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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την ετήσια έκθεση της ΕΚΤ για το 2007
(2008/2107(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για το 
2007, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 113 της Συνθήκης ΕΚ, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 15 του πρωτοκόλλου του καταστατικού του Ευρωπαϊκού 
Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας1 που 
επισυνάπτεται στη Συνθήκη,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 2ας Απριλίου 1998 σχετικά με τον δημοκρατικό 
έλεγχο κατά την τρίτη φάση της οικονομικής και νομισματικής ένωσης2, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Φεβρουαρίου 2008 για την κατάσταση της 
ευρωπαϊκής οικονομίας: προπαρασκευαστική έκθεση σχετικά με τις ευρείες 
κατευθυντήριες γραμμές της οικονομικής πολιτικής για το 2008,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής για την ΟΝΕ@10: επιτυχίες και 
προκλήσεις 10 χρόνια μετά την οικονομική και νομισματική ένωση (COM(2008)0238), 

– έχοντας υπόψη την επισκόπηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας της ΕΚΤ του
Δεκεμβρίου του 2007 και την έκθεσή της για τη χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση στην
Ευρώπη του Απριλίου του 2008,

– έχοντας υπόψη τις εαρινές οικονομικές προβλέψεις της Επιτροπής του Απριλίου του 
2008,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων
(A6-0000/2008),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2007 το ΑΕγχΠ της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά 2,6% 
(έναντι 2,7% το 2006) παρά την εντεινόμενη αβεβαιότητα η οποία πήγαζε από τη 
χρηματοπιστωτική αναταραχή το δεύτερο ήμισυ του έτους,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό πληθωρισμού ήταν 2,1%, έναντι 2,2% το 2006, παρά
το οικονομικό περιβάλλον που χαρακτηριζόταν από σημαντικές πιέσεις προς τα άνω των 
τιμών, 

                                               
1 ΕΕ C 191 της 29.7.1992, σ. 68.
2 ΕΕ C 138 της 4.5.1998, σ. 177.
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Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΚΤ συνέχισε να αναπροσαρμόζει τα επιτόκια το 2007, στο
4,0% τον Ιούνιο από το 3,5% τον Δεκέμβριο του 2006, και διατήρησε αυτό το επίπεδο 
κατά τη διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου, 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2007 η συναλλαγματική ισοτιμία του ευρώ σημείωσε αύξηση
κατά 6,3% σε ονομαστική πραγματική αξία, και αυτή η ανατίμηση ήταν ιδιαίτερα έντονη 
σε σχέση με το αμερικανικό δολάριο (11,8%), 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηματοπιστωτική αναταραχή και οι μεγάλες παγκόσμιες 
ανισορροπίες αποτελούν κίνδυνο για την παγκόσμια οικονομική μεγέθυνση και τις 
εξελίξεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες,

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι αναμένεται ότι στη ζώνη του ευρώ ο πληθωρισμός θα αυξηθεί
μεταξύ 2,0% και 3,0% το 2009, αντικατοπτρίζοντας σε μεγάλο βαθμό την αναμενόμενη
πορεία του πετρελαίου και των τιμών των τροφίμων, πριν περιοριστεί σε ένα εύρος που 
θα κυμαίνεται μεταξύ 1,2% και 2,4% το 2009,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο επιθυμεί να συμβάλει στην ενίσχυση του ρόλου
του διεθνούς κύρους της ΕΚΤ και της ζώνης του ευρώ στη διεθνή σκηνή, 

Η ΕΚΤ σήμερα
1. χαιρετίζει το γεγονός ότι δέκα χρόνια μετά την έναρξη λειτουργίας της ΟΝΕ τόσο η ΕΚΤ

όσο και το ευρώ χαίρουν μεγάλης εκτίμησης και γενικής αποδοχής στους κόλπους της
παγκόσμιας οικονομίας και σημειώνει ότι το ευρώ έχει καταστεί νόμισμα παγκόσμιου
κύρος το οποίο βρίσκεται στο ίδιο σχεδόν επίπεδο με το αμερικανικό δολάριο·

2. υπογραμμίζει τη σημασία της ανεξαρτησίας της ΕΚΤ και χαιρετίζει το γεγονός ότι με τη
Συνθήκη της Λισαβόνας, η ΕΚΤ θα καταστεί όργανο της ΕΕ με νομική προσωπικότητα 
και μια σαφώς εδραιωμένη ανεξάρτητη πολιτική και οικονομική κατάσταση·

3. καλωσορίζει την Κύπρο και τη Μάλτα στην ΟΝΕ και σημειώνει την επιτυχή ένταξή τους·

