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ 
 

     Η διαδικασία λήψης αποφάσεων στο Ευρωσύστηµα γίνεται µέσο των οργάνων 

λήψης αποφάσεων, δηλαδή το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και την Εκτελεστική Επιτροπή. 

Όσο υπάρχουν Κράτη Μέλη που δεν έχουν υιοθετήσει το ευρώ, υπάρχει και το 

Γενικό Συµβούλιο σαν ένα τρίτο όργανο λήψης αποφάσεων. 
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∆ιοικητικό Συµβούλιο 

 

     Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από όλα τα µέλη της Εκτελεστικής 

Επιτροπής (6) και τους διοικητές των εθνικών ΚΤ των Κρατών Μελών που έχουν 

υιοθετήσει το ευρώ. Είναι το πρωταρχικό όργανο λήψης αποφάσεων της ΕΚΤ. Το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι υπεύθυνο για: 

 

• την υιοθεσία των κατευθυντήριων γραµµών και αποφάσεων που είναι 

απαραίτητες για τη διασφάλιση της εκτέλεσης των καθηκόντων που έχουν 

εµπιστευτεί στο Ευρωσύστηµα από τη Συνθήκη και το Καταστατικό  

• το σχηµατισµό της νοµισµατικής πολιτικής της ζώνης του ευρώ, 

συµπεριλαµβανοµένου των ενδιάµεσων νοµισµατικών στόχων, τα επιτόκια 

και την προσφορά διαθεσίµων του Ευρωσυστήµατος 

• την απόφαση χρήσης άλλων λειτουργικών µεθόδων νοµισµατικού ελέγχου 

• την υιοθεσία του Κανονισµού που αφορά τον υπολογισµό και καθορισµό των 

ελαχίστων ρευστών διαθεσίµων 

•  την υιοθεσία κανονισµών που διασφαλίζουν την ισορροπία των συστηµάτων 

πληρωµών µέσα στην Κοινότητα 

• έκδοση κατευθυντήριων γραµµών για λειτουργίες των εθνικών ΚΤ και των 

Κρατών Μελών µε τα εναποµείναντα ξένα αποθεµατικά 

• λήψη των απαραίτητων µέτρων για τη συµµόρφωση µε τις κατευθυντήριες 

γραµµές της ΕΚΤ 

• την εκπλήρωση του συµβουλευτικού ρόλου της ΕΚΤ 

• την έγκριση της έκδοσης των χαρτονοµισµάτων του ευρώ και τον όγκο της 

έκδοσης των νοµισµάτων του ευρώ στη ζώνη του ευρώ και 

• την εγκατάσταση των απαραίτητων κανόνων για τη λογιστική τυποποίηση 

των λειτουργιών που αναλαµβάνονται από τις εθνικές ΚΤ.  

 

     Από τις αρµοδιότητες αυτές προκύπτει ότι η Συνθήκη και το Καταστατικό 

παραχωρούν στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο τη δύναµη να παίρνει τις πιο σηµαντικές και 

στρατηγικής σηµασίας αποφάσεις για το Ευρωσύστηµα. Συγκεκριµένα, στη λήψη 

νοµισµατικών αποφάσεων, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δρα µε απλή πλειοψηφία των 

µελών που είναι οι ίδιοι παρόντες. Κάθε µέλος έχει µια ψήφο (‘‘ένα άτοµο , µία 
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ψήφος’’). Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο Πρόεδρος έχει την αποφασιστική ψήφο. Για 

κάποιες χρηµατοοικονοµικές αποφάσεις που έχουν να κάνουν µε την ιδιότητα των 

εθνικών ΚΤ σαν µέτοχοι του κεφαλαίου της ΕΚΤ, οι ψήφοι του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου σταθµίζονται σύµφωνα µε το µέρισµά τους στο κεφάλαιο της ΕΚΤ. Τα 

Μέλη της Εκτελεστικές Επιτροπής δεν ψηφίζουν. Σε αυτές τις περιπτώσεις ένας 

διοικητής που δεν µπορεί να παραστεί, µπορεί να στείλει αντιπρόσωπο. 

     Σύµφωνα µε το Καταστατικό, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο πρέπει να συγκαλείται 

τουλάχιστον 10 φορές το χρόνο. Η τωρινή πρακτική του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

είναι να συγκαλείται κάθε 2 εβδοµάδες στη Φρανκφούρτη.  

 

Εκτελεστική Επιτροπή 

 

     Η Εκτελεστική Επιτροπή απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο της 

ΕΚΤ και άλλα 4 µέλη που έχουν διοριστεί ανάµεσα από άτοµα αναγνωρισµένου 

κύρους και επαγγελµατικής εµπειρίας στα νοµισµατικά και τραπεζικά τεκταινόµενα. 

Η διαδικασία διορισµού παρέχει ένα υψηλό επίπεδο νοµιµότητας στις αποφάσεις της 

Εκτελεστικής Επιτροπής. Οι διορισµοί πρέπει να γίνονται µε κοινή συµφωνία των 

κυβερνητών των Κρατών Μελών σε επίπεδο ηγετών κράτους ή κυβέρνησης, µε 

υπόδειξη από το Συµβούλιο της ΕΕ αφού έχει γίνει σύσκεψη του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου  και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΚΤ. Οι κύριες ευθύνες της 

Εκτελεστικής Επιτροπής είναι:  

 

• να εφαρµόσει τη νοµισµατική πολιτική σε συµφωνία µε τις κατευθυντήριες 

γραµµές και αποφάσεις που καθορίζονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

• να εκδίδει τις απαραίτητες οδηγίες στις εθνικές ΚΤ για την εφαρµογή των 

κατευθυντήριων γραµµών και αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

• να είναι υπεύθυνη για τις τρέχουσες υποθέσεις της ΕΚΤ, και 

• να εκτελεί διάφορες αρµοδιότητες που της αναθέτονται από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο, συµπεριλαµβανοµένου αυτών που είναι ρυθµιστικής φύσης. 

 

     Το Καταστατικό ορίζει ρητώς ότι η εφαρµογή της νοµισµατικής πολιτικής είναι 

αποκλειστική αρµοδιότητα της Εκτελεστικής Επιτροπής και δεν είναι στη διάθεση 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
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     Αυτές οι ευθύνες της Εκτελεστικής Επιτροπής δικαιολογούν τη θέση της ως το 

πρωταρχικό όργανο λήψης αποφάσεων της ΕΚΤ. Η ικανότητα της Εκτελεστικής 

Επιτροπής να υιοθετεί τις οδηγίες που απευθύνονται στις εθνικές ΚΤ επιτρέπει στο 

Ευρωσύστηµα να αντιδρά και να προσαρµόζεται σε γρήγορα µεταβαλλόµενες 

συνθήκες  στις αγορές κεφαλαίου και χρήµατος, να διευθύνει ειδικές καταστάσεις και 

να αντιµετωπίζει επείγουσες καταστάσεις. 

     Η Εκτελεστική Επιτροπή συνήθως δρα µε απλή πλειοψηφία των µελών που είναι 

παρόντα. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο Πρόεδρος έχει την αποφασιστική ψήφο. 

Τρέχουσα πρακτική είναι η Εκτελεστική Επιτροπή να συγκαλείται τουλάχιστον µια 

φορά την εβδοµάδα. 

 

Γενικό Συµβούλιο  

 

     Το Γενικό Συµβούλιο διασφαλίζει τη σύνδεση ανάµεσα στο Ευρωσύστηµα και τις 

εθνικές ΚΤ των Κρατών Μελών που δεν ανήκουν στη ζώνη του ευρώ. Η ύπαρξή του, 

η σύνθεση και οι ευθύνες του είναι συνέπεια των διαφορετικών επιπέδων 

ολοκλήρωσης της ΟΝΕ. Το Γενικό Συµβούλιο απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τον 

Αντιπρόεδρο της ΕΚΤ και τους διοικητές των εθνικών ΚΤ όλων των Κρατών Μελών. 

Άρα έχει τώρα 27 µέλη. Μπορεί να οριστεί ως ένα ‘‘µεταβατικό όργανο’’, εξαιτίας 

του γεγονότος ότι δεν υιοθέτησαν το ευρώ, όλα τα Κράτη Μέλη. Επιπλέον, είναι 

υπεύθυνο να δίνει συµβουλές στις απαραίτητες προετοιµασίες για αµετάκλητες 

µεταβολές των συναλλαγµατικών ισοτιµιών των νοµισµάτων των Κρατών Μελών 

που δεν έχουν υιοθετήσει ακόµα το ευρώ. Ακόµα, συνεισφέρει σε συγκεκριµένες 

δραστηριότητες του ΕΣΚΤ, όπως οι συµβουλευτικές λειτουργίες και η συλλογή 

στατιστικών. Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ πρέπει να ενηµερώνει το Γενικό Συµβούλιο για 

τις αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Ούτε η Συνθήκη, ούτε το Καταστατικό, 

αναφέρουν κάποιον αριθµό συνεδριάσεων για το Γενικό Συµβούλιο. Τρέχουσα 

πρακτική είναι το Γενικό Συµβούλιο να συγκαλείται κάθε τρεις µήνες στη 

Φρανκφούρτη. 
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ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΕΚΤ 
 

     Η ΕΚΤ απασχολεί προσωπικό που προέρχεται από όλα τα Κράτη Μέλη της ΕΕ. 

Στα τέλη του 2003 απασχολούσε 1.213 ανθρώπους. Ο όγκος του προσωπικού της 

ΕΚΤ είναι επαγγελµατικά καταρτισµένος και ασχολείται µε την ανάλυση και την 

έρευνα και την εταιρική διαχείριση. Σαν πυρήνας και ηγέτης του Ευρωσυστήµατος, η 

ΕΚΤ έχει δηµιουργήσει µεγάλο αριθµό θέσεων εργασίας που απαιτούν διαχειριστικά 

και αναλυτικά προσόντα. Οι περισσότεροι από αυτούς τους επαγγελµατίες, έχουν 

πτυχίο ή µεταπτυχιακό στα οικονοµικά. 

     Το προσωπικό της ΕΚΤ επιλέγεται, διορίζεται και προωθείται βάση των 

επαγγελµατικών του ικανοτήτων και βάση των αρχών της διαφάνειας, της 

δηµοσιότητας, της ίσης πρόσβασης και µη διάκρισης. Η διαδικασία επιλογής επίσης 

στοχεύει στο να διασφαλίσει την ευρύτερη δυνατή γεωγραφική προέλευση από όλα 

τα Κράτη Μέλη της ΕΕ, χωρίς να δίνει σηµασία στην εθνική προέλευση, θρησκεία ή 

αντιλήψεις, σεξουαλικό προσανατολισµό ή αναπηρία. Η ΕΚΤ δεν εφαρµόζει 

ποσοστώσεις για κάθε εθνικότητα. Αντίθετα, η πολιτική της είναι αυτή που 

διασφαλίζει ένα πεδίο δράσης για όλες τις εθνικότητες της ΕΕ. 

     Οι µισθοί και τα κοινωνικά οφέλη των µελών του προσωπικού της ΕΚΤ είναι 

συγκρίσιµα µε εκείνα άλλων Ευρωπαϊκών οργανισµών. Η ΕΚΤ έχει προγράµµατα 

που διευκολύνουν τα µέλη του προσωπικού της να µετακοµίσουν στη Φρανκφούρτη 

µαζί µε τις οικογένειές τους. Επιπλέον, προσφέρει στο προσωπικό της φροντίδα για 

τα παιδιά και διευκολύνσεις διεθνούς εκπαίδευσης. Από το Σεπτέµβριο του 2002, τα 

παιδιά του προσωπικού της ΕΚΤ µπορούν να παρακολουθούν το νέο Ευρωπαϊκό 

Σχολείο, που εγκαταστάθηκε στα βορειοδυτικά της Φρανκφούρτης. 

     Οι µισθοί που πληρώνονται από την ΕΚΤ, µαζί µε τις απολαβές των µελών της 

Εκτελεστικής Επιτροπής, υπόκεινται σε φόρο εισοδήµατος από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή προς όφελος του προϋπολογισµού της. 

     Τα δικαιώµατα του προσωπικού της ΕΚΤ προστατεύονται από το νοµικό σύστηµα 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Με βάση τη Συνθήκη, το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο έχει 

δικαιοδοσία σε κάθε διαφωνία ανάµεσα στην ΕΚΤ και το προσωπικό της. Στα 

δικαιώµατα του προσωπικού περιλαµβάνεται και το δικαίωµα της απεργίας. 

     Ένας ανεξάρτητος Κοινωνικός Λειτουργός παρέχει συµβουλές στα µέλη του 

προσωπικού σε συµβάντα σχετιζόµενα µε τη δουλειά και µεσολαβεί σε 

 9



διαπροσωπικές διαµάχες στο χώρο εργασίας. Η ΕΚΤ έχει επίσης διορίσει έναν 

ανεξάρτητο Σύµβουλο Ίσων Ευκαιριών για να συµβουλεύει σε θέµατα ίσων 

ευκαιριών γενικότερα, για παράδειγµα θέµατα που έχουν σχέση µε το γένος, την 

εθνικότητα και την ηλικία.   

 

 

Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΤ        
 

     Ένας ακρογωνιαίος λίθος της νοµισµατικής διάταξης στη ζώνη του ευρώ είναι η 

ανεξαρτησία της ΕΚΤ και των εθνικών ΚΤ της ζώνης του ευρώ από πολιτικές 

επιρροές. Η ανεξαρτησία φυλάσσεται και από τη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας και από το Καταστατικό του ΕΣΚΤ. 

     Η ανεξαρτησία της ΕΚΤ είναι ένα πόρισµα για τον πρωταρχικό σκοπό της 

διατήρησης της σταθερότητας των τιµών, και της αποκλειστικές της αρµοδιότητας 

για τη νοµισµατική πολιτική και άλλες σχετικές λειτουργίες της ζώνης του ευρώ. Η 

ΕΚΤ πρέπει να προστατεύεται από όλων των ειδών τις επιρροές που µπορεί να είναι 

αντίθετες µε την επίτευξη του πρωταρχικού της σκοπού. Μια ανεξάρτητη κεντρική 

τράπεζα, δεν είναι µόνο σε καλύτερη θέση στην επιδίωξη του στόχου της 

σταθερότητας των τιµών, αλλά επίσης είναι πιο αξιόπιστη στο κοινό από µια 

κεντρική τράπεζα που εξαρτάται από µια κυβέρνηση. Επιπλέον, οι κυβερνήσεις 

πρέπει να κυνηγούν πολλούς στόχους, και δεν είναι βέβαιο ότι θα δώσουν 

προτεραιότητα στον αντικειµενικό στόχο της διατήρησης της σταθερότητας των 

τιµών. Υπάρχει δηλαδή µια διαµάχη προτεραιοτήτων. 

     Η ανεξαρτησία της ΕΚΤ δεν είναι το τέλος µιας προσπάθειας, αλλά ένα 

απαραίτητο στοιχείο µιας νοµισµατικής σειράς που δίνει προτεραιότητα στον 

αντικειµενικό σκοπό της σταθερότητας των τιµών. Η έννοια της ανεξαρτησίας 

περιλαµβάνει: 

 

• τη θεσµική ανεξαρτησία, 

• τη νοµική ανεξαρτησία, 

• την προσωπική ανεξαρτησία των µελών των οργάνων λήψης αποφάσεών της, 

• λειτουργική ανεξαρτησία, 

• χρηµατοοικονοµική και οργανωτική ανεξαρτησία. 
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     ∆εδοµένων των ειδικών τους ρόλων στο Ευρωσύστηµα, η έννοια της 

ανεξαρτησίας επεκτείνεται επίσης στις εθνικές ΚΤ και τα όργανα λήψης αποφάσεών 

τους. 

 

α) Θεσµική ανεξαρτησία 

 

     Το Άρθρο 108 της Συνθήκης µιλάει για την ανεξαρτησία της ΕΚΤ. Στην πρώτη 

πρόταση δηλώνει ρητά ότι, ‘‘όταν ασκούν τις εξουσίες τους και όταν διεξάγουν τα 

καθήκοντά τους, ούτε η ΕΚΤ, ούτε κάποια εθνική ΚΤ, ούτε κάποιο µέλος από τα 

όργανα λήψης αποφάσεων θα πρέπει να ζητήσει ή να πάρει οδηγίες από θεσµούς ή 

όργανα της Κοινότητας, από κάποια κυβέρνηση Κράτους Μέλους ή από κάποιο άλλο 

όργανο’’. Η διατύπωση του Άρθρου 108 δεν νοµιµοποιεί την αποδοχή ή ζήτηση 

οδηγιών από κανένα όργανο, είτε δηµόσια είτε ιδιωτικά, είτε εθνικά ή διεθνώς. 

Έµφαση δίνεται στον όρο ‘‘οδηγία’’. Το Άρθρο 108 δεν αποκλείει τη ζήτηση 

σχετικής πληροφόρησης ή το διάλογο µε τα προαναφερθέντα όργανα. 

     Η απαγόρευση αποδοχής οδηγιών συµπληρώνεται από µια αυτό – υποχρέωση των 

Κοινοτικών θεσµών και οργάνων και των κυβερνήσεων των Κρατών Μελών. Η 

δεύτερη πρόταση δηλώνει ότι αυτά τα όργανα ‘‘έχουν αναλάβει να σέβονται αυτήν την 

αρχή και όχι να αναζητούν να επηρεάσουν τα µέλη των οργάνων λήψης αποφάσεων της 

ΕΚΤ ή των εθνικών ΚΤ στην εκτέλεση των καθηκόντων τους’’. Έτσι υποχρεώνονται να 

απέχουν από την προσπάθεια να δώσουν οδηγίες  στα µέλη των οργάνων λήψης 

αποφάσεων της ΕΚΤ και των εθνικών ΚΤ και να απέχουν από την προσπάθεια 

επιρροής τους.  

