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ΔΝΤ Διεθνές Νομισματικό Ταμείο

ΔΟΕ Διεθνής Οργάνωση Εργασίας

ΔΤΚ Δείκτης Τιμών Καταναλωτή

ΔΤΠ Δείκτης Τιμών Παραγωγού

ΔΥΕ διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος

ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση

ΕθνΚΤ εθνική κεντρική τράπεζα

ΕΚΤ Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

ΕνΔΤΚ  Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή

ΕΝΙ Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ίδρυμα

ΕΣΚΤ  Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών

ΕΣΛ 95  Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών του 1995

EUR ευρώ

ΙΠ Ισοζύγιο Πληρωμών

ΚΕαΜΠΜ  κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος στη μεταποίηση

ΚΕαΜΠΣΟ κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος στο σύνολο της οικονομίας

ΜΣΙ μηχανισμός συναλλαγματικών ισοτιμιών

ΝΧΙ  νομισματικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα

ΟΝΕ  Οικονομική και Νομισματική Ένωση

ΟΟΣΑ  Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης

ΣΣΙ  σταθμισμένη συναλλαγματική ισοτιμία

ΤΔΔ  Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών

Σύμφωνα με την πρακτική της Κοινότητας, οι χώρες της ΕΕ αναφέρονται στην παρούσα
έκθεση με την αλφαβητική σειρά του ονόματός τους στην αντίστοιχη εθνική γλώσσα.
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1 Ε ΙΣΑΓΩΓΗ 

Μετά την εισαγωγή του ευρώ σε 11 κράτη-μέλη 

την 1η Ιανουαρίου 1999, άλλα πέντε κράτη-

μέλη εντάχθηκαν στη ζώνη του ευρώ. Κατά τη 

σύνταξη της παρούσας έκθεσης, 16 κράτη-μέλη 

έχουν υιοθετήσει το ευρώ, με πιο πρόσφατη τη 

Σλοβακία την 1η Ιανουαρίου 2009. Αυτό σημαί-

νει ότι επί του παρόντος 11 κράτη-μέλη δεν συμ-

μετέχουν πλήρως στην ΟΝΕ και δεν έχουν υιοθε-

τήσει ακόμη το ευρώ. Δύο εξ αυτών, η Δανία και 

το Ηνωμένο Βασίλειο, γνωστοποίησαν ότι δεν 

θα συμμετάσχουν στο Τρίτο Στάδιο της ΟΝΕ. 

Ως εκ τούτου, εκθέσεις για τη σύγκλιση αυτών 

των δύο κρατών-μελών θα πρέπει να συντα-

χθούν μόνο εάν το ζητήσουν τα ίδια. Εφόσον 

καμία από αυτές τις δύο χώρες δεν υπέβαλε σχε-

τικό αίτημα, η παρούσα έκθεση εξετάζει εννέα 

χώρες: τη Βουλγαρία, την Τσεχία, την Εσθονία, 

τη Λεττονία, τη Λιθουανία, την Ουγγαρία, την 

Πολωνία, τη Ρουμανία και τη Σουηδία. Και οι 

εννέα αυτές χώρες δεσμεύονται από τη Συνθήκη 1 

να υιοθετήσουν το ευρώ, γεγονός που σημαίνει 

ότι πρέπει να προσπαθήσουν να εκπληρώσουν 

όλα τα κριτήρια σύγκλισης.

Με την κατάρτιση της παρούσας έκθεσης η 

ΕΚΤ εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της βάσει 

του άρθρου 140 της Συνθήκης να υποβάλλει 

έκθεση στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(“Συμβούλιο”) τουλάχιστον μία φορά κάθε δύο 

χρόνια ή όποτε το ζητήσει κράτος-μέλος με 

παρέκκλιση “για την πρόοδο που έχουν επιτε-

λέσει τα κράτη-μέλη για τα οποία ισχύει παρέκ-

κλιση στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους 

για την επίτευξη της οικονομικής και νομισματι-

κής ένωσης”. Η ίδια εντολή έχει δοθεί και στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία επίσης κατήρτισε 

έκθεση, και οι δύο εκθέσεις υποβάλλονται στο 

Συμβούλιο παράλληλα. Οι εννέα χώρες που εξε-

τάζονται στην παρούσα έκθεση αξιολογούνται 

στο πλαίσιο της τακτικής ανά διετία εξέτασης. 

Στην παρούσα έκθεση, η ΕΚΤ χρησιμοποιεί 

το πλαίσιο που εφαρμόστηκε στις προηγούμε-

νες εκθέσεις για τη σύγκλιση. Εξετάζει, για τις 

εν λόγω εννέα χώρες, αν έχει επιτευχθεί υψη-

λός βαθμός διατηρήσιμης οικονομικής σύγκλι-

σης, αν η εθνική τους νομοθεσία είναι συμβατή 

προς τη Συνθήκη και αν πληρούνται οι καταστα-

τικές απαιτήσεις ώστε οι εθνικές κεντρικές τους 

τράπεζες (ΕθνΚΤ) να καταστούν αναπόσπαστο 

μέρος του Ευρωσυστήματος. 

Στην παρούσα έκθεση η Εσθονία αξιολογείται 

κάπως διεξοδικότερα από ό,τι οι άλλες υπό εξέ-

ταση χώρες. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι 

εσθονικές αρχές έχουν επανειλημμένα ανακοι-

νώσει την πρόθεσή τους να υιοθετήσουν το ευρώ 

από την 1η Ιανουαρίου 2011. 

Η εξέταση της διαδικασίας οικονομικής σύγκλι-

σης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ποιό-

τητα και την ακεραιότητα των συναφών στατι-

στικών στοιχείων. Η κατάρτιση και η υποβολή 

των στατιστικών στοιχείων, ιδίως αυτών που 

αφορούν τα δημόσια οικονομικά, δεν πρέπει 

να επηρεάζονται από πολιτικές σκοπιμότητες 

ή παρεμβάσεις. Τα κράτη-μέλη καλούνται να 

θεωρούν την ποιότητα και την ακεραιότητα των 

στατιστικών στοιχείων τους θέμα υψηλής προ-

τεραιότητας, να διασφαλίζουν ότι η κατάρτιση 

αυτών των στοιχείων υπόκειται σε ένα επαρκές 

σύστημα ελέγχων και ισορροπιών (checks and 

balances) και να εφαρμόζουν συγκεκριμένα ελά-

χιστα πρότυπα στον τομέα της στατιστικής. Αυτά 

τα πρότυπα είναι μεγίστης σημασίας για την ενί-

σχυση της ανεξαρτησίας, της ακεραιότητας και 

της λογοδοσίας των εθνικών στατιστικών υπη-

ρεσιών, καθώς και της εμπιστοσύνης στην ποι-

ότητα των στατιστικών στοιχείων για τα δημό-

σια οικονομικά. 

Στην παρούσα έκθεση η διάταξη της ύλης έχει ως 

εξής. Το Κεφάλαιο 2 περιγράφει το πλαίσιο που 

χρησιμοποιείται για την εξέταση της οικονομικής 

και νομικής σύγκλισης. Το Κεφάλαιο 3 παρέχει 

μια οριζόντια επισκόπηση των βασικών πτυχών 

της οικονομικής σύγκλισης. Το Κεφάλαιο 4 περι-

έχει τις περιλήψεις κατά χώρα, οι οποίες παρου-

σιάζουν τα κυριότερα πορίσματα από την εξέ-

ταση της οικονομικής και νομικής σύγκλισης. 

Το Κεφάλαιο 5 (δεν διατίθεται στην ελληνική 

έκδοση) αναλύει την υπάρχουσα κατάσταση 

από την άποψη της οικονομικής σύγκλισης σε 

καθένα από τα εννέα εξεταζόμενα κράτη-μέλη 

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ορί-1 

ζεται στο Γλωσσάριο (βλ. λήμμα "Συνθήκη της Λισσαβώνας") 

(μόνο στα αγγλικά).
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και περιγράφει τη στατιστική μεθοδολογία για 

τους δείκτες σύγκλισης. Τέλος, το Κεφάλαιο 6 

(δεν διατίθεται στην ελληνική έκδοση) εξετάζει 

τη συμβατότητα της εθνικής νομοθεσίας καθε-

νός από τα εν λόγω κράτη-μέλη, συμπεριλαμβα-

νομένου του καταστατικού της εθνικής κεντρι-

κής του τράπεζας, προς τα άρθρα 130 και 131 της 

Συνθήκης και προς το Καταστατικό.2

Καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών 2 

και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όπως ορίζεται στο 

Γλωσσάριο (μόνο στα αγγλικά).
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2 ΠΛΑΙΣ ΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

2.1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ 

Για να εξετάσει την οικονομική σύγκλιση των 

εννέα κρατών-μελών τα οποία αξιολογούνται 

στην παρούσα έκθεση, η ΕΚΤ χρησιμοποιεί ένα 

πλαίσιο ανάλυσης κοινό για όλες τις χώρες και 

το εφαρμόζει για κάθε χώρα διαδοχικά. Το ενι-

αίο πλαίσιο βασίζεται, πρώτον, στις διατάξεις 

της Συνθήκης και στην εφαρμογή τους εκ μέρους 

της ΕΚΤ όσον αφορά την εξέλιξη των τιμών, τα 

δημοσιονομικά αποτελέσματα και τους λόγους 

του χρέους, τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και 

τα μακροπρόθεσμα επιτόκια, σε συνδυασμό με 

άλλους συναφείς παράγοντες. Αφετέρου, βασί-

ζεται σε μια σειρά από πρόσθετους οικονομι-

κούς δείκτες που παρέχουν πληροφορίες για 

τις παρελθούσες ή τις μελλοντικές εξελίξεις και 

θεωρούνται χρήσιμοι για τη λεπτομερέστερη εξέ-

ταση της διατηρησιμότητας της σύγκλισης. Τα 

Πλαίσια 1 έως 4 υπενθυμίζουν εν συντομία τις 

διατάξεις της Συνθήκης και παραθέτουν μεθοδο-

λογικές λεπτομέρειες όσον αφορά την εφαρμογή 

των διατάξεων αυτών εκ μέρους της ΕΚΤ.

Για λόγους συνέχειας και ίσης μεταχείρισης, η 

παρούσα έκθεση ακολουθεί τις αρχές που διατυπώ-

θηκαν στις προηγούμενες εκθέσεις της ΕΚΤ (και, 

πριν από αυτήν, του Ευρωπαϊκού Νομισματικού 

Ιδρύματος). Ειδικότερα, η ΕΚΤ χρησιμοποιεί μια 

σειρά από κατευθυντήριες αρχές κατά την εφαρ-

μογή των κριτηρίων σύγκλισης. Πρώτον, τα επι-

μέρους κριτήρια ερμηνεύονται συσταλτικά και 

εφαρμόζονται αυστηρά. Το σκεπτικό αυτής της 

αρχής είναι ότι τα κριτήρια αποσκοπούν κυρίως 

στο να εξασφαλίσουν ότι στη ζώνη του ευρώ θα 

μπορούν να συμμετέχουν μόνο όσα κράτη-μέλη 

έχουν οικονομικές συνθήκες που συντελούν στη 

διατήρηση της σταθερότητας των τιμών και στη 

συνοχή της ζώνης του ευρώ. Δεύτερον, τα κρι-

τήρια σύγκλισης αποτελούν μια συνεκτική και 

ενιαία δέσμη και πρέπει να πληρούνται όλα ανε-

ξαιρέτως. Η Συνθήκη παραθέτει τα κριτήρια ως 

ισότιμα και χωρίς να τα ιεραρχεί. Τρίτον, τα κρι-

τήρια σύγκλισης πρέπει να πληρούνται σύμφωνα 

με πράγματι καταγεγραμμένα στοιχεία. Τέταρτον, 

η εφαρμογή των κριτηρίων σύγκλισης πρέπει να 

είναι ομοιόμορφη, διαφανής και απλή. Επιπλέον, 

τονίζεται και πάλι ότι η σύγκλιση πρέπει να επι-

τυγχάνεται σε διαρκή βάση και όχι μόνο σε μια 

συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Για το λόγο αυτό, 

οι αξιολογήσεις κατά χώρα αναλύουν και τη δια-

τηρησιμότητα της σύγκλισης.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι οικονομικές εξε-

λίξεις των χωρών εξετάζονται βάσει αναδρομι-

κών στοιχείων που καλύπτουν κατ’ αρχήν την 

τελευταία δεκαετία. Αυτό βοηθά να διαπιστωθεί 

ακριβέστερα κατά πόσον η πρόοδος που έχει επι-

τευχθεί οφείλεται σε ουσιαστικές διαρθρωτικές 

προσαρμογές και, κατ’ επέκταση, να αξιολογηθεί 

καλύτερα η διατηρησιμότητα της οικονομικής 

σύγκλισης.

Επιπλέον, στο βαθμό που κρίνεται σκόπιμο, εξε-

τάζονται οι προοπτικές για το μέλλον. Σ’αυτό το 

πλαίσιο εφιστάται ιδιαιτέρως η προσοχή στο 

γεγονός ότι η διατηρησιμότητα των ευνοϊκών 

οικονομικών εξελίξεων εξαρτάται σε μεγάλο 

βαθμό από το αν η οικονομική πολιτική θα αντα-

ποκριθεί με τρόπο πρόσφορο και διαρκή στις 

υπάρχουσες και στις μελλοντικές προκλήσεις. 

Γενικά, τονίζεται ότι η εξασφάλιση της διατηρη-

σιμότητας της οικονομικής σύγκλισης εξαρτάται 

τόσο από την επίτευξη μιας καλής αφετηρίας όσο 

και από τις πολιτικές που θα ακολουθηθούν μετά 

από την υιοθέτηση του ευρώ.

Το κοινό πλαίσιο εφαρμόζεται σε καθένα από τα 

εννέα εξεταζόμενα κράτη-μέλη χωριστά. Αυτές 

οι αξιολογήσεις κατά χώρα, οι οποίες εξετάζουν 

τις επιδόσεις κάθε κράτους-μέλους, πρέπει να 

εκτιμώνται αυτοτελώς, όπως προκύπτει από τις 

διατάξεις του άρθρου 140 της Συνθήκης.

Η τελευταία ημερομηνία για τα στατιστικά στοι-

χεία που περιέχονται στην παρούσα Έκθεση για 

τη Σύγκλιση ήταν η 23η Απριλίου 2010. Τα στα-

τιστικά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν κατά την 

εφαρμογή των κριτηρίων σύγκλισης παρείχε η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με την ΕΚΤ 

προκειμένου για τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 

και τα μακροπρόθεσμα επιτόκια. Τα στοιχεία για 

την εξέλιξη των τιμών και των μακροπρόθεσμων 

επιτοκίων που χρησιμοποιούνται στην παρούσα 

Έκθεση για τη Σύγκλιση καλύπτουν την περίοδο 

μέχρι το Μάρτιο του 2010, τελευταίο μήνα για 

τον οποίο υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τους 

ΕνΔΤΚ. Για τα μηνιαία στοιχεία των συναλλαγ-

2 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 
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ματικών ισοτιμιών, εξετάζεται η περίοδος έως 

και το Μάρτιο του 2010, ενώ περιλαμβάνονται 

ημερήσια στοιχεία έως τις 23 Απριλίου 2010. Τα 

στοιχεία για τις δημοσιονομικές θέσεις καλύπτουν 

την περίοδο μέχρι και το 2009. Επίσης λαμβάνο-

νται υπόψη προβλέψεις προερχόμενες από ποι-

κίλες πηγές, σε συνδυασμό με τα πιο πρόσφατα 

προγράμματα σύγκλισης των κρατών-μελών, 

καθώς και άλλες πληροφορίες που θεωρούνται 

χρήσιμες για την αξιολόγηση της διατηρησιμό-

τητας της σύγκλισης. Ημερομηνία δημοσίευσης 

των εαρινών προβλέψεων 2010 της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, που επίσης λαμβάνονται υπόψη στην 

παρούσα έκθεση, ήταν η 5η Μαΐου 2010. Η 

έκθεση εγκρίθηκε από το Γενικό Συμβούλιο της 

ΕΚΤ στις 11 Μαΐου 2010.

Όσον αφορά την εξέλιξη των τιμών, οι διατάξεις 

της Συνθήκης και η εφαρμογή τους εκ μέρους 

της ΕΚΤ παρουσιάζονται στο Πλαίσιο 1.

Πλαίσιο 1

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ

1 Οι διατάξεις της Συνθήκης

Σύμφωνα με το άρθρο 140 (1), πρώτη περίπτωση, απαιτείται:

“επίτευξη υψηλού βαθμού σταθερότητας τιμών. Αυτό καταδεικνύεται από ένα ποσοστό πληθω-

ρισμού του κράτους αυτού που προσεγγίζει το αντίστοιχο ποσοστό των τριών, το πολύ, κρατών 

μελών με τις καλύτερες επιδόσεις από άποψη σταθερότητας τιμών”.

Το άρθρο 1 του Πρωτοκόλλου (αριθ. 13) σχετικά με τα κριτήρια σύγκλισης που αναφέρονται στο 

άρθρο 140 της Συνθήκης ορίζει τα εξής:

“Το κριτήριο της σταθερότητας των τιμών, που αναφέρεται στο άρθρο 140, παράγραφος 1, πρώτη 

περίπτωση, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημαίνει ότι ένα κράτος 

μέλος έχει σταθερές επιδόσεις στο θέμα των τιμών και μέσο ποσοστό πληθωρισμού, καταγεγραμ-

μένο επί ένα έτος πριν από τον έλεγχο, που δεν υπερβαίνει εκείνο των τριών, το πολύ, κρατών 

μελών με τις καλύτερες επιδόσεις από άποψη σταθερότητας τιμών, περισσότερο από 1 ½ ποσο-

στιαία μονάδα. Ο πληθωρισμός υπολογίζεται βάσει του δείκτη τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) σε 

συγκρίσιμη βάση, λαμβανομένων υπόψη των διαφορών των εθνικών ορισμών”.

2 Εφαρμογή των διατάξεων της Συνθήκης

Στο πλαίσιο της παρούσας έκθεσης, η ΕΚΤ εφαρμόζει τις διατάξεις της Συνθήκης ως εξής:

Πρώτον, όσον αφορά το “μέσο ποσοστό πληθωρισμού, καταγεγραμμένο επί ένα έτος πριν  –

από τον έλεγχο”, ο ρυθμός πληθωρισμού υπολογίστηκε με βάση τη μεταβολή του μέσου όρου 

του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) για το τελευταίο διαθέσιμο δωδε-

κάμηνο έναντι του μέσου όρου του προηγούμενου δωδεκαμήνου. Έτσι, σχετικά με το ρυθμό 

πληθωρισμού, ως περίοδος αναφοράς στην παρούσα έκθεση λαμβάνεται το διάστημα από τον 

Απρίλιο του 2009 έως το Μάρτιο του 2010.

Δεύτερον, η έννοια των “τριών, το πολύ, κρατών μελών με τις καλύτερες επιδόσεις από άποψη  –

σταθερότητας τιμών”, που χρησιμοποιείται για να προσδιοριστεί η τιμή αναφοράς, εφαρμόστηκε 
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2 ΠΛΑΙΣ ΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

Σε αντίθεση με παλαιότερες εκθέσεις για τη 

σύγκλιση, αρκετά κράτη-μέλη παρουσίασαν 

αρνητικούς μέσους ρυθμούς πληθωρισμού το 

τελευταίο δωδεκάμηνο. Σ’ αυτό το πλαίσιο, 

υπενθυμίζεται ότι, βάσει της Συνθήκης, οι επι-

δόσεις της οικονομίας μιας χώρας ως προς τον 

πληθωρισμό εξετάζονται σε σχετικούς όρους, 

δηλ. σε σχέση με τις εξελίξεις στα κράτη-μέλη 

που παρουσιάζουν τις καλύτερες επιδόσεις. Έτσι, 

στο κριτήριο της σταθερότητας των τιμών λαμ-

βάνεται υπόψη το γεγονός ότι κοινές διαταραχές 

(που προκύπτουν π.χ. από τις διεθνείς τιμές των 

εμπορευμάτων) μπορούν προσωρινά να ωθήσουν 

τον πληθωρισμό σε επίπεδα που δεν συνάδουν 

με τη σταθερότητα των τιμών μεσοπρόθεσμα, 

ακόμη και στη ζώνη του ευρώ. Δεδομένου ότι 

οι εν λόγω κοινές διαταραχές επηρεάζουν όλα 

τα κράτη-μέλη με παρόμοιο τρόπο, είναι σκό-

πιμο να εξετάζονται οι επιδόσεις της οικονο-

μίας των επιμέρους κρατών-μελών ως προς τον 

πληθωρισμό σε σχετικούς όρους, προκειμένου 

να αξιολογηθεί η σύγκλιση. Πράγματι, όλες οι 

χώρες της ΕΕ επηρεάστηκαν σημαντικά από τις 

διαταραχές των διεθνών τιμών του πετρελαίου 

και των ειδών διατροφής στη διάρκεια της εξετα-

ζόμενης περιόδου. Καθώς οι τιμές των βασικών 

εμπορευμάτων υποχώρησαν έντονα από τις υψη-

λότατες τιμές που σημείωσαν το 2008, αρκετές 

χώρες της ΕΕ κατέγραψαν αρνητικούς ρυθμούς 

πληθωρισμού στη διάρκεια του 2009. Η εν λόγω 

προσωρινή περίοδος αρνητικών ρυθμών πληθω-

ρισμού θα πρέπει να διαφοροποιείται από την 

περίπτωση παρατεταμένης πτώσης του γενικού 

επιπέδου των τιμών (defl ation) η οποία μπορεί να 

παγιοποιηθεί στις προσδοκίες των οικονομικών 

μονάδων. Έτσι, μολονότι οι αρνητικοί ρυθμοί 

πληθωρισμού δεν συνάδουν με τη μεσοπρόθεσμη 

σταθερότητα των τιμών, σε περιπτώσεις όπου 

ορισμένοι προσωρινοί και κοινοί παράγοντες 

ασκούν ισχυρές καθοδικές πιέσεις στις τιμές, 

οι αρνητικοί ρυθμοί πληθωρισμού ενδεχομένως 

συνιστούν ένα χρήσιμο σημείο αναφοράς για 

την οικονομική ανάλυση όσον αφορά την αξιο-

λόγηση της σύγκλισης μιας χώρας. Πράγματι, θα 

με βάση τον απλό αριθμητικό μέσο όρο των ρυθμών πληθωρισμού των εξής τριών κρατών-μελών: 

της Πορτογαλίας (-0.8%), της Εσθονίας (-0.7%) και του Βελγίου (-0.1%). Άρα ο μέσος ρυθμός 

είναι -0,5% και, αφού προστεθεί 1,5 εκατοστιαία μονάδα, προκύπτει τιμή αναφοράς 1,0%. Καθώς 

η εξέλιξη των τιμών στην Ιρλανδία κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς οδήγησε σε μέσο 

δωδεκάμηνο ρυθμό πληθωρισμού -2,3% το Μάρτιο του 2010, ο οποίος είναι σημαντικά χαμηλό-

τερος από εκείνους των άλλων κρατών-μελών εξαιτίας της συσσώρευσης ποικίλων παραγόντων 

που αφορούν το συγκεκριμένο κράτος-μέλος, κρίθηκε ότι η χώρα αποτελεί ακραία περίπτωση. 

Οι εν λόγω παράγοντες σχετίζονται κυρίως με την εξαιρετικά έντονη κάμψη της οικονομικής 

δραστηριότητας και τη συναφή μείωση των μισθών στην Ιρλανδία. Έτσι, ο ρυθμός πληθωρισμού 

της Ιρλανδίας δεν συμπεριλήφθηκε στον υπολογισμό της τιμής αναφοράς, επειδή θα μπορούσε 

να προκαλέσει στρέβλωσή της. Επισημαίνεται ότι η έννοια της εξαίρεσης λόγω ακραίας τιμής 

έχει αναφερθεί και σε παλαιότερες εκθέσεις για τη σύγκλιση της ΕΚΤ (βλ. π.χ. την έκθεση για το 

2004), καθώς και σε εκθέσεις για τη σύγκλιση που έχουν καταρτιστεί από το ΕΝΙ. Σύμφωνα με 

αυτές τις εκθέσεις, ένα κράτος-μέλος θεωρείται ότι αποτελεί ακραία περίπτωση όταν πληρούνται 

οι εξής δύο προϋποθέσεις: πρώτον, ο δωδεκάμηνος ρυθμός πληθωρισμού του κυμαίνεται σε πολύ 

χαμηλότερα επίπεδα από ό,τι συγκρίσιμοι ρυθμοί πληθωρισμού άλλων κρατών-μελών και, δεύτε-

ρον, οι εξελίξεις των τιμών στο εν λόγω κράτος-μέλος έχουν επηρεαστεί έντονα από έκτακτους 

παράγοντες. Η προσέγγιση αυτή δεν σημαίνει ότι μηχανιστικά αποκλείονται ορισμένοι ρυθμοί 

πληθωρισμού, αλλά εισήχθη προκειμένου να αντιμετωπιστούν κατάλληλα πιθανές σημαντικές 

στρεβλώσεις όσον αφορά τις εξελίξεις του πληθωρισμού στις επιμέρους χώρες.   

Ο πληθωρισμός μετρήθηκε βάσει του ΕνΔΤΚ, ο οποίος κατασκευάστηκε με σκοπό να αξιολογεί-

ται η σύγκλιση όσον αφορά τη σταθερότητα των τιμών σε συγκρίσιμη βάση. Για ενημερωτικούς 

λόγους, ο μέσος ρυθμός πληθωρισμού της ζώνης του ευρώ παρουσιάζεται στο στατιστικό παράρ-

τημα της παρούσας έκθεσης (δεν διατίθεται στην ελληνική έκδοση). 
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ήταν παραπλανητικός ο μηχανιστικός αποκλει-

σμός όλων των κρατών-μελών με αρνητικούς 

ρυθμούς πληθωρισμού, όταν αρκετές χώρες της 

ΕΕ καταγράφουν τέτοιους ρυθμούς λόγω παγκό-

σμιων αρνητικών διαταραχών των τιμών ή της 

ιδιαίτερα συγχρονισμένης πτώσης της οικονομι-

κής δραστηριότητας παγκοσμίως. 

Προκειμένου να εξεταστεί αναλυτικότερα η δια-

τηρησιμότητα της εξέλιξης των τιμών, ο μέσος 

ρυθμός πληθωρισμού (βάσει του ΕνΔΤΚ) που 

σημειώθηκε κατά το δωδεκάμηνο αναφοράς 

από τον Απρίλιο του 2009 έως το Μάρτιο του 

2010 αξιολογείται υπό το πρίσμα των οικονο-

μικών επιδόσεων των κρατών-μελών ως προς 

τη σταθερότητα των τιμών κατά την τελευταία 

δεκαετία. Ειδικότερα, εξετάζονται αφενός ο 

προσανατολισμός της νομισματικής πολιτικής, 

συγκεκριμένα κατά πόσον οι νομισματικές αρχές 

έχουν εστιάσει πρωτίστως στην επίτευξη και τη 

διατήρηση της σταθερότητας των τιμών, και αφε-

τέρου η συμβολή άλλων τομέων της οικονομι-

κής πολιτικής στην επίτευξη αυτού του σκοπού. 

Επιπλέον, λαμβάνονται υπόψη οι συνέπειες του 

μακροοικονομικού περιβάλλοντος για την επί-

τευξη της σταθερότητας των τιμών. Η εξέλιξη 

των τιμών εξετάζεται υπό το πρίσμα των συνθη-

κών προσφοράς και ζήτησης, με έμφαση μεταξύ 

άλλων στους παράγοντες που επηρεάζουν το 

κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος και τις 

τιμές των εισαγομένων. Τέλος, εξετάζονται οι 

τάσεις άλλων συναφών δεικτών τιμών (όπως ο 

ΕνΔΤΚ χωρίς τις τιμές των μη επεξεργασμένων 

ειδών διατροφής και της ενέργειας, ο ΕνΔΤΚ με 

σταθερούς φορολογικούς συντελεστές, ο εθνικός 

ΔΤΚ, ο αποπληθωριστής της ιδιωτικής κατανά-

λωσης, ο αποπληθωριστής του ΑΕΠ και οι τιμές 

παραγωγού). Όσον αφορά τις προοπτικές για το 

μέλλον, παρέχεται μια εικόνα της αναμενόμε-

νης εξέλιξης του πληθωρισμού κατά τα επόμενα 

έτη, η οποία περιλαμβάνει προβλέψεις μεγάλων 

διεθνών οργανισμών και συμμετεχόντων στην 

αγορά. Επίσης γίνεται αναφορά και σε ορισμένα 

διαρθρωτικής φύσεως θέματα, τα οποία είναι 

σημαντικά για τη διατήρηση ενός περιβάλλοντος 

που θα συντελεί στη σταθερότητα των τιμών 

μετά την υιοθέτηση του ευρώ. 

Όσον αφορά τις δημοσιονομικές εξελίξεις, οι 

διατάξεις της Συνθήκης και η εφαρμογή τους εκ 

μέρους της ΕΚΤ, καθώς και ορισμένα διαδικα-

στικά θέματα, παρουσιάζονται στο Πλαίσιο 2.

Πλαίσιο 2

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

1 Οι διατάξεις της Συνθήκης

Σύμφωνα με το άρθρο 140 (1), δεύτερη περίπτωση, απαιτείται:

“σταθερότητα των δημόσιων οικονομικών. Αυτό καταδεικνύεται από την επίτευξη δημοσιονομι-

κής κατάστασης χωρίς υπερβολικό δημοσιονομικό έλλειμμα, κατά την έννοια του άρθρου 126, 

παράγραφος 6”. 