Χρηματοπιστωτική σταθερότητα
4. αναγνωρίζει το εξαίρετο έργο της ΕΚΤ στη διαχείριση της χρηματοπιστωτικής

αναταραχής που προκλήθηκε από τις κρίσεις με τα αμερικανικά ενυπόθηκα στεγαστικά 
δάνεια sub-prime, ιδιαίτερα δε την πράξη που εφάρμοσε στις 9 Αυγούστου 2007, με την
οποία εξασφάλισε ρευστότητα ύψους 95 δισεκατομμυρίων ευρώ στις αγορές ως 
δημοπρασία σταθερού επιτοκίου στο 4,00%, ακολουθώντας διαδικασία ίδια με αυτήν που 
εφαρμόζονται στις συνήθεις συναλλαγές αγοράς της ΕΚΤ· σημειώνει ότι η πράξη αυτή, 
μαζί με λεπτούς χειρισμούς και επόμενες άφθονες εβδομαδιαίες πράξεις
αναχρηματοδότησης, πέτυχε να σταθεροποιήσει τα πολύ βραχυπρόθεσμα επιτόκια·
θεωρεί ότι αυτό, ακόμη μια φορά, δείχνει την αξία που έχει μια κοινή νομισματική 
πολιτική όπως προβλέπεται από την ΕΚΤ, για τη σταθεροποίηση της οικονομίας σε 
περιόδους αστάθειας·

5. επισημαίνει την αυξημένη ανάγκη για συνεργασία μεταξύ κεντρικών τραπεζών και 
εποπτικών αρχών, προκειμένου να διατηρείται η σταθερότητα στις χρηματοπιστωτικές
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αγορές, ιδιαίτερα δε λαμβάνοντας υπόψη τα όλο και πιο ολοκληρωμένα 
χρηματοπιστωτικά συστήματα· ζητεί από την ΕΚΤ να συνεχίσει να ωθεί προς μια 
βελτιωμένη ολοκλήρωση και επικοινωνία σε ενδοκοινοτικό επίπεδο καθώς και στη σχέση 
της με άλλες κεντρικές τράπεζες και συναφή ιδρύματα, ιδιαίτερα όσον αφορά τη σχέση 
της με την Τράπεζα της Αγγλίας, δεδομένου ότι το Λονδίνο είναι το σημαντικότερο 
χρηματοπιστωτικό κέντρο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλεί την ΕΚΤ να αναλάβει 
ενεργό ρόλο στα διάφορα φόρα στα οποία συζητούνται αλλαγές στην εποπτεία, όπως η 
επέκταση της διαδικασίας Lamfalussy·

6. αναγνωρίζει ότι σημαντικές κεντρικές τράπεζες όπως η ΕΚΤ και η Ομοσπονδιακή
Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ είχαν προειδοποιήσει για τον κίνδυνο υποτίμησης των 
κινδύνων που απειλούσαν την οικονομία πριν από τη φούσκα του 2000 των μετοχών του 
κλάδου της πληροφορικής και τις κρίσεις των ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων sub-
prime το 2007· σημειώνει ότι στις προειδοποιήσεις αυτές οι χρηματοπιστωτικές αγορές
απέτυχαν να αντιδράσουν με επάρκεια και αποτελεσματικά· ζητεί, κατά συνέπεια, από 
την ΕΚΤ να αναλύσει αυτή την αντίδραση και να προτείνει τρόπους με τους οποίους θα 
βελτιωθεί ο συσχετισμός μεταξύ τέτοιων έγκαιρων προειδοποιήσεων και των
αντιδράσεων της αγοράς· ζητεί από την ΕΚΤ, υπό το φως της πρόσφατης 
χρηματοπιστωτικής αναταραχής, να εξετάσει αν αυτή διαθέτει επαρκή μέσα για τον
χειρισμό μιας διασυνοριακής ευρωπαϊκής χρηματοπιστωτικής κρίσης, και ποιες
αρμοδιότητες χρειάζεται προκειμένου να βελτιώσει τη μακροπροληπτική εποπτεία στη
ζώνη του ευρώ·

Οικονομική και νομισματική ανάπτυξη
7. σημειώνει τη συνεχιζόμενη συζήτηση σχετικά με τον τρόπο ορισμού της σταθερότητας