 

β) Νοµική ανεξαρτησία  

 

     Η ΕΚΤ και οι εθνικές ΚΤ απολαµβάνουν τη νοµική τους ανεξαρτησία που είναι 

ένα προαπαιτούµενο για την ανεξαρτησία των µελών του Ευρωσυστήµατος. Για την 

ΕΚΤ, η νοµική ανεξαρτησία περιλαµβάνει το δικαίωµα να αναλαµβάνει δράση πριν 

το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο µε σκοπό να υποστηρίξει τα προνόµιά της, αν βλάπτονται 

από έναν Κοινοτικό θεσµό ή Κράτος Μέλος. 
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γ) Προσωπική ανεξαρτησία 

 

     Για να αποδείξει το βάσιµο της θεσµικής ανεξαρτησίας, το Καταστατικό 

προστατεύει την προσωπική ανεξαρτησία των µελών των οργάνων λήψης αποφάσεων 

της ΕΚΤ. Ορίζει ρητώς, σε συγκεκριµένα αξιώµατα σχετικά µεγάλης διάρκειας: 

 

• µια ελάχιστη περίοδο αξιώµατος πέντε ετών για τους διοικητές των εθνικών 

ΚΤ, που είναι ανανεώσιµη 

 

• µια µη ανανεώσιµη περίοδο αξιώµατος οκτώ ετών για τα µέλη της 

Εκτελεστικής Επιτροπής.  

 

     Ένα µέλος των οργάνων λήψης αποφάσεων της ΕΚΤ δεν µπορεί να απολυθεί µε 

ένα διακριτικό τρόπο, στο πεδίο της εκτέλεσης µιας πολιτικής. Αντίθετα, τα µέλη 

µπορούν να µετακινούνται από το αξίωµά τους, µόνο αν δεν είναι ικανά να 

ικανοποιήσουν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων 

τους ή αν βρεθούν ένοχοι για σοβαρή κακοδιαχείριση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο ή η Εκτελεστική Επιτροπή, µπορούν να απευθυνθούν στο 

Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο για την αναγκαστική συνταξιοδότηση του µέλους της 

Εκτελεστικής Επιτροπής. 

     Κάτω από τις ίδιες συνθήκες, ένας διοικητής εθνικής ΚΤ µπορεί να απαλλαχθεί 

από το αξίωµα από την αρµόδια εθνική αρχή σύµφωνα µε τις διαδικασίες που 

καθορίζονται στο καταστατικό των αντίστοιχων εθνικών ΚΤ. Ωστόσο, ο 

εµπλεκόµενος διοικητής ή το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορούν να αναφέρουν το 

γεγονός στο ∆ικαστήριο, το οποίο έχει τη δικαιοδοσία για τέτοιες περιπτώσεις. 

      

δ) Λειτουργική ανεξαρτησία 

 

     Η λειτουργική ανεξαρτησία κατοχυρώνεται από το Καταστατικό του ΕΣΚΤ. Έτσι, 

στην ΕΚΤ έχουν εκχωρηθεί όλες οι αρµοδιότητες και οι εξουσίες που χρειάζεται για 

την επίτευξη του πρωταρχικού αντικειµενικού της σκοπού, τη σταθερότητα των 

τιµών. Για παράδειγµα, το Ευρωσύστηµα έχει προικιστεί µε την αποκλειστική 

αρµοδιότητα της νοµισµατικής πολιτικής, και έχει το µονοπώλιο στην έκδοση 
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χαρτονοµισµάτων. Το δικαίωµα των Κρατών Μελών να κόβουν νοµίσµατα, 

περιορίζεται σε µικρές αξίες και ο όγκος των νοµισµάτων που εκδίδονται υπόκειται 

στην έγκριση της ΕΚΤ. Έτσι η ΕΚΤ έχει τον πλήρη έλεγχο πάνω στη νοµισµατική 

βάση στη ζώνη του ευρώ. 

     Η θεσµική συµφωνία στο πεδίο των συναλλαγµατικών ισοτιµιών διασφαλίζει τη 

συνέπεια µε τον αντικειµενικό σκοπό της σταθερότητας των τιµών και για τη 

νοµισµατική πολιτική και για την πολιτική συναλλαγµατικών ισοτιµιών. Προς τη ίδια 

κατεύθυνση, τα επίσηµα ξένα αποθεµατικά διαθέσιµα συγκεντρώνονται µέσα στο 

Ευρωσύστηµα. Η ΕΚΤ ελέγχει τη χρήση αυτών των διαθεσίµων. 

     Επιπλέον, το Άρθρο 101 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απαγορεύει 

στο Ευρωσύστηµα να δανείζει στο δηµόσιο τοµέα. Αυτή η απαγόρευση, που τέθηκε 

σε ισχύ στην αρχή του Σταδίου ∆ύο της ΟΝΕ, προστατεύει το Ευρωσύστηµα από 

πιέσεις του δηµοσίου τοµέα.  

     Το Ευρωσύστηµα µπορεί ελεύθερα να χρησιµοποιήσει µια ευρεία γκάµα οργάνων 

για την εφαρµογή των πολιτικών του. Αυτή η γκάµα οργάνων περιλαµβάνει 

ρυθµιστικές εξουσίες και το δικαίωµα να επιβάλλει αναγκαστικές κυρώσεις σε 

περίπτωση µη συµµόρφωσης µε τις ρυθµίσεις και αποφάσεις της ΕΚΤ. 

 

ε) Χρηµατοοικονοµική και οργανωτική ανεξαρτησία  

 

     Οι ΕΚΤ και οι εθνικές ΚΤ έχουν τις δικές τους οικονοµικές τιµές και εισόδηµα και 

απολαµβάνουν οργανωτική αυτονοµία. Η χρηµατοοικονοµική και οργανωτική 

αυτονοµία, επιτρέπει στο Ευρωσύστηµα να εκτελέσει τα καθήκοντά του όπως 

απαιτούνται. 

     Το κεφάλαιο της ΕΚΤ το συνεισφέρουν οι εθνικές ΚΤ. Η ΕΚΤ έχει το δικό της 

προϋπολογισµό, ανεξάρτητο από εκείνο της ΕΕ. Το Καταστατικό επίσης επιτρέπει 

στην ΕΚΤ να υιοθετεί αυτόνοµα τις συνθήκες εργασίας του προσωπικού της και να 

οργανώνει την εσωτερική της δοµή όπως αυτή θέλει. 

     Επιπλέον, σαν υπερεθνικός οργανισµός, η ΕΚΤ απολαµβάνει στις περιοχές των 

Κρατών Μελών τα προνόµια και τις ασυλίες που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση 

των καθηκόντων της. Η Ενότητα 1 του Πρωτοκόλλου στα προνόµια και τις 

απαλλαγές των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εγγυάται ανάµεσα σε άλλα, ότι τα κτήρια 

και τα αρχεία της ΕΚΤ είναι απαράβατα  και ότι τα περιουσιακά της στοιχεία είναι 

ανέγγιχτα. Το Πρωτόκολλο δηλώνει επιπλέον ότι αυτά δεν πρέπει να υπόκεινται σε 
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κάποιο διοικητικό ή νοµικό µέτρο περιορισµού χωρίς την έγκριση του Ευρωπαϊκού 

∆ικαστηρίου. 

     Όσον αφορά την οικονοµική αυτονοµία των εθνικών τραπεζών, και την αυτονοµία 

του προσωπικού της, τα Κράτη Μέλη έχουν µια κάποια επιρροή στους 

προϋπολογισµούς των εθνικών ΚΤ και την κατανοµή των κερδών. Ωστόσο, σύµφωνα 

µε τα καταστατικά των εθνικών ΚΤ, τα δικαιώµατα των Κρατών Μελών υπόκεινται 

στον όρο ότι η δραστηριότητά τους δεν επιτρέπεται να εµποδίσει την ικανότητα της 

ΕΚΤ να εκτελεί της σχετιζόµενες µε το Ευρωσύστηµα λειτουργίες.   

 

 

1) Η ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
 

1.1) Θεωρητική βάση 

 

     Η ικανότητα της νοµισµατικής πολιτικής να διασφαλίσει τη σταθερότητα των 

τιµών στη µεσοπρόθεσµη περίοδο βασίζεται στην εξάρτηση του τραπεζικού 

συστήµατος από τα χρήµατα που προέρχονται από την κεντρική τράπεζα (γνωστά ως 

νοµισµατική βάση) τα οποία: 

 

α) εξασφαλίζουν τη ζήτηση για κυκλοφορία χρήµατος 

 

β) καθαρίζουν διατραπεζικές ισορροπίες 

 

γ) καθορίζουν τα ελάχιστα χρηµατικά διαθέσιµα τα οποία οι εµπορικές τράπεζες 

οφείλουν να καταθέτουν στην κεντρική τράπεζα. 

 

     Έχοντας το µονοπώλιο της δηµιουργίας της νοµισµατικής βάσης, το 

Ευρωσύστηµα είναι σε θέση να επηρεάζει σηµαντικά την κατάσταση στην αγορά 

χρήµατος και τα επιτόκια. Μεταβολές στους δείκτες της αγοράς χρήµατος που 

προκαλούνται από την κεντρική τράπεζα, βάζουν σε κίνηση έναν αριθµό µηχανισµών 

και δράσεων από τους επενδυτές, που επηρεάζουν οικονοµικές µεταβλητές όπως το 

προϊόν και οι τιµές. Αυτή η διαδικασία που είναι γνωστή ως ‘‘µηχανισµός µετάβασης 

νοµισµατικής πολιτικής’’ και περιγράφεται λεπτοµερώς στην έκδοση της ΕΚΤ Η 
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νοµισµατική πολιτική της ΕΚΤ είναι σύνθετη. Από τη στιγµή που περιλαµβάνει έναν 

αριθµό διαφορετικών µηχανισµών και δράσεων από τους επενδυτές σε διάφορα 

στάδια, η δράση της νοµισµατικής πολιτικής συνήθως παίρνει σηµαντικό χρόνο να 

επηρεάσει τις τιµές. Επιπλέον, το µέγεθος και η δύναµη των διαφόρων 

αποτελεσµάτων, µπορεί να διαφέρει σύµφωνα µε την κατάσταση της οικονοµίας, που 

κάνει την ακριβή επίδραση δύσκολο να εκτιµηθεί. 

     Ωστόσο είναι ευρέως αποδεκτό στην οικονοµική επιστήµη, ότι µακροχρόνια, π.χ 

όταν όλες οι προσαρµογές στην οικονοµία έχουν ήδη γίνει, µια µεταβολή στην 

ποσότητα χρήµατος στην οικονοµία (όλα τα άλλα παραµένουν ίδια) θα 

αντικατοπτριστεί µε µια µεταβολή στο γενικό επίπεδο των τιµών και δε θα 

προκαλέσει µόνιµες αλλαγές σε πραγµατικές µεταβλητές όπως το προϊόν ή η ανεργία. 

Σχετικός µε αυτό είναι ο ισχυρισµός ότι ο πληθωρισµός είναι τελικά ένα νοµισµατικό 

φαινόµενο. Μάλιστα, περίοδοι υψηλού πληθωρισµού σχετίζονται µε υψηλή 

νοµισµατική µεγέθυνση. Ενώ άλλοι παράγοντες (όπως µεταβολές της αθροιστικής 

ζήτησης, τεχνολογικές µεταβολές ή σοκ στις τιµές των προϊόντων) µπορούν να 

επηρεάσουν την εξέλιξη των τιµών βραχυχρόνια, µε τον καιρό, τα αποτελέσµατά τους 

µπορούν να αντικατοπτριστούν µε κάποιο βαθµό προσαρµογής των αποθεµάτων 

χρήµατος. Με αυτήν την έννοια, οι µακροχρόνιες τάσεις των τιµών ή του 

πληθωρισµού µπορούν να ελεγχθούν από τις κεντρικές τράπεζες.  

     Ο µεταβατικός µηχανισµός της νοµισµατικής πολιτικής είναι ένα σύνθετο δίκτυο 

από οικονοµικές αλληλεπιδράσεις, και οι κεντρικές τράπεζες αντιµετωπίζουν 

διάφορες υστερήσεις στη διαχείριση της νοµισµατικής πολιτικής. Η ΕΚΤ 

αντιµετωπίζει ακόµα περισσότερη αβεβαιότητα από πολλές άλλες κεντρικές τράπεζες 

αφού είναι υπεύθυνη για µια πολυεθνική νοµισµατικά περιοχή που εγκαθιδρύθηκε 

µόλις το 1999. Επιπλέον, οι µεταβολές στη συµπεριφορά που έπονται της εισαγωγής 

ενός ενιαίου νοµίσµατος µπορεί να έχουν αλλάξει τη σχέση µεταξύ διαφόρων 

οικονοµικών µεταβλητών. Καθώς περισσότερες πληροφορίες και αποτελέσµατα 

ερευνών είναι διαθέσιµα µε την πάροδο του χρόνου, µια πιο λεπτοµερής κατανόηση 

της µετάβασης της νοµισµατικής πολιτικής στη ζώνη του ευρώ έχει αναπτυχθεί. 

Ωστόσο, πρέπει να γίνει ακόµα περισσότερη πρόοδος. 
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1.2) Η στρατηγική της νοµισµατικής πολιτικής της ΕΚΤ 

 

     Το πρώτο στοιχείο της στρατηγικής της νοµισµατικής πολιτικής της ΕΚΤ είναι 

ένας ποσοτικός ορισµός της σταθερότητας τιµών. Επιπλέον, η στρατηγική προβλέπει 

ένα πλαίσιο που διασφαλίζει ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΚΤ έχει πρόσβαση σε 

όλη τη σχετική πληροφόρηση και ανάλυση που χρειάζεται για να πάρει αποφάσεις 

νοµισµατικής πολιτικής. 

 

Μια ποσοτική προσέγγιση της σταθερότητας τιµών 

 

     Παρά το ότι η Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας τοποθετεί τη σταθερότητα 

των τιµών σαν το πρωταρχικό αντικειµενικό σκοπό της ΕΚΤ, δεν προσδιορίζει 

ακριβώς τι ακριβώς σηµαίνει η ‘‘σταθερότητα τιµών’’.  

     Έχοντας αυτό στο µυαλό, τον Οκτώβριο του 1998 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 

ΕΚΤ ανακοίνωσε έναν ποσοτικό ορισµό της σταθερότητας τιµών. Υπάρχουν τρεις 

σηµαντικοί λόγοι για την επιλογή της ποσοτικής προσέγγισης: 

 

1.    Ο ορισµός βοηθά στο να γίνει η νοµισµατική πολιτική πιο διαφανής. 

 

2. Ο ποσοτικός ορισµός παρέχει ένα µέτρο βάση του οποίου το κοινό µπορεί να 

κάνει την ΕΚΤ υπόλογη απέναντί του. Καθώς οι παρακάµψεις της εξέλιξης των 

τιµών, από τη σταθερότητα των τιµών µπορούν να αναγνωριστούν εύκολα, η 

ΕΚΤ πρέπει να δίνει λόγο για υφιστάµενες παρακάµψεις από αυτόν τον ορισµό 

και να εξηγεί πως θα επανέλθει η σταθερότητα τιµών, µέσα σε ένα αποδεκτό 

χρονικό περιθώριο. 

 

3. Ο ορισµός προορίζεται στο να κατευθύνει τις προσδοκίες για τη µελλοντική 

εξέλιξη των τιµών και έτσι να δηµιουργεί αξιοπιστία και να αυξάνει την 

αποτελεσµατικότητα της νοµισµατικής πολιτικής της ΕΚΤ. Η σηµαντικότερη 

υποχρέωση της ΕΚΤ, η διατήρηση δηλαδή της σταθερότητας των τιµών, κάνει 

και τις χρηµαταγορές και το κοινό, να αναµένουν ότι ο µεσοπρόθεσµος 

πληθωρισµός θα µένει εντός ορίων που θεωρούνται συµβατά µε τη σταθερότητα 

των τιµών. Η σταθεροποίηση των προσδοκιών για το µακροπρόθεσµο 

πληθωρισµό θα βοηθήσει στο να αποτραπούν οι εταιρίες, οι επαγγελµατικές 
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ενώσεις και οι επενδυτές που ασχολούνται µε τους µισθούς  και τις τιµές από το 

να ενσωµατώνουν υψηλότερους δείκτες πληθωρισµού στις αποφάσεις τους, οι 

οποίες µε τη σειρά τους, θα κάνουν πιο δύσκολη τη διατήρηση της σταθερότητας 

των τιµών. 

 

Ο ορισµός της ΕΚΤ για τη σταθερότητα των τιµών   

 

     Τον Οκτώβριο του 1998 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΚΤ όρισε τη σταθερότητα 

των τιµών ως ‘‘µια χρόνο µε το χρόνο αύξηση στον Εναρµονισµένο ∆είκτη Τιµών 

Καταναλωτή (HICP) για τη ζώνη του ευρώ κάτω του 2%’’ και προσέθεσε ότι η 

σταθερότητα των τιµών ‘‘πρέπει να διατηρηθεί τη µεσοπρόθεσµη περίοδο’’. Το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο επιβεβαίωσε αυτόν τον ορισµό το Μάιο του 2003 

ακολουθώντας µια πλήρη εκτίµηση της στρατηγικής της νοµισµατικής πολιτικής της 

ΕΚΤ. Σ’ αυτήν την περίπτωση, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ξεκαθάρισε ότι ‘‘στην 

επιδίωξη της σταθερότητας των τιµών, στόχος είναι να διατηρηθεί ο δείκτης του 

πληθωρισµού κάτω, όµως κοντά στο 2% για τη µεσοπρόθεσµη περίοδο’’. 