Το άρθρο 2 του Πρωτοκόλλου (αριθ. 13) σχετικά με τα κριτήρια σύγκλισης που αναφέρονται στο 

άρθρο 140 της Συνθήκης ορίζει τα εξής:

“Το κριτήριο της δημοσιονομικής κατάστασης, που αναφέρεται στο άρθρο 140, παράγραφος 1, 

δεύτερη περίπτωση της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημαίνει ότι τη 

στιγμή της εξέτασης δεν έχει ληφθεί απόφαση του Συμβουλίου για το κράτος μέλος, όπως αναφέ-

ρεται στο άρθρο 126, παράγραφος 6 της εν λόγω Συνθήκης, όσον αφορά την ύπαρξη υπερβολικού 

ελλείμματος”.
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2 ΠΛΑΙΣ ΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

Το άρθρο 126 περιγράφει τη διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος. Σύμφωνα με το άρθρο 126 

(2) και (3), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συντάσσει έκθεση εάν ένα κράτος-μέλος δεν εκπληρώνει τους 

όρους περί δημοσιονομικής πειθαρχίας, ειδικότερα εάν:

(α) ο λόγος του προβλεπόμενου ή υφιστάμενου δημοσιονομικού ελλείμματος προς το ΑΕΠ υπερ-

βαίνει μια τιμή αναφοράς (που σύμφωνα με το Πρωτόκολλο για τη διαδικασία του υπερβο-

λικού ελλείμματος ορίζεται σε 3% του ΑΕΠ), εκτός εάν:

είτε ο λόγος αυτός σημειώνει ουσιαστική και συνεχή πτώση και έχει φθάσει σε επίπεδο  –

παραπλήσιο της τιμής αναφοράς,

είτε, εναλλακτικά, η υπέρβαση της τιμής αναφοράς είναι απλώς έκτακτη και προσωρινή  –

και ο λόγος παραμένει κοντά στην τιμή αναφοράς,

(β) ο λόγος του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ υπερβαίνει μια τιμή αναφοράς (που σύμφωνα με το 

Πρωτόκολλο για τη διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος ορίζεται σε 60% του ΑΕΠ), εκτός 

εάν ο λόγος μειώνεται επαρκώς και πλησιάζει την τιμή αναφοράς με ικανοποιητικό ρυθμό.

Επιπλέον, η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρέπει να λαμβάνει υπόψη κατά πόσον το δημο-

σιονομικό έλλειμμα υπερβαίνει τις δαπάνες δημόσιων επενδύσεων, καθώς και όλους τους άλλους 

σχετικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανόμενης της μεσοπρόθεσμης οικονομικής και δημοσιονομι-

κής κατάστασης του κράτους-μέλους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δύναται επίσης να συντάξει έκθεση 

εάν, μολονότι πληρούνται τα κριτήρια, θεωρεί ότι υπάρχει σε ένα κράτος-μέλος κίνδυνος υπερ-

βολικού ελλείμματος. Η Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή διατυπώνει γνώμη με βάση 

την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 126 (6), το Συμβούλιο, με 

βάση σύσταση της Επιτροπής και αφού λάβει υπόψη τυχόν παρατηρήσεις του κράτους-μέλους, 

αποφαίνεται με ειδική πλειοψηφία, εξαιρουμένου του ενδιαφερόμενου κράτους-μέλους, και μετά 

από συνολική εκτίμηση, αν υφίσταται ή όχι υπερβολικό έλλειμμα στο εν λόγω κράτος-μέλος.

2 Εφαρμογή των διατάξεων της Συνθήκης

Προκειμένου να εξετάσει τη σύγκλιση, η ΕΚΤ διατυπώνει την άποψή της για τις δημοσιονομικές 

εξελίξεις. Όσον αφορά τη διατηρησιμότητα των δημόσιων οικονομικών, η ΕΚΤ εξετάζει βασι-

κούς δείκτες των δημοσιονομικών εξελίξεων από το 2000 έως το 2009, λαμβάνει υπόψη της τις 

προοπτικές και τις προκλήσεις για τα δημόσια οικονομικά σε επίπεδο γενικής κυβέρνησης και 

διερευνά τις σχέσεις που συνδέουν την εξέλιξη του ελλείμματος με την εξέλιξη του χρέους. 

Ως προς το άρθρο 126, η ΕΚΤ, αντίθετα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν έχει επίσημο ρόλο 

στη διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος. Η έκθεση της ΕΚΤ απλώς αναφέρει αν η χώρα 

υπόκειται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος.

Ως προς τη διάταξη της Συνθήκης σύμφωνα με την οποία ο λόγος του δημόσιου χρέους που υπερβαί-

νει το 60% του ΑΕΠ πρέπει να “μειώνεται επαρκώς και να πλησιάζει την τιμή αναφοράς με ικανο-

ποιητικό ρυθμό”, η ΕΚΤ εξετάζει τις παρελθούσες και μελλοντικές τάσεις του λόγου του χρέους.

Η εξέταση των δημοσιονομικών εξελίξεων βασίζεται σε στοιχεία που έχουν καταρτιστεί σε εθνι-

κολογιστική βάση, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών του 1995. Τα περισσό-

τερα από τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην παρούσα έκθεση δόθηκαν από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή τον Απρίλιο του 2010 και περιλαμβάνουν τη δημοσιονομική θέση κάθε χώρας από το 

2000 έως το 2009, καθώς και προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2010.
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Όσον αφορά τη διατηρησιμότητα των δημόσιων 

οικονομικών, οι πραγματοποιήσεις κατά το έτος 

αναφοράς (2009) αξιολογούνται υπό το πρίσμα 

των επιδόσεων των κρατών-μελών την τελευταία 

δεκαετία. Κατ’ αρχάς διερευνάται η εξέλιξη του 

λόγου του ελλείμματος. Στο σημείο αυτό είναι 

χρήσιμο να έχουμε κατά νου ότι η μεταβολή του 

ετήσιου λόγου του ελλείμματος μιας χώρας επη-

ρεάζεται συνήθως από ποικίλους παράγοντες. Οι 

επιδράσεις αυτές συχνά διακρίνονται σε “κυκλι-

κές”, οι οποίες αντανακλούν την αντίδραση των 

ελλειμμάτων στις μεταβολές του οικονομικού 

κύκλου, και σε “μη κυκλικές”, οι οποίες θεωρεί-

ται ότι αντανακλούν διαρθρωτικού χαρακτήρα ή 

μόνιμες προσαρμογές κατόπιν μέτρων δημοσιο-

νομικής πολιτικής. Οι εν λόγω μη κυκλικές επι-

δράσεις, όπως ποσοτικοποιούνται στην παρούσα 

έκθεση, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι κατ’ ανάγκην 

αντανακλούν αποκλειστικά κάποια διαρθρωτική 

μεταβολή της δημοσιονομικής κατάστασης, διότι 

περιλαμβάνουν και επιδράσεις οφειλόμενες σε 

μέτρα πολιτικής και σε έκτακτους παράγοντες 

που επηρεάζουν μόνο πρόσκαιρα το δημοσιονο-

μικό αποτέλεσμα. Πράγματι, η αξιολόγηση των 

μεταβολών που έχουν υποστεί οι διαρθρωτικές 

δημοσιονομικές θέσεις κατά τη διάρκεια της κρί-

σης είναι εξαιρετικά δύσκολη, εν όψει της αβε-

βαιότητας αναφορικά με το επίπεδο και το ρυθμό 

αύξησης του δυνητικού προϊόντος. Όσον αφορά 

άλλους δημοσιονομικούς δείκτες, εξετάζονται επί-

σης εκτενέστερα οι τάσεις που παρουσίασαν στο 

παρελθόν οι δημόσιες δαπάνες και τα έσοδα. 

Στη συνέχεια εξετάζεται η εξέλιξη του λόγου του 

δημόσιου χρέους κατά την επισκοπούμενη περί-

οδο, καθώς και οι παράγοντες που συνέβαλαν σ’ 

αυτή την εξέλιξη, δηλ. η διαφορά μεταξύ ρυθμού 

αύξησης του ονομαστικού ΑΕΠ και των επιτο-

κίων, το πρωτογενές αποτέλεσμα του προϋπολο-

γισμού και η προσαρμογή ελλείμματος-χρέους. 

Αυτή η αναλυτική σκοπιά παρέχει περισσότερες 

πληροφορίες σχετικά με την έκταση της επίδρα-

σης που άσκησε το μακροοικονομικό περιβάλ-

λον, και ειδικότερα ο συνδυασμός ρυθμού ανά-

πτυξης και επιτοκίου, στη δυναμική του χρέους. 

Ταυτόχρονα παρέχει καλύτερη πληροφόρηση για 

τη συμβολή που είχαν οι προσπάθειες δημοσιο-

νομικής προσαρμογής, όπως αντικατοπτρίζονται 

στο πρωτογενές δημοσιονομικό αποτέλεσμα, και 

για το ρόλο των έκτακτων παραγόντων, όπως 

αυτοί περιλαμβάνονται στην προσαρμογή ελλείμ-

ματος-χρέους. Επιπλέον, εξετάζεται η διάρθρωση 

του δημόσιου χρέους, με ιδιαίτερη έμφαση στο 

ποσοστό του χρέους που είναι βραχυπρόθεσμο 

και στο ποσοστό που έχει συνομολογηθεί σε 

ξένο νόμισμα, καθώς και στην εξέλιξή τους. Η 

σύγκριση αυτών των ποσοστών με το τρέχον 

επίπεδο του λόγου του χρέους καταδεικνύει σε 

ποιο βαθμό τα δημοσιονομικά αποτελέσματα 

είναι ευαίσθητα στις μεταβολές των συναλλαγ-

ματικών ισοτιμιών και των επιτοκίων.

Ως προς τις προοπτικές για το μέλλον, εξε-

τάζονται τα εθνικά σχέδια προϋπολογισμών 

και οι πρόσφατες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής για το 2010 και λαμβάνεται υπόψη 

η μεσοπρόθεσμη στρατηγική της δημοσιονο-

μικής πολιτικής, όπως αντανακλάται στο πρό-

γραμμα σύγκλισης. Μεταξύ άλλων, αξιολογού-

νται η επίτευξη του μεσοπρόθεσμου στόχου της 

δημοσιονομικής πολιτικής του κράτους-μέλους, 

όπως προβλέπεται στο Σύμφωνο Σταθερότητας 

και Ανάπτυξης, καθώς και οι προοπτικές για 

την εξέλιξη του λόγου του χρέους με βάση τη 

δημοσιονομική πολιτική που ασκείται σήμερα. 

Τέλος, δίνεται έμφαση στις προκλήσεις που θα 

αντιμετωπίσει μακροπρόθεσμα η διατηρησιμό-

τητα των δημοσιονομικών αποτελεσμάτων και 

στους ευρύτερους τομείς στους οποίους ίσως 

χρειαστεί δημοσιονομική προσαρμογή στο 

μέλλον, ιδίως σ’ αυτούς που συνδέονται με το 

ζήτημα των μη κεφαλαιοποιητικών δημόσιων 

συστημάτων συντάξεων, σε συνάρτηση προς τις 

δημογραφικές εξελίξεις, και με τις ενδεχόμενες 

υποχρεώσεις που ανέλαβε το Δημόσιο, ιδίως 

κατά τη διάρκεια της οικονομικής και χρηματο-

πιστωτικής κρίσης.

Όσον αφορά την εξέλιξη της συναλλαγματικής 

ισοτιμίας, οι διατάξεις της Συνθήκης και η εφαρ-

μογή τους εκ μέρους της ΕΚΤ περιγράφονται στο 

Πλαίσιο 3.
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2 ΠΛΑΙΣ ΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

Πλαίσιο 3

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ

1 Οι διατάξεις της Συνθήκης

Σύμφωνα με το άρθρο 140 (1), τρίτη περίπτωση, απαιτείται:

“τήρηση των κανονικών περιθωρίων διακύμανσης που προβλέπονται από το μηχανισμό συναλ-

λαγματικών ισοτιμιών του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος, επί δύο τουλάχιστον χρόνια, 

χωρίς υποτίμηση έναντι του ευρώ”.

Το άρθρο 3 (αριθ. 13) του Πρωτοκόλλου σχετικά με τα κριτήρια σύγκλισης που αναφέρονται στο 

άρθρο 140 (1) της Συνθήκης ορίζει τα εξής:

“Το κριτήριο της συμμετοχής στο μηχανισμό συναλλαγματικών ισοτιμιών του Ευρωπαϊκού 

Νομισματικού Συστήματος, που αναφέρεται στο άρθρο 140, παράγραφος 1, τρίτη περίπτωση 

της εν λόγω Συνθήκης, σημαίνει ότι ένα κράτος μέλος έχει τηρήσει τα κανονικά περιθώρια διακύ-

μανσης που προβλέπει ο μηχανισμός συναλλαγματικών ισοτιμιών του ευρωπαϊκού νομισματικού 

συστήματος χωρίς σοβαρή ένταση κατά τα δύο, τουλάχιστον, τελευταία έτη πριν από την εξέταση. 

Ειδικότερα, το κράτος μέλος δεν πρέπει να έχει υποτιμήσει την κεντρική διμερή ισοτιμία του 

νομίσματος έναντι του ευρώ με δική του πρωτοβουλία μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα”.

2 Εφαρμογή των διατάξεων της Συνθήκης

Όσον αφορά τη σταθερότητα της συναλλαγματικής ισοτιμίας, η ΕΚΤ εξετάζει αν η χώρα έχει 

συμμετάσχει στον ΜΣΙ ΙΙ (ο οποίος διαδέχθηκε τον ΜΣΙ τον Ιανουάριο του 1999) κατά τα δύο 

τουλάχιστον έτη πριν από την εξέταση χωρίς σοβαρή ένταση, και συγκεκριμένα χωρίς υποτίμηση 

της κεντρικής ισοτιμίας έναντι του ευρώ. Σε περιπτώσεις μικρότερων περιόδων συμμετοχής, εξε-

τάζεται η εξέλιξη της συναλλαγματικής ισοτιμίας στη διάρκεια μιας διετούς περιόδου αναφοράς, 

όπως έγινε και σε προηγούμενες εκθέσεις. 

Η σταθερότητα της συναλλαγματικής ισοτιμίας έναντι του ευρώ κρίνεται με γνώμονα κυρίως το 

αν η συναλλαγματική ισοτιμία διαμορφώνεται κοντά στην κεντρική ισοτιμία στο πλαίσιο του ΜΣΙ 

ΙΙ, ενώ παράλληλα λαμβάνονται υπόψη και οι παράγοντες που οδήγησαν σε τυχόν ανατίμηση, 

κάτι που μεθοδολογικά δεν αποκλίνει από τα μέχρι σήμερα ισχύοντα. Σχετικώς σημειώνεται ότι το 

εύρος των περιθωρίων διακύμανσης εντός του ΜΣΙ ΙΙ δεν προδικάζει την εξέταση του κριτηρίου 

που αφορά τη σταθερότητα της συναλλαγματικής ισοτιμίας.

Επιπλέον, το ζήτημα της απουσίας “σοβαρής έντασης” αξιολογείται γενικώς ως εξής: (α) εξετά-

ζεται ο βαθμός απόκλισης των συναλλαγματικών ισοτιμιών από τις κεντρικές ισοτιμίες έναντι 

του ευρώ στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ, (β) χρησιμοποιούνται δείκτες όπως η μεταβλητότητα της 

συναλλαγματικής ισοτιμίας έναντι του ευρώ και η τάση της, καθώς και οι διαφορές των βραχυ-

πρόθεσμων επιτοκίων έναντι της ζώνης του ευρώ και η εξέλιξή τους, (γ) αξιολογείται ο ρόλος των 

παρεμβάσεων στην αγορά συναλλάγματος και (δ) μελετάται ο ρόλος των προγραμμάτων διεθνούς 

οικονομικής στήριξης για τη σταθεροποίηση του νομίσματος. 
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Τρία από τα κράτη-μέλη που αξιολογούνται στην 

παρούσα έκθεση συμμετέχουν επί του παρόντος 

στον ΜΣΙ ΙΙ. Η Εσθονία και η Λιθουανία συμμε-

τέχουν στον ΜΣΙ ΙΙ από τις 28 Ιουνίου 2004. Η 

Λεττονία εντάχθηκε στο μηχανισμό στις 2 Μαΐου 

2005. Γι’ αυτές τις χώρες, οι διακυμάνσεις των 

νομισμάτων τους έναντι του ευρώ κατά την περί-

οδο αναφοράς αναλύονται ως αποκλίσεις από τις 

αντίστοιχες κεντρικές ισοτιμίες τους στο πλαίσιο 

του ΜΣΙ ΙΙ. Για τα υπόλοιπα έξι κράτη-μέλη που 

καλύπτει η παρούσα έκθεση, ελλείψει κεντρικών 

ισοτιμιών στο πλαίσιο του ΜΣΙ II, χρησιμοποιού-

νται ενδεικτικά ως συγκριτικά στοιχεία οι μέσες 

συναλλαγματικές ισοτιμίες έναντι του ευρώ για 

τον Απρίλιο του 2008. Η ίδια μέθοδος είχε ακο-

λουθηθεί και στις προηγούμενες εκθέσεις και δεν 

συνεπάγεται κανενός είδους αξιολογική κρίση 

σχετικά με το ενδεδειγμένο επίπεδο της συναλ-

λαγματικής ισοτιμίας.

Εκτός από την εξέλιξη της ονομαστικής συναλ-

λαγματικής ισοτιμίας έναντι του ευρώ, εξετάζο-

νται συνοπτικά και ορισμένες ενδείξεις σχετικά 

με τη διατηρησιμότητα της τρέχουσας συναλλαγ-

ματικής ισοτιμίας. Οι ενδείξεις αυτές προέρχο-

νται από την εξέλιξη της πραγματικής διμερούς 

και σταθμισμένης συναλλαγματικής ισοτιμίας, 

καθώς και του ισοζυγίου πληρωμών (τρεχου-

σών συναλλαγών, κεφαλαιακών μεταβιβάσεων 

και χρηματοοικονομικών συναλλαγών). Επίσης 

εξετάζονται η εξέλιξη του ακαθάριστου εξωτε-

ρικού χρέους και η καθαρή διεθνής επενδυτική 

θέση σε μακρότερες περιόδους. Οι ενότητες που 

αφορούν την εξέλιξη της συναλλαγματικής ισο-

τιμιίας εξετάζουν επίσης το βαθμό ενσωμάτωσης 

κάθε χώρας στη ζώνη του ευρώ. Η ενσωμάτωση 

αξιολογείται από την άποψη τόσο του εξωτε-

ρικού εμπορίου (εξαγωγές και εισαγωγές) όσο 

και των χρηματοπιστωτικών αγορών. Τέλος, οι 

ενότητες αυτές αναφέρουν επίσης κατά πόσον οι 

υπό εξέταση χώρες επωφελήθηκαν από προγράμ-

ματα ενίσχυσης της ρευστότητας της κεντρικής 

τράπεζας ή προγράμματα στήριξης του ισοζυγίου 

πληρωμών τους, είτε διμερώς είτε από διεθνείς 

οργανισμούς, όπως το ΔΝΤ ή η ΕΕ. Λαμβάνεται 

υπόψη τόσο η πραγματική όσο και η προληπτική 

στήριξη. Όσον αφορά την τελευταία, περιλαμ-

βάνεται επίσης η πρόσβαση σε χρηματοδότηση 

προληπτικού χαρακτήρα με τη μορφή της ευέλι-

κτης πιστωτικής διευκόλυνσης (Flexible Credit 

Line) του ΔΝΤ. 

Όσον αφορά την εξέλιξη των μακροπρόθεσμων 

επιτοκίων, οι διατάξεις της Συνθήκης και η εφαρ-

μογή τους εκ μέρους της ΕΚΤ παρουσιάζονται 

στο Πλαίσιο 4.

Πλαίσιο 4

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ

1 Οι διατάξεις της Συνθήκης

Σύμφωνα με το άρθρο 140 (1), τέταρτη περίπτωση, απαιτείται:

“διάρκεια της σύγκλισης που θα έχει επιτευχθεί από το κράτος μέλος για το οποίο ισχύει παρέκ-

κλιση και της συμμετοχής του στο μηχανισμό συναλλαγματικών ισοτιμιών αντανακλώμενη στα 

επίπεδα των μακροπρόθεσμων επιτοκίων”.

Ως περίοδος αναφοράς στην παρούσα έκθεση λαμβάνεται το διάστημα από 24 Απριλίου 2008 

έως 23 Απριλίου 2010. Όλες οι διμερείς συναλλαγματικές ισοτιμίες είναι οι επίσημες ισοτιμίες 

αναφοράς της ΕΚΤ.
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2 ΠΛΑΙΣ ΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

Όπως προαναφέρθηκε, στη Συνθήκη γίνεται 

ρητή αναφορά στη “διάρκεια της σύγκλισης” 

που αντανακλάται στο επίπεδο των μακροπρό-

θεσμων επιτοκίων. Έτσι, οι εξελίξεις κατά την 

περίοδο αναφοράς (Απρίλιος 2009-Μάρτιος 

2010) εξετάζονται σε συνδυασμό με την πορεία 

των μακροπρόθεσμων επιτοκίων την τελευταία 

δεκαετία (ή την περίοδο για την οποία υπάρ-

χουν διαθέσιμα στοιχεία) και τους κυριότερους 

παράγοντες που ευθύνονται για τις διαφορές 

Το άρθρο 4 του Πρωτοκόλλου (αριθ. 13) σχετικά με τα κριτήρια σύγκλισης που αναφέρονται στο 

άρθρο 140 της Συνθήκης ορίζει τα εξής:

“Το κριτήριο της σύγκλισης των επιτοκίων, που αναφέρεται στο άρθρο 140, παράγραφος 1, 

τέταρτη περίπτωση, της εν λόγω Συνθήκης σημαίνει ότι το υπό παρατήρηση κράτος μέλος, επί 

διάστημα ενός έτους πριν από την εξέταση, έχει μέσο ονομαστικό μακροπρόθεσμο επιτόκιο το 

οποίο δεν υπερβαίνει εκείνο των τριών, το πολύ, κρατών μελών με τις καλύτερες επιδόσεις από 

άποψη σταθερότητας τιμών, περισσότερο από δύο ποσοστιαίες μονάδες. Τα επιτόκια υπολογίζο-

νται βάσει μακροπρόθεσμων ομολόγων του δημοσίου ή συγκρίσιμων χρεογράφων, λαμβάνοντας 

υπόψη τις διαφορές των εθνικών ορισμών”.

2 Εφαρμογή των διατάξεων της Συνθήκης

Στο πλαίσιο της παρούσας έκθεσης, η ΕΚΤ εφαρμόζει τις διατάξεις της Συνθήκης ως εξής:

Πρώτον, όσον αφορά το “μέσο ονομαστικό μακροπρόθεσμο επιτόκιο” που παρατηρείται “επί  –

διάστημα ενός έτους πριν από την εξέταση”, το μακροπρόθεσμο επιτόκιο υπολογίστηκε ως ο 

αριθμητικός μέσος όρος του τελευταίου δωδεκαμήνου για το οποίο υπήρχαν διαθέσιμα στοι-

χεία σχετικά με τον ΕνΔΤΚ. Έτσι, στην παρούσα έκθεση λαμβάνεται ως περίοδος αναφοράς 

το διάστημα Απριλίου 2009-Μαρτίου 2010.

Δεύτερον, η έννοια των “τριών, το πολύ, κρατών-μελών με τις καλύτερες επιδόσεις από άποψη  –

σταθερότητας τιμών”, που χρησιμοποιείται για να προσδιοριστεί η τιμή αναφοράς, εφαρμό-

στηκε με βάση τον απλό αριθμητικό μέσο όρο των μακροπρόθεσμων επιτοκίων των τριών 

κρατών-μελών που χρησιμοποιήθηκαν και κατά τον υπολογισμό της τιμής αναφοράς για το 

κριτήριο της σταθερότητας των τιμών (βλ. Πλαίσιο 1). Ωστόσο, μια από τις χώρες με τις 

καλύτερες επιδόσεις από άποψη σταθερότητας τιμών είναι η Εσθονία, στην οποία δεν υπάρ-

χει εναρμονισμένο μακροπρόθεσμο επιτόκιο. Συνεπώς, η Εσθονία δεν περιλαμβάνεται στον 

υπολογισμό της τιμής αναφοράς. Κατά την περίοδο αναφοράς που εξετάζεται στην παρούσα 

έκθεση, τα μακροπρόθεσμα επιτόκια των δύο χωρών με τις καλύτερες επιδόσεις ήταν 3,8% 

(Βέλγιο) και 4,2% (Πορτογαλία). Άρα το μέσο επιτόκιο είναι 4,0% και, αφού προστεθούν 

2 εκατοστιαίες μονάδες, προκύπτει τιμή αναφοράς 6,0%.

Τα επιτόκια υπολογίστηκαν με βάση τα διαθέσιμα εναρμονισμένα μακροπρόθεσμα επιτόκια που 

σχεδιάστηκαν με σκοπό να αξιολογείται η σύγκλιση.

Εάν σε κάποια χώρα δεν υπάρχει εναρμονισμένο μακροπρόθεσμο επιτόκιο, διεξάγεται ευρύτερη 

ανάλυση των χρηματοπιστωτικών αγορών, η οποία λαμβάνει υπόψη το επίπεδο του δημόσιου 

χρέους, το επίπεδο των διαφορών όπως προκύπτουν άμεσα από τα νομισματικά και χρηματοπι-

στωτικά στατιστικά στοιχεία, την πιστοληπτική διαβάθμιση των κρατικών ομολόγων και άλλους 

συναφείς δείκτες, προκειμένου να αξιολογηθεί η διάρκεια της σύγκλισης που έχει επιτύχει το 

κράτος-μέλος, καθώς και της συμμετοχής του στον ΜΣΙ ΙΙ.
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έναντι του μέσου μακροπρόθεσμου επιτοκίου 

που επικρατεί στη ζώνη του ευρώ. Ως πλαίσιο 

γι’ αυτή την ανάλυση, η έκθεση παρέχει επίσης 

πληροφορίες για το μέγεθος και την ανάπτυξη 

της χρηματοπιστωτικής αγοράς. Οι πληροφορίες 

βασίζονται σε τρεις δείκτες (αξία των κυκλο-

φορούντων χρεογράφων που εκδίδονται από 

επιχειρήσεις, χρηματιστηριακή αξία όλων των 

εισηγμένων μετοχών και εγχώριες τραπεζικές 

χορηγήσεις προς τον ιδιωτικό τομέα), οι οποίοι, 

σε συνδυασμό μεταξύ τους, μετρούν το μέγεθος 

των αγορών κεφαλαίων κάθε χώρας.

Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 140 (1) της 

Συνθήκης, η έκθεση πρέπει να λαμβάνει υπόψη 

και διάφορους άλλους σχετικούς παράγοντες, 

συγκεκριμένα “τα αποτελέσματα της ολοκλή-

ρωσης των αγορών, την κατάσταση και την 

εξέλιξη του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών 

και μια εξέταση των εξελίξεων του κατά μονάδα 

κόστους εργασίας και άλλων δεικτών τιμών”. Οι 

παράγοντες αυτοί εξετάζονται στο Κεφάλαιο 5 

για κάθε χώρα σε συνδυασμό με τα επιμέρους 

κριτήρια που προαναφέρθηκαν (το κεφάλαιο 

αυτό δεν διατίθεται στην ελληνική έκδοση). 

Μετά την εισαγωγή του ευρώ την 1η Ιανουαρίου 

1999, δεν γίνεται πλέον αναφορά στην εξέλιξη 

του ECU.

2.2 ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

2.2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 140 (1) της Συνθήκης, η 

ΕΚΤ (και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή) υποχρεούται 

να υποβάλλει έκθεση στο Συμβούλιο τουλάχιστον 

μία φορά κάθε δύο χρόνια ή όποτε το ζητήσει 

κράτος-μέλος με παρέκκλιση “για την πρόοδο 

που έχουν επιτελέσει τα κράτη-μέλη για τα οποία 

ισχύει παρέκκλιση στην εκπλήρωση των υποχρε-

ώσεών τους για την επίτευξη της οικονομικής και 

νομισματικής ένωσης”. Οι εκθέσεις αυτές πρέπει 

να περιέχουν εξέταση του κατά πόσον η εθνική 

νομοθεσία κάθε κράτους-μέλους με παρέκκλιση, 

συμπεριλαμβανομένου του καταστατικού της 

οικείας ΕθνΚΤ, είναι συμβατή προς τα άρθρα 130 

και 131 της Συνθήκης και προς το Καταστατικό. 

Αυτή η προβλεπόμενη στη Συνθήκη υποχρέ-

ωση, στην οποία υπόκεινται τα κράτη-μέλη με 

παρέκκλιση, καλείται και “νομική σύγκλιση”. 

Όταν αξιολογεί τη νομική σύγκλιση, η ΕΚΤ δεν 

περιορίζεται σε τυπική αξιολόγηση του γράμ-

ματος του νόμου, αλλά δύναται να εξετάσει 

και κατά πόσον η εφαρμογή των συναφών δια-

τάξεων συνάδει προς το πνεύμα των Συνθηκών 

και του Καταστατικού. Η ΕΚΤ ανησυχεί ιδιαί-

τερα για τυχόν ενδείξεις ότι ασκούνται πιέσεις 

στα όργανα λήψεως αποφάσεων των ΕθνΚΤ 

των κρατών-μελών, κάτι που θα ήταν ασύμβατο 

προς το πνεύμα της Συνθήκης όσον αφορά την 

ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών. Η ΕΚΤ 

θεωρεί επίσης αναγκαία την ομαλή και συνεχή 

λειτουργία των οργάνων λήψεως αποφάσεων των 

ΕθνΚΤ. Η ΕΚΤ θα παρακολουθεί προσεκτικά τις 

εξελίξεις προτού αποφανθεί οριστικά ότι η εθνική 

νομοθεσία ενός κράτους-μέλους είναι συμβατή 

προς τη Συνθήκη και το Καταστατικό.

ΚΡΑΤΗ-ΜΕΛΗ ΜΕ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ 

ΣΥΓΚΛΙΣΗ

Η Βουλγαρία, η Τσεχία, η Εσθονία, η Λεττονία, η 

Λιθουανία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Ρουμανία 

και η Σουηδία, η εθνική νομοθεσία των οποίων 

εξετάζεται στην παρούσα έκθεση, είναι κράτη-

μέλη με παρέκκλιση, δηλ. δεν έχουν υιοθετήσει 

ακόμη το ευρώ. Η Σουηδία απέκτησε την ιδιό-

τητα του κράτους-μέλους με παρέκκλιση με από-

φαση του Συμβουλίου της ΕΕ το Μάιο του 1998.1 

Προκειμένου για τα υπόλοιπα κράτη-μέλη, τα 

άρθρα 4 2 και 5 3 των Πράξεων περί των όρων προ-

σχωρήσεως προβλέπουν ότι: “Κάθε ένα από τα 

Απόφαση 98/317/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Μαΐου 1998, σύμ-1 

φωνα με το άρθρο 109ι (4) της Συνθήκης (ΕΕ L 139, 11.5.1998, 

σελ. 30). ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο τίτλος της Απόφασης 98/317/ΕΚ αναφέ-

ρεται στη Συνθήκη ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (πριν από 

την επαναρίθμηση των άρθρων της εν λόγω Συνθήκης σύμφωνα 

με το άρθρο 12 της Συνθήκης του Άμστερνταμ). Η διάταξη αυτή 

καταργήθηκε από τη Συνθήκη της Λισσαβώνας.

Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής Δημοκρατίας, 2 

της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της 

Δημοκρατίας της Λεττονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της 

Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της 

Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και 

της Σλοβακικής Δημοκρατίας και των προσαρμογών των Συνθηκών 

επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 236, 

23.9.2003, σελ. 33). 