των τιμών, αναφορικά με τον οποίο ορισμένοι επιχειρηματολογούν υπέρ μιας άμεσης
πληθωριστικής στόχευσης· ωστόσο, πιστεύει ότι ένα σύστημα δύο πυλώνων που θα 
βασίζεται στο M3 είναι ο καταλληλότερος τρόπος μέτρησης της σταθερότητας των τιμών·
αναγνωρίζει την προστιθέμενη αξία της πρόσθετης πληροφόρησης και της έγκαιρης
προειδοποίησης για ύπαρξη πληθωριστικών κινδύνων και τη λειτουργική διακριτική 
ευχέρεια που ένα τέτοιο σύστημα εξασφαλίζει·

8. επισημαίνει ότι οι κίνδυνοι ασυμμετρικών οικονομικών εξελίξεων εντός της ζώνης του
ευρώ θα μπορούσαν να αυξηθούν με ένα διευρυμένο αριθμό μελών καθώς αυξάνονται οι
διαφορές σε μέγεθος και ωρίμανση μεταξύ των οικονομιών των κρατών μελών·

9. καλεί όλα τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στη ζώνη του ευρώ, τα κράτη μέλη που
επέλεξαν να μην συμμετέχουν καθώς και τα υποψήφια κράτη μέλη να λάβουν υπόψη
αυτές τις προκλήσεις και κατά συνέπεια να τηρούν πλήρως τα κριτήρια του συμφώνου
σταθερότητας και ανάπτυξης και να εκπληρώσουν με τον δέοντα τρόπο τα κριτήρια του
Μάαστριχτ, καθώς αυτό, μαζί με τη φορολογική ενοποίηση και συγκράτηση των μισθών, 
εξασφαλίζουν την ισχυρότερη προστασία έναντι των προκλήσεων που παρουσιάζουν οι
ασυμμετρικές εξελίξεις·

10. αναμένει από το Συμβούλιο να αντιμετωπίσει όλα τα υποψήφια κράτη μέλη με ισότητα
και πλήρη σεβασμό της αξιολόγησης και των συστάσεων της ΕΚΤ όσον αφορά την 
ετοιμότητά τους να ενταχθούν στη ζώνη του ευρώ·
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11. σημειώνει την αύξηση της τιμής του ευρώ ειδικά σε σχέση με το αμερικανικό δολάριο·
υπογραμμίζει τον στόχο σταθερότητας των τιμών, αλλά αναγνωρίζει ότι ισχυρές και
ταχείες μεταβολές στη συναλλαγματική ισοτιμία του ευρώ ενδέχεται να δημιουργήσουν 
εμπόδια στη δυνατότητα της ΕΚΤ να διαχειρίζεται τη νομισματική πολιτική της και ότι
ένα δολάριο που σημειώνει υποτίμηση θα μπορούσε να είναι πηγή πληθωρισμού ή, 
εναλλακτικά, η υπερβολική ανατίμηση θα μπορούσε να απειλήσει τις αναπτυξιακές 
προοπτικές των εξαρτώμενων από τις εξαγωγές χωρών· ζητεί από την ΕΚΤ να 
παρακολουθεί αυτήν την εξέλιξη και να αναλάβει δράση, αν κριθεί απαραίτητο·

Διακυβέρνηση και αποτελεσματικό σύστημα λήψης αποφάσεων
12. υπενθυμίζει το συνεχιζόμενο αίτημα για μεγαλύτερη διαφάνεια στην ΕΚΤ και εκφράζει

την εκτίμησή του για τις προσπάθειες που ήδη καταβάλλονται· αναγνωρίζει, ως προς
τούτο, τις δυσκολίες που υπάρχουν όσον αφορά την πρόσβαση του κοινού στα πρακτικά
των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, καθώς οι διαφορές στις 
ατομικές θέσεις που διατυπώνονται εκεί θα μπορούσαν να ερμηνευτούν ότι 
αντιπροσωπεύουν εθνικά συμφέροντα, οδηγώντας έτσι στην άσκηση πίεσης από τις 
κυβερνήσεις των κρατών μελών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

13.παρά ταύτα, καλεί την ΕΚΤ, στις δηλώσεις της που συνοδεύουν τις αποφάσεις που
λαμβάνονται από το Διοικητικό Συμβούλιό της, να εξηγεί με σαφήνεια αν, κατά την
πορεία των συζητήσεων, επιτεύχθηκε εύκολα συναίνεση ή αν επέμειναν οι αποκλίνουσες 
απόψεις, δεδομένου ότι αυτό θα μπορούσε να παράσχει στις αγορές περισσότερη 
πληροφόρηση χωρίς να παρεμποδίζεται η κοινή ευρωπαϊκή προοπτική για την απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ.