     Η αναφορά για ‘‘τον HICP για τη ζώνη  του ευρώ’’ δείχνει δυο πράγµατα: πρώτον 

ότι ο στόχος της νοµισµατικής πολιτικής της ΕΚΤ είναι η σταθερότητα των τιµών στη 

ζώνη του ευρώ γενικά, και δεύτερον ότι αντικατοπτρίζει το στόχο του κοινού για τις 

τιµές των καταναλωτικών αγαθών. Ο HICP, είναι ο δείκτης που προσεγγίζει 

καλύτερα τις µεταβολές στο χρόνο των τιµών ενός αντιπροσωπευτικού καλαθιού 

καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών που χρησιµοποιούνται από τα νοικοκυριά της 

ευρωζώνης. 

     Η φράση ‘‘κάτω του 2%’’ θέτει ένα καθαρό ανώτατο όριο για τον πληθωρισµό 

που είναι συνεπής µε τη σταθερότητα των τιµών για τη µεσοπρόθεσµη περίοδο. Την 

ίδια στιγµή, στοχεύοντας ένα χαµηλό θετικό ρυθµό πληθωρισµού ‘‘κοντά στο 2%’’ 

δίνεται ‘‘ένα επαρκές περιθώριο για την αποφυγή του κινδύνου του αποπληθωρισµού’’. 

     Τέλος, ο όρος ‘‘για τη µεσοπρόθεσµη περίοδο’’ αντικατοπτρίζει τη γενική γνώµη 

ότι η νοµισµατική πολιτική έχει αβέβαια αποτελέσµατα πάνω στην εξέλιξη των τιµών 

ή τον πληθωρισµό για ένα µικρό χρονικό ορίζοντα λίγων εβδοµάδων ή µηνών. Αυτό 

υπονοεί ότι η νοµισµατική πολιτική δεν µπορεί να αντισταθµίσει όλα τα 

απροσδόκητα σοκ στο επίπεδο των τιµών σε µια µικρή χρονική περίοδο. Κάποια 

βραχυπρόθεσµη µεταβλητότητα στον πληθωρισµό είναι εποµένως αναπόφευκτη.   
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Γιατί πρέπει να διατηρείται ένας χαµηλός θετικός ρυθµός πληθωρισµού; 

 

     Η αποφυγή του αποπληθωρισµού είναι σηµαντική γιατί αυτός συνεπάγεται 

παρόµοια κόστη για την οικονοµία όπως ο πληθωρισµός. Επιπλέον, στην περίπτωση 

του αποπληθωρισµού, τα ονοµαστικά επιτόκια δεν µπορούν να πέσουν κάτω από το 

µηδέν. 

     α) Η διατήρηση ενός χαµηλού θετικού ρυθµού πληθωρισµού, µειώνει την 

πιθανότητα τα ονοµαστικά επιτόκια να πλησιάσουν το χαµηλότερό τους όριο στο 

µηδέν. Αν τα ονοµαστικά επιτόκια φτάσουν στο µηδέν, είναι πιθανό να αυξηθεί η 

αβεβαιότητα σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα της νοµισµατικής πολιτικής. Και αν 

αυτό το γεγονός συνέπιπτε  µε µια ισχυρή µείωση της ζήτησης, µια τέτοια κατάσταση 

θα µπορούσε να περιπλέξει την ικανότητα των κεντρικών τραπεζών να 

αποκαταστήσουν τη σταθερότητα των τιµών χρησιµοποιώντας το όργανο του 

επιτοκίου. Τέτοια παραδείγµατα είναι σπάνια και αν συνέβαιναν, ένας αριθµός 

αποτελεσµατικών δράσεων νοµισµατικής πολιτικής, είναι ακόµα εφικτός να δώσει 

λύση στα µηδενικά ονοµαστικά επιτόκια. ∆ιάφορες αληθοφανής λύσεις για την 

απόδραση από την παγίδα ρευστότητας έχουν προταθεί. Πέρα από αυτό, η πρόληψη 

είναι πάντα καλύτερη από τη θεραπεία και ένα περιθώριο ασφαλείας για τον 

πληθωρισµό  πάνω από το µηδέν, βοηθάει στην αποφυγή της ανάγκης να ελέγξουµε 

την αποτελεσµατικότητα αυτών των εναλλακτικών πολιτικών στην πράξη. 

     Για να υπολογίσει το περιθώριο ασφαλείας για τον πληθωρισµό, η ΕΚΤ λαµβάνει 

υπόψη τις µελέτες που έχουν προσπαθήσει να εκτιµήσουν  την πιθανότητα που 

υπάρχει τα ονοµαστικά επιτόκια να φτάσουν στο κατώτερο όριο του µηδενός, για 

διάφορα επίπεδα στόχου για τον πληθωρισµό. Τα αποτελέσµατα σε αυτήν την 

περιοχή διαφέρουν, καθώς εξαρτώνται από έναν αριθµό διαφορετικών υποθέσεων. 

Όµως οι διαθέσιµες µελέτες δείχνουν ότι η πιθανότητα µειώνεται δραµατικά όταν η 

κεντρική τράπεζα στοχεύει σε έναν πληθωρισµό πάνω από 1%. 

     β) Ο δεύτερος λόγος που η ΕΚΤ στοχεύει σε ένα χαµηλό θετικό πληθωρισµό είναι 

ότι τα στατιστικά του πληθωρισµού µπορούν να υπόκεινται σε ένα θετικό σφάλµα 

µέτρησης. Αυτό το σφάλµα θα υπονοούσε  ότι µηδενικός πληθωρισµός σηµαίνει 

σίγουρα ένα µειούµενο επίπεδο τιµών. Στην ειδική περίπτωση του HICP, η ακριβής 

εκτίµηση ενός τέτοιου σφάλµατος µέτρησης συνεχίζει να περιτριγυρίζεται µε 

αβεβαιότητα. Όµως λαµβάνοντας υπόψη, τις συνεχείς βελτιώσεις που εφαρµόζονται 
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από τη Eurostat στο δείκτη, το σφάλµα είναι πιθανό να είναι µικρό, και να µειώνεται 

παραπάνω στο µέλλον. 

     γ) Ο τρίτος λόγος που η ΕΚΤ στοχεύει σε ένα χαµηλό θετικό πληθωρισµό 

συνδέεται µε την πιθανή παρουσία επίµονων διαφορών πληθωρισµού µέσα στη ζώνη 

του ευρώ. Κατ’ αρχήν, οι διαφορές του πληθωρισµού ανάµεσα σε περιοχές είναι ένα 

φυσιολογικό χαρακτηριστικό κάθε νοµισµατικής ένωσης. Είναι ένα αναπόσπαστο 

µέρος του µηχανισµού προσαρµογής που προκύπτει από διαφορετικές οικονοµικές 

εξελίξεις, ανάµεσα στις περιοχές που αποτελούν την νοµισµατική ένωση. Ωστόσο, η 

νοµισµατική πολιτική µπορεί να επηρεάσει µόνο το επίπεδο τιµών της περιοχής 

συνολικά. ∆εν µπορεί να επηρεάσει τις διαφορές πληθωρισµού, µε τον ίδιο τρόπο που 

η νοµισµατική πολιτική µίας χώρας, δεν µπορεί να µειώσει τις διαφορές 

πληθωρισµού ανάµεσα σε περιοχές ή πόλεις της ίδιας χώρας. 

     Οι διαφορές πληθωρισµού που οφείλονται σε παροδικούς παράγοντες είναι µικρού 

οικονοµικού ενδιαφέροντος. Μεγαλύτερου ενδιαφέροντος είναι οι δοµικές διαφορές 

πληθωρισµού που προκύπτουν από την ατελή σύγκληση ανάµεσα σε περιοχές, για 

παράδειγµα, αρχικές διαφορές σε επίπεδα εισοδήµατος και διαφορές στη διεξαγόµενη 

διαδικασία σύγκλησης στο επίπεδο ζωής. Η εµφάνισή τους θα µπορούσε ενδεχοµένως 

να δηµιουργήσει οικονοµικά προβλήµατα σε χώρες ή περιοχές µε πληθωρισµό κάτω 

από το µέσο όρο, ιδιαίτερα αν προς τα κάτω ονοµαστικές ακαµψίες εµποδίζουν την 

απαραίτητη προσαρµογή των σχετικών τιµών και έτσι παρεµποδίζουν την 

αποτελεσµατική κατανοµή των πόρων. 

     Έχει αποδειχθεί ότι η νοµισµατική πολιτική της ΕΚΤ θα πρέπει να στοχεύει σε ένα 

µεσοπρόθεσµο πληθωρισµό για τη ζώνη του ευρώ, που θα είναι αρκετά υψηλός για 

να αποτρέπει περιοχές µε δοµικά χαµηλότερο πληθωρισµό από το να αντιµετωπίσουν 

τα κόστη από πιθανές προς τα κάτω ονοµαστικές ακαµψίες ή από εισερχόµενες 

περιόδους παρατεινόµενου αποπληθωρισµού. Οι διαθέσιµες µελέτες συµφωνούν  ότι 

ένας ρυθµός πληθωρισµού, κάτω αλλά κοντά στο 2% για την ευρωζώνη παρέχει ένα 

επαρκές περιθώριο. 

 

Οι βασικές αρχές της στρατηγικής της νοµισµατικής πολιτικής της ΕΚΤ  

 

     Η ΕΚΤ επηρεάζει τις καταστάσεις στην αγορά χρήµατος και έτσι και στα επιτόκια, 

κατά τέτοιο τρόπο ώστε η σταθερότητα των τιµών διατηρείται καλύτερα 

µεσοπρόθεσµα, µέσο των αποτελεσµάτων στο επίπεδο των τιµών δια της διαδικασίας 
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µετάβασης της νοµισµατικής πολιτικής. Αυτό το κάνει σύµφωνα µε τη στρατηγική 

της νοµισµατικής της πολιτικής ώστε να διασφαλίσει πως µια συνεπής και 

συστηµατική προσέγγιση λαµβάνεται για τις αποφάσεις της νοµισµατικής πολιτικής 

διαχρονικά. Αυτή η συνέπεια βοηθάει ώστε να σταθεροποιηθούν οι προσδοκίες για 

τον πληθωρισµό και να ενισχυθεί η αξιοπιστία της ΕΚΤ. 

     ∆εδοµένου των υστερήσεων στη διαδικασία µετάβασης, οι αλλαγές της 

νοµισµατικής πολιτικής που γίνονται σήµερα, θα επηρεάσουν το επίπεδο των τιµών 

µόνο µετά από ένα αριθµό µηνών ή έστω ετών. Αυτό σηµαίνει ότι οι κεντρικές 

τράπεζες πρέπει να εξακριβώσουν ποια πολιτική πρέπει να εφαρµοστεί σήµερα, ώστε 

να διατηρηθεί η σταθερότητα των τιµών στο µέλλον. Με αυτήν την έννοια η 

νοµισµατική πολιτική πρέπει να κοιτάζει και στο µέλλον. 

     Επιπλέον, καθώς οι υστερήσεις της µετάβασης καθιστούν αδύνατη τη νοµισµατική 

πολιτική να αντισταθµίσει τα απροσδόκητα σοκ στο επίπεδο τιµών τη βραχυχρόνια 

περίοδο, κάποια βραχυχρόνια µεταβλητότητα στο ρυθµό του πληθωρισµού είναι 

αναπόφευκτη. Επιπλέον, εξαιτίας του ότι η διαδικασία µετάβασης είναι σύνθετη, 

υπάρχει πάντα ένα µεγάλο στοιχείο αβεβαιότητας γύρο από τα αποτελέσµατα της 

νοµισµατικής πολιτικής. Για τους λόγους αυτούς είναι απαραίτητος ένας 

µεσοπρόθεσµος προσανατολισµός για τη νοµισµατική πολιτική. 

     Τέλος, η ΕΚΤ αντιµετωπίζει σηµαντική αβεβαιότητα σχετικά µε την αξιοπιστία 

των οικονοµικών δεικτών του οικονοµικού οικοδοµήµατος της ζώνης του ευρώ και 

του µηχανισµού µετάβασης της νοµισµατικής πολιτικής, ιδίως κατά τη διάρκεια των 

πρώτων χρόνων της ΟΝΕ. Ωστόσο, όλες οι κεντρικές τράπεζες αντιµετωπίζουν 

µεγάλο βαθµό αβεβαιότητας και έτσι µια επιτυχηµένη νοµισµατική πολιτική, πρέπει 

να βασίζεται σε όλη τη σχετική και διαθέσιµη πληροφόρηση και όχι να βασίζεται 

µόνο σε ένα απλό οικονοµικό µοντέλο. 

 

Η δύο – πυλώνων προσέγγιση της στρατηγικής της νοµισµατικής πολιτικής της ΕΚΤ 

 

     Τον Οκτώβριο του 1998, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΚΤ, ανακοίνωσε τη 

στρατηγική της νοµισµατικής της πολιτικής. Κυρίως, η ΕΚΤ έδωσε έναν ποσοτικό 

ορισµό της σταθερότητας των τιµών. Η σταθερότητα των τιµών ορίστηκε ως µια 

ετήσια αύξηση του Εναρµονισµένου ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή (HICP), για τη ζώνη 

του ευρώ, κάτω του 2%. Τονίστηκε ότι η σταθερότητα των τιµών πρέπει να 
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διατηρηθεί στη µεσοπρόθεσµη περίοδο. Η ΕΚΤ διαβεβαίωσε ότι οι αποφάσεις της 

νοµισµατικής πολιτικής θα στοχεύουν σε αυτόν τον κεφαλαιώδους σηµασίας στόχο. 

     Επιπλέον, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ανακοίνωσε ότι η στρατηγική του θα 

χρησιµοποιεί δυο τύπους ανάλυσης (γνωστοί ως οι ‘‘οι δύο πυλώνες), για να 

ενισχύσει την εκτίµηση των κινδύνων για τη σταθερότητα των τιµών. Ο πρώτος 

τύπος ανάλυσης στοχεύει στην εκτίµηση του µεσοπρόθεσµου καθορισµού της 

εξέλιξης των τιµών, και επικεντρώνεται στις πραγµατικές χρηµατοοικονοµικές 

συνθήκες της οικονοµίας (οικονοµική ανάλυση). Ο δεύτερος τύπος ανάλυσης 

(νοµισµατική ανάλυση) χρησιµοποιείται κυρίως σαν µέσο ελέγχου από µια 

µεσοπρόθεσµη, προς µια µακροπρόθεσµη προοπτική, τις ενδείξεις από την 

οικονοµική ανάλυση: 

 

Οικονοµική ανάλυση: Η οικονοµική ανάλυση στοχεύει στην εκτίµηση της 

τρέχουσας οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής εξέλιξης και τους κινδύνους που 

απειλούν τη σταθερότητα των τιµών από την βραχυπρόθεσµη προς τη µεσοπρόθεσµη 

περίοδο. Αναλύει όλους τους παράγοντες που βοηθούν στην εκτίµηση της δυναµικής 

της πραγµατικής δραστηριότητας και την πιθανή εξέλιξη των τιµών, σε όρους 

αµοιβαίας επίδρασης ανάµεσα στις αγορές προσφοράς και ζήτησης αγαθών, 

υπηρεσιών και εργασίας. Η οικονοµική ανάλυση επίσης δίνει έµφαση στην ανάγκη 

αναγνώρισης της φύσης των σοκ που χτυπάνε την οικονοµία, τα αποτελέσµατά τους 

στα κόστη και τη συµπεριφορά των τιµών και την πιθανότητα διάδοσής τους. Για να 

πάρει τις κατάλληλες αποφάσεις το ∆ιοικητικό Συµβούλιο πρέπει να έχει κατανοήσει 

την επικρατούσα οικονοµική κατάσταση και να είναι ενήµερο για τη συγκεκριµένη 

φύση των οικονοµικών διαταραχών που απειλούν τη σταθερότητα των τιµών. 

     Η ΕΚΤ τακτικά αναθεωρεί το προϊόν, τη ζήτηση και τις συνθήκες της αγοράς 

εργασίας, ένα ευρύ φάσµα δεικτών τιµών και κόστους, την οικονοµική πολιτική και 

την ισορροπία πληρωµών στη ζώνη του ευρώ. Η εξέλιξη των χρηµατοοικονοµικών 

δεικτών και των τιµών των αγαθών επίσης ελέγχεται στενά. Οι κινήσεις των τιµών 

των αγαθών µπορούν να επηρεάσουν την εξέλιξη των τιµών µέσο του εισοδηµατικού 

αποτελέσµατος και του αποτελέσµατος πλούτου. 

     Οι τιµές των αγαθών και οι χρηµατοοικονοµικές αποδόσεις µπορούν επίσης να 

χρησιµοποιηθούν για να αποκοµίσουν πληροφορίες σχετικά µε τις προσδοκίες στις 

χρηµαταγορές. Για παράδειγµα, όταν αγοράζουν και πωλούν οµολογίες, οι 

συµµετέχοντες στις χρηµαταγορές εκφράζουν προσδοκίες σχετικά µε τη µελλοντική 
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εξέλιξη των επιτοκίων και των τιµών. Χρησιµοποιώντας µια ποικιλία τεχνικών, η 

ΕΚΤ µπορεί να αναλύσει τις χρηµατοοικονοµικές τιµές για να εξάγει τις απόλυτες 

προσδοκίες της αγοράς για τη µελλοντική εξέλιξη. 

     Οι εξελίξεις στη συναλλαγµατική ισοτιµία επίσης εκτιµώνται προσεκτικά για την 

ανάµειξή τους στη σταθερότητα των τιµών. Οι µεταβολές στη συναλλαγµατική 

ισοτιµία έχουν ένα άµεσο αποτέλεσµα στην εξέλιξη των τιµών, µέσο της επίδρασής 

τους στις τιµές εισαγωγών. Μεταβολές στη συναλλαγµατική ισοτιµία µπορούν επίσης 

να αλλάξουν την ανταγωνιστικότητα των τιµών των εγχώριων παραγόµενων αγαθών 

στις διεθνής αγορές, επηρεάζοντας έτσι τη ζήτηση και πιθανώς την προοπτική για τις 

τιµές. 