Για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, βλ. άρθρο 5 της Πράξης περί 3 

των όρων προσχωρήσεως της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της 

Ρουμανίας και των προσαρμογών των Συνθηκών επί των οποίων 

βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 157, 21.6.2005, σελ. 203).
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2 ΠΛΑΙΣ ΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

νέα κράτη-μέλη συμμετέχει στην Οικονομική και 

Νομισματική Ένωση από την ημερομηνία προ-

σχώρησης ως κράτος-μέλος με παρέκκλιση κατά 

την έννοια του [άρθρου 139 της Συνθήκης]”.

Η ΕΚΤ εξέτασε το βαθμό της νομικής σύγκλι-

σης στη Βουλγαρία, την Τσεχία, την Εσθονία, 

τη Λεττονία, τη Λιθουανία, την Ουγγαρία, την 

Πολωνία, τη Ρουμανία και τη Σουηδία, καθώς 

και τα νομοθετικά μέτρα που έχουν ληφθεί ή 

χρειάζεται να ληφθούν για την επίτευξη αυτού 

του στόχου. Η παρούσα έκθεση δεν καλύπτει τη 

Δανία ούτε το Ηνωμένο Βασίλειο, επειδή είναι 

κράτη-μέλη με ειδικό καθεστώς και δεν έχουν 

υιοθετήσει ακόμη το ευρώ. 

Το προσαρτώμενο στις Συνθήκες Πρωτόκολλο 

(αριθ. 16) σχετικά με ορισμένες διατάξεις που 

αφορούν τη Δανία προβλέπει ότι, εν όψει της 

γνωστοποίησης στην οποία προέβη η δανική 

κυβέρνηση προς το Συμβούλιο στις 3 Νοεμβρίου 

1993, η Δανία βρίσκεται υπό καθεστώς εξαίρε-

σης και όσον αφορά τη διαδικασία κατάργησης 

της παρέκκλισης, θα τεθεί σε εφαρμογή μόνο 

εάν το ζητήσει η Δανία. Το άρθρο 130 της 

Συνθήκης ισχύει για τη Δανία, άρα η Danmarks 

Nationalbank οφείλει να πληροί τους όρους 

περί ανεξαρτησίας των κεντρικών τραπεζών. 

Το ΕΝΙ στην Έκθεση για τη Σύγκλιση του 1998 

αποφάνθηκε ότι αυτός ο όρος έχει εκπληρωθεί. 

Από το 1998 και εξής δεν έχει πραγματοποιη-

θεί καμία αξιολόγηση της σύγκλισης της Δανίας 

λόγω του ειδικού καθεστώτος της συγκεκριμέ-

νης χώρας. Μέχρις ότου η Δανία γνωστοποιήσει 

στο Συμβούλιο ότι προτίθεται να υιοθετήσει το 

ευρώ, δεν είναι αναγκαία η νομική ενσωμάτωση 

της Danmarks Nationalbank στο Ευρωσύστημα 

ούτε χρειάζεται να προσαρμοστούν διατάξεις της 

δανικής νομοθεσίας. 

Σύμφωνα με το προσαρτώμενο στη Συνθήκη 

Πρωτόκολλο (αριθ. 15) για ορισμένες διατάξεις 

που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης 

Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας, το Ηνωμένο 

Βασίλειο δεν υποχρεούται να υιοθετήσει το 

ευρώ, εκτός εάν γνωστοποιήσει στο Συμβούλιο 

σχετική πρόθεσή του. Στις 30 Οκτωβρίου 1997 το 

Ηνωμένο Βασίλειο γνωστοποίησε στο Συμβούλιο 

ότι δεν προτίθεται να υιοθετήσει το ενιαίο 

νόμισμα την 1η Ιανουαρίου 1999 και έκτοτε 

η κατάσταση δεν έχει αλλάξει. Εν όψει αυτής 

της γνωστοποίησης, ορισμένες διατάξεις της 

Συνθήκης (μεταξύ αυτών και τα άρθρα 130 και 

131) και του Καταστατικού δεν ισχύουν για το 

Ηνωμένο Βασίλειο. Συνεπώς, δεν υφίσταται επί 

του παρόντος νομική υποχρέωση του Ηνωμένου 

Βασιλείου να εξασφαλίσει τη συμβατότητα της 

εθνικής του νομοθεσίας (συμπεριλαμβανομένου 

του καταστατικού της Bank of England) προς τη 

Συνθήκη και το Καταστατικό.

Η αξιολόγηση της νομικής σύγκλισης έχει σκοπό 

να διευκολύνει το Συμβούλιο να αποφασίσει ποια 

κράτη-μέλη πληρούν “τις υποχρεώσεις τους για 

την επίτευξη της οικονομικής και νομισματικής 

ένωσης” (άρθρο 140 (1) της Συνθήκης). Στο 

νομικό τομέα, οι προϋποθέσεις αυτές αφορούν 

ειδικότερα την ανεξαρτησία της κεντρικής τρά-

πεζας και τη νομική ενσωμάτωση των ΕθνΚΤ 

στο Ευρωσύστημα.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η νομική αξιολόγηση ακολουθεί σε γενικές 

γραμμές το πλαίσιο των προηγούμενων εκθέσεων 

της ΕΚΤ και του ΕΝΙ για τη νομική σύγκλιση και 

ειδικότερα των Εκθέσεων για τη Σύγκλιση που 

καταρτίστηκαν από την ΕΚΤ το Μάιο του 2008 

(για τη Βουλγαρία, την Τσεχία, την Εσθονία, 

τη Λεττονία, τη Λιθουανία, την Ουγγαρία, την 

Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία και τη 

Σουηδία), το Μάιο του 2007 (για την Κύπρο 

και τη Μάλτα), το Δεκέμβριο του 2006 (για την 

Τσεχία, την Εσθονία, την Κύπρο, τη Λεττονία, 

την Εσθονία, την Κύπρο, τη Λεττονία, την 

Ουγγαρία, τη Μάλτα, την Πολωνία, τη Σλοβακία 

και τη Σουηδία), το Μάιο του 2006 (για τη 

Λιθουανία και τη Σλοβενία), τον Οκτώβριο του 

2004 (για την Τσεχία, την Εσθονία, την Κύπρο, 

τη Λεττονία, τη Λιθουανία, την Ουγγαρία, τη 

Μάλτα, την Πολωνία, τη Σλοβενία, τη Σλοβακία 

και τη Σουηδία), το Μάιο του 2002 (για τη 

Σουηδία) και τον Απρίλιο του 2000 (για την 

Ελλάδα και τη Σουηδία), καθώς και της Έκθεσης 

για τη Σύγκλιση που είχε καταρτιστεί από το ΕΝΙ 

το Μάρτιο του 1998. Κατά την εξέταση της συμ-

βατότητας της εθνικής νομοθεσίας λαμβάνονται 

υπόψη τυχόν νομοθετικές ρυθμίσεις που έχουν 

θεσπιστεί πριν από τις 12 Μαρτίου 2010.
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2.2.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

2.2.2.1 ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ   

Προκειμένου να προσδιοριστούν οι τομείς στους 

οποίους χρειάζεται προσαρμογή της εθνικής 

νομοθεσίας, εξετάζονται τα εξής θέματα:  

η συμβατότητα προς τις σχετικές με την  –

ανε ξαρτησία των ΕθνΚΤ διατάξεις της 

Συνθήκης (άρθρο 130) και του Καταστατικού 

(άρθρα 7 και 14.2), καθώς και προς τις δια-

τάξεις περί εμπιστευτικότητας (άρθρο 37 του 

Καταστατικού), 

η συμβατότητα προς την απαγόρευση της  –

νομισματικής χρηματοδότησης (άρθρο 123 της 

Συνθήκης) και της προνομιακής πρόσβασης 

(άρθρο 124 της Συνθήκης) και η συμβατότητα 

προς τον ενιαίο τρόπο γραφής του ευρώ όπως 

απαιτείται από το δίκαιο της ΕΕ, και

η νομική ενσωμάτωση των ΕθνΚΤ στο  –

Ευρωσύστημα  ( ιδίως  όσον  αφορά  τα 

άρθρα 12.1 και 14.3 του Καταστατικού). 

2.2.2.2 Η “ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ” ΣΕ ΑΝΤΙΔΙΑΣΤΟΛΗ 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ “ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ”

Το άρθρο 131 της Συνθήκης ορίζει ότι η εθνική 

νομοθεσία πρέπει να “είναι συμβατή” με τις 

Συνθήκες και το Καταστατικό. Κάθε ασυμβατό-

τητα μεταξύ τους πρέπει συνεπώς να αίρεται. Η 

ανάγκη συμμόρφωσης προς αυτή την υποχρέωση 

δεν θίγεται ούτε από το γεγονός ότι οι Συνθήκες 

και το Καταστατικό κατισχύουν της εθνικής νομο-

θεσίας ούτε από τη φύση της ασυμβατότητας.

Η επιταγή βάσει της οποίας η εθνική νομοθεσία 

πρέπει να “είναι συμβατή” με τη Συνθήκη και 

το Καταστατικό δεν σημαίνει ότι η Συνθήκη 

απαιτεί “εναρμόνιση” των καταστατικών των 

ΕθνΚΤ μεταξύ τους ή με το Καταστατικό. Οι 

εθνικές ιδιαιτερότητες μπορούν να συνεχίσουν 

να υφίστανται στο βαθμό που δεν αντιβαίνουν 

στην αποκλειστική αρμοδιότητα της ΕΕ επί νομι-

σματικών θεμάτων. Πράγματι, το άρθρο 14.4 του 

Καταστατικού επιτρέπει στις ΕθνΚΤ να εκτελούν 

και άλλες λειτουργίες πέραν αυτών που καθορίζει 

το Καταστατικό, εφόσον αυτές δεν παρακωλύ-

ουν τους στόχους και τα καθήκοντα του ΕΣΚΤ. 

Διατάξεις των καταστατικών των ΕθνΚΤ που 

επιτρέπουν τέτοιες πρόσθετες λειτουργίες απο-

τελούν σαφές παράδειγμα περιπτώσεων όπου οι 

διαφορές μπορούν να διατηρηθούν. Αντίθετα, 

ο όρος “συμβατή” σημαίνει ότι πρέπει να γίνει 

προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας και των 

καταστατικών των ΕθνΚΤ ώστε να εξαλειφθούν 

οι ασυμβατότητες προς τις Συνθήκες και το 

Καταστατικό και να εξασφαλιστεί ο αναγκαίος 

βαθμός ενσωμάτωσης των ΕθνΚΤ στο ΕΣΚΤ. 

Ειδικότερα, θα πρέπει να γίνει προσαρμογή 

όλων των διατάξεων που αντιβαίνουν στην ανε-

ξαρτησία των ΕθνΚΤ, όπως αυτή ορίζεται στη 

Συνθήκη, και στο ρόλο της ΕθνΚΤ ως αναπό-

σπαστου μέρους του ΕΣΚΤ. Δεν αρκεί συνεπώς 

η επίκληση της υπεροχής του δικαίου της ΕΕ 

έναντι της εθνικής νομοθεσίας προκειμένου να 

εκπληρωθεί η ανωτέρω προϋπόθεση.

Η υποχρέωση κατά το άρθρο 131 της Συνθήκης 

καλύπτει μόνο περιπτώσεις ασυμβατότητας προς 

τις Συνθήκες και το Καταστατικό. Ωστόσο, όσες 

εθνικές νομοθετικές διατάξεις δεν είναι συμβα-

τές προς το παράγωγο δίκαιο της ΕΕ πρέπει να 

ευθυγραμμιστούν προς αυτό. Η υπεροχή του 

δικαίου της ΕΕ δεν θίγει την υποχρέωση προσαρ-

μογής της εθνικής νομοθεσίας. Αυτή η γενική 

επιταγή απορρέει όχι μόνο από το άρθρο 131 

της Συνθήκης, αλλά και από τη νομολογία του 

Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.4 

Οι Συνθήκες και το Καταστατικό δεν υποδεικνύ-

ουν με ποιο τρόπο πρέπει να προσαρμόζεται η 

εθνική νομοθεσία. Η προσαρμογή μπορεί να γίνει 

με παραπομπές στη Συνθήκη και το Καταστατικό, 

με την ενσωμάτωση διατάξεων της Συνθήκης και 

του Καταστατικού και μνεία της πηγής τους, με 

την απαλοιφή των ασύμβατων διατάξεων ή με 

συνδυασμό αυτών των μεθόδων. 

Επιπλέον, προκειμένου μεταξύ άλλων να επιτευ-

χθεί και να διατηρηθεί η συμβατότητα της εθνικής 

νομοθεσίας με τις Συνθήκες και το Καταστατικό, 

τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη-μέλη πρέ-

πει να ζητούν τη γνώμη της ΕΚΤ όσον αφορά σχέ-

Βλ. μεταξύ άλλων Υπόθεση 167/73, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών 4 

Κοινοτήτων κατά Γαλλικής Δημοκρατίας [1974] Συλλογή της 

Νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, τ. 359 (“Code du 

Travail Maritime”). 
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δια νομοθετικών διατάξεων του τομέα αρμοδιότη-

τάς της, σύμφωνα με τα άρθρα 127 (4) και 282 (5) 

της Συνθήκης και το άρθρο 4 του Καταστατικού. 

Η Απόφαση του Συμβουλίου 98/415/ΕΚ της 29ης 

Ιουνίου 1998 σχετικά με τη διαβούλευση της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με τις εθνικές 

αρχές για τα σχέδια νομοθετικών διατάξεων 5 

απαιτεί ρητώς από τα κράτη-μέλη να λαμβάνουν 

τα αναγκαία μέτρα για την εκπλήρωση της υπο-

χρέωσης αυτής.

2.2.3 ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΩΝ ΕΘΝΚΤ

Όσον αφορά την ανεξαρτησία των κεντρικών 

τραπεζών και τα θέματα εμπιστευτικότητας, η 

εθνική νομοθεσία των κρατών-μελών που εντά-

χθηκαν στην ΕΕ το 2004 ή το 2007 έπρεπε να έχει 

προσαρμοστεί ώστε να συνάδει προς τις σχετικές 

διατάξεις της Συνθήκης και του Καταστατικού 

και οι εν λόγω προσαρμογές έπρεπε να έχουν 

τεθεί σε ισχύ έως την 1η Μαΐου 2004 και την 

1η Ιανουαρίου 2007 αντίστοιχα. Η Σουηδία ήταν 

υποχρεωμένη να θέσει σε ισχύ τις αναγκαίες προ-

σαρμογές το αργότερο μέχρι και την ημερομηνία 

ίδρυσης του ΕΣΚΤ (1 Ιουνίου 1998).

ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

Το Νοέμβριο του 1995 το ΕΝΙ συνέταξε κατά-

λογο με τα χαρακτηριστικά της ανεξαρτησίας των 

κεντρικών τραπεζών (επακολούθησε λεπτομερής 

περιγραφή τους στην Έκθεση για τη Σύγκλιση του 

1998), τα οποία αποτέλεσαν τότε τη βάση για την 

αξιολόγηση της εθνικής νομοθεσίας των κρατών-

μελών, ιδίως των καταστατικών των ΕθνΚΤ. Η 

έννοια της ανεξαρτησίας των κεντρικών τραπεζών 

περιλαμβάνει διάφορους τύπους ανεξαρτησίας που 

πρέπει να αξιολογούνται χωριστά, δηλ. τη λειτουρ-

γική, τη θεσμική, την προσωπική και την οικονο-

μική ανεξαρτησία. Τα τελευταία χρόνια αυτές οι 

πτυχές της ανεξαρτησίας των κεντρικών τραπεζών 

αναλύθηκαν διεξοδικότερα στις γνώμες που εξέ-

δωσε η ΕΚΤ. Αυτές αποτελούν και τη βάση για 

την αξιολόγηση του βαθμού σύγκλισης της εθνι-

κής νομοθεσίας των κρατών-μελών με παρέκκλιση 

προς τις Συνθήκες και το Καταστατικό.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ

Η ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών δεν 

αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά απαραίτητο μέσο 

για την επίτευξη ενός σκοπού ο οποίος πρέπει 

να έχει οριστεί με σαφήνεια και να υπερισχύει 

κάθε άλλου σκοπού. Για να υπάρχει λειτουρ-

γική ανεξαρτησία, ο πρωταρχικός σκοπός κάθε 

ΕθνΚΤ πρέπει να ορίζεται κατά τρόπο ώστε να 

υπάρχει σαφήνεια και ασφάλεια δικαίου και να 

συνάδει πλήρως προς τον πρωταρχικό σκοπό που 

καθιερώνει η Συνθήκη, δηλ. τη σταθερότητα των 

τιμών. Προς τούτο θα πρέπει να παρέχονται στην 

κεντρική τράπεζα τα αναγκαία μέσα και εργα-

λεία ώστε να επιτυγχάνει αυτό το σκοπό ανε-

ξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη αρχή. Η επιταγή 

της Συνθήκης περί ανεξαρτησίας των κεντρικών 

τραπεζών αντανακλά τη γενικώς κρατούσα 

άποψη ότι ο πρωταρχικός σκοπός που είναι η 

σταθερότητα των τιμών υπηρετείται καλύτερα 

από ένα πλήρως ανεξάρτητο ίδρυμα με επακρι-

βώς καθορισμένη αποστολή. Η ανεξαρτησία των 

κεντρικών τραπεζών είναι απόλυτα συμβατή με 

την υποχρέωσή τους να λογοδοτούν για τις απο-

φάσεις τους, η οποία συμβάλλει σημαντικά στην 

ενίσχυση της εμπιστοσύνης προς το καθεστώς 

ανεξαρτησίας τους. Αυτό προϋποθέτει διαφάνεια 

και διάλογο με τρίτους.

Σε ό,τι αφορά το χρονικό πλαίσιο, η Συνθήκη 

δεν είναι σαφής ως προς το πότε οι ΕθνΚΤ των 

κρατών-μελών με παρέκκλιση υποχρεούνται να 

συμμορφωθούν με τον πρωταρχικό στόχο της 

σταθερότητας των τιμών, κατά τα προβλεπόμενα 

στα άρθρα 127 (1) και 282 (2) της Συνθήκης και 

στο άρθρο 2 του Καταστατικού. Στην περίπτωση 

της Σουηδίας, δεν είναι σαφές κατά πόσον η υπο-

χρέωση αυτή ισχύει από την ίδρυση του ΕΣΚΤ 

ή από την ημερομηνία υιοθέτησης του ευρώ. 

Όσον αφορά τα κράτη-μέλη που εντάχθηκαν 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Μαΐου 2004 ή 

την 1η Ιανουαρίου 2007, δεν είναι σαφές κατά 

πόσον θα ισχύει από την ημερομηνία προσχώ-

ρησης ή από την ημερομηνία υιοθέτησης του 

ευρώ. Ενώ το άρθρο 127 (1) της Συνθήκης δεν 

ισχύει για τα κράτη-μέλη με παρέκκλιση (βλ. 

άρθρο 139 (2) (γ) της Συνθήκης), το άρθρο 2 του 

Καταστατικού ισχύει για αυτά (βλ. άρθρο 42.1 

του Καταστατικού). Η ΕΚΤ φρονεί ότι η υποχρέ-

ωση των ΕθνΚΤ να έχουν ως πρωταρχικό σκοπό 

τους τη σταθερότητα των τιμών ισχύει από την 

ΕΕ L 189 της 3.7.98, σελ. 42. 5 
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1η Ιουνίου 1998 για τη Σουηδία και από την 1η 

Μαΐου 2004 και την 1η Ιανουαρίου 2007 για τα 

κράτη-μέλη που προσχώρησαν στην ΕΕ αυτές τις 

ημερομηνίες. Η άποψη αυτή βασίζεται στο γεγο-

νός ότι μία από τις κατευθυντήριες αρχές της ΕΕ, 

δηλ. η διατήρηση της σταθερότητας των τιμών 

(άρθρο 119 της Συνθήκης), ισχύει και για τα κρά-

τη-μέλη με παρέκκλιση. Βασίζεται επίσης σε έναν 

από τους στόχους της Συνθήκης, σύμφωνα με τον 

οποίο τα κράτη-μέλη καταβάλλουν κάθε δυνατή 

προσπάθεια ώστε να επιτύχουν μακροοικονομική 

σύγκλιση, συμπεριλαμβανομένης της σταθερό-

τητας των τιμών, προς την οποία άλλωστε κατα-

τείνουν και αυτές οι τακτικές εκθέσεις της ΕΚΤ 

και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το συμπέρασμα 

αυτό βασίζεται στο ίδιο σκεπτικό όπως και η 

ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών, η οποία 

δικαιολογείται μόνο αν έχει το προβάδισμα η 

σταθερότητα των τιμών ως γενικός σκοπός.

Οι αξιολογήσεις κατά χώρα στην παρούσα 

έκθεση βασίζονται στα παραπάνω συμπεράσματα 

σε ό,τι αφορά το χρονικό πλαίσιο της υποχρέω-

σης των ΕθνΚΤ των κρατών-μελών με παρέκ-

κλιση να θέτουν τη σταθερότητα των τιμών ως 

τον πρωταρχικό τους σκοπό.

ΘΕΣΜΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ

Η αρχή της θεσμικής ανεξαρτησίας διατυπώ-

νεται ρητώς στο άρθρο 130 της Συνθήκης και 

στο άρθρο 7 του Καταστατικού. Αυτά τα δύο 

άρθρα απαγορεύουν στις ΕθνΚΤ και στα μέλη 

των οργάνων λήψεως αποφάσεών τους να ζητούν 

ή να δέχονται υποδείξεις από όργανα ή οργανι-

σμούς της ΕΕ, κυβερνήσεις κρατών-μελών ή 

οποιοδήποτε άλλο όργανο. Απαγορεύουν επίσης 

σε όργανα, οργανισμούς, θεσμούς και υπηρεσίες 

της ΕΕ και σε κυβερνήσεις κρατών-μελών να επι-

διώκουν να ασκούν επιρροή σε εκείνα τα μέλη 

των οργάνων λήψεως αποφάσεων των ΕθνΚΤ 

των οποίων οι αποφάσεις είναι δυνατόν να επη-

ρεάσουν την εκ μέρους των ΕθνΚΤ εκπλήρωση 

καθηκόντων σχετικών με το ΕΣΚΤ.

Ανεξαρτήτως του αν μια ΕθνΚΤ έχει συσταθεί 

και λειτουργεί ως κρατικός οργανισμός, ως ιδιά-

ζον νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή απλώς 

ως ανώνυμος εταιρία, υπάρχει κίνδυνος ο ιδιο-

κτήτης της να ασκεί επιρροή στη λήψη αποφά-

σεων επί θεμάτων σχετικών με τα καθήκοντα 

που αφορούν το ΕΣΚΤ, λόγω της ιδιοκτησιακής 

σχέσης. Η επιρροή αυτή, είτε ασκείται μέσω των 

δικαιωμάτων των μετόχων είτε με άλλο τρόπο, 

είναι δυνατόν να θίγει την ανεξαρτησία της 

ΕθνΚΤ και ως εκ τούτου πρέπει να περιορίζεται 

διά νόμου.

Απαγόρευση της παροχής υποδείξεων

Το δικαίωμα τρίτων να παρέχουν υποδείξεις στις 

ΕθνΚΤ, στα όργανα λήψεως αποφάσεών τους ή 

στα μέλη αυτών των οργάνων όσον αφορά καθή-

κοντα σχετικά με το ΕΣΚΤ είναι ασύμβατο προς 

τη Συνθήκη και το Καταστατικό. 

Οποιαδήποτε συμμετοχή μιας ΕθνΚΤ στην εφαρ-

μογή μέτρων ενίσχυσης της χρηματοπιστωτικής 

σταθερότητας πρέπει να είναι συμβατή προς τη 

Συνθήκη, δηλ. οι λειτουργίες μιας ΕθνΚΤ πρέ-

πει να εκτελούνται κατά τρόπο πλήρως συμβατό 

προς τη θεσμική και την οικονομική ανεξαρτησία 

της, προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή εκτέ-

λεση της καθηκόντων της με βάση τη Συνθήκη 

και το Καταστατικό. Στο βαθμό που η εθνική 

νομοθεσία προβλέπει ρόλο της ΕθνΚΤ πέραν των 

συμβουλευτικών λειτουργιών και απαιτεί την 

ανάληψη πρόσθετων καθηκόντων εκ μέρους της 

ΕθνΚΤ, πρέπει να εξασφαλίζεται ότι αυτά δεν 

επηρεάζουν την ικανότητα της ΕθνΚΤ να εκτε-

λεί τα σχετικά με το ΕΣΚΤ καθήκοντά της από 

λειτουργικής και οικονομικής πλευράς.6

Απαγόρευση της έγκρισης, αναστολής, 

ακύρωσης ή αναβολής αποφάσεων

Το δικαίωμα οποιουδήποτε τρίτου να εγκρίνει, 

να αναστέλλει, να ακυρώνει ή να αναβάλλει απο-

φάσεις μιας ΕθνΚΤ όσον αφορά καθήκοντα που 

σχετίζονται με το ΕΣΚΤ είναι ασύμβατο με τη 

Συνθήκη και το Καταστατικό. 

Απαγόρευση της άσκησης ελέγχου 

σε αποφάσεις για νομικούς λόγους

Το δικαίωμα οποιουδήποτε οργάνου, πέραν των 

ανεξάρτητων δικαστηρίων, να ασκεί έλεγχο, 

για νομικούς λόγους, σε αποφάσεις που αφο-

ρούν την εκτέλεση καθηκόντων σχετικών με το 

Γνώμη CON/2009/93. Όλες οι γνώμες της ΕΚΤ δημοσιεύονται στο 6 

δικτυακό της τόπο, www.ecb.europa.eu.
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ΕΣΚΤ είναι ασύμβατο προς τη Συνθήκη και το 

Καταστατικό, δεδομένου ότι η εκτέλεση των 

καθηκόντων αυτών δεν υπόκειται σε επαναξιο-

λόγηση σε πολιτικό επίπεδο. Το δικαίωμα του 

διοικητή μιας ΕθνΚΤ να αναστέλλει για νομικούς 

λόγους την εφαρμογή αποφάσεων του ΕΣΚΤ ή 

οργάνων λήψεως αποφάσεων της ΕθνΚΤ και εν 

συνεχεία να τις παραπέμπει σε πολιτικά όργανα 

για να λάβουν οριστική απόφαση ισοδυναμεί με 

το να ζητά υποδείξεις από τρίτους.

Απαγόρευση της συμμετοχής τρίτων 

στα όργανα λήψεως αποφάσεων της ΕθνΚΤ 

με δικαίωμα ψήφου

Δεν είναι συμβατή με τη Συνθήκη και το 

Καταστατικό η συμμετοχή εκπροσώπων τρίτων 

στα όργανα λήψεως αποφάσεων μιας ΕθνΚΤ με 

δικαίωμα ψήφου σε θέματα εκτέλεσης καθηκό-

ντων της ΕθνΚΤ που σχετίζονται με το ΕΣΚΤ, 

ακόμη και αν η ψήφος αυτή δεν είναι αποφασι-

στική.

Απαγόρευση των εκ των προτέρων 

διαβουλεύσεων σχετικά με αποφάσεις 

της ΕθνΚΤ

Ρητή καταστατική διάταξη που υποχρεώνει την 

ΕθνΚΤ να συμβουλεύεται εκ των προτέρων τρί-

τους παρέχει σ’ αυτούς τους τρίτους έναν επί-

σημο μηχανισμό ώστε να επηρεάζουν την τελική 

απόφαση, και συνεπώς είναι ασύμβατη προς τη 

Συνθήκη και το Καταστατικό.

Πάντως, ο διάλογος μεταξύ μιας ΕθνΚΤ και τρί-

των, ακόμη και όταν βασίζεται σε καταστατικές 

υποχρεώσεις περί παροχής πληροφοριών και 

ανταλλαγής απόψεων, είναι συμβατός προς την 

ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας, υπό την 

προϋπόθεση ότι:

δεν καταλήγει σε παρακώλυση της ανεξαρ- –

τησίας των μελών των οργάνων λήψεως απο-

φάσεων της ΕθνΚΤ,

γίνεται πλήρως σεβαστό το ειδικό καθεστώς  –

που ισχύει για τους διοικητές των ΕθνΚΤ ως 

μέλη του Γενικού Συμβουλίου της ΕΚΤ και

τηρούνται οι επιταγές περί εμπιστευτικότητας  –

που απορρέουν από το Καταστατικό.

Απαλλαγή των μελών των οργάνων λήψεως 

αποφάσεων των ΕθνΚΤ από κάθε ευθύνη σε 

σχέση με την άσκηση των καθηκόντων τους

Καταστατικές διατάξεις που αφορούν την εκ 

μέρους τρίτων (π.χ. κυβερνήσεων) απαλλαγή 

των μελών των οργάνων λήψεως αποφάσεων 

της ΕθνΚΤ από κάθε ευθύνη (π.χ. σε σχέση με 

τον οικονομικό απολογισμό) πρέπει να περιέχουν 

επαρκείς ασφαλιστικές δικλίδες ώστε η εξουσία 

αυτή να μην επηρεάζει δυσμενώς τη δυνατότητα 

του μεμονωμένου μέλους της εν λόγω ΕθνΚΤ 

να λαμβάνει ανεξάρτητα αποφάσεις επί θεμά-

των σχετικών με το ΕΣΚΤ (ή να υλοποιεί τις 

αποφάσεις που λαμβάνονται σε επίπεδο ΕΣΚΤ). 

Προτείνεται η εισαγωγή σχετικής ρητής διάταξης 

στα καταστατικά των ΕθνΚΤ.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ

Η διάταξη του Καταστατικού που διασφαλί-

ζει τη θητεία των μελών των οργάνων λήψεως 

αποφάσεων των ΕθνΚΤ αποτελεί πρόσθετο 

εχέγγυο της ανεξαρτησίας των κεντρικών τρα-

πεζών. Οι διοικητές των ΕθνΚΤ είναι μέλη του 

Γενικού Συμβουλίου της ΕΚΤ. Το άρθρο 14.2 

του Καταστατικού ορίζει ότι τα καταστατικά των 

ΕθνΚΤ πρέπει να προβλέπουν ειδικότερα ότι η 

θητεία του διοικητή εθνικής κεντρικής τράπεζας 

δεν είναι μικρότερη από πέντε έτη. Το άρθρο 

επίσης παρέχει προστασία κατά της αυθαίρετης 

παύσης των διοικητών, ορίζοντας ότι η απαλ-

λαγή από τα καθήκοντά τους είναι δυνατή μόνο 

εάν δεν πληρούν πλέον τις απαραίτητες προϋπο-

θέσεις για την εκτέλεση των καθηκόντων τους 

ή εάν διαπράξουν βαρύ παράπτωμα, και προ-

βλέπει δυνατότητα προσφυγής στο Ευρωπαϊκό 

Δικαστήριο. Τα καταστατικά των ΕθνΚΤ θα πρέ-

πει να συμμορφώνονται προς τη διάταξη αυτή 

κατά τα ακολούθως οριζόμενα.