14. καλεί την ΕΚΤ να παρουσιάσει, ακόμη μια φορά, μια πρόταση για τη μεταρρύθμιση της
δομής του Διοικητικού Συμβουλίου της, δεδομένου ότι η πρόταση που παρουσιάστηκε το
2003 απορρίφθηκε από το Κοινοβούλιο· σημειώνει ότι με τον αυξανόμενο αριθμό των 
χωρών της ζώνης του ευρώ οι μεταρρυθμίσεις θα καταστούν ακόμη περισσότερο
απαραίτητες· υποστηρίζει την προηγούμενη πρόταση της ΕΚΤ σύμφωνα με την οποία το 
οικονομικό βάρος της συμμετοχής των κρατών μελών θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται ως ο 
σημαντικότερος παράγοντας για τα εκ περιτροπής δικαιώματα ψήφου, και ο αριθμός των 
υπευθύνων λήψης αποφάσεων να παραμείνει χαμηλός προκειμένου να διασφαλίζεται η 
αποτελεσματικότητα·

15. αναγνωρίζει τον αυξανόμενο ρόλο της Ευρωομάδας και του Προέδρου της για το ότι
ενέταξαν σημαντικό τμήμα τα οικονομικής ατζέντας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
ιδιαίτερα δε την πιο επίσημη δομή και τον κεντρικό ρόλο στον συντονισμό της
οικονομικής πολιτικής εντός της Ευρωομάδας, όπως ορίζεται στο άρθρο 136 της 
Συνθήκης ΕΚ, επίσης και για τα κράτη μέλη που δεν συμμετέχουν στη ζώνη του ευρώ· 
υποστηρίζει την ενίσχυση της ανάπτυξης της ζώνης του ευρώ που θα ομιλεί με μία φωνή 
στα διεθνή φόρα όπως προβλέπεται από τον ρόλο του Προέδρου της Ευρωομάδας ως 
εκπροσώπου·

16. χαιρετίζει τη συνεργασία μεταξύ της ΕΚΤ, της Επιτροπής και του τομέα
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χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για την επιτυχή εγκαινίαση των πρωτοβουλιών του
ενιαίου χώρου πληρωμών σε ευρώ (SEPA - Single European Payment Area) και STEP
(Short-Term European Paper)· θεωρεί ότι αυτές οι πρωτοβουλίες αποτελούν θετικές 
συνεισφορές από τον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών διότι προάγουν την 
ευρωπαϊκή χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση·

17. χαιρετίζει την επιτυχή έναρξη της εφαρμογής των πράξεων του Target 2 και τις
οριστικοποιηθείσες δραστηριότητες μετάβασης σε μια ενιαία κοινή πλατφόρμα· θεωρεί 
ότι αυτό αποτελεί σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της χρηματοπιστωτικής
ολοκλήρωσης και της μείωσης του κόστους εκκαθάρισης και διακανονισμού·

Η εξωτερική διάσταση του ευρώ
18. παρατηρεί σταθερή άνοδο της κατάστασης του ευρώ ως διεθνούς νομίσματος·

επισημαίνει ότι η εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά οικονομικά και
νομισματικά θέματα στα διεθνή φόρα αντικατοπτρίζει ανεπαρκώς την πραγματική
οικονομική βαρύτητα της ζώνης του ευρώ και ότι αυτό μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί
εμπόδιο για μια αυξημένη επιρροή στα διεθνή χρηματοπιστωτικά θέματα· ζητεί, κατά
συνέπεια, να γίνουν βήματα προς την κατεύθυνση μιας ενοποιημένης εκπροσώπησης της
ζώνης του ευρώ στους κόλπους των διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων όπως το
ΔΝΤ·

19. ενθαρρύνει την ΕΚΤ να συνεχίσει να κινείται προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης του
ρόλου της στα διεθνή χρηματοπιστωτικά φόρα· πιστεύει ότι μια διεθνώς ισχυρότερη θέση
για το ευρώ θα οδηγήσει σε οφέλη για τη ζώνη του ευρώ τα οποία θα ενθαρρύνουν κράτη 
μέλη που δεν είναι τώρα μέλη της, να επιδιώξουν πλήρη ένταξη σε αυτή·

o        o

o

20. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην
Επιτροπή καθώς και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στην έκθεσή του σχετικά με την ετήσια έκθεση της ΕΚΤ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
αξιολογεί το έργο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2007. Εφέτος η έκθεση
εστιάζεται στις προκλήσεις που αναμένουν την ΕΚΤ, ειδικά υπό το φως της
χρηματοπιστωτικής αναταραχής που ακολούθησε τις κρίσεις των αμερικανικών ενυπόθηκων 
στεγαστικών δανείων sub-prime, αλλά επίσης και σε θέματα διακυβέρνησης όπως η 
αποτελεσματική λήψη αποφάσεων και η διαφάνεια.