     Οι µακροοικονοµικές προβολές (οικονοµετρικές µέθοδοι πρόβλεψης) του 

προσωπικού του Ευρωσυστήµατος, που ετοιµάζονται δύο φορές το χρόνο, από το 

προσωπικό της ΕΚΤ και των εθνικών ΚΤ, παίζουν έναν σηµαντικό ρόλο στην 

οικονοµική ανάλυση. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο τις εκτιµά µαζί µε άλλη 

πληροφόρηση και τύπους ανάλυσης στο πλαίσιο των δύο – πυλώνων. Αυτό όµως δεν 

αναλαµβάνει ευθύνη για τις προβολές. Οι δηµοσιευµένες προβολές είναι το 

αποτέλεσµα ενός σεναρίου που βασίζεται σε µια σειρά τεχνικών υποθέσεων, 

συµπεριλαµβανοµένης της υπόθεσης των αµετάβλητων επιτοκίων για τη βραχυχρόνια 

περίοδο. Έχοντας αυτό υπόψη, οι προβολές αντιπροσωπεύουν ένα σενάριο που είναι 

απίθανο να πραγµατοποιηθεί αφού η νοµισµατική πολιτική πάντα θα ενεργεί για να 

αποσοβεί απειλές για τη σταθερότητα των τιµών.  

 

 Νοµισµατική ανάλυση: Η νοµισµατική ανάλυση της ΕΚΤ βασίζεται στο γεγονός 

ότι η νοµισµατική µεγέθυνση και ο πληθωρισµός είναι στενά συνδεδεµένα από τη 

µεσοπρόθεσµη προς τη µακροπρόθεσµη περίοδο. Εποµένως, παραχωρώντας στο 

χρήµα έναν εξέχοντα ρόλο, ενισχύει το µεσοπρόθεσµο προσανατολισµό της 

στρατηγικής της νοµισµατικής πολιτικής της ΕΚΤ. Μάλιστα, λαµβάνοντας αποφάσεις 

πολιτικής όχι µόνο στη βάση ενδείξεων που προέρχονται από την οικονοµική 

ανάλυση από τη βραχυπρόθεσµη προς τη µεσοπρόθεσµη περίοδο, αλλά επίσης στη 

βάση χρηµατικής εξέτασης και εξέτασης ρευστότητας, η ΕΚΤ είναι ικανή να βλέπει 

πέρα από την παροδική επίδραση των διαφόρων σοκ. 

     Για να διαβεβαιώσει την τήρηση του καθήκοντός της ως προς τη νοµισµατική 

ανάλυση και να παράσχει ένα εργαλείο για την εκτίµηση των νοµισµατικών 

εξελίξεων, η ΕΚΤ έχει ανακοινώσει ένα σηµείο αναφοράς για τη µεγέθυνση του Μ3. 
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Αυτό το σηµείο αναφοράς, αναφέρεται στο ρυθµό της µεγέθυνσης του Μ3 που 

θεωρείται ότι είναι συµβατός µε τη σταθερότητα των τιµών στη µεσοπρόθεσµη 

περίοδο. Το ∆εκέµβριο του 1998 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο καθόρισε αυτό το σηµείο 

αναφοράς στο 4,5% και το επιβεβαίωσε σε επακόλουθες αναθεωρήσεις. Αυτό το 

σηµείο αναφοράς βασίζεται στον ορισµό της σταθερότητας των τιµών και στις 

µεσοπρόθεσµες υποθέσεις µιας ενδεχόµενης µεγέθυνσης του GDP του 2 µε 2,5% και 

µια µείωση της ταχύτητας κυκλοφορίας του χρήµατος µεταξύ 0,5% και 1%. 

     Το 4,5% δεν είναι ένας νοµισµατικός στόχος αλλά ένα σηµείο αναφοράς για την 

ανάλυση των πληροφοριών που εµπεριέχονται στις νοµισµατικές εξελίξεις στη ζώνη 

του ευρώ. Εξαιτίας της µακροπρόθεσµης φύσης της νοµισµατικής προοπτικής, δεν 

υπάρχει άµεση σύνδεση ανάµεσα στις βραχυχρόνιες νοµισµατικές εξελίξεις και τις 

αποφάσεις νοµισµατικής πολιτικής. Εποµένως, η νοµισµατική πολιτική δεν αντιδρά 

µε ένα µηχανικό τρόπο στις αποκλίσεις του Μ3 από το σηµείο αναφοράς του. 

     Η νοµισµατική ανάλυση της ΕΚΤ δεν περιορίζεται στην εκτίµηση του Μ3 σε 

σχέση µε το σηµείο αναφοράς του. Πολλές άλλες νοµισµατικές και 

χρηµατοοικονοµικές µεταβλητές αναλύονται στενά σε τακτική βάση. Για 

παράδειγµα, µεταβολές στα συστατικά του Μ3 (π.χ κυκλοφορία χρήµατος, 

προθεσµιακές καταθέσεις) µελετώνται γιατί µπορούν να προσφέρουν µια γενική ιδέα 

για της αλλαγές του Μ3. Με βάση αυτό το γεγονός, πιο περιορισµένα µεγέθη όπως το 

Μ1 µπορούν να περιλαµβάνουν κάποιες πληροφορίες σχετικά µε τις πραγµατικές 

οικονοµικές δραστηριότητες. Οµοίως µεταβολές στο εύρος των πιστώσεων του 

ιδιωτικού τοµέα µπορούν να παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε τις 

χρηµατοοικονοµικές συνθήκες και µέσο των ισολογισµών των χρηµατοοικονοµικών 

ιδρυµάτων, µπορούν να παρέχουν επιπλέον πληροφορίες σχετικά µε το χρήµα. Μια 

τέτοια ανάλυση βοηθάει να έχουµε µια καλύτερη γενική γνώση για τη συµπεριφορά 

του Μ3 σε σχέση µε το σηµείο αναφοράς του και µια ευρεία εικόνα για τις συνθήκες 

ρευστότητας στην οικονοµία και τις συνέπειές τους σε περιόδους κινδύνου για τη 

σταθερότητα των τιµών.  

 

     Η δύο – πυλώνων προσέγγιση διασφαλίζει ότι δίνεται η απαραίτητη προσοχή ώστε 

να υπάρξει µια σφαιρική άποψη για τον κίνδυνο της σταθερότητας των τιµών. Η 

διαφοροποιηµένη προσέγγιση για την ερµηνεία των οικονοµικών συνθηκών, µειώνει 

τον κίνδυνο του σφάλµατος της πολιτικής, που µπορεί να προκληθεί από υπερβολική 

εµπιστοσύνη σε έναν δείκτη, µοντέλο ή πρόβλεψη. 
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1.3) Οι λειτουργίες της νοµισµατικής πολιτικής 

 

     Σύµφωνα µε τη στρατηγική της νοµισµατικής της πολιτικής, η ΕΚΤ οδηγεί 

βραχυχρόνια την αγορά χρήµατος, εµφανίζοντας τη νοµισµατική της πολιτική και 

διαχειριζόµενη την κατάσταση ρευστότητας στην αγορά χρήµατος. Καθώς καθοδηγεί 

τα επιτόκια διαχειριζόµενη τη ρευστότητα, η ΕΚΤ µπορεί να δώσει σήµα για τη 

νοµισµατική της πολιτική στην αγορά χρήµατος αλλάζοντας τις συνθήκες κάτω από 

τις οποίες το Ευρωσύστηµα είναι πρόθυµο να µπει σε συναλλαγές µε την αγορά 

χρήµατος. 

     Στις λειτουργίες του Ευρωσυστήµατος, η ΕΚΤ θέλει επίσης να διασφαλίσει µια 

µεθοδική λειτουργία της αγοράς χρήµατος και να βοηθήσει τις τράπεζες να 

αντιµετωπίσουν την ανάγκη ρευστότητάς τους µε έναν καλά οργανωµένο τρόπο. 

Αυτό επιτυγχάνεται µε την παροχή στις τράπεζες τακτικών χρηµατοδοτήσεων και µε 

διευκολύνσεις που τους επιτρέπουν να αντιµετωπίζουν ανισορροπίες και να 

προστατεύονται από παροδικές διακυµάνσεις ρευστότητας. 

     Σύµφωνα µε το λειτουργικό του πλαίσιο, το Ευρωσύστηµα ‘‘[…] θα δρα σύµφωνα 

µε τις αρχές µιας οικονοµίας της ανοικτής αγοράς µε ελεύθερο ανταγωνισµό, 

ευνοώντας µια αποτελεσµατική κατανοµή των πόρων […]’’ σε συνδυασµό µε τις 

παρακάτω αρχές: 

 

• Λειτουργική αποτελεσµατικότητα, που επιτρέπει στις αποφάσεις της 

νοµισµατικής πολιτικής να τροφοδοτούν την αγορά χρήµατος µε όσο το 

δυνατόν µεγαλύτερη ταχύτητα και ακρίβεια 

 

• Ίση µεταχείριση των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, ανεξάρτητα από το 

µέγεθός τους και το που εδρεύουν 

 

• Η αποκεντρωµένη εκτέλεση των λειτουργιών της νοµισµατικής πολιτικής του 

Ευρωσυστήµατος µέσο των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών 

 

• Απλότητα, διαφάνεια, συνέχεια, ασφάλεια και αποτελεσµατικότητα κόστους.  
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     Η απλότητα και η διαφάνεια διασφαλίζουν ότι οι προθέσεις πίσω από τις 

λειτουργίες της νοµισµατικής πολιτικής έχουν κατανοηθεί σωστά. Η αρχή της 

συνέχειας στοχεύει στην αποφυγή συχνών σηµαντικών µεταβολών στα όργανα και τις 

διαδικασίες, έτσι ώστε οι κεντρικές τράπεζες να µπορούν να αντλούν εµπειρία όταν 

συµµετέχουν στις λειτουργίες της νοµισµατικής πολιτικής. Η αρχή της ασφάλειας 

προϋποθέτει την ελαχιστοποίηση του χρηµατοπιστωτικού και λειτουργικού κινδύνου. 

Η αποτελεσµατικότητα κόστους συνεπάγεται τη διατήρηση σε χαµηλό επίπεδο του 

λειτουργικού κόστους του Ευρωσυστήµατος και των συµβαλλοµένων του. 

     Οι παρεµβάσεις στη διατραπεζική αγορά είναι η πιο σηµαντική δέσµη των 

λειτουργιών της νοµισµατικής πολιτικής. Γενικά εκτελούνται από τις εθνικές 

Κεντρικές Τράπεζες, µε πρωτοβουλία της ΕΚΤ, συνήθως στην αγορά χρήµατος. Οι 

παρεµβάσεις στη διατραπεζική αγορά παίζουν πολύ σηµαντικό ρόλο στην 

καθοδήγηση των επιτοκίων, σηµατοδοτούν τη στάση της νοµισµατικής πολιτικής και 

διαχειρίζονται την κατάσταση ρευστότητας στην αγορά χρήµατος (π.χ αν η ΚΤ θέλει 

να τονώσει τη ρευστότητα στην οικονοµία αγοράζει οµόλογα από το χρηµατιστήριο. 

Τα χρήµατα αυτά διαχέονται στις εµπορικές τράπεζες αυξάνοντας τη ρευστότητά 

τους). 

     Στο λειτουργικό πλαίσιο περικλείεται και το σύστηµα των ελάχιστων διαθεσίµων  

που πρέπει να διαθέτουν τα πιστωτικά ιδρύµατα.. Το σηµείο κλειδί, των ελαχίστων 

διαθεσίµων είναι να σταθεροποιούν τα επιτόκια της αγοράς χρήµατος και να 

επεκτείνουν τη δοµική στενότητα ρευστότητας του τραπεζικού συστήµατος, 

αυξάνοντας τη ζήτηση για αναχρηµατοδότηση από την κεντρική τράπεζα.   

 

 

2) ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ    
 

     Το Άρθρο 23 του Καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών 

Τραπεζών επιτρέπει την ΕΚΤ και τις εθνικές ΚΤ: 

 

• να έχουν σχέσεις µε κεντρικές τράπεζες και χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα 

άλλων χωρών και όταν χρειάζεται, µε διεθνείς οργανισµούς. 
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• να αποκτούν και να πωλούν άµεσα και προθεσµιακά ξένο συνάλλαγµα και 

πολύτιµα µέταλλα. 

 

• να διαχειρίζονται τα ξένα διαθέσιµα που κρατούν 

 

• να διαχειρίζονται όλων των ειδών τις τραπεζικές συναλλαγές σε σχέση µε 

τρίτες χώρες και διεθνής οργανισµούς, συµπεριλαµβανοµένου του δανεισµού. 

 

2.1) Λειτουργίες ξένου συναλλάγµατος 

 

     Το πιο σηµαντικό είδος λειτουργίας ξένου συναλλάγµατος του Ευρωσυστήµατος 

είναι η παρέµβαση στην αγορά ξένου συναλλάγµατος. Οι παρεµβατικές λειτουργίες 

επιδρούν αποκλειστικά µέσο των ξένων αποθεµάτων που κρατούνται από την ΕΚΤ. 

Οι παρεµβάσεις αυτές αφορούν νοµίσµατα χωρών έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

όπως το Αµερικανικό δολάριο και το Ιαπωνικό Γιέν. 

     Το Άρθρο 111 ορίζει το θεσµικό πλαίσιο για την πολιτική της συναλλαγµατικής 

ισοτιµίας στη ζώνη του ευρώ. 

 

Το θεσµικό πλαίσιο για την πολιτική συναλλαγµατικής ισοτιµίας στη ζώνη του ευρώ 

 

     Σύµφωνα µε το Άρθρο105(2) της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και το 

Άρθρο 3 του Καταστατικού του ΕΣΚΤ, οι λειτουργίες ξένου συναλλάγµατος του 

Ευρωσυστήµατος πρέπει να είναι συνεπής µε το Άρθρο 111 της Συνθήκης. 

 

• Σύµφωνα µε το Άρθρο 111(1), το Συµβουλίου της ΕΕ ενεργώντας οµόφωνα, 

µπορεί να καταλήγει σε επίσηµες συµφωνίες σχετικά µε το σύστηµα 

συναλλαγµατικών ισοτιµιών του ευρώ, έναντι νοµισµάτων εκτός ΕΕ. 

 

• Το Άρθρο 111(2) δηλώνει ότι, µε την απουσία ενός τέτοιου συστήµατος 

συναλλαγµατικών ισοτιµιών, το Συµβούλιο της ΕΕ, δρώντας µε ικανή 

πλειοψηφία, µπορεί να σχηµατίσει γενικές κατευθύνσεις για τη 

συναλλαγµατική πολιτική. 
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     Ωστόσο, και τα δυο αυτά θεσµικά µέτρα πρέπει να σκέφτονται τον πρωταρχικό 

στόχο της διατήρησης της σταθερότητας των τιµών και µπορούν  να ξεκινήσουν µόνο 

µε σύσταση από την ΕΚΤ ή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή µετά από συµβουλή της ΕΚΤ. 

Στην περίπτωση ενός επίσηµου συστήµατος συναλλαγµατικής ισοτιµίας για το ευρώ, 

το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να πάρει τη γνώµη της ΕΚΤ ‘‘σε µια 

προσπάθεια να φτάσει σε µια γενική γνώµη µε αντικειµενικό σκοπό τη σταθερότητα των 

τιµών’’ (Άρθρο 111(1) της Συνθήκης). 

     Στη συνάντησή του στο Λουξεµβούργο, στις 13 ∆εκεµβρίου το 1997, το 

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τόνισε ότι η συναλλαγµατική ισοτιµία του ευρώ θα πρέπει να 

αντιµετωπίζεται σαν το αποτέλεσµα και της οικονοµικής ανάπτυξης, και των 

οικονοµικών πολιτικών, και όχι σαν κάτι ανεξάρτητο. Με το ίδιο πνεύµα δήλωσε ότι 

οι γενικοί προσανατολισµοί για την πολιτική της συναλλαγµατικής ισοτιµίας για τη 

ζώνη του ευρώ, θα παρακάµπτονται κάτω από εξαιρετικές µόνο συνθήκες. Αυτοί οι 

προσανατολισµοί πρέπει πάντα να σέβονται την ανεξαρτησία του ΕΣΚΤ και να είναι 

συνεπής µε τον πρωταρχικό στόχο του ΕΣΚΤ να διατηρήσει τη σταθερότητα των 

τιµών. 

 

Παρέµβαση σε νοµίσµατα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

     Με την απουσία θεσµικών συµφωνιών και ενός στόχου συναλλαγµατικής 

ισοτιµίας από την ΕΚΤ, παρέµβαση στην αγορά ξένου συναλλάγµατος, έναντι 

νοµισµάτων εκτός ΕΕ, συνέβη δύο µόλις φορές στα πρώτα πέντε χρόνια της 

Νοµισµατικής Ένωσης, το φθινόπωρο του 2000. Υποχωρώντας συνεχόµενα από τα 

τέλη του 1998, η συναλλαγµατική ισοτιµία του ευρώ έχει γίνει αυξανόµενα ασυνεπής 

ως προς τις θεµελιώδεις αρχές της ζώνης του ευρώ. Αυτό, θα µπορούσε να έχει 

αντίθετη επίδραση στην παγκόσµια οικονοµία και στη σταθερότητα των τιµών στη 

ζώνη του ευρώ. Έτσι στις 22 Σεπτεµβρίου του 2000, η ΕΚΤ µαζί µε τις νοµισµατικές 

αρχές των Ηνωµένων Πολιτειών, της Ιαπωνίας, του Ηνωµένου Βασιλείου και του 

Καναδά, άρχισαν κοινές παρεµβάσεις στην αγορά ξένου συναλλάγµατος. Η ΕΚΤ 

παρενέβη ξανά στις αρχές του Νοέµβρη του 2000. 
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Ο µηχανισµός II της συναλλαγµατικής ισοτιµίας 

 

     Ένας νέος µηχανισµός συναλλαγµατικής ισοτιµίας, ο ERM II, µπήκε σε 

λειτουργία στην αρχή του Σταδίου Τρία της ΟΝΕ. Αντικατέστησε το Ευρωπαϊκό 

Νοµισµατικό Σύστηµα, που είχε παίξει οργανικό ρόλο στο δρόµο προς την ΟΝΕ, 

όµως έπρεπε να προσαρµοστεί στο νέο περιβάλλον που δηµιουργήθηκε από την 

ΟΝΕ. 