Ελάχιστη διάρκεια της θητείας των διοικητών

Σύμφωνα με το άρθρο 14.2 του Καταστατικού, τα 

καταστατικά των ΕθνΚΤ πρέπει να προβλέπουν 

ότι η θητεία του διοικητή δεν θα είναι μικρότερη 

από πέντε έτη. Αυτό δεν αποκλείει θητεία μεγα-

λύτερης διάρκειας, ενώ στην περίπτωση θητείας 

αόριστης διάρκειας, δεν απαιτείται προσαρμογή 

των καταστατικών εφόσον οι λόγοι παύσης του 

διοικητή είναι σύμφωνοι με τους αναφερόμενους 

στο άρθρο 14.2 του Καταστατικού. Όταν τροπο-
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ποιείται το καταστατικό της οικείας ΕθνΚΤ, ο 

τροποποιητικός νόμος πρέπει να διασφαλίζει τη 

θητεία του διοικητή και των υπολοίπων μελών 

των οργάνων λήψεως αποφάσεων τα οποία ενδέ-

χεται να χρειαστεί να τον αναπληρώσουν.

Λόγοι παύσης των διοικητών

Τα καταστατικά των ΕθνΚΤ θα πρέπει να εξα-

σφαλίζουν ότι ο διοικητής δεν μπορεί να παυθεί 

για άλλους λόγους εκτός από εκείνους που προ-

βλέπονται στο άρθρο 14.2 του Καταστατικού. 

Σκοπός της επιταγής αυτής είναι να αποτρέπει 

τις αρχές που συμμετέχουν στο διορισμό των 

διοικητών, ιδίως της κυβέρνησης και του κοινο-

βουλίου, από το να παύουν τους διοικητές κατά 

τη διακριτική τους ευχέρεια. Τα καταστατικά 

των ΕθνΚΤ θα πρέπει είτε να προβλέπουν λόγους 

παύσης των διοικητών σύμφωνους με τους προ-

βλεπόμενους στο άρθρο 14.2 του Καταστατικού 

είτε να παραλείπουν οποιαδήποτε αναφορά σε 

λόγους παύσης (δεδομένου ότι το άρθρο 14.2 

έχει ευθεία εφαρμογή). Μετά την εκλογή ή το 

διορισμό του, ο διοικητής δεν μπορεί να παυθεί 

παρά μόνο υπό τους όρους που αναφέρονται στο 

άρθρο 14.2 του Καταστατικού, έστω και αν δεν 

έχει αναλάβει ακόμη τα καθήκοντά του. 

Διασφάλιση της θητείας και λόγοι παύσης 

των άλλων (πλην των διοικητών) μελών των 

οργάνων λήψεως αποφάσεων των ΕθνΚΤ που 

μετέχουν στην εκτέλεση καθηκόντων σχετικών 

με το ΕΣΚΤ

Η προσωπική ανεξαρτησία μπορεί να τεθεί σε 

κίνδυνο εάν οι ίδιοι κανόνες που διασφαλίζουν 

τη θητεία των διοικητών δεν ισχύουν και για τα 

άλλα μέλη των οργάνων λήψεως αποφάσεων των 

ΕθνΚΤ τα οποία μετέχουν στην εκτέλεση καθη-

κόντων σχετικών με το ΕΣΚΤ.7 Η υποχρέωση 

για ανάλογη διασφάλιση και στην περίπτωση 

αυτών των μελών απορρέει από ποικίλες δια-

τάξεις της Συνθήκης και του Καταστατικού. Το 

άρθρο 14.2 του Καταστατικού δεν περιορίζει τη 

διασφάλιση της θητείας μόνο στους διοικητές, 

ενώ το άρθρο 130 της Συνθήκης και το άρθρο 7 

του Καταστατικού αναφέρονται σε “μέλη των 

οργάνων λήψεως αποφάσεων” των ΕθνΚΤ και 

όχι ειδικά στους διοικητές. Αυτό ισχύει ιδίως 

στις περιπτώσεις όπου ο διοικητής είναι πρώτος 

μεταξύ ίσων σε σχέση με τα άλλα μέλη και με 

ισότιμη ψήφο ή όταν αυτά τα άλλα μέλη ενδεχο-

μένως τον αναπληρώνουν.  

Δικαίωμα δικαστικού ελέγχου

Τα μέλη των οργάνων λήψεως αποφάσεων των 

ΕθνΚΤ πρέπει να έχουν το δικαίωμα προσφυ-

γής ενώπιον ανεξάρτητων δικαστηρίων κατά 

οποιασδήποτε απόφασης περί παύσεως αυτών, 

ούτως ώστε να περιορίζονται τα περιθώρια χρή-

σης διακριτικής ευχέρειας εκ μέρους των πολι-

τικών οργάνων κατά την αξιολόγηση των λόγων 

παύσης.

Το άρθρο 14.2 του Καταστατικού ορίζει ότι 

διοικητής ΕθνΚΤ ο οποίος έχει παυθεί μπορεί 

να προσβάλει τη σχετική απόφαση ενώπιον του 

Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Η εθνική νομοθεσία 

θα πρέπει είτε να παραπέμπει στο Καταστατικό 

είτε να παραλείπει οποιαδήποτε αναφορά στο 

δικαίωμα προσφυγής κατά της απόφασης ενώ-

πιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (δεδομένου 

ότι το άρθρο 14.2 του Καταστατικού έχει ευθεία 

εφαρμογή).

Η εθνική νομοθεσία θα πρέπει επίσης να προβλέ-

πει ότι δικαίωμα προσφυγής ενώπιον των εθνικών 

δικαστηρίων κατά της απόφασης για την παύση 

έχει και οποιοδήποτε άλλο μέλος των οργάνων 

λήψεως αποφάσεων της ΕθνΚΤ το οποίο μετέ-

χει στην εκτέλεση καθηκόντων σχετικών με το 

ΕΣΚΤ. Αυτό το δικαίωμα είναι δυνατόν να ανά-

γεται σε γενικούς κανόνες δικαίου ή να θεσπί-

ζεται με ειδική διάταξη. Μολονότι είναι δυνατή 

η επίκληση των γενικών κανόνων δικαίου, για 

λόγους ασφάλειας δικαίου θα ήταν σκόπιμο αυτό 

το δικαίωμα να προβλέπεται και ειδικώς.

Εχέγγυα κατά της σύγκρουσης συμφερόντων

Για να υπάρχει προσωπική ανεξαρτησία, θα 

πρέπει επίσης να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να 

μην ανακύπτουν συγκρούσεις συμφερόντων 

μεταξύ των καθηκόντων των μελών των οργά-

νων λήψεως αποφάσεων των ΕθνΚΤ έναντι της 

οικείας ΕθνΚΤ (και επίσης των διοικητών έναντι 

της ΕΚΤ) και άλλων λειτουργιών τις οποίες τυχόν 

Βλ. την παράγραφο 8 της Γνώμης CON/2004/35, την παράγραφο 8 7 

της Γνώμης CON/2005/26, την παράγραφο 3.3 της Γνώμης 

CON/2006/44, την παράγραφο 2.6 της Γνώμης CON/2006/32 και 

τις παραγράφους 2.3 και 2.4 της Γνώμης CON/2007/6. 
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ασκούν τα μέλη των εν λόγω οργάνων λήψεως 

αποφάσεων, στο πλαίσιο καθηκόντων σχετικών 

με το ΕΣΚΤ, εφόσον μπορούν να θέσουν σε κίν-

δυνο την προσωπική τους ανεξαρτησία. Η ιδιό-

τητα του μέλους οργάνου λήψεως αποφάσεων 

εμπλεκόμενου στην εκτέλεση καθηκόντων σχε-

τικών με το ΕΣΚΤ είναι κατ’ αρχήν ασυμβίβα-

στη προς την άσκηση άλλων λειτουργιών που θα 

μπορούσαν να οδηγήσουν σε σύγκρουση συμ-

φερόντων. Ειδικότερα, τα μέλη των οργάνων 

λήψεως αποφάσεων δεν επιτρέπεται να κατέ-

χουν θέσεις ή να έχουν συμφέροντα που είναι 

δυνατόν να επηρεάσουν τις δραστηριότητές τους, 

δηλ. είτε να κατέχουν θέσεις στην εκτελεστική 

ή νομοθετική λειτουργία του κράτους ή σε περι-

φερειακές ή τοπικές διοικητικές αρχές είτε να 

συμμετέχουν σε επιχειρήσεις. Ιδιαίτερη μέριμνα 

πρέπει να λαμβάνεται ώστε να αποφεύγονται οι 

δυνητικές συγκρούσεις συμφερόντων στην περί-

πτωση μελών των οργάνων λήψεως αποφάσεων 

που δεν διαθέτουν εκτελεστικές αρμοδιότητες.  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ

Ακόμη και όταν μια ΕθνΚΤ απολαύει πλήρους 

ανεξαρτησίας σε λειτουργικό, θεσμικό και προ-

σωπικό επίπεδο (όταν δηλ. αυτή κατοχυρώνεται 

στο καταστατικό της), η ανεξαρτησία της στο 

σύνολό της μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο εάν η εν 

λόγω ΕθνΚΤ δεν διαθέτει επαρκείς οικονομικούς 

πόρους που να της εξασφαλίζουν αυτονομία 

κατά την εκπλήρωση της αποστολής της (δηλ. 

κατά την εκτέλεση των σχετικών με το ΕΣΚΤ 

καθηκόντων που υπέχει βάσει της Συνθήκης και 

του Καταστατικού).

Τα κράτη-μέλη δεν πρέπει να περιάγουν τις 

ΕθνΚΤ σε κατάσταση ανεπάρκειας οικονομι-

κών πόρων ώστε αυτές να αδυνατούν να ασκή-

σουν τα καθήκοντά τους που αφορούν κατά 

περίπτωση είτε το ΕΣΚΤ είτε το Ευρωσύστημα. 

Σημειωτέον ότι το άρθρο 28.1 και το άρθρο 30.4 

του Καταστατικού προβλέπουν ότι η ΕΚΤ έχει 

τη δυνατότητα να ζητά από τις ΕθνΚΤ να κατα-

βάλλουν πρόσθετες εισφορές στο κεφάλαιό της 

και να προβαίνουν σε περαιτέρω μεταβιβάσεις 

συναλλαγματικών διαθεσίμων.8 Επιπλέον, το 

άρθρο 33.2 του Καταστατικού προβλέπει 9 ότι σε 

περίπτωση ζημίας της ΕΚΤ και κατά την έκταση 

που το γενικό αποθεματικό της δεν επαρκεί για 

την πλήρη κάλυψή της, η ζημία είναι δυνατόν, με 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, 

να συμψηφίζεται προς το νομισματικό εισόδημα 

του αντίστοιχου οικονομικού έτους κατ’ αναλο-

γίαν και μέχρι του ποσού που κατανέμεται σε 

κάθε ΕθνΚΤ. Η αρχή της οικονομικής ανεξαρ-

τησίας συνεπάγεται ότι η συμμόρφωση προς 

αυτές τις διατάξεις δεν θα θίγει την ικανότητα 

των ΕθνΚΤ να ασκούν τις λειτουργίες τους.

Επιπλέον, η αρχή της οικονομικής ανεξαρτησίας 

συνεπάγεται ότι οι ΕθνΚΤ πρέπει να διαθέτουν 

επαρκείς πόρους για να ασκούν όχι μόνο τα 

καθήκοντά τους που αφορούν το ΕΣΚΤ, αλλά 

και τα εθνικά τους καθήκοντα (π.χ. να καλύπτουν 

τις διοικητικές τους δαπάνες και το κόστος των 

δικών τους εργασιών).

Για όλους τους ανωτέρω λόγους, η αρχή της οικο-

νομικής ανεξαρτησίας συνεπάγεται επίσης ότι 

μια ΕθνΚΤ πρέπει να διαθέτει πάντοτε επαρκή 

ίδια κεφάλαια. Συγκεκριμένα, πρέπει να απο-

φεύγονται περιπτώσεις όπου για παρατεταμένη 

χρονική περίοδο τα ίδια κεφάλαια της ΕθνΚΤ 

υπολείπονται του ιδρυτικού της κεφαλαίου ή 

και είναι αρνητικά, συμπεριλαμβανομένων των 

περιπτώσεων όπου οι ζημίες που υπερβαίνουν 

το ύψος του ιδρυτικού κεφαλαίου και των απο-

θεμάτων μεταφέρονται. Σε μια τέτοια κατάσταση 

μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά η ικανότητα μιας 

ΕθνΚΤ να εκτελεί τα καθήκοντά της σε επίπεδο 

ΕΣΚΤ αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Επιπλέον, 

η κατάσταση αυτή μπορεί να επηρεάσει την 

αξιοπιστία της νομισματικής πολιτικής του 

Ευρωσυστήματος. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση 

που τα ίδια κεφάλαια μιας ΕθνΚΤ υποχωρήσουν 

σε επίπεδο κάτω του ιδρυτικού της κεφαλαίου 

ή σε αρνητικό επίπεδο, το αντίστοιχο κράτος-

μέλος θα πρέπει να παράσχει στην ΕθνΚΤ ένα 

κατάλληλο ποσό τουλάχιστον ίσο με το ιδρυτικό 

κεφάλαιο εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, 

προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση 

προς την αρχή της οικονομικής ανεξαρτησίας. 

Όσον αφορά την ΕΚΤ, η σημασία του εν λόγω 

Το άρθρο 30.4 του Καταστατικού ισχύει μόνο εντός του 8 

Ευρωσυστήματος.

Το άρθρο 33.2 του Καταστατικού ισχύει μόνο εντός του 9 

Ευρωσυστήματος.
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ζητήματος αναγνωρίστηκε από το Συμβούλιο 

της ΕΕ με την υιοθέτηση του Κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 1009/2000 του Συμβουλίου της 8ης Μαΐου 

2000 αναφορικά με την αύξηση του κεφαλαίου 

της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.10 Ο εν 

λόγω κανονισμός επιτρέπει στο Διοικητικό 

Συμβούλιο της ΕΚΤ να αποφασίζει πράγματι 

αύξηση του κεφαλαίου κάποια χρονική στιγμή 

στο μέλλον, προκειμένου να διατηρείται η επάρ-

κεια κεφαλαιακής βάσης για την υποστήριξη των 

λειτουργιών της ΕΚΤ. Οι ΕθνΚΤ θα πρέπει να 

έχουν την οικονομική δυνατότητα να ανταποκρι-

θούν σε τέτοια απόφαση της ΕΚΤ.

Η έννοια της οικονομικής ανεξαρτησίας θα πρέ-

πει να κρίνεται με γνώμονα το αν τρίτοι μπορούν 

να ασκούν είτε άμεση είτε έμμεση επιρροή όχι 

μόνο στα καθήκοντα της ΕθνΚΤ, αλλά και στην 

ικανότητά της – τόσο τη λειτουργική, από την 

άποψη του ανθρώπινου δυναμικού, όσο και την 

οικονομική, από την άποψη των κατάλληλων 

οικονομικών πόρων – να εκπληρώνει την απο-

στολή της. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη σημασία 

έχουν οι ακόλουθες τέσσερις πτυχές της οικο-

νομικής ανεξαρτησίας, μερικές από τις οποίες 

προσδιορίστηκαν αναλυτικά μόλις πρόσφατα.11 

Πρόκειται για τα χαρακτηριστικά της οικονομικής 

ανεξαρτησίας ως προς τα οποία οι ΕθνΚΤ είναι 

περισσότερο ευάλωτες σε έξωθεν επιρροές.

Καθορισμός του προϋπολογισμού

Εάν τρίτος έχει εξουσία να καθορίζει ή να επηρε-

άζει τον προϋπολογισμό της ΕθνΚΤ, αυτό είναι 

ασύμβατο προς την οικονομική ανεξαρτησία, 

εκτός εάν η νομοθεσία περιέχει ρήτρα διασφά-

λισης σύμφωνα με την οποία η εξουσία αυτή δεν 

θίγει τους οικονομικούς πόρους που είναι απα-

ραίτητοι για την εκτέλεση των σχετικών με το 

ΕΣΚΤ καθηκόντων της ΕθνΚΤ. 

Λογιστικοί κανόνες

Οι λογαριασμοί θα πρέπει να καταρτίζονται 

σύμφωνα με γενικούς λογιστικούς κανόνες ή 

σύμφωνα με κανόνες που έχουν οριστεί από τα 

όργανα λήψεως αποφάσεων της ΕθνΚΤ. Σε περί-

πτωση που αυτοί οι κανόνες ορίζονται από τρί-

τους, τότε θα πρέπει τουλάχιστον να λαμβάνονται 

υπόψη τα προταθέντα από τα όργανα λήψεως 

αποφάσεων της ΕθνΚΤ.

Οι ετήσιοι λογαριασμοί πρέπει να εγκρίνονται 

από τα όργανα λήψεως αποφάσεων της ΕθνΚΤ, 

με τη συνδρομή ανεξάρτητων ελεγκτών, και 

είναι δυνατόν να υπόκεινται σε εκ των υστέρων 

έγκριση από τρίτους (π.χ. την κυβέρνηση ή το 

κοινοβούλιο). Τα όργανα λήψεως αποφάσεων της 

ΕθνΚΤ θα πρέπει να μπορούν να αποφασίζουν 

επί του υπολογισμού των κερδών ανεξάρτητα και 

σύμφωνα με επαγγελματικά πρότυπα.

Όταν οι εργασίες μιας ΕθνΚΤ υπόκεινται στον 

έλεγχο εκ μέρους κρατικής ελεγκτικής υπηρε-

σίας ή άλλου παρόμοιου οργάνου επιφορτισμέ-

νου με τον έλεγχο της διαχείρισης των δημόσιων 

οικονομικών, το αντικείμενο του ελέγχου πρέπει 

να καθορίζεται σαφώς από το σχετικό νομικό 

πλαίσιο και να μη θίγει τις δραστηριότητες του 

ανεξάρτητου εξωτερικού ελεγκτή της ΕθνΚΤ.12 

Ο έλεγχος εκ μέρους της κρατικής αρχής δεν πρέ-

πει να βασίζεται σε πολιτικά κριτήρια, πρέπει να 

είναι ανεξάρτητος και να ακολουθεί αμιγώς επαγ-

γελματικά πρότυπα. 

Διανομή των κερδών, κεφάλαιο 

των ΕθνΚΤ και σχηματισμός προβλέψεων  

Όσον αφορά τη διανομή των κερδών, το κατα-

στατικό της ΕθνΚΤ μπορεί να ορίζει με ποιο 

τρόπο διανέμονται τα κέρδη της. Εάν δεν υπάρ-

χουν τέτοιου είδους διατάξεις, η απόφαση σχε-

τικά με τη διάθεση των κερδών πρέπει να λαμ-

βάνεται από τα όργανα λήψεως αποφάσεων της 

ΕθνΚΤ με επαγγελματικά κριτήρια και δεν πρέ-

πει να υπόκειται στη διακριτική ευχέρεια τρίτων, 

εκτός εάν με ρητή διάταξη κατοχυρώνεται ότι 

η εν λόγω διακριτική ευχέρεια δεν θίγει τους 

οικονομικούς πόρους που είναι αναγκαίοι για την 

εκτέλεση των σχετικών με το ΕΣΚΤ καθηκόντων 

της ΕθνΚΤ. 

Μεταφορά κερδών στον κρατικό προϋπολογι-

σμό επιτρέπεται μόνο εφόσον έχουν καλυφθεί 

ΕΕ L 115, 16.5.2000, σελ. 1.10 

Οι κυριότερες γνώμες διαπλαστικού χαρακτήρα που εξέδωσε 11 

η ΕΚΤ επ’ αυτού του θέματος είναι οι εξής: CON/2002/16, 

CON/2003/22, CON/2003/27, CON/2004/1, CON/2006/38, 

CON/2006/47, CON/2007/8, CON/2008/13, CON/2008/68 και 

CON/2009/32.

Όσον αφορά τις δραστηριότητες των ανεξάρτητων εξωτερικών 12 

ελεγκτών των ΕθνΚΤ, βλ. το άρθρο 27.1 του Καταστατικού. 
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οι συσσωρευθείσες ζημίες προηγούμενων ετών 13 

και έχουν σχηματιστεί οι χρηματοοικονομικές 

προβλέψεις που κρίνονται απαραίτητες για τη 

διασφάλιση της πραγματικής αξίας του κεφα-

λαίου της ΕθνΚΤ και του ενεργητικού της. Δεν 

επιτρέπονται προσωρινά ή ad hoc νομοθετικά 

μέτρα που ισοδυναμούν με παροχή υποδείξεων 

προς τις ΕθνΚΤ σε σχέση με την κατανομή των 

κερδών τους.14 Ομοίως, η επιβολή φόρου στα 

μη πραγματοποιηθέντα κεφαλαιακά κέρδη μιας 

ΕθνΚΤ θα συνιστούσε παραβίαση της αρχής της 

οικονομικής ανεξαρτησίας.15 

Δεν επιτρέπεται στα κράτη-μέλη να επιβάλλουν 

μειώσεις του κεφαλαίου των ΕθνΚΤ χωρίς να 

λαμβάνουν πρώτα τη σύμφωνη γνώμη των οργά-

νων λήψεως αποφάσεων των ΕθνΚΤ, ούτως ώστε 

να εξασφαλίζεται ότι η ΕθνΚΤ διατηρεί επαρκείς 

οικονομικούς πόρους για την εκτέλεση της απο-

στολής της ως μέλους του ΕΣΚΤ σύμφωνα με το 

άρθρο 127 (2) της Συνθήκης και το Καταστατικό. 

Για τον ίδιο λόγο, οποιαδήποτε τροποποίηση των 

κανονισμών διανομής των κερδών μιας ΕθνΚΤ 

μπορεί να διενεργηθεί και να αποφασιστεί μόνο 

σε συνεργασία με την αντίστοιχη ΕθνΚΤ, η οποία 

είναι πλήρως σε θέση να αξιολογήσει το απαι-

τούμενο επίπεδο αποθεματικού κεφαλαίου της.16 

Όσον αφορά το σχηματισμό προβλέψεων ή απο-

θεματικών ασφαλείας, οι ΕθνΚΤ πρέπει να είναι 

ελεύθερες να σχηματίζουν ανεξάρτητα προβλέ-

ψεις για να διασφαλίζουν την πραγματική αξία 

του κεφαλαίου και του ενεργητικού τους. Επίσης, 

τα κράτη-μέλη δεν δύνανται να αποτρέψουν το 

σχηματισμό αποθεματικού κεφαλαίου από τις 

ΕθνΚΤ στο επίπεδο που θεωρείται απαραίτητο 

προκειμένου ένα μέλος του Ευρωσυστήματος να 

εκτελεί τα καθήκοντά του.17

Οικονομική ευθύνη για τις εποπτικές αρχές

Σε ορισμένα κράτη-μέλη οι αρχές που είναι 

αρμόδιες για την εποπτεία του χρηματοπιστω-

τικού τομέα υπάγονται υπηρεσιακά στην οικεία 

ΕθνΚΤ. Όταν οι αρχές αυτές υπόκεινται στις ανε-

ξάρτητες αποφάσεις της ΕθνΚΤ, δεν υφίσταται 

πρόβλημα. Όταν όμως η νομοθεσία προβλέπει 

ότι οι εν λόγω εποπτικές αρχές αποφασίζουν 

αυτόνομα, είναι σημαντικό οι αποφάσεις τους να 

μη θέτουν σε κίνδυνο τα οικονομικά της ΕθνΚΤ 

ως συνόλου. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, η εθνική 

νομοθεσία πρέπει να επιτρέπει στην ΕθνΚΤ τον 

τελικό έλεγχο κάθε απόφασης των εποπτικών 

αρχών που θα μπορούσε να επηρεάσει την ανε-

ξαρτησία της, ιδίως την οικονομική. 

Αυτονομία σε θέματα προσωπικού

Τα κράτη-μέλη δεν επιτρέπεται να περιορίζουν 

τη δυνατότητα της ΕθνΚΤ να προσλαμβάνει και 

να απασχολεί το αναγκαίο εξειδικευμένο προσω-

πικό ώστε να εκπληρώνει ανεξάρτητα τα καθή-

κοντα που της ανατίθενται από τη Συνθήκη και 

το Καταστατικό. Επίσης, δεν είναι επιτρεπτό η 

ΕθνΚΤ να περιέρχεται σε κατάσταση τέτοια ώστε 

να έχει περιορισμένο ή μηδενικό έλεγχο επί του 

προσωπικού της ή η κυβέρνηση κράτους-μέλους 

να είναι σε θέση να επηρεάζει την πολιτική της 

ΕθνΚΤ σε θέματα προσωπικού.18 Η αυτονομία 

σε θέματα προσωπικού επεκτείνεται σε θέματα 

που αφορούν τις συντάξεις του προσωπικού.

Δικαιώματα κατοχής και ιδιοκτησίας

Το δικαίωμα τρίτων να παρεμβαίνουν ή να 

παρέχουν υποδείξεις στις ΕθνΚΤ σε σχέση με 

τα περιουσιακά στοιχεία που διακρατούνται από 

τις ΕθνΚΤ είναι ασύμβατο με την αρχή της οικο-

νομικής ανεξαρτησίας.

2.2.4 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η υποχρέωση τήρησης του επαγγελματικού 

απορρήτου που επιβάλλεται στο προσωπικό της 

ΕΚΤ και των ΕθνΚΤ βάσει του άρθρου 37 του 

Καταστατικού μπορεί να οδηγεί στην πρόβλεψη 

ανάλογων διατάξεων στα καταστατικά των 

ΕθνΚΤ ή στη νομοθεσία των κρατών-μελών. Η 

υπεροχή του δικαίου της ΕΕ και των κανόνων 

που θεσπίζονται βάσει αυτού συνεπάγεται επίσης 

ότι η εθνική νομοθεσία για την πρόσβαση τρίτων 

σε έγγραφα δεν επιτρέπεται να οδηγεί σε παρα-

βιάσεις του καθεστώτος εμπιστευτικότητας του 

ΕΣΚΤ. Η πρόσβαση κρατικής ελεγκτικής υπηρε-

σίας ή παρόμοιου οργάνου στις πληροφορίες και 

τα έγγραφα της ΕθνΚΤ πρέπει να είναι περιορι-

Γνώμη CON/2009/85.  13 

Γνώμη CON/2009/26.14 

Γνώμη CON/2009/63 και Γνώμη CON/2009/59.15 

Γνώμη CON/2009/83 και Γνώμη CON/2009/53.16 

Γνώμη CON/2009/26.17 

Γνώμη CON/2008/9 και Γνώμη CON/2008/10.  18 
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σμένη και να μην θίγει το καθεστώς εμπιστευτι-

κότητας του ΕΣΚΤ στο οποίο υπόκεινται τα μέλη 

των οργάνων λήψης αποφάσεων και το προσω-

πικό της ΕθνΚΤ. Οι ΕθνΚΤ πρέπει να εξασφα-

λίζουν ότι τα εν λόγω όργανα προστατεύουν το 

καθεστώς εμπιστευτικότητας των πληροφοριών 

και των εγγράφων, τα οποία θα γνωστοποιούνται 

στο επίπεδο που εφαρμόζεται από την ΕθνΚΤ.

2.2.5 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Όσον αφορά την απαγόρευση της νομισματικής 

χρηματοδότησης και της προνομιακής πρόσβα-

σης, η εθνική νομοθεσία των κρατών-μελών που 

εντάχθηκαν στην ΕΕ το 2004 ή το 2007 έπρεπε 

να προσαρμοστεί ούτως ώστε να είναι συμβατή 

προς τις συναφείς διατάξεις της Συνθήκης και του 

Καταστατικού με ισχύ από 1ης Μαΐου 2004 και 

από 1ης Ιανουαρίου 2007 αντιστοίχως. Η Σουηδία 

ήταν υποχρεωμένη να θέσει σε ισχύ τις αναγκαίες 

προσαρμογές μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1995.  

2.2.5.1 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΗΣ 

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Η απαγόρευση της νομισματικής χρηματο-

δότησης προβλέπεται στο άρθρο 123 (1) της 

Συνθήκης, το οποίο απαγορεύει τις υπεραναλή-

ψεις ή οποιουδήποτε άλλου είδους πιστωτικές 

διευκολύνσεις από την ΕΚΤ ή από τις ΕθνΚΤ 

των κρατών-μελών προς οργανισμούς, όργανα, 

φορείς ή υπηρεσίες της ΕΕ, κεντρικές κυβερνή-

σεις, περιφερειακές, τοπικές ή άλλες δημόσιες 

αρχές, άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου ή 

δημόσιες επιχειρήσεις των κρατών-μελών απαγο-

ρεύει επίσης την απευθείας αγορά, από την ΕΚΤ 

ή τις ΕθνΚΤ, χρεογράφων από τους παραπάνω 

οργανισμούς ή φορείς. Η Συνθήκη περιέχει μία 

εξαίρεση από αυτή την απαγόρευση: η απαγό-

ρευση δεν ισχύει προκειμένου για πιστωτικά 

ιδρύματα του δημόσιου τομέα τα οποία, στο 

πλαίσιο της παροχής ρευστών διαθεσίμων εκ 

μέρους των κεντρικών τραπεζών, πρέπει να εξο-

μοιώνονται προς τα ιδιωτικά πιστωτικά ιδρύματα 

(άρθρο 123 (2) της Συνθήκης). Επίσης, η ΕΚΤ 

και οι ΕθνΚΤ μπορούν να ενεργούν ως δημοσι-

ονομικοί αντιπρόσωποι για λογαριασμό των ως 

άνω φορέων του δημόσιου τομέα (άρθρο 21.2 του 

Καταστατικού). Το ακριβές πεδίο εφαρμογής της 

απαγόρευσης της νομισματικής χρηματοδότησης 

αποσαφηνίζεται περαιτέρω στον Κανονισμό (ΕΚ) 

αριθ. 3603/93 της 13ης Δεκεμβρίου 1993 για τον 

προσδιορισμό των εννοιών που είναι αναγκαίες 

για την εφαρμογή των απαγορεύσεων που αναφέ-

ρονται στο άρθρο 104 και 104β (1) της Συνθήκης 

[ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας]19 (νυν 

άρθρα 123 και 125 (1) της συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης), ο οποίος 

καθιστά σαφές ότι η απαγόρευση περιλαμβάνει 

κάθε χρηματοδότηση υποχρεώσεων του δημό-

σιου τομέα έναντι τρίτων. 

Η απαγόρευση της νομισματικής χρηματοδό-

τησης είναι θεμελιώδους σημασίας στο βαθμό 

που διασφαλίζει ότι δεν παρακωλύεται ο πρω-

ταρχικός στόχος της νομισματικής πολιτικής 

(δηλ. η διατήρηση της σταθερότητας των τιμών). 