1. Η ΕΚΤ σήμερα
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι το μόνο πραγματικά κοινό όργανο εντός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης που ασχολείται με τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και τη
νομισματική πολιτική. Δέκα χρόνια μετά την έναρξη της ΟΝΕ ο ρόλος της ζώνης του ευρώ
και το κοινό νόμισμά της αποδείχθηκαν μεγάλη επιτυχία. Παρά ταύτα, ακόμη και μετά από
αυτήν τη γόνιμη δεκαετία, ορισμένοι πολιτικοί στην Ευρώπη, ακόμη και αρχηγοί κρατών, 
εξακολουθούν να θέτουν εν αμφιβόλω την ανεξαρτησία της ΕΚΤ. Ως εισηγητής, υποστηρίζω
την ανεξαρτησία της ΕΚΤ, καθώς αυτή είναι θεμελιώδης για τη διασφάλιση μιας σταθερής 
νομισματικής πολιτικής, και χαιρετίζω ανεπιφύλακτα το γεγονός ότι αυτή η ανεξαρτησία
αναγνωρίζεται με σαφήνεια και ενισχύεται στη Συνθήκη της Λισαβόνας.

Η Επιτροπή εκτιμά ότι στα οφέλη από την εισαγωγή του ευρώ περιλαμβάνονται τα εξής:

 Πληθωρισμός περίπου 2% κατά μέσο όρο κατά τη διάρκεια των 10 τελευταίων ετών.
 Η δημιουργία σχεδόν 16 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας από το 1999.
 Τα χαμηλότερα μακροπρόθεσμα επιτόκια έπεσαν κάτω από το 4%, το ήμισυ του 

επιπέδου της δεκαετίας του 1990. 
 Δεν υπάρχει πλέον ανάγκη για ανταλλαγή νομισμάτων πράγμα που διευκολύνει τα 

ταξίδια και τις αγορές σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ. 
 Σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, οι οποίες έδωσαν ώθηση στο εμπόριο ανάμεσα 

στις χώρες της ζώνης του ευρώ. 

Τα ανωτέρω αναφερόμενα αποτελέσματα είναι απτές αλλαγές για όλους τους πολίτες εντός 
της ζώνης του ευρώ. Όμως οι αλλαγές δεν έχουν γίνει αισθητές μόνο από τα μέλη του· με τον
αυξανόμενο ρόλο του ευρώ και της ζώνης του κοινού νομίσματος το κόστος παραμονής 
εκτός της ζώνης του ευρώ αυξάνει. Παρότι οι υποψήφιες προς ένταξη στη ζώνη χώρες, όπως
η δική μου χώρα, η Σουηδία, και οι χώρες που είναι εκτός, η Δανία και το Ηνωμένο Βασίλειο,
δεν είναι ακόμη μέλη της ζώνης του ευρώ, η καθιέρωση του Προέδρου της Ευρωομάδας και 
η αυξανόμενη ανάγκη για συνεργασία στα θέματα αυτά καθιστά αυτήν την άτυπη ομάδα 
πολύ πιο σημαντική. Το άρθρο 136 της Συνθήκης της Λισαβόνας αναφέρει τον ρόλο της 
Ευρωομάδας και υπογραμμίζει τη σημασία του για τον συντονισμό της οικονομικής 
πολιτικής. Αυτό το υποστηρίζω σθεναρά, και αναγνωρίζω ταυτόχρονα ότι αυτό καθιστά το 
διακύβευμα ακόμη πιο σημαντικό για όποιον δεν είναι σε θέση να συμμετέχει σε αυτές τις 
διαβουλεύσεις. Το κόστος παραμονής εκτός του σημαντικότερου τμήματος της βαθύτερης 
ολοκλήρωσης εντός της Ευρώπης παραμένει σημαντικό όχι μόνο από οικονομική, αλλά και 
από πολιτική άποψη. Η δική μου χώρα, η Σουηδία, έχει δηλώσει ως στόχο την ένταξή της
στον πυρήνα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Μια πλήρης ένταξη στην οικονομική
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συνεργασία θα ήταν, κατά τη γνώμη μου, η πιο ευπρόσδεκτη εξέλιξη, αν όχι αναπόφευκτη.