     Όπως ο προκάτοχός του, ο ERM II, είναι µια διακυβερνητική συµφωνία που 

βασίζεται σε δυο έγγραφα: 

 

• Απόφαση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για την εγκαθίδρυση ενός µηχανισµού 

συναλλαγµατικής ισοτιµίας στο τρίτο στάδιο της οικονοµικής και 

νοµισµατικής ένωσης, Άµστερνταµ 16 Ιουνίου 1997 

 

• Συµφωνία της 1ης Σεπτεµβρίου του 1998 ανάµεσα στην ΕΚΤ και τις εθνικές 

ΚΤ των κρατών Μελών εκτός ευρώ, που καθορίζει τις διαδικασίες για ένα 

µηχανισµό συναλλαγµατικής ισοτιµίας στο στάδιο τρία της ΟΝΕ, όπως 

τροποποιήθηκε από τη Συµφωνία της 14ης Σεπτεµβρίου του 2000.     

 

     Ο σκοπός του ERM II, είναι να συνδέσει τα νοµίσµατα των Κρατών Μελών εκτός 

της ζώνης του ευρώ µε το ευρώ. Η σύνδεση προσδιορίστηκε από αµοιβαία 

συµφωνηµένους, σταθερούς αλλά προσαρµόσιµους ρυθµούς έναντι του ευρώ, και µε 

µια δεδοµένη διακύµανση του ±15%. Περιορισµένα περιθώρια διακύµανσης µπορούν 

να συµφωνηθούν αµοιβαία, αν είναι κατάλληλα υπό το πρίσµα της διαδικασίας 

σύγκλησης. 

     Η συµµετοχή στον ERM II είναι προαιρετική για τα Κράτη Μέλη έκτος 

ευρωζώνης. Ωστόσο, όπως δηλώθηκε στην παραπάνω Απόφαση του Ευρωπαϊκού 

Συµβουλίου, ένα Κράτος Μέλος ‘‘µπορεί να ακολουθήσει’’ τον ERM II. Το Άρθρο 

124 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας απαιτεί κάθε Κράτος Μέλος εκτός 

ευρωζώνης να ‘‘εκλαµβάνει τη συναλλαγµατική του πολιτική σαν υπόθεση κοινού 

ενδιαφέροντος’’ και να λαµβάνει υπόψη την ‘‘την εµπειρία που αποκτήθηκε στη  

συνεργασία εντός του πλαισίου του EMS ’’. Ο ERM II εποµένως, ενισχύει τη 

σύγκληση και βοηθάει τα Κράτη Μέλη εκτός της ζώνης του ευρώ στις προσπάθειές 
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τους να υιοθετήσουν το ευρώ. Επίσης βοηθάει στην προστασία των Κρατών Μελών 

και εντός και εκτός ευρωζώνης, από αδικαιολόγητες πιέσεις στις αγορές ξένου 

συναλλάγµατος. 

     Οι αποφάσεις για τις κεντρικές ισοτιµίες και τα περιθώρια διακύµανσης 

λαµβάνονται από αµοιβαία συµφωνία των υπουργών οικονοµικών της ζώνης του 

ευρώ, της ΕΚΤ και των υπουργών οικονοµικών και των διοικητών των κεντρικών 

τραπεζών των Κρατών Μελών εκτός ευρωζώνης.  

 

Παρέµβαση στον ERM II 

 

     Η παρέµβαση και οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις της ΕΚΤ δεν παραβλέπουν 

τον πρωταρχικό σκοπό της διατήρησης της σταθερότητας των τιµών. Σύµφωνα µε 

τους όρους της παραπάνω Απόφασης και Συµφωνίας, η ΕΚΤ και οι εθνικές ΚΤ έξω 

από τη ζώνη του ευρώ, µπορούν να αναστείλουν την παρέµβαση αν έρχεται σε 

αντίθεση µε τον πρωταρχικό στόχο της σταθερότητας των τιµών. 

     Η ∆ανέζικη κορώνα έγινε µέλος του ERM II από την αρχή, µε περιθώριο 

διακύµανσης ισοτιµίας ±2.25% γύρο από το ευρώ. Η Ελληνική δραχµή µπήκε στον 

ERM II πριν να µπει η Ελλάδα στη ζώνη του ευρώ. Μέχρι τώρα, καµία παρέµβαση 

δεν έχει χρειαστεί για να διατηρηθεί σταθερότητα στο σύστηµα. 

     Ο αριθµός των συµµετεχόντων αυξήθηκε πρόσφατα όταν τα νοµίσµατα τριών 

νέων Κρατών Μελών της ΕΕ (Εσθονία, Λιθουανία και Σλοβενία) µπήκαν στον ERM 

II στις 27 Ιουνίου του 2004. Το περιθώριο διακύµανσης της ισοτιµίας είναι ±15% 

έναντι του ευρώ. Η συµµετοχή στον ERM II αναµένεται να αυξηθεί σηµαντικά τα 

επόµενα χρόνια καθώς και άλλες χώρες από αυτές που έγιναν µέλη της ΕΕ την 1η 

Μαΐου του 2004, µπορεί να µπουν στο σύστηµα. 

 

2.2 ∆ιαχείριση των ξένων συναλλαγµατικών αποθεµατικών  

 

     Τόσο η ΕΚΤ, όσο και οι εθνικές ΚΤ κρατούν και διαχειρίζονται ξένα 

αποθεµατικά: η ΕΚΤ κρατά και διαχειρίζεται τα ξένα αποθεµατικά που της 

µεταβιβάστηκαν για το λόγο που εκτέθηκε στο Καταστατικό της ΕΚΤ. 
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Τα ξένα αποθεµατικά της ΕΚΤ 

 

     Τα ξένα αποθεµατικά της ΕΚΤ αποτελούν ένα µέσο παρέµβασης για την ΕΚΤ 

όταν παραστεί ανάγκη. 

 

Το µέγεθος των ξένων αποθεµατικών της ΕΚΤ 

 

     Το Άρθρο 30.1 του Καταστατικού του ΕΣΚΤ µιλούσε για µια αρχική µεταβίβαση 

ξένων αποθεµατικών από τις εθνικές ΚΤ στην ΕΚΤ πάνω από 50.000.000.000€. Τον 

Ιανουάριο του 1999 στην αρχή του Σταδίου Τρία της ΟΝΕ, οι εθνικές ΚΤ της ζώνης 

του ευρώ µεταβίβασαν ξένα περιουσιακά στοιχεία αξίας 39.460.000.000€ στην ΕΚΤ. 

Η µεταβίβαση αυτή ήταν το µέγιστο ποσό που επιτρεπόταν από το Καταστατικό του 

ΕΣΚΤ, προσαρµοσµένο προς τα κάτω από την αφαίρεση των µερισµάτων στο 

κεφάλαιο της ΕΚΤ από τις εθνικές ΚΤ των χωρών που δε µετείχαν στη ζώνη του 

ευρώ από την αρχή. Όταν η Ελλάδα µπήκε στη ζώνη του ευρώ την 1η Ιανουαρίου του 

2001, η Τράπεζα της Ελλάδος µεταβίβασε επιπλέον περιουσιακά στοιχεία ύψους 

1.280.000.000€. Το συνολικό ποσό των ξένων περιουσιακών στοιχείων που 

µεταβιβάστηκαν από τις εθνικές ΚΤ στην ΕΚΤ σε αναλογία µε το µερίδιο κεφαλαίου 

τους, ήταν 40.740.000.000€. Το 15% των µεταβιβάσεων αυτών έγινε σε χρυσό και το 

υπόλοιπο 85% σε Αµερικανικά δολάρια, και Ιαπωνικά Γιέν. 

     Από τότε τα ξένα αποθεµατικά της ΕΚΤ έχουν διακυµανθεί καταφανώς, σαν 

αποτέλεσµα των συναλλαγών και των κινήσεων της συναλλαγµατικής ισοτιµίας. Στο 

τέλος του 2003, έµειναν 38.300.000.000€. Αυτή η µείωση στην αξία των ξένων 

αποθεµατικών της ΕΚΤ αντικατόπτριζε κυρίως τις παρεµβάσεις (πωλήσεις) το 

φθινόπωρο του 2000 και την πρόσφατη υποτίµηση του Αµερικανικού δολαρίου 

συγκρινόµενο µε το επίπεδό του στην αρχή του Σταδίου Τρία της ΟΝΕ. Αυτή η 

µείωση ήταν εν µέρει αντισταθµιστική της υψηλότερης αξίας αγοράς των 

αποθεµάτων χρυσού της ΕΚΤ. 

     Επιπλέον, το Άρθρο 30.4 του Καταστατικού του ΕΣΚΤ επιτρέπει στην ΕΚΤ να 

ζητά επιπλέον ξένα αποθεµατικά πέρα από το ποσό της αρχικής µεταβίβασης. Σε µια 

σύσταση από την ΕΚΤ, το Συµβούλιο της ΕΕ υιοθέτησε έναν Κανονισµό που 

επιτρέπει στην ΕΚΤ να ζητά πάνω από 50.000.000.000€. Η ΕΚΤ µπορεί να κάνει 

χρήση αυτού του δικαιώµατος για να αναπληρώσει τα εξαντληθέντα αποθεµατικά και 

όχι για να αυξήσει αυτά που έχει.  
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Η διαχείριση των ξένων συναλλαγµατικών διαθεσίµων από την ΕΚΤ 

 

     Ο στόχος της διαχείρισης από την ΕΚΤ των ξένων αποθεµατικών είναι να 

διασφαλίσει ότι κάθε στιγµή, η ΕΚΤ έχει ένα ποσό ρευστών διαθεσίµων αρκετό για 

κάθε ξένη συναλλαγµατική παρέµβαση. Αυτό υπονοεί ότι η ρευστότητα και η 

ασφάλεια είναι τα βασικά προαπαιτούµενα για την επένδυση των ξένων 

αποθεµατικών. Κάτω από αυτούς τους περιορισµούς, τα αποθεµατικά της ΕΚΤ 

διαχειρίζονται µε τέτοιο τρόπο ώστε να µεγιστοποιείται η αξία τους. 

     Τα ξένα αποθεµατικά της ΕΚΤ διαχειρίζονται από τις εθνικές ΚΤ σύµφωνα µε το 

στρατηγικό και τακτικό επενδυτικό πλαίσιο που καθορίζεται κεντρικά από την ΕΚΤ. 

Αυτό το πλαίσιο περιλαµβάνει την κατανοµή του νοµίσµατος και την ανταλλαγή 

ανάµεσα στον κίνδυνο επιτοκίου και την απόδοση, και τον πιστωτικό κίνδυνο και τις 

απαιτήσεις ρευστότητας. 

     Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει ορίσει την κατανοµή νοµίσµατος των ξένων 

αποθεµατικών της ΚΤ στη βάση των πιθανών λειτουργικών αναγκών και µπορεί να 

την αλλάξει αν το θεωρήσει σκόπιµο. Ωστόσο δεν υπάρχει ενεργητική διαχείριση του 

αποθεµατικού για επενδυτικούς λόγους, που να µην έχει ανάµειξη µε την απλή 

νοµισµατική πολιτική και την πολιτική των συναλλαγµατικών ισοτιµιών της ΕΚΤ.  

     Οι επενδυτικές αποφάσεις της ΕΚΤ µεταφέρονται στις εθνικές ΚΤ. Όταν 

εφαρµόζονται αυτές οι επενδυτικές αποφάσεις, οι εθνικές ΚΤ, δρουν εκ µέρους της 

ΕΚΤ φανερά και µε διαφάνεια. Αυτό συµβαίνει ώστε οι εταίροι της ΕΚΤ στις διεθνείς 

χρηµαταγορές να µπορούν να ξεχωρίσουν ανάµεσα στις λειτουργίες που επιτελούν οι 

εθνικές ΚΤ εκ µέρους της ΕΚΤ και εκείνες που επιτελούν οι εθνικές ΚΤ ώστε να 

διαχειριστούν τα δικά τους αποθεµατικά. Η ΕΚΤ παίρνει ταυτόχρονα πληροφορίες 

για τις συµφωνίες που κάνουν οι εθνικές ΚΤ εκ µέρους της, µέσο ενός συστήµατος 

διαχείρισης χαρτοφυλακίου. 

 

     Η ΕΚΤ έχει ορίσει τέσσερις παραµέτρους κλειδιά για την επένδυση των ξένων 

αποθεµατικών της: 

 

i. ένα δύο επιπέδων επενδυτικό σηµείο αναφοράς (π.χ ένα στρατηγικό και ένα 

τακτικό σηµείο αναφοράς) για κάθε νόµισµα 
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ii. επιτρεπόµενες παρεκκλίσεις από αυτά τα σηµεία αναφοράς σε όρους κινδύνου 

επιτοκίου 

 

iii. µια λίστα από κατάλληλα όργανα και λειτουργίες  

 

iv. όρια έκθεσης στον πιστωτικό κίνδυνο. 

 

     Λεπτοµέρειες αυτών των παραµέτρων δε δηµοσιεύονται ώστε να αποφευχθεί κάθε 

αδικαιολόγητη επίδραση στην αγορά.  

     Όσον αφορά τα επενδυτικά σηµεία αναφοράς, το στρατηγικό σηµείο αναφοράς για 

κάθε νόµισµα, που προσδιορίστηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, αντικατοπτρίζει τις 

απαιτήσεις της µακροχρόνιας πολιτικής και τις προτιµήσεις της ΕΚΤ σχετικά µε τον 

κίνδυνο και την απόδοση. Το τακτικό σηµείο αναφοράς, που προσδιορίστηκε από την 

Εκτελεστική Επιτροπή, και πρέπει να διατηρείται µέσα σε προκαθορισµένα όρια  

γύρο από το στρατηγικό σηµείο αναφοράς, αντικατοπτρίζει τις προτιµήσεις της ΕΚΤ 

για τον βραχυπρόθεσµο και µεσοπρόθεσµο κίνδυνο, µέσα στις επικρατούσες 

συνθήκες αγοράς. 

     Σχετικά µε την καθηµερινή διαχείριση των ξένων αποθεµατικών, οι εθνικές 

κεντρικές τράπεζες έχουν ένα περιθώριο διακριτικότητας, µέσα στα όρια 

παρέκκλισης που ορίστηκαν από την ΕΚΤ. Αυτό στοχεύει στο να γίνει η διαχείριση 

των ξένων αποθεµατικών όσο αποτελεσµατικότερη γίνεται.  

     Οι µεσολαβητές που χρησιµοποιούνται στις λειτουργίες που αφορούν ξένα 

περιουσιακά στοιχεία επιλέγονται από την ΕΚΤ κατόπιν συστάσεως από τις εθνικές 

ΚΤ. Στην επιλογή της, η ΕΚΤ χρησιµοποιεί µια προσέγγιση που βασίζεται σε δυο 

κριτήρια: 

 

• εκτίµηση της πιστοληπτικής ικανότητας των συµµετεχόντων 

 

• υπολογισµός αποτελεσµατικότητας, ειδικότερα υπηρεσίες έρευνας που 

παρέχονται, ανταγωνιστικότητα τιµών και ικανότητα των συµµετεχόντων να 

διαχειρίζονται µεγάλους όγκους κάτω από όλες τις συνθήκες της αγοράς  
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     Οι συναλλαγές που διεξάγονται µε τους συµβαλλόµενους της ΕΚΤ, γίνονται κάτω 

από ορισµένες συµφωνίες. Με τον καιρό, η ΕΚΤ τροποποιεί τα όργανα που 

χρησιµοποιεί στη διαχείριση των ξένων αποθεµατικών της. Η επιλογή των οργάνων, 

στοχεύει στην επίτευξη αυξηµένου βαθµού αξιοπιστίας και καταλληλότητας στην 

αντιµετώπιση των απαιτήσεων για υψηλό επίπεδο ασφάλειας και ρευστότητας. 

 

Ο χρυσός της ΕΚΤ 

 

     Τα αποθέµατα χρυσού της ΕΚΤ (περίπου 750 τόνοι χρυσού) δε διαχειρίζονται 

ενεργά. Η ΕΚΤ είναι στην οµάδα της Συµφωνίας Χρυσού Κεντρικών Τραπεζών, που 

συντάχτηκε το Σεπτέµβριο του 1999 από 15 κεντρικές τράπεζες, 

συµπεριλαµβανοµένου και αυτών που ανήκουν στο Ευρωσύστηµα. Η συµφωνία 

ανανεώθηκε το Μάρτιο του 2004 για ακόµα πέντε χρόνια.  

 

Κοινή ∆ήλωση για το Χρυσό (8 Μαρτίου 2004)  

 

European Central Bank 

Banca d’ Italia 

Banco de Espana 

Banco de Portugal 

Bank of Greece 

Banque centrale du Luxembourg 

Banque de France 

Banque Nationale de Belgique 

Central Bank & Financial Services Authority of Ireland 

De Nederlandsche Bank 

Deutsche Bundesbank 

Oesterreichische Nationalbank 

Suomen Pankki – Finlands Bank 

Schweizerische Nationalbank 

Sveriges Riksbank 

 

     Στην προσπάθεια αποσαφήνισης των προθέσεών τους όσον αφορά τα διαθέσιµα 

χρυσού τους, τα υπογεγραµµένα ιδρύµατα κάνουν την ακόλουθη δήλωση: 

 33



 

1. Ο χρυσός θα παραµείνει ένα σηµαντικό στοιχείο των παγκόσµιων 

νοµισµατικών αποθεµάτων. 