Επιπλέον, η χρηματοδότηση του δημόσιου 

τομέα μέσω των κεντρικών τραπεζών ελαττώνει 

την πίεση για δημοσιονομική πειθαρχία. Ως εκ 

τούτου, η απαγόρευση πρέπει να ερμηνεύεται 

διασταλτικά, ώστε να διασφαλίζεται η αυστηρή 

εφαρμογή της, με την επιφύλαξη των συγκεκρι-

μένων και μόνο εξαιρέσεων που προβλέπονται 

περιοριστικώς στο άρθρο 123 (2) της Συνθήκης 

και στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3603/93. Έτσι, 

παρόλο που το άρθρο 123 (1) της Συνθήκης ανα-

φέρεται συγκεκριμένα στις “πιστωτικές διευκο-

λύνσεις”, δηλ. με υποχρέωση αποπληρωμής του 

κεφαλαίου, η απαγόρευση μπορεί να ισχύει εκ 

των υστέρων για άλλες μορφές χρηματοδότησης, 

δηλ. χωρίς την υποχρέωση αποπληρωμής. 

Η γενική θέση της ΕΚΤ όσον αφορά τη συμβα-

τότητα της εθνικής νομοθεσίας προς την απα-

γόρευση διαμορφώθηκε κατά κύριο λόγο στο 

πλαίσιο των διαβουλεύσεων των κρατών-μελών 

με την ΕΚΤ επί προτεινόμενων νομοθετικών 

ρυθμίσεων βάσει των άρθρων 127 (4) και 282 (5) 

της Συνθήκης.20 

ΕΕ L 332 της 31.12.93, σελ. 1. 19 

Βλ. Έκθεση για τη Σύγκλιση του 2008, σελ. 26, υποσημείωση 13, 20 

η οποία περιέχει κατάλογο με τις γνώμες που εξέδωσαν το ΕΝΙ και 

η ΕΚΤ επ’ αυτού του θέματος μεταξύ Μαΐου 1995 και Μαρτίου 

2008. Άλλες γνώμες διαπλαστικού χαρακτήρα που εξέδωσε η 

ΕΚΤ επ’ αυτού του θέματος από τον Απρίλιο του 2008 μέχρι το 

Μάρτιο του 2010 είναι οι εξής: CON/2008/46, CON/2008/80, 

CON/2009/59 και CON/2010/4.
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2 ΠΛΑΙΣ ΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

ΕΘΝΙΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ 

ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Γενικώς, το άρθρο 123 της Συνθήκης, όπως 

συμπληρώθηκε  με  τον  Κανονισμό  (ΕΚ) 

αριθ. 3603/93, δεν είναι απαραίτητο να μετα-

φερθεί στην εθνική νομοθεσία διότι και τα δύο 

αυτά νομοθετήματα έχουν ευθεία εφαρμογή. Εάν 

πάντως αυτές οι ευθείας εφαρμογής διατάξεις 

της ΕΕ αναπαράγονται σε εθνικές νομοθετικές 

διατάξεις, αυτές δεν επιτρέπεται να περιορίζουν 

το πεδίο εφαρμογής της απαγόρευσης της νομι-

σματικής χρηματοδότησης ούτε να διευρύνουν 

το φάσμα των εξαιρέσεων που προβλέπει το 

δίκαιο της ΕΕ. Παραδείγματος χάριν, διάταξη 

της εθνικής νομοθεσίας που προβλέπει τη χρημα-

τοδότηση από την ΕθνΚΤ οικονομικών υποχρεώ-

σεων του οικείου κράτους-μέλους έναντι διεθνών 

οικονομικών οργανισμών (πλην του ΔΝΤ, που 

εξαιρείται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 

αριθ. 3603/93) ή έναντι τρίτων χωρών δεν είναι 

συμβατή προς την απαγόρευση της νομισματικής 

χρηματοδότησης.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

ΤΟΜΕΑ ΄Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

ΤΟΜΕΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ

Η εθνική νομοθεσία δεν επιτρέπεται να απαιτεί 

από την οικεία ΕθνΚΤ να χρηματοδοτεί φορείς 

του δημόσιου τομέα για την εκτέλεση των καθη-

κόντων τους ούτε ανειλημμένες υποχρεώσεις του 

δημόσιου τομέα έναντι τρίτων. Παραδείγματος 

χάριν, δεν είναι συμβατές προς την απαγόρευση 

της νομισματικής χρηματοδότησης εθνικές νομο-

θετικές ρυθμίσεις που θεσπίζουν δυνατότητα ή 

υποχρέωση της ΕθνΚΤ να χρηματοδοτεί δικα-

στικά ή οιονεί δικαστικά όργανα τα οποία είναι 

ανεξάρτητα από την ΕθνΚΤ και λειτουργούν 

ως προέκταση του κράτους. Ωστόσο, η διάθεση 

πόρων από μια ΕθνΚΤ σε μια εποπτική αρχή δεν 

προκαλεί ανησυχίες σχετικά με την απαγόρευση 

της νομισματικής χρηματοδότησης, στο βαθμό 

που η ΕθνΚΤ με αυτό τον τρόπο χρηματοδοτεί 

την εκτέλεση νόμιμου εποπτικού καθήκοντος 

βάσει της εθνικής νομοθεσίας και στο πλαίσιο 

της αποστολής της, ή εφόσον η ΕθνΚΤ έχει τη 

δυνατότητα να συμβάλλει και να επηρεάζει τις 

αποφάσεις των εποπτικών αρχών.21 Επίσης, η 

διανομή των κερδών της κεντρικής τράπεζας που 

δεν έχουν ακόμη πραγματοποιηθεί, λογιστικοποι-

ηθεί και ελεγχθεί δεν συνάδει προς την απαγό-

ρευση της νομισματικής χρηματοδότησης.22 

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Εθνική νομοθετική διάταξη που απαιτεί από την 

οικεία ΕθνΚΤ την ανάληψη των υποχρεώσεων 

ενός άλλοτε αυτοτελούς δημόσιου φορέα, λόγω 

της αναδιοργάνωσης ορισμένων αρμοδιοτήτων 

και καθηκόντων σε εθνικό επίπεδο (π.χ. στο 

πλαίσιο της μεταβίβασης στην ΕθνΚΤ ορισμέ-

νων εποπτικών καθηκόντων που άλλοτε υπάγο-

νταν στην αρμοδιότητα του κράτους ή αυτοτελών 

δημόσιων αρχών ή φορέων), χωρίς παράλληλα 

να προβλέπει ότι η ΕθνΚΤ δεν ευθύνεται για 

τυχόν οικονομικές οφειλές που απορρέουν από 

τις προηγούμενες δραστηριότητες των εν λόγω 

φορέων, δεν είναι συμβατή προς την απαγόρευση 

της νομισματικής χρηματοδότησης.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ 

ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΄Η/ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Εθνική νομοθετική διάταξη που προβλέπει τη 

χρηματοδότηση πιστωτικών ιδρυμάτων από την 

ΕθνΚΤ, η οποία παρέχεται ανεξάρτητα και κατά 

τη διακριτική ευχέρεια της ΕθνΚΤ, πέραν της 

χρηματοδότησης που εμπίπτει στις αρμοδιότη-

τές της ως κεντρικής τράπεζας (π.χ. στο πλαίσιο 

της νομισματικής πολιτικής, των συστημάτων 

πληρωμών ή παρεμβάσεων για την προσωρινή 

ενίσχυση της ρευστότητας), ιδίως με σκοπό την 

ενίσχυση αφερέγγυων πιστωτικών ιδρυμάτων ή/

και άλλων χρηματοπιστωτικών οργανισμών, δεν 

είναι συμβατή προς την απαγόρευση της νομι-

σματικής χρηματοδότησης. Προς το σκοπό αυτό, 

θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο ενσωμάτω-

σης παραπομπών στο άρθρο 123 της Συνθήκης.  

Γνώμη CON/2010/4.21 

Γνώμη CON/2009/59.22 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 

ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

Η Οδηγία για τα Συστήματα Εγγύησης των 

Καταθέσεων 23 και η Οδηγία για τα Συστήματα 

Αποζημίωσης των Επενδυτών 24 προβλέπουν ότι 

το κόστος της χρηματοδότησης των συστημά-

των εγγύησης των καταθέσεων και των συστη-

μάτων αποζημίωσης των επενδυτών πρέπει να 

βαρύνει τα ίδια τα πιστωτικά ιδρύματα και τις 

εταιρίες επενδύσεων, αντίστοιχα. Εθνική νομο-

θετική διάταξη η οποία προβλέπει ότι η ΕθνΚΤ 

χρηματοδοτεί εθνικό δημόσιο σύστημα ασφά-

λισης των καταθέσεων που καλύπτει πιστωτικά 

ιδρύματα ή εθνικό σύστημα αποζημίωσης των 

επενδυτών που καλύπτει εταιρίες επενδύσεων 

είναι συμβατή προς την απαγόρευση της νομι-

σματικής χρηματοδότησης μόνο εφόσον έχει 

βραχυχρόνιο χαρακτήρα, αποσκοπεί στην αντι-

μετώπιση επειγουσών καταστάσεων, διακυβεύ-

εται η συστημική σταθερότητα και οι συναφείς 

αποφάσεις παραμένουν στη διακριτική ευχέρεια 

της ΕθνΚΤ. Προς το σκοπό αυτό, θα πρέπει να 

εξεταστεί το ενδεχόμενο ενσωμάτωσης παραπο-

μπών στο άρθρο 123 της Συνθήκης.  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ 

Σύμφωνα με το άρθρο 21.2 του Καταστατικού “η 

ΕΚΤ και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες μπορούν 

να ενεργούν ως δημοσιονομικοί αντιπρόσωποι 

οργανισμών, οργάνων, φορέων ή υπηρεσιών 

της ΕΕ, κεντρικών διοικήσεων, περιφερεια-

κών, τοπικών ή άλλων δημόσιων αρχών, άλλων 

οργανισμών δημοσίου δικαίου ή δημόσιων επι-

χειρήσεων των κρατών-μελών.” Σκοπός του 

άρθρου 21.2 του Καταστατικού ήταν να επι-

τρέψει στις ΕθνΚΤ, μετά την εκχώρηση της 

αρμοδιότητας άσκησης της νομισματικής πολι-

τικής προς το Ευρωσύστημα, να συνεχίσουν να 

παρέχουν υπηρεσίες δημοσιονομικού αντιπρο-

σώπου, τις οποίες παραδοσιακά προσφέρουν οι 

κεντρικές τράπεζες προς κυβερνήσεις και άλλους 

δημόσιους φορείς, χωρίς αυτό να συνιστά αυτο-

δικαίως παράβαση της απαγόρευσης της νομι-

σματικής χρηματοδότησης. Ο Κανονισμός (ΕΚ) 

αριθ. 3603/93 του Συμβουλίου θεσπίζει ρητές 

και περιοριστικώς αναγραφόμενες εξαιρέσεις 

από την απαγόρευση της νομισματικής χρημα-

τοδότησης σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών 

δημοσιονομικού αντιπροσώπου. Αυτές είναι οι 

εξής: (α) Οι πιστώσεις προς το δημόσιο τομέα 

οι οποίες χορηγούνται εντός της ημέρας επιτρέ-

πονται, εφόσον περιορίζονται στη συγκεκριμένη 

ημέρα και δεν είναι δυνατή καμία παράταση,25 

(β) η πίστωση του λογαριασμού του δημόσιου 

τομέα με την αξία επιταγής εκδοθείσης από τρί-

τον πριν χρεωθεί η πληρώτρια τράπεζα επιτρέ-

πεται εφόσον έχει παρέλθει ένα προκαθορισμένο 

χρονικό διάστημα που αντιστοιχεί στο συνήθη 

απαιτούμενο χρόνο για την είσπραξη επιταγών 

από την ΕθνΚΤ, έτσι ώστε το τυχόν υπό τακτο-

ποίηση ποσό (fl oat) να προκύπτει κατ’ εξαίρεση, 

να αντιπροσωπεύει μικρή αξία και να ισοσταθμί-

ζεται μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα,26 και 

(γ) η διακράτηση από την ΕθνΚΤ κερμάτων που 

εκδίδονται από το δημόσιο τομέα και πιστώνο-

νται στο λογαριασμό του επιτρέπεται εφόσον η 

αξία τους παραμένει κάτω του 10% των κερμά-

των σε κυκλοφορία.27

Οι εθνικές νομοθετικές διατάξεις που διέπουν 

την παροχή υπηρεσιών “δημοσιονομικού αντι-

προσώπου” θα πρέπει να είναι συμβατές προς το 

δίκαιο της ΕΕ γενικώς και προς την απαγόρευση 

της νομισματικής χρηματοδότησης ειδικώς. 

Εθνικές νομοθετικές διατάξεις που επιτρέπουν 

στην ΕθνΚΤ να τηρεί καταθέσεις του Δημοσίου 

και να εξυπηρετεί τους λογαριασμούς του δεν 

δημιουργούν νομικό ζήτημα συμμόρφωσης προς 

την απαγόρευση της νομισματικής χρηματοδότη-

σης εφόσον οι εν λόγω διατάξεις δεν καθιστούν 

δυνατή την παροχή πιστώσεων, συμπεριλαμ-

βανομένων υπεραναλήψεων με εξόφληση την 

επόμενη εργάσιμη ημέρα. Ωστόσο, αναφύεται 

ζήτημα συμμόρφωσης προς την απαγόρευση της 

νομισματικής χρηματοδότησης εάν λ.χ. οι εθνικές 

νομοθετικές διατάξεις επιτρέπουν τον εκτοκισμό 

των καταθέσεων ή των υπολοίπων των τρεχού-

Αιτιολογική σκέψη 23 της Οδηγίας 94/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 23 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 1994 περί 

των συστημάτων εγγυήσεως των καταθέσεων (ΕΕ L 135, 

31.5.1994, σελ. 5).

Αιτιολογική σκέψη 23 της Οδηγίας 97/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 24 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Μαρτίου 1997 σχε-

τικά με τα συστήματα αποζημιώσεως των επενδυτών (ΕΕ L 84, 

26.3.1997, σελ. 22). 

Βλ. άρθρο 4 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3603/93.25 

Βλ. άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3603/93.26 

Βλ. άρθρο 6 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3603/93.27 
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μενων λογαριασμών με επιτόκια υψηλότερα από 

τα επιτόκια της αγοράς και όχι με ίσα ή χαμη-

λότερα αυτών. Τυχόν τόκοι καθ’ υπέρβαση των 

επιτοκίων της αγοράς συνιστούν de facto χορή-

γηση πιστώσεως, πράγμα το οποίο αντίκειται 

στο σκοπό της απαγόρευσης της νομισματικής 

χρηματοδότησης και ως εκ τούτου ενδέχεται να 

υπονομεύει τους σκοπούς της απαγόρευσης.

2.2.5.2 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ  

Ως δημόσιοι φορείς, οι ΕθνΚΤ δεν επιτρέπεται 

να λαμβάνουν μέτρα τα οποία εξασφαλίζουν 

στο δημόσιο τομέα προνομιακή πρόσβαση σε 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εάν τα μέτρα αυτά 

δεν υπαγορεύονται από λόγους προληπτικής 

εποπτείας. Επιπλέον, οι κανόνες που θεσπίζουν 

οι ΕθνΚΤ σχετικά με τη χρήση χρεογράφων ως 

ασφαλειών δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για 

την καταστρατήγηση της απαγόρευσης της προ-

νομιακής πρόσβασης.28 Η νομοθεσία των κρα-

τών-μελών στον τομέα αυτό δεν επιτρέπεται να 

θεσπίζει τέτοια προνομιακή πρόσβαση.

Η παρούσα έκθεση εξετάζει τη συμβατότητα της 

εθνικής νομοθεσίας και των κανόνων που υιοθε-

τούν οι ΕθνΚΤ και των καταστατικών τους προς 

την προβλεπόμενη στη Συνθήκη απαγόρευση της 

προνομιακής πρόσβασης. Πάντως, δεν προδικάζει 

τυχόν αξιολόγηση του κατά πόσον νόμοι, κανο-

νισμοί, κανόνες ή διοικητικές πράξεις των κρα-

τών-μελών χρησιμοποιούνται, με την επίφαση της 

συνδρομής λόγων προληπτικής εποπτείας, για την 

καταστρατήγηση της απαγόρευσης της προνομια-

κής πρόσβασης. Μια τέτοια αξιολόγηση δεν εμπί-

πτει στο αντικείμενο της παρούσας έκθεσης.

2.2.6 ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ “ΕΥΡΩ” 

Στο άρθρο 3 (4) της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση ορίζεται ότι η “Ένωση εγκαθιδρύει 

οικονομική και νομισματική ένωση, της οποίας 

το νόμισμα είναι το ευρώ”. Στα κείμενα των 

Συνθηκών, σε όλες τις αυθεντικές γλώσσες και 

με τη χρήση του λατινικού αλφάβητου, το ευρώ 

είναι πλήρως αναγνωρίσιμο στην ονομαστική 

ενικού ως “euro”. Στο ελληνικό αλφάβητο, το 

“euro” γράφεται “ευρώ” και στο κυριλλικό 

αλφάβητο το “euro” γράφεται “евро”.29 Έτσι, 

ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 974/98 της 3.5.1998 

για την εισαγωγή του ευρώ 30 καθιστά σαφές ότι 

η ονομασία του ενιαίου νομίσματος πρέπει να 

είναι η ίδια σε όλες τις επίσημες γλώσσες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, λαμβανομένης υπόψη της 

ύπαρξης διαφορετικών αλφαβήτων. Ως εκ τού-

του, οι Συνθήκες επιτάσσουν την ενιαία γραφή 

της λέξης “euro” στην ονομαστική του ενικού 

σε όλες τις κοινοτικές και εθνικές νομοθετικές 

διατάξεις, λαμβανομένης υπόψη της ύπαρξης 

διαφορετικών αλφαβήτων. 

Λαμβανομένης υπόψη της αποκλειστικής αρμο-

διότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καθορίζει 

το όνομα του ενιαίου νομίσματος, οποιεσδήποτε 

αποκλίσεις από αυτό τον κανόνα δεν συνάδουν 

προς τη Συνθήκη και πρέπει να αρθούν. Αν και η 

αρχή αυτή ισχύει για κάθε μορφή εθνικής νομο-

θεσίας, οι αξιολογήσεις κατά χώρα στα κεφάλαια 

που ακολουθούν επικεντρώνονται στα καταστα-

τικά των ΕθνΚΤ και στους νόμους τους σχετι-

κούς με τη μετάβαση στο ευρώ.

2.2.7 ΝΟΜΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΘνΚΤ ΣΤΟ 

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας (δηλ. των 

καταστατικών των ΕθνΚΤ, αλλά και άλλων 

νόμων) οι οποίες εμποδίζουν την εκτέλεση 

καθηκόντων που αφορούν το Ευρωσύστημα ή τη 

συμμόρφωση προς τις αποφάσεις της ΕΚΤ είναι 

ασυμβίβαστες προς την αποτελεσματική λειτουρ-

γία του Ευρωσυστήματος αφότου το ενδιαφερό-

μενο κράτος-μέλος υιοθετήσει το ευρώ. Ως εκ 

Βλ. το άρθρο 3(2) και την αιτιολογική σκέψη 10 του Κανονισμού 28 

(ΕΚ) αριθ. 3604/93 του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 1993 

για την αποσαφήνιση των εννοιών σχετικά με την εφαρμογή 

της απαγόρευσης της προνομιακής πρόσβασης που αναφέρεται 

στο άρθρο 104α [νυν άρθρο 102] της Συνθήκης (ΕΕ L 332 της 

31.12.1993, σελ. 4).

Η “Δήλωση της Δημοκρατίας της Λεττονίας, της Δημοκρατίας 29 

της Ουγγαρίας και της Δημοκρατίας της Μάλτας σχετικά με τη 

γραφή του ονόματος του ενιαίου νομίσματος στις Συνθήκες”, που 

επισυνάπτεται στις Συνθήκες, ορίζει ότι: “Με την επιφύλαξη της 

τυποποιημένης γραφής του ονόματος του ενιαίου νομίσματος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο αναφέρουν οι Συνθήκες ως έχει 

στα χαρτονομίσματα και τα κέρματα, η Λεττονία, η Ουγγαρία και 

η Μάλτα δηλώνουν ότι η γραφή του ονόματος του ενιαίου νομί-

σματος, συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων του, όπως χρη-

σιμοποιείται στο λεττονικό, ουγγρικό και μαλτέζικο κείμενο των 

Συνθηκών, δεν έχει καμία επίπτωση στους ισχύοντες κανόνες της 

λεττονικής, της ουγγρικής και της μαλτέζικης γλώσσας”.

ΕΕ L 139 της 11.05.98, σελ. 1.  30 
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τούτου, η εθνική νομοθεσία πρέπει να προσαρμο-

στεί ώστε να καταστεί συμβατή προς τη Συνθήκη 

και το Καταστατικό σε σχέση με τα καθήκοντα 

που αφορούν το Ευρωσύστημα. Προκειμένου να 

συμμορφωθεί προς το άρθρο 131 της Συνθήκης, 

η εθνική νομοθεσία έπρεπε να προσαρμοστεί με 

τέτοιο τρόπο ώστε να έχει εξασφαλιστεί η συμ-

βατότητά της μέχρι την ημερομηνία ίδρυσης του 

ΕΣΚΤ (στην περίπτωση της Σουηδίας) και μέχρι 

την 1η Μαΐου 2004 και την 1η Ιανουαρίου 2007 

(στην περίπτωση των κρατών-μελών που εντά-

χθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτές τις ημερο-

μηνίες). Ωστόσο, οι καταστατικές υποχρεώσεις 

που αφορούν την πλήρη νομική ενσωμάτωση 

των ΕθνΚΤ στο Ευρωσύστημα δεν χρειάζεται να 

τεθούν σε ισχύ πριν από την πλήρη ενσωμάτωση, 

δηλ. την ημερομηνία κατά την οποία το κράτος-

μέλος με παρέκκλιση θα υιοθετήσει το ευρώ.

Στην παρούσα έκθεση εξετάζονται κυρίως οι 

τομείς όπου οι καταστατικές διατάξεις ενδέχεται 

να εμποδίζουν τη συμμόρφωση μιας ΕθνΚΤ προς 

τις απαιτήσεις του Ευρωσυστήματος. Πρόκειται, 

μεταξύ άλλων, για διατάξεις που μπορεί να εμπο-

δίσουν τη συμμετοχή των ΕθνΚΤ στην εφαρμογή 

της ενιαίας νομισματικής πολιτικής την οποία 

χαράσσουν τα όργανα λήψεως αποφάσεων της 

ΕΚΤ ή την εκτέλεση των καθηκόντων των διοι-

κητών ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της 

ΕΚΤ ή που δεν αναγνωρίζουν τα προνόμια της 

ΕΚΤ. Γίνεται διάκριση μεταξύ των εξής τομέων: 

σκοποί της οικονομικής πολιτικής, καθήκοντα, 

χρηματοοικονομικές διατάξεις, συναλλαγματική 

πολιτική και διεθνής συνεργασία. Τέλος, εξετάζο-

νται και άλλοι τομείς όπου ενδέχεται να απαιτού-

νται προσαρμογές του καταστατικού της ΕθνΚΤ.

2.2.7.1 ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Η πλήρης ενσωμάτωση ορισμένης ΕθνΚΤ στο 

Ευρωσύστημα απαιτεί συμβατότητα των κατα-

στατικών της στόχων με τους στόχους του 

ΕΣΚΤ, όπως αυτοί καθορίζονται στο άρθρο 2 του 

Καταστατικού. Αυτό σημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι 

οι καταστατικοί στόχοι με “εθνική χροιά” πρέπει 

να υποστούν προσαρμογή, π.χ. στις περιπτώσεις 

που οι καταστατικές διατάξεις αναφέρονται σε 

υποχρέωση άσκησης της νομισματικής πολιτικής 

στο πλαίσιο της γενικής οικονομικής πολιτικής 

του οικείου κράτους-μέλους.

2.2.7.2 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Τα καθήκοντα της ΕθνΚΤ κράτους-μέλους που 

έχει υιοθετήσει το ευρώ καθορίζονται πρωτίστως 

από τη Συνθήκη και το Καταστατικό, λόγω της 

ιδιότητάς της ως αναπόσπαστου μέρους του 

Ευρωσυστήματος. Για τους σκοπούς της συμ-

μόρφωσης με το άρθρο 131 της Συνθήκης, πρέ-

πει επομένως οι διατάξεις των καταστατικών 

των ΕθνΚΤ που αφορούν τα καθήκοντά τους 

να συγκρίνονται με τις σχετικές διατάξεις της 

Συνθήκης και του Καταστατικού και να αίρονται 

οι τυχόν ασυμβατότητες.31 Αυτό ισχύει για οποια-

δήποτε διάταξη η οποία, μετά την υιοθέτηση του 

ευρώ και την ενσωμάτωση στο Ευρωσύστημα, 

παρακωλύει την εκτέλεση καθηκόντων που 

σχετίζονται με το ΕΣΚΤ, ειδικότερα δε για τις 

διατάξεις που δεν αναγνωρίζουν τις αρμοδιό-

τητες του ΕΣΚΤ βάσει του Κεφαλαίου IV του 

Καταστατικού. 

Οι διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας περί νομι-

σματικής πολιτικής πρέπει να αναγνωρίζουν ότι η 

νομισματική πολιτική της ΕΕ ασκείται μέσω του 

Ευρωσυστήματος.32 Τα καταστατικά των ΕθνΚΤ 

είναι δυνατόν να περιέχουν διατάξεις σχετικά με 

τα μέσα άσκησης της νομισματικής πολιτικής. 

Οι εν λόγω διατάξεις θα πρέπει να συγκρίνονται 

με τις σχετικές διατάξεις της Συνθήκης και του 

Καταστατικού και να αίρονται οι τυχόν ασυμβα-

τότητες, προκειμένου να επιτευχθεί συμμόρφωση 

προς το άρθρο 131 της Συνθήκης.

Στο πλαίσιο των πρόσφατων εθνικών νομοθετι-

κών πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση της ανα-

ταραχής στις χρηματοπιστωτικές αγορές, η ΕΚΤ 

έχει τονίσει ότι θα πρέπει να αποφευχθεί τυχόν 

στρέβλωση των εθνικών τμημάτων της αγοράς 

χρήματος της ζώνης του ευρώ, καθώς κάτι τέτοιο 

μπορεί να δυσχεράνει την εφαρμογή της ενιαίας 

νομισματικής πολιτικής. Ειδικότερα, αυτό ισχύει 

για την παροχή κρατικών εγγυήσεων με σκοπό 

την κάλυψη διατραπεζικών καταθέσεων.33

Βλ. ιδίως τα άρθρα 127 και 128 της Συνθήκης και τα άρθρα 3 31 

έως 6 και 16 του Καταστατικού του ΕΣΚΤ.

Άρθρο 127(2) της Συνθήκης, πρώτη περίπτωση.32 

Γνώμη CON/2009/99.33 



31
ΕΚΤ

Έκθεση για τη Σύγκλιση

Μάιος 2010

2 ΠΛΑΙΣ ΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν 

ότι τα εθνικά νομοθετικά μέτρα για την αντι-

μετώπιση των προβλημάτων ρευστότητας των 

επιχειρήσεων ή των επαγγελματιών, λ.χ. χρέη 

προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, δεν θα επη-

ρεάσουν δυσμενώς τη ρευστότητα της αγοράς. 

Συγκεκριμένα, τα μέτρα αυτού του είδους δεν 

επιτρέπεται να αντιβαίνουν στην αρχή της οικο-

νομίας της ανοικτής αγοράς, όπως αποτυπώνεται 

στο άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, καθώς θα μπορούσαν να παρακωλύσουν 

τη ροή των πιστώσεων, να επηρεάσουν ουσιω-

δώς τη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων και των αγορών και, κατά συνέπεια, 

να ασκήσουν σημαντική επίδραση στην εκτέλεση 

των καθηκόντων του Ευρωσυστήματος.34

Διατάξεις της νομοθεσίας κράτους-μέλους που 

εκχωρούν στην οικεία ΕθνΚΤ το αποκλειστικό 

δικαίωμα να εκδίδει τραπεζογραμμάτια πρέπει 

να αναγνωρίζουν ότι, μετά την υιοθέτηση του 

ευρώ, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ έχει 

το αποκλειστικό δικαίωμα να επιτρέπει την 

έκδοση τραπεζογραμματίων ευρώ, σύμφωνα με 

το άρθρο 128 (1) της Συνθήκης και το άρθρο 

16 του Καταστατικού, ενώ το δικαίωμα έκδοσης 

τραπεζογραμματίων ευρώ ανήκει στην ΕΚΤ και 

στις ΕθνΚΤ. Διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας 

που επιτρέπουν στις κυβερνήσεις να ασκούν 

επιρροή σχετικά με θέματα όπως οι ονομαστικές 

αξίες, η παραγωγή, η ποσότητα και η απόσυρση 

των τραπεζογραμματίων ευρώ πρέπει επίσης είτε 

να καταργηθούν είτε να αναγνωρίζουν τις εξου-

σίες της ΕΚΤ σε σχέση με τα τραπεζογραμμάτια 

ευρώ, κατά τα οριζόμενα στις προαναφερθείσες 

διατάξεις της Συνθήκης και του Καταστατικού. 

Όσον αφορά τα κέρματα, ανεξάρτητα από τον 

καταμερισμό των αρμοδιοτήτων μεταξύ κυβερ-

νήσεων και ΕθνΚΤ, οι σχετικές διατάξεις πρέπει 

να αναγνωρίζουν την αρμοδιότητα της ΕΚΤ να 

εγκρίνει την ποσότητα των εκδιδόμενων κερ-

μάτων ευρώ μετά την υιοθέτηση του ευρώ. Το 

κράτος-μέλος δεν μπορεί να αντιμετωπίζει το 

νόμισμα σε κυκλοφορία ως χρέος της οικείας 

ΕθνΚΤ προς την κυβέρνηση του εν λόγω κρά-

τους-μέλους, καθώς κάτι τέτοιο ακυρώνει την 

έννοια του ενιαίου νομίσματος και είναι ασύμ-

βατο προς τις επιταγές περί νομικής ενσωμάτω-

σης στο Ευρωσύστημα.35

Ως προς τη διαχείριση των συναλλαγματικών 

διαθεσίμων,36 όσα εκ των κρατών-μελών που 

έχουν υιοθετήσει το ευρώ δεν μεταβιβάζουν τα 

επίσημα συναλλαγματικά τους διαθέσιμα 37 στην 

οικεία ΕθνΚΤ παραβαίνουν τη Συνθήκη. Επίσης, 

το δικαίωμα τρίτου, π.χ. της κυβέρνησης ή του 

κοινοβουλίου, να επηρεάζει τις αποφάσεις μιας 

ΕθνΚΤ σχετικά με τη διαχείριση των επίσημων 

συναλλαγματικών διαθεσίμων δεν συνάδει προς 

την τρίτη περίπτωση του άρθρου 127 (2) της 

Συνθήκης. Επιπλέον, οι ΕθνΚΤ πρέπει να παρέ-

χουν στην ΕΚΤ συναλλαγματικά διαθέσιμα κατ’ 

αναλογίαν προς το μερίδιο συμμετοχής τους στο 

εγγεγραμμένο κεφάλαιο της ΕΚΤ. Αυτό σημαίνει 

ότι δεν πρέπει να υφίστανται νομικά προσκόμ-

ματα στη μεταβίβαση συναλλαγματικών διαθε-

σίμων από τις ΕθνΚΤ προς την ΕΚΤ.