2. 2007, έτος πολλών προκλήσεων
Το 2007 αποδείχθηκε ένα ενδιαφέρον και δύσκολο έτος για την ΕΚΤ, παρουσιάζοντας ισχυρή
μεγέθυνση το πρώτο ήμισυ του έτους ακολουθούμενη από τη χρηματοπιστωτική αναταραχή 
από τον Αύγουστο και εντεύθεν. Ο πληθωρισμός σημείωσε σταθερή αύξηση και τώρα 
βρίσκεται γύρω στο 3 τοις εκατό, σημαντικά υψηλότερος από τον στόχο πληθωρισμού στο 2 
τοις εκατό κατά μέσο όρο περίπου. Το δολάριο, αλλά επίσης και άλλα νομίσματα, έχουν 
εξασθενήσει σημαντικά έναντι του ευρώ το οποίο έδωσε το έναυσμα για νέες συζητήσεις περί 
συναλλαγματικών ισοτιμιών. 

Η διεύρυνση της ζώνης του ευρώ προσδίδει στη νομισματική ζώνη περισσότερη βαρύτητα, 
αλλά ταυτόχρονα παρουσιάζει περισσότερες προκλήσεις καθώς η λήψη αποφάσεων 
καθίσταται περισσότερο δυσκίνητη και οι διαφορές στην οικονομική ανάπτυξη μεταξύ των 
μελών μεγεθύνονται. Έτσι, αυτή η κατάσταση συνεπάγεται αρκετές προκλήσεις για την ΕΚΤ, 
για τις οποίες η έκθεση διατυπώνει τη γνώμη της, προτείνοντας επίσης τρόπους με τους 
οποίους η ΕΚΤ θα μπορούσε να βελτιώσει τις δράσεις της.

3. Χρηματοπιστωτική σταθερότητα
Η κρίση των ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων sub-prime απέδειξε ότι η χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα είναι ένα παγκόσμιο ζήτημα δεδομένου ότι μια κρίση δεν περιορίζεται πλέον σε
μια χώρα ή σε μια περιοχή. Η πράξη της 9ης Αυγούστου της ΕΚΤ εξασφάλισε στις αγορές
ρευστότητα ύψους 95 δισεκατομμυρίων ευρώ ως δημοπρασία σταθερού επιτοκίου. Αυτή η
πράξη από την ΕΚΤ ακολούθησε διαδικασία ίδια με αυτή που ακολουθείται για τις συνήθεις 
συναλλαγές αγοράς της ΕΚΤ. Με λεπτούς χειρισμούς και επόμενες άφθονες εβδομαδιαίες
πράξεις αναχρηματοδότησης, πέτυχε να σταθεροποιήσει τα πολύ βραχυπρόθεσμα επιτόκια. 
Οι προσπάθειες συντονισμού με την Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα και την Τράπεζα της 
Αγγλίας συνέβαλαν σε μεγάλο βαθμό στο να συγκρατήσουν την πτώση του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος, αλλά δεν επέλυσαν την κρίση. Έδειξε επίσης την ανάγκη 
για καλύτερη συνεργασία μεταξύ κεντρικών τραπεζών και λοιπών ιδρυμάτων. Το γεγονός ότι 
η ΕΚΤ καθώς και η Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα αμφότερες προειδοποίησαν για κίνδυνο
υποτίμησης πριν από την κρίση των ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων, χωρίς να υπάρξει 
επαρκής αντίδραση από τις αγορές, εγείρει ερωτήματα όσον αφορά τον τρόπο διευκόλυνσης
καλύτερων αντιδράσεων. 

Οι συνεχιζόμενες συζητήσεις σε διάφορα φόρα είναι σημαντικές για τη λήψη ισορροπημένων
μέτρων για τον τρόπο σύνδεσης των κεντρικών τραπεζών και για εποπτεία σε περισσότερο 
παγκόσμιο επίπεδο. Καθώς η αναταραχή είναι ακόμη σε εξέλιξη, είναι σημαντικό να γίνει μια
εμπεριστατωμένη ανάλυση με τον χρηματοπιστωτικό τομέα πριν ληφθούν οιαδήποτε 
σημαντικά νέα μέτρα. Εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης η επέκταση Lamfalussy πρέπει να
αποτελέσει έναν από τους πυλώνες για την αναβάθμιση της ευρωπαϊκής εποπτικής δομής.