 

2. Οι πωλήσεις χρυσού που έχουν ήδη αποφασιστεί και αυτές που είναι να 

αποφασιστούν από τα υπογεγραµµένα ιδρύµατα θα επιτευχθούν µέσο ενός 

κοινού προγράµµατος πωλήσεων για µια περίοδο πέντε ετών, που αρχίζει από 

τις 27 Σεπτεµβρίου του 2004, αµέσως µετά τη λήξη της προηγούµενης 

συµφωνίας. Οι ετήσιες πωλήσεις δε θα υπερβαίνουν τους 500 τόνους και οι 

συνολικές πωλήσεις αυτής της περιόδου δε θα υπερβαίνουν τους 2.500 

τόνους. 

 

3. Για την περίοδο αυτή, οι συµβαλλόµενοι σε αυτή την συµφωνία έχουν 

συµφωνήσει ότι το συνολικό ποσό των ενοικιάσεων χρυσού τους και το 

συνολικό ποσό των χρήσεων χρυσού και επιλογών δε θα υπερβαίνει το ποσό 

που επικρατούσε την ηµεροµηνία της υπογραφής της προηγούµενης 

συµφωνίας. 

 

     Αυτή η δήλωση θα αναθεωρηθεί µετά από πέντε χρόνια. 

 

Τα ξένα αποθεµατικά των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών 

 

     Τα ξένα αποθεµατικά που δε µεταβιβάστηκαν στην ΕΚΤ συνεχίζουν να 

κρατούνται και να διαχειρίζονται από τις εθνικές ΚΤ. Στο τέλος του 2003, τα ξένα 

αποθεµατικά που κρατούνταν από τις εθνικές ΚΤ ήταν 332.000.000.000€, δηλαδή 

περίπου όσα ήταν και το 1999. 

     Από τη στιγµή που η παρέµβαση στην ξένη αγορά συναλλάγµατος επηρεάζεται 

από τα αποθεµατικά που κρατούνται από την ΕΚΤ, τα ξένα αποθεµατικά των εθνικών 

ΚΤ δεν εξυπηρετούν καµία πολιτική στην αγορά ξένου συναλλάγµατος. Όπως όµως 

έχει εξηγηθεί παραπάνω, είναι στη διάθεση περαιτέρω απαιτήσεων για διαθέσιµα από 

την ΕΚΤ. 

     Το Άρθρο 31 του Καταστατικού του ΕΣΚΤ δηλώνει ότι οι λειτουργίες ξένου 

συναλλάγµατος που εκτελούνται από τις εθνικές ΚΤ µε τα ξένα διαθέσιµά τους, 

υπόκεινται σε προηγούµενη έγκριση της ΕΚΤ. Αυτή η προϋπόθεση διασφαλίζει τη 
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συνέπεια µε την πολιτική συναλλαγµατικής ισοτιµίας και τη νοµισµατική πολιτική 

της ΕΚΤ. Αφορά συναλλαγές που µπορούν να επηρεάσουν συναλλαγµατικές 

ισοτιµίες ή εσωτερικές συνθήκες ρευστότητας και υπερβαίνει τα όρια που 

εγκαταστάθηκαν από τις κατευθυντήριες γραµµές της ΕΚΤ. Οι επενδυτικές 

λειτουργίες των εθνικών ΚΤ στις ξένες χρηµαταγορές δε χρειάζονται προηγούµενη 

έγκριση από την ΕΚΤ εάν δεν επηρεάζουν τη νοµισµατική πολιτική και την πολιτική 

συναλλαγµατικών ισοτιµιών της ΕΚΤ. Οι συναλλαγές που διεξάγονται από τις 

εθνικές ΚΤ (είτε εκ µέρους των ιδίων, είτε εκ µέρους των εθνικών κυβερνήσεων) για 

την ικανοποίηση υποχρεώσεών τους σε διεθνής οργανισµούς, όπως ο BIS και το IMF, 

επίσης απαλλάσσονται από αυτή την προϋπόθεση. 

     Σύµφωνα µε το Άρθρο 31.3 του Καταστατικού, η ΕΚΤ ελέγχει επίσης όσες 

συναλλαγές αφορούν νοµισµατικές ισορροπίες ακόµα και από τα Κράτη Μέλη της 

ΕΕ που είναι εκτός ευρωζώνης. 

 

Τραπεζικές υπηρεσίες σε επίσηµους ξένους πελάτες  

 

     Οι κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήµατος προσφέρουν τραπεζικές υπηρεσίες σε 

επίσηµους ξένους πελάτες (κεντρικές τράπεζες εκτός Ευρωσυστήµατος, νοµισµατικές 

αρχές, τρίτες χώρες και διεθνή ιδρύµατα). Ωστόσο, η έκταση της δραστηριότητας 

αυτής και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες αυτές οι υπηρεσίες προσφέρονται, 

ποικίλουν ανάµεσα στις κεντρικές τράπεζες. Όσον αφορά υπηρεσίες διαχείρισης 

αποθεµατικών σε επίσηµους ξένους πελάτες, ένα κοινό για το Ευρωσύστηµα πλαίσιο 

προγραµµατίστηκε για να εφαρµοστεί το δεύτερο µισό του 2004. Το νέο πλαίσιο 

προσφέρει µια γκάµα υπηρεσιών που επιτρέπει σε αυτούς τους πελάτες να 

διαχειρίζονται τα διαθέσιµά τους σε ευρώ, κάτω από εναρµονισµένες συνθήκες µέσο 

κάθε κεντρικής τράπεζας του Ευρωσυστήµατος που έχει επιλέξει να παρέχει αυτή τη 

γκάµα υπηρεσιών. 
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3) ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΤΙΚΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
 

     Το χρέος του Ευρωσυστήµατος να προωθεί την οµαλή λειτουργία των συστηµάτων 

πληρωµών αναφέρεται στο Άρθρο 22 του Καταστατικού, που επιτρέπει στην ΕΚΤ και 

τις εθνικές ΚΤ να παρέχουν δραστηριότητες που να διασφαλίζουν αποτελεσµατικά 

και αξιόπιστα εξισορροπητικά συστήµατα και συστήµατα πληρωµών ανάµεσα στην 

Κοινότητα και άλλες χώρες. Προς αυτή την κατεύθυνση, η ΕΚΤ εκδίδει ρυθµίσεις. 

     Αποτελεσµατικά και αξιόπιστα συστήµατα πληρωµών, συστήµατα που επιφέρουν 

ισορροπία στους τίτλους και συστήµατα διακανονισµού είναι απαραίτητα για την 

αποτελεσµατικότητα της νοµισµατικής πολιτικής. Το Ευρωσύστηµα χρησιµοποιεί 

συστήµατα πληρωµών ώστε να κανονίσει τη νοµισµατική του πολιτική και τις 

καθηµερινές του πιστωτικές λειτουργίες. Η οµαλή λειτουργία και των συστηµάτων 

πληρωµών και των συστηµάτων διακανονισµού, είναι επίσης σηµαντική για τη 

λειτουργία της αγοράς χρήµατος του ευρώ, και γενικότερα για άλλες εθνικές και 

διεθνείς χρηµαταγορές. 

     Υπάρχουν δύο βασικά είδη χρηµατοοικονοµικού κινδύνου που σχετίζονται µε 

συστήµατα πληρωµών, την ισορροπία των τίτλων και των συστηµάτων 

διακανονισµού: 

 

• ο κίνδυνος που έχει να κάνει µε την αδυναµία των αντισυµβαλλόµενων να 

αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, ακόµα και όταν οι υποχρεώσεις αυτές 

εµφανιστούν κατά τη διάρκεια ή οποιαδήποτε στιγµή στο µέλλον 

(πιστωτικός κίνδυνος) 

 

• ο κίνδυνος που έχει να κάνει µε την αδυναµία των αντισυµβαλλόµενων να 

αποπληρώσουν εµπρόθεσµα τις υποχρεώσεις τους, ακόµα και αν είναι ικανοί 

να το κάνουν αργότερα (κίνδυνος ρευστότητας). 

 

     Και οι δυο κατηγορίες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου µπορούν να οδηγήσουν σε 

µια κατάσταση όπου η αδυναµία ενός αντισυµβαλλόµενου σε µια διατραπεζική 

χρηµατική µεταβίβαση, να αντιµετωπίσει τις υποχρεώσεις του, έχει ως αποτέλεσµα 

ένα ντόµινο όπου και οι άλλοι αντισυµβαλλόµενοι αδυνατούν να εκπληρώσουν τις 
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δικές τους υποχρεώσεις. Ένα τέτοιο σενάριο θα µπορούσε να οδηγήσει σε µια ευρεία 

αναστάτωση τις χρηµαταγορές (συστηµατικός κίνδυνος) που θα µπορούσε επίσης να 

επηρεάσει την οικονοµία γενικότερα. 

     Στην περίπτωση της εξισορρόπησης των τίτλων και συστηµάτων διακανονισµού, 

υπάρχει επίσης ο κίνδυνος της απώλειας ή της µη διαθεσιµότητας των υπό κηδεµονία 

τίτλων που µπορεί να προκληθεί από την αφερεγγυότητα ή αµέλεια της τράπεζας 

(κίνδυνος κηδεµονίας). Αυτό επιδρά επίσης στη δυνατότητα ενός αντισυµβαλλόµενου 

να ρευστοποιήσει τίτλους όταν χρειάζεται.   

     Τα συστήµατα πληρωµών και διακανονισµού και εξισορρόπησης τίτλων, θα 

µπορούσαν επίσης να είναι πρακτικά και αποτελεσµατικά, και για όσους τα 

χρησιµοποιούν και για την οικονοµία γενικά. Ωστόσο, υπάρχει πάντα µια ανταλλαγή 

ανάµεσα στην ελαχιστοποίηση του κόστους και την αντιµετώπιση άλλων στόχων 

όπως η ασφάλεια. 

     Σύµφωνα µε όλα τα παραπάνω και την εντολή που δόθηκε από τη Συνθήκη της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας και το Καταστατικό του ΕΣΚΤ, οι στόχοι της πολιτικής του 

Ευρωσυστήµατος προσβλέπουν στη δηµιουργία ασφαλών και αποτελεσµατικών 

συστηµάτων. Έτσι το Ευρωσύστηµα: 

 

• παρέχει διευκολύνσεις πληρωµών και διακανονισµού τίτλων 

• επιβλέπει τα συστήµατα µε σκοπό τη διασφάλιση της αποτελεσµατικότητας 

και ασφάλειάς τους.  

 

3.1) Παροχή διευκολύνσεων πληρωµών και διακανονισµού τίτλων  

 

     Σύµφωνα µε το προβλεπόµενό του καθήκον να προωθεί την οµαλή λειτουργία των 

συστηµάτων πληρωµών, το Ευρωσύστηµα παρέχει µια ευρεία γκάµα διευκολύνσεων 

πληρωµών και διακανονισµού τίτλων. Η πιο σηµαντική του διευκόλυνση είναι το 

σύστηµα TARGET.  
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TARGET (Trans – European Automated Real – time Gross settlement Express 

Transfer system) 

 

     Το Ευρωσύστηµα ανέπτυξε το TARGET για να επεξεργάζεται µεγάλης αξίας 

πληρωµές σε ευρώ. Το TARGET παρέχει ένα οµαλό πεδίο δράσης για όσους 

µετέχουν στην αγορά και ένα εργαλείο µέσο του οποίου οι συναλλαγές που 

σχετίζονται µε τη νοµισµατική πολιτική ανάµεσα στις εθνικές ΚΤ του 

Ευρωσυστήµατος και πιστωτικά ιδρύµατα, µπορούν να διεξαχθούν µε έναν έγκαιρο 

και ασφαλή τρόπο. Είναι το µόνο σύστηµα πληρωµών σε ευρώ, που είναι άµεσα 

προσβάσιµο σε όλα τα Κράτη Μέλη της Ευρωζώνης. Έτσι επιτρέπει την αγορά 

χρήµατος του ευρώ, να λειτουργεί ως µία ενιαία αγορά και να καθιστά δυνατή την 

κοινή νοµισµατική πολιτική. 

 

Το τρέχον σύστηµα 

 

     Το TARGET ξεκίνησε να λειτουργεί στις 4 Ιανουαρίου του 1999 και έχει µια 

αποκεντρωµένη δοµή. Περιλαµβάνει και συνδέει 16 εθνικά RTGS συστήµατα και το 

µηχανισµό πληρωµών της ΕΚΤ (EPM). Τα 16 εθνικά RTGS συστήµατα είναι τα 

συστήµατα των 12 χωρών της ζώνης του ευρώ και αυτά της ∆ανίας, Σουηδίας, του 

Ηνωµένου Βασιλείου και της Πολωνίας. Το TARGET είναι επίσης ανοικτό στα νέα 

κράτη µέλη, όµως αυτά αποφάσισαν να συνδεθούν µαζί του µόλις υιοθετήσουν το 

ευρώ. 

     Οι κατευθυντήριες γραµµές της ΕΚΤ στο TARGET καθορίζονται από τους 

κανόνες που διοικούν τη λειτουργία του συστήµατος, και περιλαµβάνει τα εθνικά του 

συστατικά. Επίσης περιλαµβάνει έναν αριθµό ελαχίστων κοινών χαρακτηριστικών 

(π.χ κριτήρια πρόσβασης, νοµισµατική µονάδα, κανόνες τιµολόγησης, χρόνο 

λειτουργίας, κανόνες πληρωµών) µε τα οποία κάθε εθνικό RTGS σύστηµα που 

µετέχει στο TARGET πρέπει να συµµορφώνεται. Μια συµφωνία που καθρεφτίζει τις 

κατευθυντήριες γραµµές του TARGET, συνάφθηκε ανάµεσα στο Ευρωσύστηµα και 

τις τρεις εθνικές ΚΤ εκτός της ζώνης ευρώ (ακολούθησε και η Πολωνία). 

     Το TARGET πρέπει να χρησιµοποιείται για όλες τις πληρωµές που προκύπτουν 

άµεσα από ή γίνονται σε σύνδεση µε:  

 

i. τις λειτουργίες της νοµισµατικής πολιτικής του Ευρωσυστήµατος 
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ii. το διακανονισµό των λειτουργιών ξένου συναλλάγµατος που αφορούν το 

Ευρωσύστηµα   

 

iii. το διακανονισµό λειτουργιών υψηλής αξίας συστηµάτων που χειρίζονται 

µεταβιβάσεις σε ευρώ. 

 

     Για άλλες πληρωµές, όπως διατραπεζικές και εµπορικές πληρωµές σε ευρώ, όσοι 

συµµετέχουν στην αγορά είναι ελεύθεροι να χρησιµοποιήσουν το TARGET ή κάποιο 

άλλο σύστηµα πληρωµών. 

     Το 2003 υπήρχαν 3.351 µετέχοντες στο TARGET µε 43.450 διαθέσιµους κλάδους 

παγκοσµίως. Την ίδια χρονιά, το 87% του συνολικού τζίρου µεγάλης αξίας 

πληρωµών σε ευρώ, εκτελέστηκαν µέσο του TARGET. 

 

TARGET2 

 

     Η τωρινή δοµή του TARGET αποφασίστηκε το 1994 και βασίστηκε στις αρχές 

του ελάχιστου εναρµονισµού και διασύνδεσης των υπαρχόντων δοµών. Αυτός ήταν ο 

καλύτερος τρόπος διασφάλισης ότι το σύστηµα θα ήταν λειτουργικό από την αρχή 

του Σταδίου Τρία της ΟΝΕ. Ωστόσο, η όλο και µεγαλύτερη αύξηση της οικονοµικής 

ολοκλήρωσης στη ζώνη του ευρώ και οι αυξηµένη ζήτηση όλο και περισσοτέρων 

χρηστών του TARGET από τις επιχειρήσεις, είχαν ως αποτέλεσµα την προετοιµασία 

από τον Οκτώβριο του 2002 ενός νέου συστήµατος (TARGET2). Αυτές οι 

προετοιµασίες έχουν στόχο να µπει σε λειτουργία στις 2 Ιανουαρίου του 2007, το 

TARGET2.  

 

3.3) Επίβλεψη των συστηµάτων πληρωµών και διακανονισµού τίτλων 

 

     Η επίβλεψη των συστηµάτων πληρωµών  βάζει κάποια όρια για την ασφάλεια των 

συστηµάτων πληρωµών και διασφαλίζει ότι εφαρµόζονται σωστά. Ο κυριότερος 

λόγος αιτίας της επίβλεψης είναι να προστατέψει τη λειτουργία των συστηµάτων 

πληρωµών. Η επίβλεψη είναι εποµένως διαφορετική από την τραπεζική επιστασία. Η 

τραπεζική επιστασία αφορά των έλεγχο µεµονωµένων τραπεζών ή 

χρηµατοοικονοµικών ιδρυµάτων  µε στόχο τη διασφάλιση της οικονοµικής τους 
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σταθερότητας και κυρίως, την προστασία των καταθετών και των πελατών της 

τράπεζας. 

     Από το 1999, η ευθύνη της επίβλεψης των συστηµάτων πληρωµών είναι 

µοιρασµένη ανάµεσα στην ΕΚΤ και τις εθνικές ΚΤ της ζώνης του ευρώ. Η ΕΚΤ 

εποπτεύει τα Ευρωπαϊκά συστήµατα πληρωµών µεγάλης αξίας 

(συµπεριλαµβανοµένου του TARGET) ενώ οι εθνικές ΚΤ επιβλέπουν τα αντίστοιχα 

εγχώρια συστήµατα. 

     Η επίβλεψη εκτελείται σύµφωνα µε τα επίπεδα αποτελεσµατικότητας και 

ασφάλειας που έχουν τεθεί από την ΕΚΤ για τα συστήµατα πληρωµών σε ευρώ. Το 

Φεβρουάριο του 2001 η ΕΚΤ ανέλαβε το ‘‘Core Principles for Systemically 

Important Payment Systems’’, το οποίο είχε συνταχθεί τον Ιανουάριο του 2001 από 

την G10 Committee on Payment and Settlement Systems (CPSS). Αυτά τώρα 

αποτελούν κοµµάτι της δέσµης των κανόνων που η ΕΚΤ και οι εθνικές ΚΤ του 

Ευρωσυστήµατος χρησιµοποιούν για τον έλεγχο συστηµάτων πληρωµών που 

αφορούν µεγάλη αξία σε ευρώ. 