Ομοίως ,  δεν  επιτρέπονται  οι  παρεμβά-

σεις στην εκτέλεση άλλων καθηκόντων του 

Ευρωσυστήματος, όπως η διαχείριση των συναλ-

λαγματικών διαθεσίμων, με την επιβολή φορολο-

γίας επί θεωρητικών και μη πραγματοποιηθέντων 

κεφαλαιακών κερδών.38 

2.2.7.3 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οι  χρηματοοικονομικές  διατάξε ις  του 

Καταστατικού περιλαμβάνουν κανόνες σχετικά 

με τους χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς,39 

το λογιστικό έλεγχο,40 την εγγραφή στο κεφά-

λαιο,41 τη μεταβίβαση συναλλαγματικών δια-

θεσίμων 42 και την κατανομή του νομισματικού 

εισοδήματος.43 Οι ΕθνΚΤ πρέπει να είναι σε θέση 

να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους που απορ-

ρέουν από αυτές τις διατάξεις και, ως εκ τούτου, 

κάθε διάταξη της εθνικής νομοθεσίας που είναι 

ασύμβατη προς αυτές πρέπει να καταργηθεί. 

Γνώμη CON/2010/8.34 

Γνώμη CON/2008/34.35 

Άρθρο 127(2) της Συνθήκης, τρίτη περίπτωση.36 

Με εξαίρεση τα τρέχοντα ταμειακά υπόλοιπα σε συνάλλαγμα, 37 

τα οποία επιτρέπεται να κατέχουν οι κυβερνήσεις των κρατών-

μελών σύμφωνα με το άρθρο 127(3) της Συνθήκης.

Γνώμη CON/2009/63.38 

Άρθρο 26 του Καταστατικού.39 

Άρθρο 27 του Καταστατικού.40 

Άρθρο 28 του Καταστατικού.41 

Άρθρο 30 του Καταστατικού.42 

Άρθρο 32 του Καταστατικού.43 
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2.2.7.4 ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα κράτη-μέλη με παρέκκλιση είναι δυνατόν να 

διατηρήσουν στην εθνική νομοθεσία τους δια-

τάξεις οι οποίες προβλέπουν ότι αρμόδια για τη 

συναλλαγματική πολιτική είναι η κυβέρνηση και 

ότι η οικεία ΕθνΚΤ έχει συμβουλευτικό ή/και 

εκτελεστικό ρόλο. Πάντως, η νομοθεσία αυτή 

πρέπει, το αργότερο κατά την ημερομηνία υιο-

θέτησης του ευρώ, να αντανακλά το γεγονός ότι 

η αρμοδιότητα για τη συναλλαγματική πολιτική 

της ζώνης του ευρώ έχει εκχωρηθεί στο επίπεδο 

της ΕΕ σύμφωνα με τα άρθρα 138 και 219 της 

Συνθήκης. 

2.2.7.5 ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Για την υιοθέτηση του ευρώ, η εθνική νομο-

θεσία πρέπει να είναι συμβατή προς το άρθρο 

6.1 του Καταστατικού, το οποίο προβλέπει 

ότι στον τομέα της διεθνούς συνεργασίας σχε-

τικά με τα καθήκοντα που έχουν ανατεθεί στο 

Ευρωσύστημα, η ΕΚΤ αποφασίζει τον τρόπο 

εκπροσώπησης του ΕΣΚΤ. Οι εθνικές νομοθετι-

κές διατάξεις που επιτρέπουν τη συμμετοχή των 

ΕθνΚΤ σε διεθνείς νομισματικούς οργανισμούς 

πρέπει να προβλέπουν ότι η εν λόγω συνεργασία 

υπόκειται στην έγκριση της ΕΚΤ (άρθρο 6.2 του 

Καταστατικού).

2.2.7.6 ΔΙΑΦΟΡΑ  

Πέραν των ανωτέρω θεμάτων, στην περίπτωση 

ορισμένων κρατών-μελών υπάρχουν και άλλοι 

τομείς στους οποίους χρειάζεται προσαρμογή της 

εθνικής νομοθεσίας (π.χ. συστήματα εκκαθάρι-

σης και πληρωμών, ανταλλαγή πληροφοριών). 
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3 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΣΥΓΚΛΙΣΗ 

3 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ  

Σε σύγκριση με την κατάσταση που περιγράφηκε 

στην Έκθεση για τη Σύγκλιση του 2008, σε πολ-

λές χώρες εμφανίστηκαν σημαντικές προκλήσεις 

που συνδέονται με προηγούμενες συσσωρευμέ-

νες ανισορροπίες και ευπάθειες, οι οποίες έχουν 

οδηγήσει σε μια βαθιά διαδικασία προσαρμο-

γής τα τελευταία χρόνια. Λόγω της επιβάρυνσης 

από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικο-

νομική κρίση, το πραγματικό ΑΕΠ στις περισ-

σότερες εξεταζόμενες χώρες κατέρρευσε ή μει-

ώθηκε σημαντικά. Ενώ αυτή η αποδυνάμωση της 

οικονομικής δραστηριότητας και οι εξωτερικές 

επιδράσεις συνέβαλαν στη μείωση του πληθωρι-

σμού, οι δημοσιονομικές θέσεις επιδεινώθηκαν 

σημαντικά και τα ασφάλιστρα έναντι του κινδύ-

νου χώρας, όπως μαρτυρούν τα μακροπρόθεσμα 

επιτόκια, σημείωσαν μεγάλη αύξηση. Η παγκό-

σμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση 

επηρέασε σχετικά έντονα τις περισσότερες χώρες 

της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, καθώς 

η οικονομική τους επέκταση κατά τα προηγού-

μενα έτη είχε βασιστεί σε αρκετά μεγάλο βαθμό 

στις διασυνοριακές εισροές κεφαλαίων. Αφότου 

αυξήθηκε η απροθυμία των επενδυτών να ανα-

λάβουν κινδύνους και διαμορφώθηκαν δυσμενέ-

στερες συνθήκες χρηματοδότησης, οι μακροοικο-

νομικές ανισορροπίες κατέστησαν τις χώρες της 

περιοχής ιδιαίτερα ευάλωτες. Επιπλέον, πολλές 

από αυτές τις οικονομίες είχαν σχετικά έντονο 

εξαγωγικό προσανατολισμό και έτσι επηρεάστη-

καν σημαντικά από την έντονη μείωση της εξω-

τερικής ζήτησης. 

Όσον αφορά το κριτήριο της σταθερότητας των 

τιμών, μόνο τρεις από τις χώρες που εξετάζο-

νται στην παρούσα έκθεση έχουν μέσο δωδεκά-

μηνο ρυθμό πληθωρισμού κάτω από την τιμή 

αναφοράς. Στις υπόλοιπες έξι χώρες, ο πληθω-

ρισμός είναι υψηλότερος – σε ορισμένες μάλιστα 

περιπτώσεις αρκετά υψηλότερος – από την τιμή 

αναφοράς, παρά τη σημαντική υποχώρηση της 

οικονομικής δραστηριότητας στις περισσότερες 

χώρες. Όπως σημειώθηκε παραπάνω, η δημοσιο-

νομική κατάσταση στις περισσότερες χώρες επι-

δεινώθηκε σημαντικά σε σύγκριση με το 2008, 

αντανακλώντας τη σημαντική χειροτέρευση των 

μακροοικονομικών συνθηκών. Έξι από τις εννέα 

χώρες υπόκεινται επί του παρόντος σε απόφαση 

του Συμβουλίου σχετικά με την ύπαρξη υπερβο-

λικού ελλείμματος. Μόνο τρεις από αυτές τις έξι 

χώρες είχαν υπερβολικά ελλείμματα και το 2008. 

Ενώ το 2008 τέσσερις από τις χώρες που εξετά-

ζονται στην παρούσα έκθεση είχαν λόγο δημο-

σιονομικού ελλείμματος προς το ΑΕΠ χαμηλό-

τερο από την τιμή αναφοράς 3% που προβλέπει 

η Συνθήκη ή δημοσιονομικό πλεόνασμα, το 2009 

μόνο δύο χώρες κατέγραψαν ελλείμματα κάτω 

από το 3% του ΑΕΠ. Εντούτοις, με εξαίρεση μία 

χώρα, όλες οι υπόλοιπες έχουν λόγο χρέους της 

γενικής κυβέρνησης προς το ΑΕΠ κάτω από την 

τιμή αναφοράς 60%. Ωστόσο, ο λόγος του χρέ-

ους αυξήθηκε σε όλες τις χώρες από το 2008, σε 

ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις η αύξηση ήταν 

σημαντική. Όσον αφορά τις συναλλαγματικές 

ισοτιμίες, τρία από τα νομίσματα που εξετάζονται 

στην παρούσα έκθεση συμμετέχουν στον ΜΣΙ ΙΙ, 

τα ίδια που συμμετείχαν και το 2008. Την τελευ-

ταία διετία, στις χρηματοπιστωτικές αγορές των 

χωρών που συμμετέχουν στον ΜΣΙ ΙΙ παρατηρή-

θηκαν περίοδοι αυξημένης μεταβλητότητας, που 

οδήγησαν σε σοβαρές εντάσεις εντός του ΜΣΙ ΙΙ. 

Ταυτόχρονα, εκτός ΜΣΙ ΙΙ, οι συναλλαγματικές 

ισοτιμίες κατέγραφαν σημαντικές διακυμάνσεις 

στις περισσότερες από τις εξεταζόμενες χώρες. 

Τέλος, όσον αφορά τη σύγκλιση των μακροπρό-

θεσμων επιτοκίων, μόνο δύο από τις επισκοπού-

μενες χώρες βρίσκονται κάτω από την τιμή ανα-

φοράς,1 ενώ το 2008 ήταν οι επτά (από τις δέκα 

τότε) χώρες.2 

Στην εξέταση της εκπλήρωσης των κριτηρίων 

σύγκλισης, πολύ σημαντικό στοιχείο είναι η δια-

τηρησιμότητα της σύγκλισης. Η υιοθέτηση του 

ευρώ είναι αμετάκλητη διαδικασία. Ως εκ τού-

του, η επίτευξη της σύγκλισης πρέπει να είναι 

διαρκής και όχι στιγμιαία. Προκειμένου να επι-

τευχθεί υψηλός βαθμός διατηρήσιμης σύγκλισης, 

οι προσπάθειες πρέπει να συνεχιστούν και να 

σημειώσουν σημαντική πρόοδο σε όλες τις υπό 

Για την Εσθονία δεν υπάρχει διαθέσιμος δείκτης μακροπρό-1 

θεσμου επιτοκίου και ως εκ τούτου δεν είναι εφικτή η άμεση 

σύγκριση με την τιμή αναφοράς.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η Σλοβακία, μία από τις δέκα χώρες 2 

που εξετάστηκαν στην Έκθεση για τη Σύγκλιση του 2008, υιο-

θέτησε στο μεταξύ το ευρώ. Αυτή η μεταβολή της σύνθεσης της 

ομάδας των εξεταζόμενων χωρών είναι σημαντική όταν γίνεται 

άμεση σύγκριση των συμπερασμάτων των δύο εκθέσεων.
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εξέταση χώρες. Αυτό ισχύει προ πάντων για την 

ανάγκη επίτευξης και διατήρησης της σταθερό-

τητας των τιμών, καθώς και για την ανάγκη μεί-

ωσης των υψηλών δημοσιονομικών ελλειμμάτων 

που εμφανίστηκαν σε αρκετά κράτη-μέλη κατά 

τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής και οικονο-

μικής κρίσης, αλλά και επίτευξης και διατήρη-

σης υγιών δημόσιων οικονομικών. 

Η πραγματοποίηση προσαρμογών πολιτικής 

μονιμότερου χαρακτήρα σε πολλές από τις εξε-

ταζόμενες χώρες απαιτείται λόγω του συνδυα-

σμού των τεσσάρων παραγόντων που περιγρά-

φονται παρακάτω: (α) Η περαιτέρω σύγκλιση 

των επιπέδων των εισοδημάτων στα περισσό-

τερα κράτη-μέλη που εξετάζονται στην παρούσα 

έκθεση ενδέχεται να ασκήσει επιπλέον ανοδικές 

πιέσεις στις τιμές ή στις ονομαστικές συναλλαγ-

ματικές ισοτιμίες (ή και στα δύο), (β) γενικότερα, 

απαιτούνται μονιμότερου χαρακτήρα προσαρμο-

γές πολιτικής για να αποφευχθεί η εκ νέου συσ-

σώρευση μακροοικονομικών ανισορροπιών στο 

μέλλον. Ο κίνδυνος αυτός είναι υπαρκτός ιδίως 

εάν η διαδικασία σύγκλισης των εισοδημάτων 

συνοδευθεί και πάλι από ταχεία πιστωτική επέ-

κταση και άνοδο των τιμών των περιουσιακών 

στοιχείων, εξαιτίας λ.χ. των χαμηλών ή αρνητι-

κών πραγματικών επιτοκίων. (γ) Πολλές χώρες 

χρειάζεται να μεταφέρουν πόρους από τον τομέα 

των μη εμπορεύσιμων αγαθών και υπηρεσιών 

στον τομέα των εμπορεύσιμων αγαθών και υπη-

ρεσιών προκειμένου να επιτευχθεί μια πιο ισορ-

ροπημένη σύγκλιση, κάτι που συνεπάγεται εντο-

νότερη συμβολή του τομέα των εξαγωγών στην 

ανάπτυξη. (δ) Η πραγματοποίηση προσαρμογών 

πολιτικής μονιμότερου χαρακτήρα είναι επίσης 

απαραίτητη λόγω των προβλεπόμενων δημο-

γραφικών μεταβολών, που αναμένεται να είναι 

ραγδαίες και ευρείας κλίμακας. 

ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ

Κατά το δωδεκάμηνο αναφοράς από τον Απρίλιο 

του 2009 μέχρι το Μάρτιο του 2010, ο πληθω-

ρισμός στην ΕΕ ήταν πολύ χαμηλός λόγω των 

αρνητικών διαταραχών στις τιμές παγκοσμίως 

και της σημαντικής υποχώρησης της οικονομι-

κής δραστηριότητας στις περισσότερες χώρες. Ως 

εκ τούτου, η τιμή αναφοράς για το κριτήριο της 

σταθερότητας των τιμών ήταν 1,0%. Αυτή η τιμή 

υπολογίζεται με την πρόσθεση 1,5 εκατοστιαίας 

μονάδας στον απλό αριθμητικό μέσο όρο του 

ρυθμού πληθωρισμού βάσει του ΕνΔΤΚ για το 

εν λόγω δωδεκάμηνο στην Πορτογαλία (-0,8%), 

την Εσθονία (-0,7%) και το Βέλγιο (-0,1%). Οι 

τιμές στην Ιρλανδία σημείωσαν ακόμη μεγαλύ-

τερη μείωση και κρίθηκε ότι αποτελούν ακραία 

περίπτωση, συνεπώς δεν συμπεριλήφθηκαν στον 

υπολογισμό της τιμής αναφοράς (βλ. Πλαίσιο 1 

στο Κεφάλαιο 2). Όσον αφορά την επίδοση των 

επιμέρους κρατών-μελών κατά την περίοδο ανα-

φοράς, τρεις από τις εννέα χώρες (η Τσεχία, η 

Εσθονία και η Λεττονία) κατέγραψαν μέσους 

ρυθμούς πληθωρισμού βάσει του ΕνΔΤΚ κάτω 

από την τιμή αναφοράς. Στις υπόλοιπες έξι χώρες, 

ο πληθωρισμός βάσει του ΕνΔΤΚ ήταν υψηλό-

τερος από την τιμή αναφοράς και οι μεγαλύτε-

ρες αποκλίσεις καταγράφηκαν στη Ρουμανία, την 

Ουγγαρία και την Πολωνία (βλ. συγκεντρωτικό 

πίνακα). 

Στις περισσότερες από τις εξεταζόμενες χώρες 

της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, ο πλη-

θωρισμός αρχικά μειώθηκε από τα σχετικά 

υψηλά επίπεδα που κατέγραφε στις αρχές της 

δεκαετίας του 2000. Ωστόσο, στις περισσότε-

ρες από αυτές τις χώρες, ο πληθωρισμός άρχισε 

να αυξάνεται μεταξύ 2003 και 2005. Σε αρκε-

τές χώρες ο  πληθωρισμός επιταχύνθηκε έντονα 

μετά το 2005 και σε ορισμένες περιπτώσεις 

έφθασε σε επίπεδα άνω του 10%. Οι μέσοι ετή-

σιοι  ρυθμοί πληθωρισμού κορυφώθηκαν το 

2008, πριν μειωθούν σημαντικά το 2009. Αν 

και αυτή ήταν η γενική εικόνα που παρουσία-

ζαν οι περισσότερες χώρες, υπήρξαν κάποιες 

αξιοσημείωτες εξαιρέσεις, ιδίως κατά τη διάρ-

κεια των τελευταίων ετών. Ανάμεσα στις εξε-

ταζόμενες χώρες, η  επιτάχυνση του πληθω-

ρισμού μέχρι το 2008 και η μετέπειτα μείωσή 

του το 2009 ήταν πιο έντονη στη Βουλγαρία, 

την Εσθονία, τη Λεττονία και τη Λιθουανία. Σε 

άλλες χώρες, όπως στην Πολωνία και ιδιαίτερα 

στη Σουηδία, η εξέλιξη του  πληθωρισμού ήταν 

πιο συγκρατημένη και λιγότερο ευμετάβλητη 

από ό,τι στις υπόλοιπες χώρες. Στη Ρουμανία, 

οι ρυθμοί  πληθωρισμού, αν και ακολούθη-

σαν πτωτική πορεία κατά το μεγαλύτερο μέρος 

της δεκαετίας, ήταν  σημαντικά υψηλότεροι από 

των άλλων χωρών. 
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3 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΣΥΓΚΛΙΣΗ 

Τα πρόσφατα χρόνια η εξέλιξη του πληθωρισμού 

στις περισσότερες από τις επισκοπούμενες χώρες 

ήταν απόρροια της εύρωστης οικονομικής ανά-

πτυξης και των αυξανόμενων μακροοικονομικών 

ανισορροπιών μέχρι το 2008, που έδωσαν τη θέση 

τους σε μια απότομη οικονομική επιβράδυνση 

και κατόπιν διόρθωση αυτών των ανισορροπιών. 

Επιπλέον, οι διαταραχές στις διεθνείς αγορές 

εμπορευμάτων είχαν σημαντικό αντίκτυπο στον 

πληθωρισμό. Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική 

και οικονομική κρίση επηρέασε σχετικά έντονα 

τις περισσότερες χώρες της κεντρικής και ανα-

τολικής Ευρώπης, καθώς η προηγούμενη οικο-

νομική τους επέκταση είχε χρηματοδοτηθεί σε 

αρκετά μεγάλο βαθμό από διασυνοριακές εισροές 

κεφαλαίων. Λόγω της αύξησης της απροθυμίας 

Συγκεντρωτικός πίνακας Δείκτες οικονομικής σύγκλισης

Σταθερότητα 
των τιμών

Δημοσιονομική κατάσταση Συναλλαγματική ισοτιμία Μακροπρόθεσμο 
επιτόκιο

Πληθωρισμός 
ΕνΔΤΚ 1)

Υπερβολικό 
έλλειμμα 2)

Πλεόνασμα (+) 
ή έλλειμμα (-) 

γενικής 
κυβέρνησης 3)

Ακαθάριστο 
χρέος γενικής 
κυβέρνησης 3)

Συμμετοχή 
στον ΜΣΙ ΙΙ 4)

Συναλλαγματική 
ισοτιμία έναντι 

του ευρώ 5)

Μακροπρόθεσμο 
επιτόκιο 6)

Βουλγαρία 2008 12,0 Όχι 1,8 14,1 Όχι 0,0 5,4

2009 2,5 Όχι -3,9 14,8 'Οχι 0,0 7,2

2010 1,7 1) Όχι 2) -2,8 17,4 Όχι 4) 0,04) 6,9 6)

Τσεχία 2008 6,3 Ναι -2,7 30,0 Όχι 10,2 4,6

2009 0,6 Ναι -5,9 35,4 Όχι -6,0 4,8

2010 0,3 1) Ναι 2) -5,7 39,8 Όχι 4) 2,6 4) 4,7 6)

Εσθονία 2008 10,6 Όχι -2,7 4,6 Ναι 0,0 ...7)

2009 0,2 Όχι -1,7 7,2 Ναι 0,0 ...7)

2010 -0,7 1) Όχι 2) -2,4 9,6 Ναι 4) 0,0 4) ...7)

Λεττονία 2008 15,3 Όχι -4,1 19,5 Ναι -0,4 6,4

2009 3,3 Ναι -9,0 36,1 Ναι -0,4 12,4

2010 0,11) Ναι 2) -8,6 48,5 Ναι 4) -0,4 4) 12,7 6)

Λιθουανία 2008 11,1 Όχι -3,3 15,6 Ναι 0,0 5,6

2009 4,2 Ναι -8,9 29,3 Ναι 0,0 14,0

2010 2,01) Ναι 2) -8,4 38,6 Ναι 4) 0,0 4) 12,16)

Ουγγαρία 2008 6,0 Ναι -3,8 72,9 Όχι -0,1 8,2

2009 4,0 Ναι -4,0 78,3 Όχι -11,5 9,1

2010 4,81) Ναι 2) -4,1 78,9 Όχι 4) 4,5 4) 8,4 6)

Πολωνία 2008 4,2 Ναι -3,7 47,2 Όχι 7,2 6,1

2009 4,0 Ναι -7,1 51,0 Όχι -23,2 6,1

2010 3,91) Ναι 2) -7,3 53,9 Όχι 4) 8,4 4) 6,16)

Ρουμανία 2008 7,9 Όχι -5,4 13,3 Όχι -10,4 7,7

2009 5,6 Ναι -8,3 23,7 Όχι -15,1 9,7

2010 5,01) Ναι 2) -8,0 30,5 Όχι 4) 2,9 4) 9,4 6)

Σουηδία 2008 3,3 Όχι 2,5 38,3 Όχι -3,9 3,9

2009 1,9 Όχι -0,5 42,3 Όχι -10,4 3,3

2010 2,11) Όχι 2) -2,1 42,6 Όχι 4) 6,8 4) 3,3 6)

Τιμή 

αναφοράς 8) 1,0% -3,0% 60,0% 6,0%

Πηγές: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Eurostat) και ΕΚΤ.
1) Μέση ετήσια εκατοστιαία μεταβολή. Τα στοιχεία για το 2010 αφορούν την περίοδο Απριλίου 2009-Μαρτίου 2010.
2)  Αφορά το αν η χώρα υπόκειται σε απόφαση του Συμβουλίου της ΕΕ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος, έστω και για 
ένα μέρος του έτους. Οι πληροφορίες για το 2010 αφορούν την περίοδο μέχρι την τελευταία ημερομηνία για τα στατιστικά στοιχεία 
που περιλαμβάνονται στην παρούσα έκθεση (23 Απριλίου 2010).

3) Ως ποσοστό του ΑΕΠ. Για το 2010: Εαρινές προβλέψεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2010.
4)  Οι πληροφορίες για το 2010 αφορούν την περίοδο μέχρι την τελευταία ημερομηνία για τα στατιστικά στοιχεία που περιλαμβάνονται 
στην παρούσα έκθεση (23 Απριλίου 2010).

5)  Μέση ετήσια εκατοστιαία μεταβολή. Τα στοιχεία για το 2010 υπολογίζονται ως η εκατοστιαία μεταβολή του μέσου όρου της περιόδου 
1 Ιανουαρίου 2010-23 Απριλίου 2010 έναντι του μέσου όρου του 2009. Θετικό πρόσημο σημαίνει ανατίμηση έναντι του ευρώ και 
αρνητικό πρόσημο υποτίμηση.

6) Μέσο ετήσιο επιτόκιο. Τα στοιχεία για το 2010 αφορούν την περίοδο Απριλίου 2009-Μαρτίου 2010.
7) Δεν υπάρχει διαθέσιμο μακροπρόθεσμο επιτόκιο για την Εσθονία.
8)  Η τιμή αναφοράς αφορά την περίοδο Απριλίου 2009-Μαρτίου 2010 για τον πληθωρισμό βάσει του ΕνΔΤΚ και για τα μακροπρόθεσμα 
επιτόκια. Για το κριτήριο της δημοσιονομικής κατάστασης, ως έτος αναφοράς λαμβάνεται το 2009.



36
ΕΚΤ
Έκθεση για τη Σύγκλιση

Μάιος 2010

των επενδυτών να αναλάβουν κινδύνους και των 

λιγότερο ευνοϊκών συνθηκών χρηματοδότησης, η 

διόρθωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών 

της περιοχής έπρεπε να γίνει απότομα. Επιπλέον, 

πολλές από αυτές τις οικονομίες είχαν σχετικά 

έντονο εξαγωγικό προσανατολισμό, με αποτέλε-

σμα να είναι ευάλωτες στη μεγάλη μείωση της 

εξωτερικής ζήτησης. Ορισμένες χώρες της περι-

οχής επηρεάστηκαν ιδιαίτερα έντονα λόγω του 

ότι είχαν συσσωρεύσει σημαντικές μακροοικο-

νομικές ανισορροπίες, όπως αντανακλάται στα 

πολύ υψηλά εξωτερικά ελλείμματα, την ταχεία 

πιστωτική επέκταση και την άνοδο των τιμών 

των περιουσιακών στοιχείων. Αποτέλεσμα ήταν 

να επιδεινωθούν απότομα οι μακροοικονομικές 

συνθήκες, ιδίως στα τέλη του 2008 και στις αρχές 

του 2009. Η παραγωγή μειώθηκε στις περισσότε-

ρες από τις εξεταζόμενες χώρες στη διάρκεια του 

2009, καθώς κατέρρευσαν οι εξαγωγές, υποχώ-

ρησε η εγχώρια ζήτηση, μειώθηκαν τα εταιρικά 

κέρδη και επιδεινώθηκαν οι συνθήκες στις αγορές 

εργασίας. Στις περισσότερες οικονομίες με στα-

θερές συναλλαγματικές ισοτιμίες η ανάγκη απο-

κατάστασης της ανταγωνιστικότητας οδήγησε σε 

μείωση των μισθών και των τιμών, ελλείψει ευε-

λιξίας της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Σε χώρες 

με πιο ευέλικτες συναλλαγματικές ισοτιμίες, η 

υποτίμηση των νομισμάτων τους στις αρχές του 

2009 επιβράδυνε την αποκλιμάκωση του πληθω-

ρισμού. Εκτός από την έντονη υποχώρηση της 

οικονομικής δραστηριότητας, οι πληθωριστικές 

πιέσεις επίσης εξασθένησαν το 2009 λόγω της 

μείωσης των τιμών της ενέργειας και των ειδών 

διατροφής, μετά την κορύφωσή τους στα μέσα 

του 2008. 

Όσον αφορά τις μελλοντικές προοπτικές, οι περισ-

σότεροι μεγάλοι διεθνείς οργανισμοί προβλέπουν 

ότι στις περισσότερες χώρες ο πληθωρισμός ενδέ-

χεται να παραμείνει τα επόμενα χρόνια κάτω από 

τους μέσους όρους που καταγράφονταν πριν από 

την κρίση. Οι μάλλον υποτονικές προοπτικές για 

την εγχώρια ζήτηση πιθανώς θα αμβλύνουν τις 

πιέσεις επί των τιμών στις περισσότερες εξεταζό-

μενες χώρες. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν 

ανοδικοί κίνδυνοι. Πιο συγκεκριμένα, η άνοδος 

των διεθνών τιμών των εμπορευμάτων (και ιδιαί-

τερα της ενέργειας και των ειδών διατροφής) θα 

είχε ανοδική επίδραση στις τιμές καταναλωτή σε 

πολλές χώρες. Οι περαιτέρω αυξήσεις της έμμε-

σης φορολογίας και των διοικητικά καθοριζόμε-

νων τιμών, που υπαγορεύονται από την ανάγκη 

δημοσιονομικής προσαρμογής, μπορεί να επιτεί-

νουν τις πληθωριστικές πιέσεις τα επόμενα χρό-

νια. Επιπροσθέτως, η συνεχιζόμενη διαδικασία 

πραγματικής σύγκλισης στις εξεταζόμενες χώρες 

της κεντρικής και της ανατολικής Ευρώπης μπο-

ρεί να οδηγήσει σε νέες ανοδικές πιέσεις επί των 

τιμών ή/και της ονομαστικής συναλλαγματικής 

ισοτιμίας, παρόλο που είναι δύσκολο να εκτιμηθεί 

το ακριβές μέγεθος αυτής της επίδρασης. Ο κίν-

δυνος επανεμφάνισης πληθωριστικών πιέσεων θα 

είναι ιδιαίτερα υψηλός εάν η επόμενη ανάκαμψη 

συνοδευθεί και πάλι από ταχεία πιστωτική επέ-

κταση και άνοδο των τιμών των περιουσιακών 

στοιχείων, που τροφοδοτούνται από τα χαμηλά 

πραγματικά επιτόκια. 

Η επίτευξη ενός περιβάλλοντος που θα συντελεί 

σε διατηρήσιμη σταθερότητα των τιμών στις υπό 

εξέταση χώρες απαιτεί την άσκηση νομισματικής 

πολιτικής προσανατολισμένης στη σταθερότητα. 