4. Διεύρυνση και διακυβέρνηση
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αντλεί την αποδοχή της από την κοινή γνώμη από το
γεγονός ότι στηρίζει στόχους, όπως η σταθερότητα των τιμών και η οικονομική μεγέθυνση, 
που θεωρούνται σημαντικές από την κοινή γνώμη και από το γεγονός ότι τα μέτρα που
λαμβάνονται για την τήρηση αυτών των στόχων εξηγούνται επαρκώς από την ΕΚΤ. Αυτό
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ενισχύει δυνάμεις προς διάφορες κατευθύνσεις· η αποτελεσματική λήψη αποφάσεων έναντι
της ειλικρίνειας και της συμμετοχικότητας. Αυτές οι διαφορετικές τάσεις ενδέχεται να
ενισχυθούν καθώς ο αριθμός κρατών μελών της ΕΕ που πληρούν τα κριτήρια για ένταξη στη
ζώνη του ευρώ αυξάνει. Το αποτέλεσμα θα είναι μια διευρυμένη ζώνη που θα περιλαμβάνει 
περισσότερους από τους πολίτες της ένωσης, αλλά επίσης και ένα ευρύτερο φάσμα ως προς 
τον βαθμό οικονομικής ανάπτυξης, τον ρυθμό μεγέθυνσης και την ωριμότητα των 
οικονομιών. Εντός της ΕΚΤ οι προκλήσεις για αποτελεσματική λήψη αποφάσεων πρέπει θα 
να εξισορροπούνται με την ανάγκη για συμμετοχή. Προκειμένου η ΕΚΤ να αντιμετωπίσει 
αυτές τις επερχόμενες προκλήσεις, πρέπει να αρχίσει μια επανεξέταση των πιθανών επιλογών 
για αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο λαμβάνει αποφάσεις και σε ένα πρώιμο στάδιο αυτών 
των διαβουλεύσεων να συμμετέχουν οικεία ιδρύματα.

Μετά τις προηγούμενες συζητήσεις για τον τρόπο μεταρρύθμισης του Διοικητικού
Συμβουλίου και για το πώς θα επιτευχθούν αποτελεσματικές συζητήσεις, διαβούλευση και
λήψη αποφάσεων, το σημερινό σύστημα φαίνεται μη βιώσιμο καθώς θα διεύρυνε το χάσμα 
ανάμεσα στην πολιτική και οικονομική βαρύτητα των κρατών μελών εντός της ζώνης του 
ευρώ στους κόλπους της ΕΚΤ. Μια ρεαλιστική επιλογή θα ήταν να δοθεί περισσότερη
εξουσία στα χέρια της Εκτελεστικής Επιτροπής, όμως, καθώς το σύστημα «ένα άτομο-μία 
ψήφος» αποτελεί καθιερωμένη λειτουργία και σημαντικό τμήμα της δημοκρατικής πτυχής, 
ένα τέτοιο σύστημα δεν είναι πολιτικά αποδεκτό. Αυτό αφήνει τέσσερις επιλογές: στάθμιση
των ψήφων, εκπροσώπηση, περιφερειακές κεντρικές τράπεζες ή εκ περιτροπής συμμετοχή. 
Θεωρώ ότι η εκ περιτροπής συμμετοχή και άσκηση δικαιώματος ψήφου στο Διοικητικό
Συμβούλιο με βάση την οικονομική βαρύτητα του κράτους μέλους είναι η καλύτερη επιλογή,
καθότι συνδυάζει την αποτελεσματικότητα με τη δημοκρατική νομιμότητα. Η παραίτηση από
την αρχή της ισότητας των κρατών μελών είναι ένα πρόβλημα, αλλά πιστεύω ότι αυτό πρέπει 
να γίνει προκειμένου να διασφαλιστεί η απαραίτητη ικανότητα λήψης αποφάσεων· ο 
καλύτερος τρόπος για να διασφαλιστεί ότι τα εθνικά συμφέροντα δεν θα επηρεάζουν
υπερβολικά τη διαμόρφωση της πολιτικής της ΕΚΤ είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη 
εναρμόνιση της πολιτικής εξουσίας και της οικονομικής βαρύτητας των διοικητών των 
εθνικών κεντρικών τραπεζών. Κατά συνέπεια, το κύριο βάρος της πρότασης θα 
επικεντρωνόταν στην οικονομική βαρύτητα ως τον καθοριστικό παράγοντα για την επιλογή
του βαθμού συχνότητας συμμετοχής στο Διοικητικό Συμβούλιο. 