     Όσο λαµβάνεται υπόψη η επίβλεψη των συστηµάτων διακανονισµού και 

εξισορρόπησης τίτλων, οι δυνάµεις του Ευρωσυστήµατος είναι λιγότερο σαφής και 

αποκλειστικές. Ωστόσο, από το 2001, το ΕΣΚΤ και η Επιτροπή Ρυθµιστών 

Ευρωπαϊκών Τίτλων (CESR), συνεργάζονται στενά στα συστήµατα διακανονισµού 

και εξισορρόπησης τίτλων. Μια κοινή οµάδα εργασίας, έχει αναπτύξει Ευρωπαϊκά 

δεδοµένα για την εξισορρόπηση και το διακανονισµό, βασιζόµενη στις συστάσεις του 

International Organization of Securities Commissions (IOSCO). Αυτά τα δεδοµένα 

στοχεύουν στην αύξηση της ασφάλειας και αποτελεσµατικότητας των συστηµάτων 

διακανονισµού και εξισορρόπησης τίτλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και επίσης 

λαµβάνουν υπόψη την ανάγκη αφαίρεσης των διασυνοριακών εµποδίων. 

     Το Ευρωσύστηµα επίσης ενθαρρύνει την αγορά να σκέφτεται τις µελλοντικές 

προκλήσεις και να επινοεί πιθανές λύσεις. Το Ευρωσύστηµα παρέχει ένα φόρουµ 

συζήτησης µε τους εταίρους της αγοράς – µέσο συναντήσεων, παρουσιάσεων, 

οµιλιών και δηµοσιεύσεων – µε προοπτική να ανοίξει τους δρόµους για περαιτέρω 

εξέλιξη των συστηµάτων πληρωµών και τη δηµιουργία νέων υποδοµών. Στο πεδίο 

των συστηµάτων διακανονισµού τίτλων, η ΕΚΤ ελέγχει στενά τη σταθεροποιητική 

διαδικασία, ψάχνοντας µια πολιτική που να καλλιεργεί την αποτελεσµατικότητα, 

ιδίως στις διασυνοριακές µεταβιβάσεις τίτλων στη ζώνη του ευρώ. 
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4) ΕΚ∆ΟΣΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ 
 

     Σύµφωνα µε το Άρθρο 106 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και το 

Άρθρο 16 του Καταστατικού του ΕΣΚΤ, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΚΤ έχει το 

αποκλειστικό προνόµιο της έκδοσης χρήµατος στη ζώνη του ευρώ. Η ΕΚΤ και οι 

εθνικές ΚΤ είναι τα µόνα ιδρύµατα που επιτρέπεται νόµιµα να εκδίδουν χρήµα στη 

ζώνη του ευρώ.  

 

Τα ευρωχαρτονοµίσµατα 

 

     Ανάµεσα στο 1999 και το 2002, µε την απουσία χαρτονοµισµάτων ονοµαστικής 

αξίας του ευρώ, τα εθνικά χαρτονοµίσµατα ήταν να µόνα νόµιµα χαρτονοµίσµατα 

που προσφέρονταν στη ζώνη του ευρώ. Εκδίδονταν από τις εθνικές ΚΤ κάτω από την 

έγκριση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΚΤ, όµως σε αντίθεση µε το 

µεταγενέστερο καθεστώς για τα Ευρωπαϊκά χαρτονοµίσµατα, κάθε εθνική ΚΤ, 

εξέδιδε τα εθνικά της χαρτονοµίσµατα, για δικό της λογαριασµό και δικό της όφελος.  

     Από την 1η Ιανουαρίου του 2002, οι εθνικές ΚΤ και η ΕΚΤ εκδίδουν 

χαρτονοµίσµατα του ευρώ σε µια κοινή βάση. Σε αντίθεση µε τα εθνικά 

χαρτονοµίσµατα, τα χαρτονοµίσµατα του ευρώ δε δείχνουν ποια κεντρική τράπεζα τα 

εξέδωσε. Στις εθνικές ΚΤ του Ευρωσυστήµατος ζητείται να αποδεχθούν να τεθούν τα 

χαρτονοµίσµατα του ευρώ σε κυκλοφορία από άλλα µέλη του Ευρωσυστήµατος και 

αυτά τα χαρτονοµίσµατα δεν επαναπατρίζονται. Ωστόσο, αν και µπορούν να 

εξετάζονται σαν να αντιπροσωπεύουν µια υποχρέωση για το Ευρωσύστηµα σαν 

σύνολο, είναι απαραίτητο για τις ΚΤ να δρουν σαν οι νόµιµοι εκδότες, γιατί το 

Ευρωσύστηµα δεν έχει νοµική προσωπικότητα. 

     Η ΕΚΤ εκδίδει το 8% της συνολικής αξίας των χαρτονοµισµάτων που εκδίδονται 

από το Ευρωσύστηµα. ∆εδοµένου ότι ο σχεδιασµός αφορά όλα τα µέλη του 

Ευρωσυστήµατος, η ΕΚΤ δρα ως ένας από τους νόµιµους εκδότες και εποµένως 

εµφανίζει τα χαρτονοµίσµατα αυτά στον ισολογισµό της. Στη πράξη, τα 

χαρτονοµίσµατα της ΕΚΤ τίθενται σε κυκλοφορία από τις εθνικές ΚΤ, επισύροντας 

έτσι τις αντίστοιχες υποχρεώσεις προς την ΕΚΤ. 

     Το υπόλοιπο 92% των χαρτονοµισµάτων του ευρώ εκδίδονται από τις εθνικές ΚΤ, 

ανάλογα µε τα αντίστοιχα µερίδιά τους στο κεφάλαιο της ΕΚΤ. Η διαφορά ανάµεσα 
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στο µερίδιο από τα συνολικά χαρτονοµίσµατα της κάθε εθνικής ΚΤ και το συνολικό  

ποσό των χαρτονοµισµάτων που έχει θέσει σε κυκλοφορία καθορίζεται κάθε µήνα και 

αναφέρεται ως µια έντοκη απαίτηση του Ευρωσυστήµατος.   

     Καθορίζοντας την έκδοση των χαρτονοµισµάτων του ευρώ µεταξύ των εθνικών 

ΚΤ µε αυτό τον τρόπο, έχει ως συνέπεια την αποφυγή του φαινοµένου της 

‘‘µετανάστευσης των χαρτονοµισµάτων’’ στους ισολογισµούς των εθνικών ΚΤ. Η 

µετανάστευση των χαρτονοµισµάτων, π.χ µετρητά που µεταφέρονται από µια χώρα 

της ζώνης του ευρώ σε µια άλλη, θα µπορούσε να προκαλέσει την αύξηση των 

χαρτονοµισµάτων µιας ΚΤ εις βάρος µιας άλλης. Αυτό µε τη σειρά του, θα µπορούσε 

να έχει αξιοσηµείωτα αποτελέσµατα στους ισολογισµούς τους και θα µπορούσε να 

επιφέρει τη σηµαντική τους και τη σταδιακή τους διάβρωση. 

     Η συνολική έκδοση χαρτονοµισµάτων του Ευρωσυστήµατος, δηµοσιεύεται κάθε 

εβδοµάδα από την ΕΚΤ σε µια πάγια χρηµατοοικονοµική έκθεση. Σήµερα, τα 

ευρωχαρτονοµίσµατα που κυκλοφορούν είναι περίπου 400.000.000.000€, από τα 

οποία εκτιµάται ότι ένα σηµαντικό µερίδιο κρατείται από κατοίκους εκτός 

ευρωζώνης.  

 

Παραγωγή των χαρτονοµισµάτων του ευρώ  

 

     Για την αλλαγή του νοµίσµατος από το 2002, κάθε µια από τις 12 εθνικές ΚΤ της 

ζώνης του ευρώ, ήταν υπεύθυνη για την προµήθεια και των 7 χαρτονοµισµάτων του 

ευρώ που απαιτούνταν στη χώρα της. Από τη στιγµή εκείνη, κάθε εθνική ΚΤ είναι 

αποκλειστικά υπεύθυνη για την παραγωγή ενός ή λίγων τύπων χαρτονοµισµάτων που 

καθορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΚΤ. Αυτή η αποκεντρωµένη 

παραγωγή σχεδιάστηκε για να αντικατασταθεί από µια κοινή για το Ευρωσύστηµα 

ανταγωνιστική µέθοδο µέχρι το 2012 το αργότερο.  

 

Μέτρα ενάντια στην παραχάραξη 

 

     Η ΕΚΤ προστατεύει τα χαρτονοµίσµατα του ευρώ από την παραχάραξη, σε όσο το 

δυνατόν υψηλότερο επίπεδο ασφαλείας. Τα χαρτονοµίσµατα του ευρώ σχεδιάστηκαν 

έτσι ώστε να έχουν την µεγαλύτερη προστασία από κάθε άλλο χαρτονόµισµα στον 

κόσµο, ενάντια στην παραχάραξη. Μέχρι τώρα ο αριθµός των πλαστών 
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χαρτονοµισµάτων που έχουν βρεθεί, είναι µικρότερος από εκείνον που είχε βρεθεί 

πριν την αλλαγή του νοµίσµατος. 

     Το 2002 η ΕΚΤ εγκατέστησε ένα Κέντρο Ανάλυσης Παραχάραξης ώστε να 

συντονίσει τη στατιστική και τεχνική πληροφόρηση της παραχάραξης από τα κέντρα 

εθνικής ανάλυσης σε µια περιληπτική βάση δεδοµένων. Αυτή η πληροφόρηση έπειτα 

µοιράζεται µε όλα τα τµήµατα που καταπολεµούν την παραχάραξη. Η ΕΚΤ έχει 

επίσης εγκαταστήσει στενή συνεργασία µε τη Europol, που είναι υπεύθυνη για τη 

βελτίωση της συνεργασίας ανάµεσα στις εθνικές αρχές των Κρατών Μελών που είναι 

υπεύθυνες για την καταπολέµηση της παραχάραξης νοµισµάτων (κυρίως του ευρώ). 

Το ∆ιεθνές Κέντρο Αποτροπής Παραχάραξης επίσης διοικείται από προσωπικό και 

αξιωµατούχους και από άλλες εκδοτικές αρχές. Η ΕΚΤ παρακολουθεί στενά την 

ανάπτυξη της βιοµηχανίας γραφικών και έτσι εκτιµά τη λανθάνουσα απειλή της 

υψηλής ποιότητας παραχάραξης. Ως αποτέλεσµα της πρόσφατης τεχνολογικής 

ανάπτυξης, το Ευρωσύστηµα έχει επενδύσει σηµαντικά στην έρευνα και ανάπτυξη, 

ψάχνοντας για τρόπους βελτίωσης των υφιστάµενων χαρακτηριστικών ασφαλείας και 

την τεχνική βάση για τη µελλοντική σχεδίαση χαρτονοµισµάτων. 

 

Έκδοση νοµισµάτων   

 

     Ο όγκος των νοµισµάτων που µπορεί να εκδώσει κάθε χώρα, καθορίζεται κάθε 

χρόνο από την ΕΚΤ. Η ΕΚΤ λαµβάνει υπόψη την εκτίµηση κάθε χώρας της ζώνης 

του ευρώ, για τον όγκο των νοµισµάτων που πρέπει να εκδοθούν την επόµενη χρονιά. 

     Η ονοµαστική αξία και οι τεχνικές προδιαγραφές των νοµισµάτων του ευρώ 

καθορίζονται από έναν Κανονισµό του Συµβουλίου. Κάθε εθνικό νοµισµατοκοπείο 

είναι υπεύθυνο για την ποιότητα των δικών του νοµισµάτων και για τη συµµόρφωση 

µε τις προδιαγραφές που βεβαιώνουν ότι τα νοµίσµατα αυτά µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν οπουδήποτε στη ζώνη του ευρώ. Η ΕΚΤ δηλαδή δρα ως ένας 

ανεξάρτητος εγγυητής της ποιότητας των νοµισµάτων. 

     Τα νοµίσµατα του ευρώ τίθενται σε κυκλοφορία από τις εθνικές ΚΤ του 

Ευρωσυστήµατος, εκ µέρους των αντίστοιχων κυβερνήσεων. Τα διαθέσιµα σε 

νοµίσµατα προορίζονται για δανεισµό στο δηµόσιο τοµέα. Σύµφωνα µε το Άρθρο 6 

του Κανονισµού του Συµβουλίου από τις 13 ∆εκεµβρίου του 1993, αυτά τα διαθέσιµα 

δε θα πρέπει να ξεπερνούν το 10% των νοµισµάτων σε κυκλοφορία.  
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5) ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 
 
     Η ΕΚΤ χρειάζεται πάρα πολλά οικονοµικά και χρηµατοοικονοµικά δεδοµένα για 

να ενισχύσει τη διαχείριση της νοµισµατικής της πολιτικής και την εκπλήρωση όλων 

των καθηκόντων του Ευρωσυστήµατος.  

 

Νοµική βάση για τη στατιστική λειτουργία της ΕΚΤ 

 

     Σύµφωνα µε το Άρθρο 5.1 του Καταστατικού του ΕΣΚΤ, η ΕΚΤ επιτρέπεται να 

συλλέγει στατιστικά καθώς είναι απαραίτητα για κάποια ή όλα τα καθήκοντα που 

περιλαµβάνονται στο Άρθρο 105 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και το 

Άρθρο 3 του Καταστατικού. Στην αντιµετώπιση των στατιστικών της απαιτήσεων 

ωστόσο, η ΕΚΤ πρέπει να διασφαλίσει την αποτελεσµατικότητα και να προσπαθήσει 

να ελαχιστοποιήσει το κόστος που οι στατιστικές αναφορές επιφέρουν στα πιστωτικά 

ιδρύµατα. Η στατιστική δραστηριότητα της ΕΚΤ υπόκειται σε έναν Κανονισµό του 

Συµβουλίου, που υιοθετήθηκε σε µια έκθεση από την ΕΚΤ και συµπληρώνει το 

Καταστατικό και άλλες νόµιµες δραστηριότητες που υιοθετήθηκαν πριν από την αρχή 

του Σταδίου Τρία. Αυτή η δευτερεύουσα νοµοθεσία ορίζει τρία πράγµατα: 

 

• τις οντότητες από τις οποίες η ΕΚΤ επιτρέπεται να συλλέγει στατιστική 

πληροφόρηση   

• το καθεστώς που εξασφαλίζει την εµπιστευτικότητα των στατιστικών 

αναφορών 

• τις ενέργειες για επιβολή των παραπάνω. 

 

Πεδίο δράσεως της στατιστικής λειτουργίας της ΕΚΤ 

 

Οι κύριες περιοχές της στατιστικής δράσης της ΕΚΤ είναι: 

 

• Στατιστικές για την αγορά χρήµατος, την τραπεζική και χρηµατοοικονοµική 

αγορά, που συµπεριλαµβάνει στατιστικές σε βασικά νοµισµατικά µεγέθη 
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• Υπόλοιπο στατιστικών πληρωµών και στατιστικών διεθνούς αποθεµατικού 

του Ευρωσυστήµατος, στη διεθνή επενδυτική κατάσταση της ζώνης του ευρώ 

σαν σύνολο, ονοµαστικές και αποτελεσµατικές συναλλαγµατικές ισοτιµίες 

 

• Χρηµατοοικονοµικούς λογαριασµούς (συµπεριλαµβανοµένου κυβερνητικών 

χρηµατοοικονοµικών στατιστικών). 

 

     Η ΕΚΤ δηµοσιεύει ένα ευρύ φάσµα δεδοµένων σε αυτές τις περιοχές, µαζί µε 

στατιστικά του HICP, άλλες τιµές, κόστη, παραγωγή και αγορά εργασίας, που 

συντάσσονται κυρίως από το Στατιστικό Γραφείο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

(Eurostat). 

 

Στατιστική συνεργασία µε ιδρύµατα της Κοινότητας και διεθνείς οργανισµούς 

 

     Στη διεκπεραίωση των στατιστικών της δραστηριοτήτων, η ΕΚΤ πρέπει να 

‘‘συνεργάζεται µε τα ιδρύµατα της Κοινότητας και µε τις αρµόδιες αρχές των Κρατών 

Μελών ή τρίτων χωρών και µε διεθνής οργανισµούς’’ (Άρθρο 5.1 του Καταστατικού 

του ΕΣΚΤ). Προς αυτή την κατεύθυνση, η ΕΚΤ συνεργάζεται πολύ στενά µε τη 

Eurostat. Στις 10 Μαρτίου του 2003 αυτή η συνεργασία επιβεβαιώθηκέ σε ένα 

Μνηµόνιο Κατανόησης ανάµεσα στη Eurostat και τη στατιστική υπηρεσία της ΕΚΤ. 

Το Μνηµόνιο εκχωρεί στατιστικές ευθύνες όπως: 

 

• η ΕΚΤ είναι υπεύθυνη για χρηµατικά και τραπεζικά στατιστικά σε επίπεδο 

ΕΕ. 

 

• η ΕΚΤ και η Επιτροπή έχουν από κοινού ευθύνη για στατιστικά ισορροπίας 

πληρωµών και για στατιστικά χρηµατοοικονοµικών λογαριασµών 

 

• η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τιµές και κόστη και άλλα οικονοµικά 

στατιστικά. 

 

     Η ΕΚΤ και η Επιτροπή συνεργάζονται επίσης διµερώς ή µέσο επιτροπών σε όλα 

τα ζητήµατα κοινού στατιστικού ενδιαφέροντος. Η ΕΚΤ επίσης διατηρεί στενές 
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σχέσεις µε άλλους διεθνής οργανισµούς, όπως ο IMF σε στατιστικά ζητήµατα. Όπου 

είναι δυνατό, τα στατιστικά της ΕΚΤ συµµορφώνονται στα διεθνή στατιστικά µέτρα. 