Η συνέχιση των προσπαθειών της δημοσιονομι-

κής πολιτικής και ιδιαίτερα η εφαρμογή μιας αξι-

όπιστης πορείας δημοσιονομικής προσαρμογής 

αποτελούν καίρια προϋπόθεση για τη δημιουργία, 

τη διατήρηση ή την ενίσχυση ενός περιβάλλοντος 

που στηρίζει τη σταθερότητα των τιμών. Οι αυξή-

σεις των μισθών δεν πρέπει να υπερβαίνουν την 

αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας και 

πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις συνθήκες στην 

αγορά εργασίας και τις εξελίξεις στις ανταγωνί-

στριες χώρες. Επιπλέον, απαιτείται συνέχιση των 

προσπαθειών για τη μεταρρύθμιση των αγορών 

προϊόντων και εργασίας προκειμένου να αυξηθεί 

η ευελιξία και να διατηρηθούν ευνοϊκές συνθή-

κες για την οικονομική επέκταση και την αύξηση 

της απασχόλησης. Στις χώρες που συμμετέχουν 

στον ΜΣΙ ΙΙ, δεδομένου ότι τα περιθώρια ελιγμών 

της νομισματικής πολιτικής είναι περιορισμένα 

στο πλαίσιο των ισχυόντων καθεστώτων μονομε-

ρούς σύνδεσης της συναλλαγματικής ισοτιμίας με 

στενά περιθώρια διακύμανσης, είναι απαραίτητο 

οι λοιποί τομείς πολιτικής να στηρίξουν την ικα-

νότητα της οικονομίας να αντεπεξέρχεται σε δια-

ταραχές που αφορούν συγκεκριμένες χώρες και 

να αποτρέπουν την επανεμφάνιση μακροοικονο-

μικών ανισορροπιών. 
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3 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΣΥΓΚΛΙΣΗ 

TO ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Με εξαίρεση τη Βουλγαρία, την Εσθονία και τη 

Σουηδία, όλα τα εξεταζόμενα κράτη-μέλη υπόκει-

νται κατά το χρόνο κατάρτισης αυτής της έκθε-

σης σε απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με την 

ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος. Ως προθεσμία 

διόρθωσης της κατάστασης υπερβολικού ελλείμ-

ματος έχει οριστεί το 2011 για την Ουγγαρία, το 

2012 για τη Λεττονία, τη Λιθουανία, την Πολωνία 

και τη Ρουμανία και το 2013 για την Τσεχία. Και 

οι έξι χώρες ανακοίνωσαν το 2009 λόγο δημοσι-

ονομικού ελλείμματος/ΑΕΠ υψηλότερο από την 

τιμή αναφοράς 3% και, με εξαίρεση την Ουγγαρία 

(4,0%), όλες τους κυμαίνονταν σε επίπεδα άνω ή 

πλησίον του 6% του ΑΕΠ. Η Βουλγαρία ανακοί-

νωσε και αυτή λόγο δημοσιονομικού ελλείμμα-

τος/ΑΕΠ υψηλότερο από την τιμή αναφοράς 3%, 

ενώ η Εσθονία και η Σουηδία κατέγραψαν χαμη-

λότερα ελλείμματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη 

κινεί διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος κατά 

της Βουλγαρίας συντάσσοντας έκθεση σύμφωνα 

με το άρθρο 126 (3). Γενικότερα, στις περισσό-

τερες χώρες η δημοσιονομική κατάσταση παρου-

σίασε έντονη επιδείνωση σε σχέση με το 2008, 

αντανακλώντας τη σημαντική χειροτέρευση των 

μακροοικονομικών συνθηκών. Σημειωτέον ότι σε 

πολλά κράτη-μέλη εκτός της ζώνης του ευρώ πριν 

από την κρίση υπήρχε χαλάρωση της δημοσιονο-

μικής πολιτικής, η οποία επέτεινε τις κυκλικές 

διακυμάνσεις. Παράλληλα, οι δημοσιονομικές 

εξελίξεις το 2009 αντανακλούσαν και τη διαφο-

ρετική αντίδραση της δημοσιονομικής πολιτικής 

αυτών των εννέα κρατών-μελών στη χρηματο-

πιστωτική και οικονομική κρίση: στη Λεττονία, 

την Ουγγαρία και τη Ρουμανία, οι οποίες έλα-

βαν οικονομική στήριξη, μεταξύ άλλων, από την 

ΕΕ και το ΔΝΤ, τα συναφή προγράμματα απαι-

τούσαν αυστηρή δημοσιονομική προσαρμογή. Η 

Βουλγαρία, η Εσθονία και η Λιθουανία εφάρμο-

σαν μέτρα συνολικής δημοσιονομικής προσαρμο-

γής με στόχο τη συγκράτηση της ραγδαίας επι-

δείνωσης της δημοσιονομικής τους κατάστασης. 

Στην Πολωνία η δημοσιονομική επίδραση από 

την ελεύθερη λειτουργία των αυτόματων στα-

θεροποιητών αντισταθμίστηκε εν μέρει από την 

περιστολή των δαπανών. Αντίθετα στην Τσεχία 

η δημοσιονομική πολιτική αντανακλούσε αφενός 

την ελεύθερη λειτουργία των αυτόματων σταθε-

ροποιητών και αφετέρου ορισμένα κρατικά μέτρα 

δημοσιονομικής ώθησης. Στη Σουηδία εφαρμό-

στηκε το 2009 μια σημαντική δέσμη μέτρων 

δημοσιονομικής ώθησης.

Για το 2010 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ότι 

ο λόγος ελλείμματος/ΑΕΠ θα παραμείνει πάνω 

από την τιμή αναφοράς σε όλες τις χώρες που 

υπόκεινται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμμα-

τος. Μόνο η Βουλγαρία, η Εσθονία και η Σουηδία 

εκτιμάται ότι θα ανακοινώσουν δημοσιονομικά 

ελλείμματα κάτω του 3% του ΑΕΠ το 2010. 

Και στα εννέα επισκοπούμενα κράτη-μέλη οι 

λόγοι του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ σημείω-

σαν άνοδο, η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις ήταν 

πολύ σημαντική, κυρίως λόγω των μεγάλων δημο-

σιονομικών ελλειμμάτων, της χειροτέρευσης του 

μακροοικονομικού περιβάλλοντος και των παρεμ-

βάσεων με σκοπό τη στήριξη χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων. Μόνο η Ουγγαρία εμφάνισε λόγο χρέ-

ους/ΑΕΠ πάνω από την τιμή αναφοράς (60%) το 

2009, ο οποίος ήταν 78,3%, δηλ. αυξημένος κατά 

5,4 εκατοστιαίες μονάδες σε σχέση με το προη-

γούμενο έτος. Οι άλλες χώρες είχαν χαμηλότερους 

λόγους χρέους. Σε ορισμένες χώρες, οι κυβερνή-

σεις ανέλαβαν κατά τη διάρκεια της κρίσης ενδε-

χόμενες υποχρεώσεις με τη μορφή εγγυήσεων.

Εάν εξεταστεί αναδρομικά η περίοδος 2000-09, 

οι λόγοι δημόσιου χρέους/ΑΕΠ αυξήθηκαν σημα-

ντικά στη Λεττονία (23,8 εκατοστιαίες μονά-

δες), την Ουγγαρία (23,3 εκατοστιαίες μονά-

δες), την Τσεχία (16,9 εκατοστιαίες μονάδες) και 

την Πολωνία (14,2 εκατοστιαίες μονάδες) και 

πολύ λιγότερο στη Λιθουανία, την Εσθονία και 

τη Ρουμανία. Αντίθετα, στη Βουλγαρία και τη 

Σουηδία ο λόγος του χρέους ήταν σαφώς χαμη-

λότερος το 2009 σε σύγκριση με το 2000. Για το 

2010 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ότι και 

στα εννέα εξεταζόμενα κράτη-μέλη ο λόγος του 

χρέους θα σημειώσει άνοδο και μάλιστα πολύ 

σημαντική σε ορισμένες περιπτώσεις.

Όσον αφορά τις μελλοντικές προοπτικές, είναι 

απολύτως απαραίτητο οι εξεταζόμενες χώρες να 

επιτύχουν σε μονιμότερη βάση υγιείς και διατη-

ρήσιμες δημοσιονομικές θέσεις. Οι χώρες που 

υπόκεινται σε απόφαση του Συμβουλίου σχε-

τικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος θα 
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πρέπει να τηρήσουν εγκαίρως και αξιόπιστα τις 

δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο της 

διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος ώστε να 

επιτύχουν τη μείωση των δημοσιονομικών τους 

ελλειμμάτων κάτω από την τιμή αναφοράς εντός 

της συμφωνημένης προθεσμίας. Περαιτέρω δημο-

σιονομική προσαρμογή απαιτείται και στις υπό-

λοιπες χώρες που δεν έχουν ακόμη επιτύχει τους 

μεσοπρόθεσμους δημοσιονομικούς τους στόχους. 

Γενικά, η περαιτέρω προσαρμογή θα επέτρεπε να 

αντιμετωπιστούν οι δημοσιονομικές προκλήσεις 

που σχετίζονται με τη γήρανση του πληθυσμού. 

Ένα ισχυρό δημοσιονομικό πλαίσιο θα μπορούσε 

να στηρίξει τη δημοσιονομική προσαρμογή και 

να περιορίσει τις υπερβάσεις των δημόσιων δαπα-

νών, ενώ παράλληλα θα βοηθούσε να αποτραπεί 

η επανεμφάνιση μακροοικονομικών ανισορρο-

πιών. Οι στρατηγικές δημοσιονομικής προσαρ-

μογής θα πρέπει να επικεντρώνονται στη βελτί-

ωση της ποιότητας των δημόσιων οικονομικών 

μέσω της ενίσχυσης των επενδύσεων που συντε-

λούν στην αύξηση της παραγωγικότητας. 

ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ

Μεταξύ των χωρών που εξετάζονται στην 

παρούσα έκθεση για τη σύγκλιση, η Εσθονία, η 

Λεττονία και η Λιθουανία είναι επί του παρό-

ντος μέλη του ΜΣΙ ΙΙ. Τα νομίσματα αυτών των 

κρατών-μελών συμμετέχουν στον ΜΣΙ ΙΙ επί δύο 

έτη και πλέον πριν από την εξέταση για την αξι-

ολόγηση της σύγκλισης, όπως προβλέπεται στο 

άρθρο 140 της Συνθήκης. Οι συμφωνίες για τη 

συμμετοχή στον ΜΣΙ ΙΙ βασίστηκαν σε σειρά 

δεσμεύσεων των αρμόδιων αρχών που αφορού-

σαν, μεταξύ άλλων, την άσκηση υγιών δημοσιο-

νομικών πολιτικών, την προώθηση μετριοπαθών 

μισθολογικών αυξήσεων, τη συγκράτηση της 

πιστωτικής επέκτασης και την εφαρμογή περαι-

τέρω διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Σε όλες τις 

περιπτώσεις υπήρξαν μονομερείς δεσμεύσεις από 

την πλευρά των συγκεκριμένων χωρών για τη 

διατήρηση στενότερων περιθωρίων διακύμαν-

σης. Αυτές οι μονομερείς δεσμεύσεις δεν συνε-

πάγονται πρόσθετες υποχρεώσεις για την ΕΚΤ. 

Ειδικότερα, έγινε δεκτή η ένταξη της Εσθονίας 

και της Λιθουανίας στον ΜΣΙ ΙΙ με το ισχύον 

καθεστώς επιτροπής συναλλάγματος. Οι αρχές 

της Λεττονίας δήλωσαν επίσης ότι δεσμεύονται 

μονομερώς να διατηρούν τη συναλλαγματική 

ισοτιμία του λατς ίση προς την κεντρική του ισο-

τιμία έναντι του ευρώ, με περιθώρια διακύμαν-

σης ±1%. Τα νομίσματα των άλλων έξι χωρών 

παρέμειναν εκτός του μηχανισμού συναλλαγμα-

τικών ισοτιμιών την περίοδο αυτή. 

Καμία από τις κεντρικές ισοτιμίες των νομισμά-

των που συμμετέχουν στον ΜΣΙ ΙΙ και εξετάζονται 

στην παρούσα έκθεση δεν υποτιμήθηκε κατά την 

επισκοπούμενη περίοδο (24.4.2008-23.4.2010). 

Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες της κορώνας 

Εσθονίας και του λίτας Λιθουανίας παρέμειναν 

συνεχώς ίσες προς τις αντίστοιχες κεντρικές τους 

ισοτιμίες. Αντίθετα, η μεταβλητότητα της συναλ-

λαγματικής ισοτιμίας του λατς Λεττονίας ένα-

ντι του ευρώ εντός των μονομερώς καθορισμέ-

νων περιθωρίων διακύμανσης ±1% κορυφώθηκε 

τον Ιούλιο του 2009 και υποχώρησε στη συνέ-

χεια. Υπήρξαν πολλές περιπτώσεις σοβαρών εντά-

σεων στις αγορές κατά τις οποίες η συναλλαγμα-

τική ισοτιμία του λεττονικού νομίσματος έφθασε 

κοντά στο κάτω όριο των περιθωρίων διακύμαν-

σης που έχει θέσει μονομερώς η χώρα. Η κατάρ-

ρευση της Lehman Brothers το Σεπτέμβριο του 

2008, οι δυσμενείς προοπτικές για την οικονο-

μία της Λεττονίας, οι φημολογίες σχετικά με το 

ενδεχόμενο υποτίμησης της κεντρικής ισοτιμίας 

της χώρας στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ, οι υποβαθμί-

σεις της πιστοληπτικής της ικανότητας από διά-

φορους οργανισμούς αξιολόγησης και τα αυξα-

νόμενα προβλήματα ρευστότητας στο τραπεζικό 

σύστημα, χαρακτήρισαν μια πρώτη φάση σοβα-

ρών εντάσεων που διήρκεσε από τον Οκτώβριο 

έως το Δεκέμβριο του 2008. Καθώς οι εντάσεις 

αυτές εξελίχθηκαν σε προβλήματα του ισοζυγίου 

πληρωμών, η Λεττονία αναγκάστηκε να ζητή-

σει διεθνή οικονομική στήριξη και συμφώνησε 

στην εφαρμογή ενός αποφασιστικού προγράμμα-

τος οικονομικής προσαρμογής για τη σταθερο-

ποίηση του χρηματοπιστωτικού τομέα, την απο-

κατάσταση της εμπιστοσύνης και την ανάκτηση 

της ανταγωνιστικότητας της χώρας. Ένα δεύ-

τερο επεισόδιο σοβαρών εντάσεων σημειώθηκε 

μεταξύ Μαρτίου και Ιουνίου 2009, το οποίο αντα-

νακλούσε τη ραγδαία επιδείνωση της οικονομίας 

και των δημόσιων οικονομικών της Λεττονίας, τις 

περαιτέρω υποβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικα-

νότητας της χώρας και τις ανησυχίες των επενδυ-

τών όσον αφορά το ενδεχόμενο να μην τηρηθούν 



39
ΕΚΤ

Έκθεση για τη Σύγκλιση

Μάιος 2010

3 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΣΥΓΚΛΙΣΗ 

οι όροι της συμφωνίας για την παροχή διεθνούς 

οικονομικής στήριξης προς τη χώρα. Το γεγονός 

αυτό μπορεί να επηρέασε και τη μεταβλητότητα 

των χρηματοπιστωτικών αγορών στην Εσθονία 

και τη Λιθουανία. Η κατάσταση στη Λεττονία 

βελτιώθηκε τον Ιούνιο του 2009 όταν ανακοινώ-

θηκε το πρόγραμμα περικοπών στον προϋπολο-

γισμό του 2009. Η αβεβαιότητα όσον αφορά την 

υιοθέτηση δημοσιονομικών μέτρων από το λετ-

τονικό κοινοβούλιο το Σεπτέμβριο του 2009 οδή-

γησε σε μια νέα περίοδο πιέσεων στη συναλλαγ-

ματική ισοτιμία. Η συναλλαγματική ισοτιμία του 

λεττονικού λατς κινήθηκε κοντά στο κάτω όριο 

των μονομερώς καθορισμένων περιθωρίων δια-

κύμανσης ±1% τον Οκτώβριο του 2009. Η Eesti 

Pank συνήψε προληπτικού χαρακτήρα συμφω-

νία με τη Sveriges Riksbank το 2009, η οποία δεν 

ενεργοποιήθηκε και έληξε στο τέλος του 2009. Η 

Latvijas Banka συνήψε συμφωνία πράξης ανταλ-

λαγής νομισμάτων με τη Sveriges Riksbank και 

την Danmarks Nationalbank το 2008, η οποία επί-

σης έληξε στο τέλος του 2009. 

Το βουλγαρικό νόμισμα δεν συμμετείχε στον 

ΜΣΙ ΙΙ αλλά ήταν συνδεδεμένο με το ευρώ στο 

πλαίσιο καθεστώτος επιτροπής συναλλάγματος. 

Τα υπόλοιπα νομίσματα εκτός του ΜΣΙ ΙΙ υποχώ-

ρησαν σημαντικά έναντι του ευρώ κατά την επι-

σκοπούμενη περίοδο. Από τα τέλη του 2008 έως 

το Μάρτιο του 2009, τα νομίσματα αυτά δέχθη-

καν πιέσεις υποτίμησης υπό συνθήκες αυξημένης 

αβεβαιότητας στις παγκόσμιες χρηματοπιστω-

τικές αγορές, που αντανακλούσαν κυρίως την 

κατάρρευση της Lehman Brothers το Σεπτέμβριο 

του 2008, τις δυσμενείς οικονομικές προοπτικές 

των χωρών και τις ανησυχίες των επενδυτών για 

τις εξωτερικές ευπάθειες δεδομένης της αυξημέ-

νης απροθυμίας για ανάληψη κινδύνων. Η βαθ-

μιαία εξομάλυνση των συνθηκών στις παγκό-

σμιες χρηματοπιστωτικές αγορές συνέβαλε στη 

μερική αντιστροφή αυτών των υποτιμήσεων. Η 

μεγαλύτερη υποτίμηση νομίσματος σε σχέση με 

τα μέσα επίπεδα του Απριλίου 2008 σημειώθηκε 

στην Πολωνία. Το Μάιο του 2009 η Εκτελεστική 

Επιτροπή του ΔΝΤ ενέκρινε μια προληπτικού 

χαρακτήρα συμφωνία με την Πολωνία διάρκειας 

ενός έτους στο πλαίσιο της ευέλικτης πιστωτικής 

διευκόλυνσης (Flexible Credit Line) με στόχο 

τη στήριξη της χώρας για την αντιμετώπιση της 

παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής 

κρίσης. Στη Σουηδία, οι εκτιμήσεις των επενδυ-

τών για τα κράτη της Βαλτικής, στα οποία δρα-

στηριοποιούνται πολύ οι σουηδικές τράπεζες, 

συνέβαλαν στην άσκηση σημαντικής καθοδικής 

πίεσης στη σουηδική κορώνα. Κατά την περίοδο 

αναφοράς, η Sveriges Riksbank ανακοίνωσε διά-

φορα μέτρα για την προώθηση της χρηματοπι-

στωτικής σταθερότητας, συμπεριλαμβανομένης 

της ενίσχυσης των συναλλαγματικών της διαθε-

σίμων μέσω (προληπτικού χαρακτήρα) συμφω-

νιών με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ 

και την ΕΚΤ. Έπειτα από τις ισχυρές πιέσεις 

υποτίμησης που δέχθηκε η ισοτιμία του ουγ-

γρικού νομίσματος, το Νοέμβριο του 2008 η 

Εκτελεστική Επιτροπή του ΔΝΤ ενέκρινε μια 

εφεδρική (stand-by) συμφωνία με την Ουγγαρία 

με στόχο να αποτραπεί τυχόν κλιμάκωση των πιέ-

σεων στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Oμοίως, 

μια διεθνής δέσμη μέτρων οικονομικής στήριξης 

από την ΕΕ και το ΔΝΤ συμφωνήθηκε και για τη 

Ρουμανία το Μάρτιο του 2009 με στόχο να τεθεί 

η οικονομία σε τροχιά αξιόπιστης και διατηρή-

σιμης ανάπτυξης. Λιγότερο έντονες ήταν οι πιέ-

σεις υποτίμησης που ασκήθηκαν στην κορώνα 

Τσεχίας, η οποία επανήλθε σε πορεία ανατίμη-

σης στην αρχή του 2010.

ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ

Η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση, η γενικότερη 

επανεκτίμηση των κινδύνων και η επιδείνωση 

των μακροοικονομικών συνθηκών επηρέασαν 

αρνητικά τις εξελίξεις στις αγορές μακροπρό-

θεσμων ομολόγων, με συνέπεια να διευρυνθούν 

σημαντικά οι διαφορές των μακροπρόθεσμων 

επιτοκίων έναντι του μέσου όρου της ζώνης του 

ευρώ κατά την επισκοπούμενη περίοδο. Οι αγο-

ρές άρχισαν να εκδηλώνουν αυξημένη διαφορο-

ποίηση αξιολογώντας τις εξωτερικές και εσω-

τερικές τους ευπάθειες, την επιδείνωση των 

δημοσιονομικών τους επιδόσεων και τις προο-

πτικές διατηρήσιμης σύγκλισης.

Κατά το δωδεκάμηνο αναφοράς από τον Απρίλιο 

του 2009 έως το Μάρτιο του 2010, η τιμή αναφο-

ράς για τα μακροπρόθεσμα επιτόκια ήταν 6,0%. 

Η τιμή αυτή υπολογίστηκε με την πρόσθεση 2 

εκατοστιαίων μονάδων στον απλό αριθμητικό 

μέσο όρο των μακροπρόθεσμων επιτοκίων των 
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δύο χωρών της ΕΕ με εναρμονισμένο μακροπρό-

θεσμο επιτόκιο βάσει των οποίων υπολογίστηκε 

η τιμή αναφοράς για το κριτήριο της σταθερό-

τητας των τιμών, δηλ. του Βελγίου (3,8%) και 

της Πορτογαλίας (4,2%). Το τρίτο κράτος-μέλος 

βάσει του οποίου υπολογίζεται η τιμή αναφοράς 

για τη σταθερότητα των τιμών είναι η Εσθονία, 

για την οποία όμως δεν υπάρχει διαθέσιμο εναρ-

μονισμένο μακροπρόθεσμο επιτόκιο και άρα 

ούτε και στοιχεία που θα μπορούσαν να χρησι-

μοποιηθούν για τον υπολογισμό της τιμής ανα-

φοράς για τα εν λόγω επιτόκια. Την περίοδο ανα-

φοράς, το μακροπρόθεσμο επιτόκιο της ζώνης 

του ευρώ ήταν κατά μέσο όρο 3,8%.

Κατά την περίοδο αναφοράς, μόνο δύο από 

τα εξεταζόμενα κράτη-μέλη (η Τσεχία και η 

Σουηδία) είχαν μέσα μακροπρόθεσμα επιτόκια 

χαμηλότερα από την τιμή αναφοράς (βλ. συγκε-

ντρωτικό πίνακα).

Στην Πολωνία και τη Βουλγαρία τα μακροπρό-

θεσμα επιτόκια ήταν κατά μέσο όρο 6,1% και 

6,9% αντίστοιχα, ενώ η μέση διαφορά τους ένα-

ντι της ζώνης του ευρώ ανερχόταν σε 236 μονά-

δες βάσης στην Πολωνία και σε 315 μονάδες 

βάσης στη Βουλγαρία κατά την περίοδο αναφο-

ράς. Οι ανησυχίες αναφορικά με την εκδήλωση 

δημοσιονομικών προβλημάτων στην Πολωνία 

και εξωτερικών ευπαθειών στη Βουλγαρία συνέ-

βαλαν ώστε να διατηρηθούν σε σχετικά υψηλά 

επίπεδα οι διαφορές των μακροπρόθεσμων επι-

τοκίων τους. Τα μακροπρόθεσμα επιτόκια της 

Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας και 

της Ρουμανίας κατά την περίοδο αναφοράς βρί-

σκονταν σε ακόμη υψηλότερο επίπεδο σε σχέση 

με την τιμή αναφοράς. Ειδικότερα, τα μακροπρό-

θεσμα επιτόκια της Ουγγαρίας και της Ρουμανίας 

επηρεάστηκαν από την αβεβαιότητα όσον αφορά 

τη διατηρησιμότητα της δημοσιονομικής πολιτι-

κής τους και κατά μέσο όρο ήταν λίγο χαμηλό-

τερα από 10% (8,4% στην Ουγγαρία και 9,4% 

στη Ρουμανία). Οι μέσες διαφορές των επιτοκίων 

των χωρών αυτών έναντι της ζώνης του ευρώ 

κυμαίνονταν γύρω στις 460-570 μονάδες βάσης. 

Μετά τη συσσώρευση σημαντικών δημοσιονομι-

κών ανισορροπιών κατά τα προηγούμενα έτη, η 

Λεττονία και η Λιθουανία επηρεάστηκαν έντονα 

από την αναταραχή στις διεθνείς χρηματοπιστω-

τικές αγορές, όπως δείχνει η κατακόρυφη άνο-

δος των μακροπρόθεσμων επιτοκίων τους, τα 

οποία ανήλθαν κατά μέσο όρο σε 12,7% και 

12,1% αντίστοιχα, ενώ οι διαφορές τους έναντι 

του μέσου όρου της ζώνης του ευρώ διαμορφώ-

θηκαν σε ιστορικώς υψηλά επίπεδα (895 και 835 

μονάδες βάσης αντίστοιχα).

Όσον αφορά την Εσθονία, ελλείψει ανεπτυγ-

μένης αγοράς ομολόγων σε κορώνες Εσθονίας 

και επειδή το επίπεδο του δημόσιο χρέους της 

είναι χαμηλό, δεν υπάρχει διαθέσιμο εναρμονι-

σμένο μακροπρόθεσμο επιτόκιο. Αυτό δυσχε-

ραίνει την αξιολόγηση της σύγκλισης πριν από 

την υιοθέτηση του ευρώ. Γι’ αυτό διεξάγεται 

ευρύτερη ανάλυση βάσει διαφόρων δεικτών, οι 

οποίοι μπορούν να παράσχουν ορισμένες ενδεί-

ξεις όσον αφορά τις εκτιμήσεις της αγοράς για τη 

διάρκεια της επιτευχθείσας σύγκλισης. Ιδίως εξε-

τάζονται διάφοροι χρηματοπιστωτικοί δείκτες, 

όπως οι διαφορές των άμεσων και των προθε-

σμιακών επιτοκίων της αγοράς χρήματος έναντι 

της ζώνης του ευρώ και τα επιτόκια των δανείων 

των ΝΧΙ προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις 

του μη χρηματοπιστωτικού τομέα με μακροπρό-

θεσμη αρχική περίοδο καθορισμού επιτοκίου ή 

διάρκεια. Επιπλέον, χρησιμοποιούνται οι διαβαθ-

μίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας, 

καθώς και ανάλυση των υποκείμενων μακρο-

οικονομικών μεταβλητών, όπως η εξέλιξη του 

ισοζυγίου πληρωμών ή του δημόσιου χρέους. 

Συνολικά, από τις εξελίξεις στις χρηματοπιστω-

τικές αγορές κατά την περίοδο αναφοράς προκύ-

πτουν ανάμικτες εκτιμήσεις. Πάντως, ορισμένοι 

δείκτες υποδηλώνουν ότι οι συμμετέχοντες στις 

αγορές είχαν σοβαρές ανησυχίες όσον αφορά τη 

διατηρησιμότητα της σύγκλισης στην Εσθονία, 

οι οποίες υπήρξαν ιδιαίτερα έντονες στο αποκο-

ρύφωμα της παγκόσμιας κρίσης. Από τα τέλη 

του 2009, η μείωση της απροθυμίας ανάληψης 

κινδύνων παγκοσμίως, οι δημοσιονομικές εξελί-

ξεις και οι εκτιμήσεις των συμμετεχόντων στην 

αγορά σχετικά με την προοπτική υιοθέτησης του 

ευρώ από την Εσθονία συνέβαλαν στο μετρια-

σμό των πιέσεων στην αγορά. 
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4 ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΤΑ ΧΩΡΑ

4.1 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Κατά το δωδεκάμηνο αναφοράς από τον Απρίλιο 

του 2009 έως το Μάρτιο του 2010, η Βουλγαρία 

κατέγραψε μέσο ρυθμό πληθωρισμού βάσει του 

ΕνΔΤΚ 1,7%, δηλ. αρκετά υψηλότερο από την 

τιμή αναφοράς (1,0%) για το κριτήριο της στα-

θερότητας των τιμών.

Εξεταζόμενος αναδρομικά σε μια μακρότερη 

περίοδο, ο πληθωρισμός των τιμών καταναλωτή 

στη Βουλγαρία ήταν μάλλον ευμετάβλητος και 

κατά μέσο όρο ανερχόταν σε 6,7% ετησίως την 

περίοδο 2000-09. Από το 2000 έως το 2003 ο 

πληθωρισμός υποχωρούσε σταδιακά, έπειτα 

όμως αυξήθηκε σημαντικά και πάλι. Αφού κορυ-

φώθηκε στο 12,0% το 2008, υποχώρησε έντονα 

στο 2,5% το 2009. Η αύξηση του πληθωρισμού 

μετά το 2003 αντανακλούσε τις προσαρμογές 

των διοικητικά καθοριζόμενων τιμών, την εναρ-

μόνιση των ειδικών φόρων κατανάλωσης προς τα 

επίπεδα της ΕΕ, μια σειρά αναταραχών από την 

πλευρά της προσφοράς (όπως οι μεγάλες αυξή-

σεις των διεθνών τιμών της ενέργειας και των 

τροφίμων), καθώς και αυξανόμενες πιέσεις από 

την πλευρά της ζήτησης. Η εύρωστη οικονομική 

επέκταση από το 2004 έως το 2008 συνοδεύθηκε 

από τη συσσώρευση σημαντικών μακροοικονο-

μικών ανισορροπιών και στοιχείων ευπάθειας. Η 

υπερθέρμανση της οικονομίας τροφοδοτήθηκε 

από τις υψηλές εισροές ξένων άμεσων επενδύ-

σεων και την ιδιαίτερα έντονη πιστωτική επέ-

κταση. Η εξαιρετικά ταχεία αύξηση της μισθο-

λογικής δαπάνης ανά μισθωτό μεταξύ 2007 και 

2009, η οποία υπερέβαινε σημαντικά την άνοδο 

της παραγωγικότητας της εργασίας, προκάλεσε 

μείωση της ανταγωνιστικότητας. Την αναγκαία 

διόρθωση αυτών των μη διατηρήσιμων οικονομι-

κών τάσεων στήριξαν η συρρίκνωση του παγκό-

σμιου εμπορίου και η επιβράδυνση των εισροών 

κεφαλαίων μετά από την παγκόσμια χρηματοπι-

στωτική και οικονομική κρίση. Όσον αφορά τις 

πρόσφατες εξελίξεις, ο ετήσιος ρυθμός πληθωρι-

σμού βάσει του ΕνΔΤΚ ακολούθησε σε γενικές 

γραμμές πτωτική πορεία το 2009, αλλά άρχισε 

να αυξάνεται και πάλι τον Οκτώβριο του 2009 

και διαμορφώθηκε σε 2,4% το Μάρτιο του 2010. 