5. Διαφάνεια
Ως εισηγητής, θεωρώ ότι η ειλικρίνεια και η διαφάνεια είναι κεφαλαιώδους σημασίας, και
πιστεύω ότι η παροχή πληροφόρησης στο κοινό θα ενισχύσει τη νομιμότητα και την 
προβλεψιμότητα της ΕΚΤ. Κατά συνέπεια αναγνωρίζω τις δυσκολίες που υπάρχουν όσον 
αφορά την πρόσβαση του κοινού στα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου, δεδομένου ότι
οι διάφορες ατομικές θέσεις ενδέχεται να ερμηνευτούν ως εθνικά συμφέροντα. Αν οι απόψεις
παρουσιάζονταν με ονόματα αυτό θα αύξανε επίσης τον κίνδυνο οι κυβερνήσεις να ασκούν 
πίεση στο «δικό τους» διοικητή κεντρικής τράπεζας. Αυτό θα οδηγούσε σε παρεμπόδιση των
στόχων των δράσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία μακροπρόθεσμα
ενδέχεται να αποδυναμώσει τη θέση της και τη νομιμότητά στην κοινή γνώμη. Λαμβάνοντας
υπόψη αυτές τις δυσκολίες, η ανάγκη για περισσότερη και καλύτερη πληροφόρηση
εξακολουθεί να υφίσταται. Κατά συνέπεια, ζητώ από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ να
παρουσιάζει πάντοτε τις συζητήσεις που οδηγούν σε μια απόφαση και ειδικά να εξηγεί 
αναλυτικά αν επιτεύχθηκε εύκολα συναίνεση ή αν οι αποκλίνουσες απόψεις εξακολουθούν να 
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υφίστανται. Αυτό θα έδινε στην κοινή γνώμη καθώς και στις χρηματοπιστωτικές αγορές
περισσότερες πληροφορίες για το πώς διεξάγονται οι συζητήσεις μεταξύ των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς αναφορά ονομάτων ή χωρών. 

6. Ο διεθνής ρόλος του ευρώ
Από τη στιγμή της εισαγωγής του, το ευρώ έχει καθιερωθεί σθεναρά ως ένα σημαντικό
διεθνές νόμισμα, δεύτερο μόνον έναντι του αμερικανικού δολαρίου. Τα διεθνή χρεόγραφα
εκφρασμένα σε ευρώ υπερέβησαν σε αξία αυτά του αμερικανικού δολαρίου το 2004, ενώ το
ποσοστό τραπεζικών δανείων που εκδίδονται από τράπεζες της ζώνης του ευρώ σε
δανειολήπτες που δεν ανήκουν στη ζώνη του ευρώ και τα οποία είναι ρήτρας ευρώ
ανέρχονται στο 36% σε σύγκριση με το 45% που εκδίδονται σε αμερικανικά δολάρια. Το
ευρώ επίσης είναι το δεύτερο πιο ενεργά συναλλασσόμενο νόμισμα στις αγορές ξένου 
συναλλάγματος παγκοσμίως και χρησιμοποιείται σε περισσότερες του ενός τρίτου του 
συνόλου των συναλλαγών σε ξένο συνάλλαγμα.

Κατά τη γνώμη μου, αυτό αποδεικνύει την αξία της νομισματικής συνεργασίας, και ότι το
ευρώ είναι ένα σημαντικό ατού για όλα τα μέλη της ΟΝΕ. Ωστόσο, το ευρώ έχει ένα σαφές
μειονέκτημα σε σύγκριση με το δολάριο καθώς αποτελεί λιγότερο ενοποιητικό παράγοντα 
από ό, τι το δολάριο στα διεθνή φόρα, πράγμα το οποίο οδηγεί στην απουσία ισχυρής φωνής 
σε αυτά τα πλαίσια. Κατά συνέπεια, καλώ την ΕΚΤ να λάβει μέτρα προς την κατεύθυνση
μιας ευρωπαϊκής εκπροσώπησης στα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που θα αντανακλά 
το πραγματικό οικονομικό βάρος της ζώνης του ευρώ· μια ενοποιημένη εκπροσώπηση της 
ζώνης του ευρώ σε αυτά τα θέματα θα ενίσχυε τη θέση του ευρώ στα διεθνή 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και με τον τρόπο αυτόν θα ενίσχυε το κύρος του νομίσματος.
Επιπλέον αυτό θα οδηγούσε σε σημαντικά οφέλη και θα είχε ως αποτέλεσμα σημαντικά
οφέλη για τα μέλη της ΟΝΕ τα οποία θα έδιναν ώθηση στη διεύρυνση της ζώνης του ευρώ, 
δεδομένου ότι οι χώρες που είναι εκτός της ζώνης του ευρώ θα διαπιστώσουν σαφώς τα 
οφέλη από την ένταξη στην ΟΝΕ.
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