Έτσι, η ΕΚΤ επίσης συµµορφώνεται µε την απαίτηση να ‘‘συνεισφέρει στον 

εναρµονισµό, όπου είναι απαραίτητο, των κανόνων και εφαρµόζει κυριαρχία στη 

συλλογή, συµπλήρωση και κατανοµή των στατιστικών σε περιοχές εντός του πεδίου 

αρµοδιότητας’’, όπως καθορίζεται στο Άρθρο 5.3 του Καταστατικού του ΕΣΚΤ. 

 

Βοήθεια από τις εθνικές ΚΤ   

 

     Σύµφωνα µε το Άρθρο 5.2 του Καταστατικού του ΕΣΚΤ, ζητείται από τις εθνικές 

ΚΤ να βοηθήσουν την ΕΚΤ στη σύνταξη στατιστικών. Στην πράξη, οι εθνικές ΚΤ 

(και σε κάποιες περιπτώσεις, άλλες εθνικές αρχές) συλλέγουν δεδοµένα από 

πιστωτικά ιδρύµατα και από άλλες πηγές στις χώρες τους και υπολογίζουν τα 

συνολικά οικονοµικά µεγέθη. Η ΕΚΤ χρησιµοποιεί µετά αυτά τα δεδοµένα, για να 

συντάξει το σύνολο στη ζώνη του ευρώ.  

     Αξίζει να αναφέρουµε ότι αυτές οι µέθοδοι, εφαρµόζονται σε όλα τα Κράτη Μέλη 

της ΕΕ και απαιτούν τη συνεργασία των χωρών εκτός ευρωζώνης µε την ΕΚΤ, στην 

εκτέλεση των στατιστικών καθηκόντων. Το Άρθρο 47.2 του Καταστατικού του 

ΕΣΚΤ δηλώνει ότι ‘‘το Γενικό Συµβούλιο πρέπει να συνεισφέρει στη συλλογή 

στατιστικών πληροφοριών όπως αναφέρεται στο Άρθρο 5’’. Αν και τα νόµιµα όργανα 

που υιοθετήθηκαν από την ΕΚΤ δεν έχουν δεσµευτική δύναµη σε χώρες εκτός 

ευρωζώνης, το Γενικό Συµβούλιο, και εποµένως οι εθνικές ΚΤ των µη 

συµµετεχόντων Κρατών Μελών, πρέπει να συµµετέχουν στη στατιστική δουλειά της 

ΕΚΤ. 

 

 

6) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 
 
     Η έρευνα υψηλής ποιότητας έχει γίνει µια δραστηριότητα αύξουσας σηµασίας στις 

σύγχρονες κεντρικές τράπεζες. Αυτή, εφαρµόζεται ιδιαίτερα στην ΕΚΤ η οποία 

πρέπει να αντιµετωπίσει τις άνευ προηγουµένου προκλήσεις που σχετίζονται µε τη 

διαχείριση της νοµισµατικής πολιτικής σε µια πολυεθνική περιοχή. 
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     Ο στόχος της οικονοµικής έρευνας στην ΕΚΤ είναι να παρέχει µια ισχυρή 

εµπειρική βάση για την εφαρµογή της νοµισµατικής πολιτικής και την καλύτερη 

κατανόηση της πολιτικής αυτής εκ µέρους των αγορών και του κοινού. Προς την 

κατεύθυνση αυτή, η οικονοµική έρευνα µέσα στο Ευρωσύστηµα, είναι εξοπλισµένη 

να αυξάνει τη γνώση της λειτουργίας της οικονοµίας στη ζώνη του ευρώ και να 

παρέχει µοντέλα, εργαλεία και αναλύσεις σχετικά µε τη διαχείριση της νοµισµατικής 

πολιτικής και άλλα καθήκοντα του Ευρωσυστήµατος. 

     Σε πολλές περιπτώσεις, η έρευνα της ΕΚΤ διεξάγεται µέσα στο πλαίσιο 

οργανωµένων δικτύων. Αυτά είναι οµάδες ερευνητών που ασχολούνται από κοινού 

µε σχέδια πολλών χρήσεων. Μπορούν να περιλαµβάνουν οικονοµολόγους από την 

ΕΚΤ, από εθνικές ΚΤ της ζώνης του ευρώ, άλλες κεντρικές τράπεζες και 

οργανισµούς σχεδιασµού πολιτικών, και ακαδηµαϊκούς. Η ΕΚΤ συµµετέχει και 

παρέχει συντονισµό και οργανωτική υποστήριξη, µόνη της ή µε άλλα ιδρύµατα. 

     Μια άλλη κοινή δραστηριότητα της ΕΚΤ και των εθνικών ΚΤ της ζώνης του ευρώ 

είναι η µακροοικονοµική µοντελοποίηση της ζώνης του ευρώ. Οικονοµετρικά 

µοντέλα χρησιµοποιούνται στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τη νοµισµατική 

πολιτική. Επιπλέον, η κατασκευή µοντέλων έχει γίνει καταλύτης για την ανάπτυξη 

νέων στατιστικών δεδοµένων. Τελικά, η ερευνητική δουλειά του Ευρωσυστήµατος, 

συµπληρώνεται από την οργάνωση διασκέψεων κεντρικών τραπεζών, όπως ο ECB 

Central Banking Conferences και οι διασκέψεις του ∆ιεθνούς Φόρουµ Ερευνών για 

τη Νοµισµατική Πολιτική.   

 

 

7) Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΚΤ ΣΤΗΝ ΠΡΟΝΟΗΤΙΚΗ 

ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ 
 
     Το Άρθρο 105(5) της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας αναθέτει στο 

Ευρωσύστηµα το καθήκον της συνεισφοράς ‘‘στην οµαλή διαχείριση των 

επιδιωκόµενων πολιτικών από τις αρµόδιες αρχές, που σχετίζονται µε την προνοητική 

επιστασία των πιστωτικών ιδρυµάτων και τη σταθερότητα του χρηµατοοικονοµικού 

συστήµατος’’. 
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Θεσµικό πλαίσιο   

 

     Το θεσµικό πλαίσιο για την τραπεζική επιστασία εγκαταστάθηκε από την 

Κοινοτική Νοµοθεσία και βασίζεται σε δυο άξονες: 

 

• εθνική αρµοδιότητα βασιζόµενη στις αρχές του ‘‘εγχώριου ελέγχου’’, του 

ελάχιστου εναρµονισµού βασικών εννοιών και της ‘‘αµοιβαίας αναγνώρισης’’ 

 

• συνεργασία ανάµεσα στις αρµόδιες αρχές. 

 

Εγχώριος έλεγχος και αµοιβαία αναγνώριση  

 

     Σύµφωνα µε την αρχή του εγχώριου ελέγχου, η επιστασία ενός πιστωτικού 

ιδρύµατος είναι ευθύνη των αρµοδίων αρχών του Κράτους Μέλους στο οποίο 

λειτουργεί. Η αρχή της αµοιβαίας αναγνώρισης σηµαίνει ότι κάθε πιστωτικό ίδρυµα 

που λειτουργεί, µπορεί να παρέχει τοπικές ή διασυνοριακές τραπεζικές υπηρεσίες σε 

όλη την έκταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους σκοπούς αυτούς, η Κοινοτική 

νοµοθεσία παρέχει για τον ελάχιστο εναρµονισµό των βασικών εννοιών, κριτήρια για 

την αδειοδότηση τραπεζών και κοινά µέτρα επιστασίας και αρχών. 

     Οι ευθύνες της επιστασίας αντιµετωπίζονται επίσης και σε εθνικό επίπεδο και 

καθορίζονται σύµφωνα µε τις θεσµικές συµφωνίες που δεν είναι ίδιες για όλα τα 

Κράτη Μέλη. Σε κάποιες χώρες, εµπιστεύεται στην αντιπροσωπευτική εθνική ΚΤ η 

τραπεζική επιστασία, είτε εκτεταµένα είτε ακόµα και αποκλειστικά. Σε άλλα Κράτη 

Μέλη, διαφορετικά όργανα εκτελούν τραπεζική επιστασία, όµως συνεργάζονται µε 

την αντίστοιχη ΚΤ. 

     Η ΟΝΕ έχει εισάγει έναν διαχωρισµό ανάµεσα στη δικαιοδοσία πάνω στην 

νοµισµατική πολιτική (τώρα σε όλη τη ζώνη του ευρώ) και εκείνη πάνω στις εθνικές 

πολιτικές επιστασίας. Το ίδιο εφαρµόζεται και στον τραπεζικό τοµέα. Σαν 

αποτέλεσµα, όλο και περισσότερη επιστασία σε όλα τα τµήµατα των χρηµαταγορών, 

συγκεντρώνεται σε ένα απλό σώµα επιστασίας. 
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Η συνεισφορά της ΕΚΤ 

 

     Η συνεισφορά της ΕΚΤ ‘‘στην οµαλή διαχείριση των επιδιωκόµενων πολιτικών 

από τις αρµόδιες αρχές, που σχετίζονται µε την προνοητική επιστασία των πιστωτικών 

ιδρυµάτων και τη σταθερότητα του χρηµατοοικονοµικού συστήµατος’’ συνίσταται 

στην: 

 

• προώθηση της συνεργασίας ανάµεσα στις κεντρικές τράπεζες και στις αρχές 

επιστασίας, στη διεξαγωγή πολιτικών κοινού ενδιαφέροντος στο πεδίο της 

προνοητικής επιστασίας και χρηµατοοικονοµικής σταθερότητας, 

 

• εκτέλεση της λειτουργίας της επιστασίας σύµφωνα µε τα Άρθρα 4 και 25.1 

του Καταστατικού του ΕΣΚΤ, 

 

• συνεργασία µε άλλα σχετικά φόρουµ που λειτουργούν στην Ευρώπη. 

 

     Η ΕΚΤ προωθεί τη συνεργασία ανάµεσα στις κεντρικές τράπεζες και τις αρχές 

επιστασίας φιλοξενώντας και υποστηρίζοντας την Τραπεζική Επιτροπή Επιστασίας 

(BSC). Η BSC είναι µια επιτροπή του ΕΣΚΤ που δηµιουργήθηκε από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο της ΕΚΤ το 1998 για να αναλάβει της λειτουργίες που εκτελούσε 

προηγουµένως η Τραπεζική Υπό – Επιτροπή Επιστασίας που δηµιουργήθηκε το 

1990. Η BSC φέρνει µαζί υψηλά ιστάµενους αντιπροσώπους της ΕΚΤ και των 

εθνικών ΚΤ και αρχές επιστασίας από τα Κράτη Μέλη της ΕΕ. Η εντολή της, που 

αναθεωρήθηκε το 2004, είναι να βοηθήσει το Ευρωσύστηµα να φέρει σε πέρας τα 

προβλεπόµενά του καθήκοντα στο πεδίο της προνοητικής επιστασίας των πιστωτικών 

ιδρυµάτων και στη διασφάλιση της σταθερότητας του χρηµατοοικονοµικού 

συστήµατος. 

     ∆ιευκολύνοντας τη συνεργασία ανάµεσα στο Ευρωσύστηµα και τις εθνικές αρχές 

επιστασίας, η BSC βοηθάει στο σχηµατισµό µιας προοπτικής σε µια ποικιλία 

θεµάτων. Έτσι, συµπληρώνει την εθνική άποψη για τη χρηµατοοικονοµική 

σταθερότητα και καλλιεργεί την εµφάνιση κοινών στάσεων στις προκλήσεις ενός 

διογκωµένου και ολοκληρωµένου τραπεζικού συστήµατος. Η κοινή ανάλυση 

στοχεύει κυρίως στις δοµικές αλλαγές που επηρεάζουν τις τραπεζικές υποθέσεις, την 
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αξιοπιστία του τραπεζικού και χρηµατοοικονοµικού οικοδοµήµατος, και πιθανές 

απειλές για τη σταθερότητα. Επιπλέον, η BSC λειτουργεί σαν ένας δίαυλος 

µετάδοσης πληροφοριών ανάµεσα στο Ευρωσύστηµα και τις εθνικές αρχές 

επιστασίας. 

     Η BSC επίσης, βοηθάει την ΕΚΤ στο να εκτελέσει τα συµβουλευτικά της 

καθήκοντα στο πεδίο της επιστασίας των τραπεζών και της χρηµατοοικονοµικής 

σταθερότητας. Επιπλέον, το Άρθρο 25.1 του Καταστατικού δηλώνει ότι η ΕΚΤ 

µπορεί να προσφέρει συµβουλές στην εφαρµογή της Κοινοτικής νοµοθεσίας που 

σχετίζονται µε την τραπεζική επιστασία και τη χρηµατοοικονοµική σταθερότητα.     
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ   

    
     Η ΕΚΤ αποτελεί την θεσµική ενσάρκωση της ενιαίας νοµισµατικής πολιτικής της 

ευρωζώνης. Η δηµιουργία της απηχεί όχι απλά συγκεκριµένες οικονοµικές θεωρίες 

αλλά και ταυτόχρονα την ισχυρή πολιτική θέληση των χωρών της Ευρώπης να 

κινηθούν σε έναν κοινό άξονα ενοποίησης. Η ΕΚΤ, εξασφαλίζει όλα τα εχέγγυα που 

απαιτούνται για την οικονοµική πρόοδο και οικονοµική σταθερότητα των χωρών της 

Ευρωζώνης. Η ανεξαρτησία της, της επιτρέπει να λαµβάνει αποφάσεις και να τις 

πραγµατοποιεί µακριά από κάθε είδους παρέµβαση (είτε πολιτική, είτε όχι). Έτσι 

εξασφαλίζει τη διαφάνεια στη λήψη των αποφάσεων και την αξιοπιστία των 

πολιτικών της. 

     Πρωταρχικός στόχος της νοµισµατικής της πολιτικής είναι η σταθερότητα των 

τιµών. Έχοντας το µονοπώλιο της έκδοσης χρήµατος αλλά και τη δυνατότητα 

επηρεασµού των επιτοκίων, η ΕΚΤ έχει στη διάθεσή της σηµαντικά όπλα στην 

προσπάθειά της να εξασφαλίσει τη σταθερότητα των τιµών. Έτσι θέτει τις 

προϋποθέσεις για τη δηµιουργία ενός ασφαλούς αναπτυξιακού περιβάλλοντος και για 

την ελαχιστοποίηση της οικονοµικής αβεβαιότητας και του κινδύνου που απειλούν 

την αποτελεσµατικότητα της νοµισµατικής της πολιτικής και τη σταθερότητα των 

τιµών. 

     Η ΕΚΤ επίσης, διατηρεί σχέσεις µε διεθνής οργανισµούς, χρηµατοοικονοµικά 

ιδρύµατα και κεντρικές τράπεζες, αγοράζει και πουλά ξένο συνάλλαγµα και πολύτιµα 

µέταλλα, διαχειρίζεται το ξένο συνάλλαγµα που διαθέτει και διεξάγει όλων των ειδών 

τις τραπεζικές συναλλαγές. Αυτές οι δραστηριότητες που αναπτύσσει, την καθιστούν 

έναν σηµαντικό παράγοντα επηρεασµού της παγκόσµιας οικονοµίας. 

     Η ΕΚΤ είναι επίσης επιφορτισµένη µε την οµαλή λειτουργία των συστηµάτων 

πληρωµών και διακανονισµού τίτλων. Για το σκοπό αυτό έχει εκδώσει κανονισµούς 

που αφορούν τη µείωση του πιστωτικού κινδύνου και του κινδύνου ρευστότητας. 

Επιπλέον, παρέχει διευκολύνσεις και επιβλέπει την αποτελεσµατική και ασφαλή 

λειτουργία των συστηµάτων αυτών. 

     Όντας ο αποκλειστικός εκδότης χαρτονοµισµάτων και ο βασικός εκδότης των 

νοµισµάτων του ευρώ, η ΕΚΤ έχει δηµιουργήσει µια αποκεντρωµένη µέθοδο 

παραγωγής του ευρώ. Παράλληλα, έχει αναπτύξει ένα πολύ υψηλό επίπεδο 
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ασφάλειας, καθιστώντας το ευρώ, ως το πιο ασφαλές νόµισµα στον κόσµο, ενάντια 

στην παραχάραξη. 

     Η ΕΚΤ ασχολείται µε τη συλλογή στατιστικών που τη διευκολύνουν στην άσκηση 

της νοµισµατικής πολιτικής και την εκπλήρωση των καθηκόντων της. Επίσης, 

δραστηριοποιείται και στην οικονοµική έρευνα, που έχει σκοπό να παρέχει µια 

ισχυρή εµπειρική βάση για την εφαρµογή της νοµισµατικής πολιτικής και την 

καλύτερη κατανόηση της, από την αγορά και το κοινό. 

     Τέλος η ΕΚΤ είναι επιφορτισµένη µε την επιστασία των πιστωτικών ιδρυµάτων 

και τη σταθερότητα του χρηµατοοικονοµικού συστήµατος. Προς την κατεύθυνση 

αυτή, ενισχύει τη συνεργασία ανάµεσα στις αρµόδιες εγχώριες αρχές, θέτει κριτήρια 

για την αδειοδότηση των τραπεζών και κοινά µέτρα επιστασίας ανάµεσα στις χώρες 

της Ευρωζώνης. 

     Από όλα τα παραπάνω, γίνεται ξεκάθαρο ότι η ΕΚΤ πέρα από τα εξαιρετικής 

σηµασίας καθήκοντα που της έχουν ανατεθεί και επιτελεί, είναι κάτι παραπάνω από 

ένας οικονοµικός φορέας: Είναι ένας σταθερός άξονας πάνω στον οποίο βασίζεται το 

όραµα της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, όπως τη φαντάστηκαν και τη σχεδίασαν οι 

πρώτοι εµπνευστές της, στη Συµφωνία της Ρώµης το 1958.   
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