Η σημερινή εικόνα του πληθωρισμού πρέπει να 

εξεταστεί στο πλαίσιο της έντονης υποχώρησης 

της εγχώριας δαπάνης. Επιπλέον, η σημαντική 

μείωση του πληθωρισμού το περασμένο έτος 

αντανακλά και την επίδραση των χαμηλότερων 

σε σύγκριση με το 2008 τιμών των ειδών διατρο-

φής και της ενέργειας.

Οι πιο πρόσφατες διαθέσιμες προβλέψεις μεγά-

λων διεθνών οργανισμών για τον πληθωρισμό 

κυμαίνονται από 2,2% έως 2,6% για το 2010 και 

από 2,7% έως 3,2% για το 2011. Ο κυριότερος 

ανοδικός κίνδυνος για τη μελλοντική πορεία του 

πληθωρισμού είναι να σημειωθούν μεγαλύτε-

ρες από τις αναμενόμενες αυξήσεις των διεθνών 

τιμών των βασικών εμπορευμάτων, ενώ η τυχόν 

ενίσχυση της αρνητικής επίδρασης του αυξανό-

μενου αχρησιμοποίητου παραγωγικού δυναμικού 

στους μισθούς και την εγχώρια ζήτηση αποτε-

λεί πηγή καθοδικού κινδύνου βραχυπρόθεσμα. 

Σε ευρύτερο μελλοντικό ορίζοντα, η διαδικα-

σία πραγματικής σύγκλισης ενδέχεται να επηρε-

άσει τον πληθωρισμό τα επόμενα έτη, δεδομέ-

νου ότι το κατά κεφαλήν ΑΕΠ και τα επίπεδα 

των τιμών παραμένουν σημαντικά χαμηλότερα 

στη Βουλγαρία από ό,τι στη ζώνη του ευρώ. 

Ωστόσο, είναι δύσκολο να εκτιμηθεί το ακριβές 

μέγεθος της πληθωριστικής επίδρασης που θα 

έχει αυτή η διαδικασία πραγματικής σύγκλισης. 

Μόλις αρχίσει να αυξάνεται και πάλι το προϊόν, 

στο καθεστώς σταθερής συναλλαγματικής ισοτι-

μίας, η υποκείμενη τάση ανατίμησης της πραγ-

ματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας είναι πιθα-

νόν να εκδηλωθεί με άνοδο του πληθωρισμού. 

Λόγω του καθεστώτος επιτροπής συναλλάγματος 

και των περιορισμών των εναλλακτικών μέσων 

αντικυκλικής πολιτικής, είναι ίσως δύσκολο να 

αποτραπεί η εκ νέου συσσώρευση μακροοικονο-

μικών ανισορροπιών, συμπεριλαμβανομένων και 

υψηλών ρυθμών πληθωρισμού.

Η Βουλγαρία δεν υπόκειται σε απόφαση του 

Συμβουλίου της ΕΕ σχετικά με την ύπαρξη 

υπερβολικού ελλείμματος, αλλά η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή έχει ήδη κινήσει διαδικασία υπερβολι-

κού ελλείμματος κατά της χώρας συντάσσοντας 

έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 126 (3). Κατά το 

έτος αναφοράς (2009), η Βουλγαρία κατέγραψε 

έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης ίσο προς 3,9% 

του ΑΕΠ, δηλ. υψηλότερο από την τιμή αναφο-

ράς 3%. Ο λόγος του χρέους της γενικής κυβέρ-
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νησης προς το ΑΕΠ ανήλθε σε 14,8%, δηλ. ήταν 

πολύ χαμηλότερος από την τιμή αναφοράς (60%). 

Για το 2010, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει 

μείωση του λόγου του ελλείμματος προς το ΑΕΠ 

σε 2,8% και αύξηση του λόγου του δημόσιου χρέ-

ους σε 17,4%. Όσον αφορά άλλους δημοσιονο-

μικούς παράγοντες, ο λόγος του ελλείμματος δεν 

υπερέβαινε το λόγο των δημόσιων επενδύσεων 

προς το ΑΕΠ το 2009. Όσον αφορά τη διατη-

ρησιμότητα των δημόσιων οικονομικών, σύμ-

φωνα με την Έκθεση Διατηρησιμότητας 2009 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Βουλγαρία αντι-

μετωπίζει μικρό κίνδυνο. Απαιτείται περαιτέρω 

δημοσιονομική προσαρμογή προκειμένου να 

συμμορφωθεί η Βουλγαρία προς το μεσοπρόθε-

σμο δημοσιονομικό στόχο που προβλέπεται στο 

Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και ο 

οποίος ποσοτικοποιείται στο πρόγραμμα σύγκλι-

σης ως κυκλικά προσαρμοσμένο πλεόνασμα 

ίσο προς 0,5% του ΑΕΠ, χωρίς να λαμβάνονται 

υπόψη έκτακτα μέτρα προσωρινού χαρακτήρα.

Κατά τη διετία αναφοράς, το λεβ Βουλγαρίας δεν 

συμμετείχε στον ΜΣΙ ΙΙ, αλλά ήταν συνδεδεμένο 

με το ευρώ στο πλαίσιο του καθεστώτος επιτρο-

πής συναλλάγματος που υιοθετήθηκε τον Ιούλιο 

του 1997. Το βουλγαρικό νόμισμα δεν απέκλινε 

από την ισοτιμία των 1,95583 λέβα ανά ευρώ. Οι 

διαφορές των βραχυπρόθεσμων επιτοκίων έναντι 

του EURIBOR τριών μηνών διευρύνθηκαν σε 4,8 

εκατοστιαίες μονάδες το πρώτο εξάμηνο του 2009, 

κατόπιν όμως περιορίστηκαν σε 3,6 εκατοστιαίες 

μονάδες. Το Μάρτιο του 2010, η πραγματική 

συναλλαγματική ισοτιμία του λεβ Βουλγαρίας, 

τόσο διμερώς έναντι του ευρώ όσο και σε όρους 

σταθμισμένης συναλλαγματικής ισοτιμίας, διαμορ-

φώθηκε αρκετά πάνω από τους ιστορικούς μέσους 

όρους της τελευταίας δεκαετίας. Το έλλειμμα του 

συνολικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και 

κεφαλαιακών μεταβιβάσεων αυξανόταν σταδι-

ακά, από 2,4% του ΑΕΠ το 2002 σε πολύ υψηλά 

επίπεδα 28,9% του ΑΕΠ το 2007. Μετά από τη 

σημαντική πτώση της εγχώριας ζήτησης, η οποία 

οδήγησε σε μείωση των εισαγωγών, το έλλειμμα 

του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφα-

λαιακών μεταβιβάσεων περιορίστηκε δραστικά 

από 23,2% του ΑΕΠ το 2008 σε 8,0% το 2009. 

Ως αποτέλεσμα των εξελίξεων στο ισοζύγιο τρε-

χουσών συναλλαγών, η καθαρή διεθνής επενδυ-

τική θέση της χώρας επιδεινώθηκε σημαντικά, από 

-34,4% του ΑΕΠ το 2000 σε -109,6% το 2009.

Κατά την περίοδο αναφοράς από τον Απρίλιο 

του 2009 έως το Μάρτιο του 2010, τα μακροπρό-

θεσμα επιτόκια ήταν κατά μέσο όρο 6,9%, δηλ. 

υψηλότερα από την τιμή αναφοράς για το κριτή-

ριο των επιτοκίων. Τα μακροπρόθεσμα επιτόκια 

και η διαφορά τους έναντι των αποδόσεων των 

ομολόγων στη ζώνη του ευρώ αυξήθηκαν σημα-

ντικά κατά την περίοδο αναφοράς και κορυφώ-

θηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2009. Με την υπο-

χώρηση των εντάσεων στις χρηματοπιστωτικές 

αγορές τα μακροπρόθεσμα επιτόκια κατέγραψαν 

σημαντική πτώση και διαμορφώθηκαν σε 5,8% 

το Μάρτιο του 2010.

Η επίτευξη ενός περιβάλλοντος που θα συντε-

λεί σε διατηρήσιμη σύγκλιση στη Βουλγαρία 

απαιτεί, μεταξύ άλλων, την άσκηση οικονομι-

κών πολιτικών προσανατολισμένων στη γενικό-

τερη μακροοικονομική σταθερότητα, συμπερι-

λαμβανομένης της διατηρήσιμης σταθερότητας 

των τιμών. Δεδομένου ότι υπό το ισχύον καθε-

στώς επιτροπής συναλλάγματος τα περιθώρια 

ελιγμών της νομισματικής πολιτικής είναι περι-

ορισμένα, θα πρέπει οπωσδήποτε άλλοι τομείς 

πολιτικής να παρέχουν στην οικονομία τα ανα-

γκαία μέσα για την αντιμετώπιση των διαταρα-

χών που αφορούν τη συγκεκριμένη χώρα και 

την αποφυγή της επανεμφάνισης μακροοικονο-

μικών ανισορροπιών. Ειδικότερα, οι αρχές της 

Βουλγαρίας πρέπει να συνεχίσουν τη διαδικασία 

δημοσιονομικής προσαρμογής και να αποφύγουν 

αυστηρά τις υπερβάσεις των δημόσιων δαπανών. 

Επίσης, η Βουλγαρία θα πρέπει να αντιμετωπίσει 

ένα ευρύ φάσμα προκλήσεων οικονομικής πολι-

τικής, οι οποίες περιγράφονται εκτενέστερα στο 

Κεφάλαιο 5.

Η νομοθεσία της Βουλγαρίας δεν συμμορφώ-

νεται προς όλες τις απαιτήσεις όσον αφορά την 

ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας, την απα-

γόρευση της νομισματικής χρηματοδότησης 

και τη νομική ενσωμάτωση στο Ευρωσύστημα. 

Η Βουλγαρία είναι κράτος-μέλος με παρέκ-

κλιση και ως εκ τούτου θα πρέπει να προβεί σε 

όλες τις απαιτούμενες προσαρμογές βάσει του 

άρθρου 131 της Συνθήκης.
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4.2 ΤΣΕΧΙΑ

Κατά το δωδεκάμηνο αναφοράς από τον Απρίλιο 

του 2009 έως το Μάρτιο του 2010, η Τσεχία 

κατέγραψε μέσο ρυθμό πληθωρισμού βάσει του 

ΕνΔΤΚ 0,3%, δηλ. αρκετά χαμηλότερο από την 

τιμή αναφοράς (1,0%) για το κριτήριο της στα-

θερότητας των τιμών.

Εξεταζόμενος αναδρομικά σε μια μακρότερη 

περίοδο, ο πληθωρισμός των τιμών κατανα-

λωτή στην Τσεχία ακολούθησε σε γενικές γραμ-

μές καθοδική πορεία μέχρι το 2003 και κατό-

πιν κυμάνθηκε ως επί το πλείστον μεταξύ 1% 

και 3%. Στο τέλος του 2007 άρχισε να αυξά-

νεται, κορυφώθηκε το 2008, ενώ μειώθηκε 

σημαντικά το 2009, φθάνοντας στο 0,6% κατά 

μέσο όρο για το σύνολο του έτους. Η εξέλιξη 

του πληθωρισμού θα πρέπει να εξεταστεί στο 

πλαίσιο της ταχύρρυθμης αύξησης του πραγ-

ματικού ΑΕΠ κατά το μεγαλύτερο μέρος της 

 προηγούμενης δεκαετίας, προτού δηλ. η οικο-

νομία αρχίσει να επιβραδύνεται έντονα το 2008 

μετά την παγκόσμια οικονομική και χρηματοπι-

στωτική κρίση. Ο ρυθμός ανόδου του κόστους 

εργασίας ανά μονάδα προϊόντος επιταχύνθηκε, 

ιδίως μετά το 2005, λόγω της αυξανόμενης στε-

νότητας στην αγορά εργασίας. Το 2009 οι συν-

θήκες στην αγορά εργασίας επιδεινώθηκαν 

σημαντικά και το β΄ τρίμηνο του 2009 ο ρυθ-

μός αύξησης της μισθολογικής δαπάνης ανά 

μισθωτό έγινε  αρνητικός. Ωστόσο, η μείωση 

της παραγωγικότητας περιόρισε την υποχώρηση 

του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος. 

Η μείωση των τιμών των εισαγομένων κατά το 

μεγαλύτερο μέρος της εξεταζόμενης περιόδου 

αντανακλούσε σε μεγάλο βαθμό την ανατίμηση 

της σταθμισμένης συναλλαγματικής ισοτιμίας. 

Όσον αφορά τις πρόσφατες εξελίξεις, ο πλη-

θωρισμός βάσει του ΕνΔΤΚ υποχώρησε σημα-

ντικά και έγινε αρνητικός το δεύτερο εξάμηνο 

του 2009. Η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού 

οφείλεται στη  σταδιακή εξάλειψη της επίδρα-

σης των αυξήσεων των διοικητικά καθοριζόμε-

νων τιμών, καθώς και στην πτώση των διεθνών 

τιμών της ενέργειας. Προς το τέλος του 2009 ο 

πληθωρισμός άρχισε να  αυξάνεται εκ νέου λόγω 

της επίδρασης από τη βάση σύγκρισης και στο 

πλαίσιο της αύξησης των διεθνών τιμών των 

βασικών εμπορευμάτων, φθάνοντας στο 0,4% 

το Μάρτιο του 2010.

Οι πιο πρόσφατες διαθέσιμες προβλέψεις μεγά-

λων διεθνών οργανισμών για τον πληθωρισμό 

κυμαίνονται από 1,0% έως 1,6% για το 2010 και 

από 1,3% έως 2,2% για το 2011. Οι ανοδικοί κίν-

δυνοι που περιβάλλουν τις εν λόγω προβλέψεις 

συνδέονται με το ενδεχόμενο να σημειωθούν 

μεγαλύτερες από τις αναμενόμενες αυξήσεις των 

τιμών των βασικών εμπορευμάτων, ιδίως των 

διεθνών τιμών του πετρελαίου, ενώ οι εξαγωγι-

κές επιδόσεις, χωρίς τη στήριξη που παρέχουν 

τα προγράμματα απόσυρσης παλαιών οχημάτων, 

είναι πηγή καθοδικών κινδύνων. Σε ευρύτερο 

μελλοντικό ορίζοντα, η διαδικασία πραγματι-

κής σύγκλισης ενδέχεται να επηρεάσει τον πλη-

θωρισμό ή/και την ονομαστική συναλλαγματική 

ισοτιμία τα επόμενα έτη, δεδομένου ότι το κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ και τα επίπεδα των τιμών παραμέ-

νουν χαμηλότερα στην Τσεχία από ό,τι στη ζώνη 

του ευρώ. Ωστόσο, είναι δύσκολο να εκτιμηθεί 

το ακριβές μέγεθος αυτής της επίδρασης.

Η Τσεχία υπόκειται επί του παρόντος σε από-

φαση του Συμβουλίου της ΕΕ σχετικά με την 

ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος. Κατά το έτος 

αναφοράς (2009), κατέγραψε έλλειμμα της γενι-

κής κυβέρνησης ίσο προς 5,9% του ΑΕΠ, δηλ. 

αρκετά υψηλότερο από την τιμή αναφοράς 3%. 

Ο λόγος του χρέους της γενικής κυβέρνησης 

προς το ΑΕΠ ήταν 35,4%, δηλ. αρκετά χαμηλό-

τερος από την τιμή αναφοράς 60%. Για το 2010, 

η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει μείωση του 

λόγου του ελλείμματος σε 5,7% και αύξηση του 

λόγου του δημόσιου χρέους σε 39,8%. Όσον 

αφορά άλλους δημοσιονομικούς παράγοντες, ο 

λόγος του ελλείμματος υπερέβαινε το λόγο των 

δημόσιων επενδύσεων προς το ΑΕΠ το 2009. 

Σύμφωνα με την Έκθεση Διατηρησιμότητας 

2009 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η χώρα φαίνε-

ται να αντιμετωπίζει μεγάλο κίνδυνο όσον αφορά 

τη διατηρησιμότητα των δημόσιων οικονομικών 

της. Απαιτείται συνολική δημοσιονομική προ-

σαρμογή προκειμένου να συμμορφωθεί η Τσεχία 

προς το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό στόχο 

που προβλέπεται στο Σύμφωνο Σταθερότητας 

και Ανάπτυξης και ο οποίος ποσοτικοποιείται 

στο επικαιροποιημένο πρόγραμμα σύγκλισης ως 
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κυκλικά προσαρμοσμένο έλλειμμα ίσο προς 1% 

του ΑΕΠ, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη έκτακτα 

μέτρα προσωρινού χαρακτήρα.

Κατά τη διετία αναφοράς, η κορώνα Τσεχίας 

δεν συμμετείχε στον ΜΣΙ ΙΙ, αλλά κινήθηκε στο 

πλαίσιο καθεστώτος ευέλικτης συναλλαγματικής 

ισοτιμίας. Την περίοδο αυτή, η κορώνα υποτιμή-

θηκε έντονα έναντι του ευρώ από τα μέσα του 

2008 έως το Φεβρουάριο του 2009, στη συνέχεια 

ανέκαμψε μερικώς και από τα μέσα του 2009 

και μετά εμφανίζει μεγαλύτερη σταθερότητα. Η 

συναλλαγματική ισοτιμία της κορώνας Τσεχίας 

έναντι του ευρώ χαρακτηρίστηκε ως επί το πλεί-

στον από υψηλή μεταβλητότητα, ενώ οι διαφο-

ρές των βραχυπρόθεσμων επιτοκίων έναντι του 

EURIBOR τριών μηνών έγιναν θετικές στην 

αρχή του 2009, παρέμειναν σε σχετικά υψηλό 

επίπεδο ελαφρώς άνω της 1 εκατοστιαίας μονά-

δας μεταξύ Ιουνίου και Δεκεμβρίου 2009 και 

περιορίστηκαν σε περίπου 0,8 της εκατοστι-

αίας μονάδας το Μάρτιο του 2010. Το Μάρτιο 

του 2010 η πραγματική συναλλαγματική ισο-

τιμία της κορώνας Τσεχίας, τόσο διμερώς ένα-

ντι του ευρώ όσο και σε όρους σταθμισμένης 

συναλλαγματικής ισοτιμίας, ήταν κατά τι υψη-

λότερη από τους ιστορικούς μέσους όρους της 

τελευταίας δεκαετίας. Το συνολικό ισοζύγιο τρε-

χουσών συναλλαγών και κεφαλαιακών μεταβι-

βάσεων της Τσεχίας εμφάνιζε σχετικά υψηλά 

ελλείμματα (κατά μέσο όρο 4,2% του ΑΕΠ) 

μεταξύ 2000 και 2007. Το έλλειμμα του συνο-

λικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και 

κεφαλαιακών μεταβιβάσεων μετατράπηκε εν 

συνεχεία σε μικρό πλεόνασμα 0,2% του ΑΕΠ 

το 2008 και 0,1% το 2009 μετά τη μείωση του 

ελλείμματος του ισοζυγίου εισοδημάτων και την 

έντονη πτώση της εγχώριας ζήτησης, η οποία 

οδήγησε σε μείωση των εισαγωγών. Η καθαρή 

διεθνής επενδυτική θέση της χώρας εμφάνισε 

σημαντική επιδείνωση από -8,8% του ΑΕΠ το 

2000 σε -45,2% το 2009.

Κατά την περίοδο αναφοράς από τον Απρίλιο 

του 2009 μέχρι το Μάρτιο του 2010, τα μακρο-

πρόθεσμα επιτόκια ήταν κατά μέσο όρο 4,7%, 

δηλ. χαμηλότερα από την τιμή αναφοράς για το 

κριτήριο των επιτοκίων. Η μείωση των αποδό-

σεων των κρατικών ομολόγων στην Τσεχία από 

τον Αύγουστο του 2004 έφερε τα μακροπρόθε-

σμα επιτόκια κοντά στα επίπεδα που επικρατούν 

στη ζώνη του ευρώ. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια 

της αναταραχής στις χρηματοπιστωτικές αγορές 

το γ΄ τρίμηνο του 2007 οι διαφορές των μακρο-

πρόθεσμων επιτοκίων διευρύνθηκαν κάπως και 

κορυφώθηκαν ένα χρόνο αργότερα. Κατά την 

περίοδο αναφοράς, η χώρα επηρεάστηκε εκ νέου 

από τη γενικότερη αύξηση της αβεβαιότητας και 

των ασφαλίστρων κινδύνου. Τα μακροπρόθεσμα 

επιτόκια ακολούθησαν ανοδική πορεία με στα-

θερά αυξημένη μεταβλητότητα, κορυφώθηκαν 

στο 5,5% τον Ιούνιο του 2009, ενώ στη συνέ-

χεια υποχώρησαν και πάλι. Προς το τέλος της 

περιόδου αναφοράς, τα μακροπρόθεσμα επιτόκια 

αυξήθηκαν ελαφρώς, αντανακλώντας την εκδή-

λωση νέων ανησυχιών για τις μελλοντικές δημο-

σιονομικές εξελίξεις.

Η επίτευξη ενός περιβάλλοντος που θα συντελεί 

σε διατηρήσιμη σύγκλιση στην Τσεχία απαιτεί, 

μεταξύ άλλων, τη διατήρηση μιας νομισματικής 

πολιτικής προσανατολισμένης στη σταθερό-

τητα των τιμών και την υλοποίηση μιας ολοκλη-

ρωμένης και αξιόπιστης πορείας δημοσιονομι-

κής προσαρμογής. Επίσης, η Τσεχία θα πρέπει 

να αντιμετωπίσει ένα ευρύ φάσμα προκλήσεων 

οικονομικής πολιτικής, οι οποίες περιγράφονται 

εκτενέστερα στο Κεφάλαιο 5.

Η νομοθεσία της Τσεχίας δεν συμμορφώνεται 

προς όλες τις απαιτήσεις όσον αφορά την ανε-

ξαρτησία, την εμπιστευτικότητα, την απαγό-

ρευση της νομισματικής χρηματοδότησης και τη 

νομική ενσωμάτωση της κεντρικής τράπεζας στο 

Ευρωσύστημα. Η Τσεχία είναι κράτος-μέλος με 

παρέκκλιση και ως εκ τούτου θα πρέπει να προ-

βεί σε όλες τις απαιτούμενες προσαρμογές βάσει 

του άρθρου 131 της Συνθήκης.

4.3 ΕΣΘΟΝΙΑ

Κατά το δωδεκάμηνο αναφοράς από τον Απρίλιο 

του 2009 έως το Μάρτιο του 2010, η Εσθονία 

κατέγραψε μέσο ρυθμό πληθωρισμού βάσει του 

ΕνΔΤΚ -0,7%, δηλ. αρκετά χαμηλότερο από την 

τιμή αναφοράς (1,0%) για το κριτήριο της στα-

θερότητας των τιμών.



45
ΕΚΤ

Έκθεση για τη Σύγκλιση

Μάιος 2010

4 ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ 
ΚΑΤΑ ΧΩΡΑ

Εξεταζόμενος αναδρομικά σε μια μακρότερη 

περίοδο, ο πληθωρισμός των τιμών κατανα-

λωτή στην Εσθονία χαρακτηρίστηκε από υψηλή 

μεταβλητότητα. Σε γενικές γραμμές ακολού-

θησε καθοδική πορεία έως το 2003, έπειτα όμως 

αυξήθηκε σημαντικά και το 2008 κορυφώθηκε σε 

μέσο ετήσιο ρυθμό 10,6%. Στη συνέχεια, ο πλη-

θωρισμός βάσει του ΕνΔΤΚ μειώθηκε σημαντικά

 σε 0,2% το 2009. Η εξέλιξη του πληθωρισμού 

την τελευταία δεκαετία θα πρέπει να εξεταστεί 

στο πλαίσιο της πολύ έντονης αύξησης του πραγ-

ματικού ΑΕΠ κατά το μεγαλύτερο μέρος της και 

παράλληλα των σαφών ενδείξεων αυξανόμενης 

υπερθέρμανσης της οικονομίας έως το 2008. Η 

ραγδαία αύξηση των μισθών, η οποία υπερέ-

βαινε σταθερά και πολλές φορές σημαντικά την 

άνοδο της παραγωγικότητας της εργασίας, οδή-

γησε σε χειροτέρευση της ανταγωνιστικής θέσης 

της Εσθονίας. Λόγω αυτών των μη διατηρήσι-

μων μακροοικονομικών εξελίξεων και της κατάρ-

ρευσης του παγκόσμιου εμπορίου, υπήρξε έντονη 

μεταστροφή των τάσεων και σημαντική συρρί-

κνωση της οικονομικής δραστηριότητας της 

Εσθονίας το 2009. Όσον αφορά τις πρόσφατες 

εξελίξεις, ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού βάσει 

του ΕνΔΤΚ έγινε αρνητικός τον Ιούνιο του 

2009, φθάνοντας έως και στο -2,1% την περί-

οδο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου 2009. Στη συνέχεια 

αυξήθηκε και διαμορφώθηκε σε 1,4% το Μάρτιο 

του 2010. Η σημερινή εικόνα του πληθωρισμού 

θα πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο της σημα-

ντικής μείωσης της εγχώριας δαπάνης. Επιπλέον, 

η σημαντική μείωση του πληθωρισμού το 2009 

αντανακλούσε επίσης και την επίδραση των 

χαμηλότερων σε σύγκριση με το 2008 διεθνών 

τιμών των ειδών διατροφής και της ενέργειας. 

Οι πιο πρόσφατες διαθέσιμες προβλέψεις των 

περισσότερων μεγάλων διεθνών οργανισμών για 

τον πληθωρισμό κυμαίνονται από 0,7% έως 1,3% 

για το 2010 και από 1,1% έως 2,0% για το 2011. 

Οι ανοδικοί κίνδυνοι που περιβάλλουν τις προ-

οπτικές αυτές συνδέονται κυρίως με το ενδεχό-

μενο να σημειωθούν μεγαλύτερες από τις ανα-

μενόμενες αυξήσεις των τιμών της ενέργειας και 

των ειδών διατροφής. Ακόμη, πρόσθετα μέτρα 

δημοσιονομικής προσαρμογής μπορεί να οδηγή-

σουν σε περαιτέρω αυξήσεις της έμμεσης φορο-

λογίας και των ειδικών φόρων κατανάλωσης. 

Αναφορικά με τους καθοδικούς κινδύνους βραχυ-

πρόθεσμα, δεδομένου του αδύναμου οικονομικού 

περιβάλλοντος και του υψηλού χρέους του ιδιωτι-

κού τομέα, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχό-

μενο η συνεχιζόμενη διαδικασία προσαρμογής να 

οδηγήσει σε μια πιο παρατεταμένη περίοδο πολύ 

χαμηλού πληθωρισμού. Σε ευρύτερο μελλοντικό 

ορίζοντα, θα είναι μεγάλη πρόκληση για την 

Εσθονία να διατηρήσει χαμηλούς ρυθμούς πλη-

θωρισμού, δεδομένου ότι τα περιθώρια ελιγμών 

της νομισματικής πολιτικής είναι περιορισμένα. 

Η διαδικασία πραγματικής σύγκλισης ενδέχε-

ται να επηρεάσει τον πληθωρισμό τα επόμενα 

έτη, δεδομένου ότι το κατά κεφαλήν ΑΕΠ και 

τα επίπεδα των τιμών παραμένουν χαμηλότερα 

στην Εσθονία σε σύγκριση με τη ζώνη του ευρώ. 

Ωστόσο, είναι δύσκολο να εκτιμηθεί το ακριβές 

μέγεθος αυτής της επίδρασης. Μόλις αρχίσει να 

αυξάνεται και πάλι το προϊόν, υπό το καθεστώς 

σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας, η υποκεί-

μενη τάση ανατίμησης της πραγματικής συναλ-

λαγματικής ισοτιμίας είναι πιθανόν να εκδηλωθεί 

με αύξηση του πληθωρισμού. Λόγω του καθε-

στώτος επιτροπής συναλλάγματος και των περι-

ορισμών των εναλλακτικών μέσων αντικυκλικής 

πολιτικής, είναι ίσως δύσκολο να αποτραπεί η 

εκ νέου συσσώρευση μακροοικονομικών ανισορ-

ροπιών, συμπεριλαμβανομένων και υψηλών ρυθ-

μών πληθωρισμού. 

Εν κατακλείδι, μολονότι στην Εσθονία ο μέσος 

δωδεκάμηνος ρυθμός πληθωρισμού βάσει του 

ΕνΔΤΚ είναι επί του παρόντος αρκετά χαμηλό-

τερος από την τιμή αναφοράς – κυρίως εξαιτίας 

προσωρινών παραγόντων, στους οποίους περι-

λαμβάνεται και η διαδικασία δραστικής οικονο-

μικής προσαρμογής – εκφράζονται ανησυχίες για 

τη διατηρησιμότητα της σύγκλισης του πληθω-

ρισμού της. 

Η Εσθονία δεν υπόκειται σε απόφαση του 

Συμβουλίου της ΕΕ σχετικά με την ύπαρξη υπερ-

βολικού ελλείμματος. Κατά το έτος αναφοράς 

(2009), κατέγραψε έλλειμμα της γενικής κυβέρ-

νησης ίσο προς 1,7% του ΑΕΠ, δηλ. αρκετά 

χαμηλότερο από την τιμή αναφοράς. Ο λόγος 

του ακαθάριστου χρέους της γενικής κυβέρνησης 

προς το ΑΕΠ ανερχόταν σε 7,2% του ΑΕΠ, δηλ. 

πολύ χαμηλότερα από την τιμή αναφοράς 60%. 
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Για το 2010 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει 

αύξηση του λόγου του ελλείμματος σε 2,4% και 

του λόγου του δημόσιου χρέους σε 9,6%. Όσον 

αφορά άλλους δημοσιονομικούς παράγοντες, ο 

λόγος του ελλείμματος δεν υπερέβαινε το λόγο 

των δημόσιων επενδύσεων προς το ΑΕΠ το 2008 

ή το 2009. Όσον αφορά τη διατηρησιμότητα 

των δημόσιων οικονομικών, σύμφωνα με την 

Έκθεση Διατηρησιμότητας 2009 της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, η Εσθονία αντιμετωπίζει μικρό κίν-

δυνο. Απαιτείται περαιτέρω δημοσιονομική προ-

σαρμογή προκειμένου η Εσθονία να συμμορφω-

θεί προς το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό στόχο 

που προβλέπεται στο Σύμφωνο Σταθερότητας και 

Ανάπτυξης και ο οποίος ποσοτικοποιείται στο 

πρόγραμμα σύγκλισης ως κυκλικά προσαρμο-

σμένο μικρό πλεόνασμα, χωρίς να λαμβάνονται 

υπόψη έκτακτα μέτρα προσωρινού χαρακτήρα.

Η κορώνα Εσθονίας συμμετέχει στον ΜΣΙ ΙΙ από 

τις 28 Ιουνίου 2004. Κατά τη διετία αναφοράς, 

η κορώνα παρέμεινε σταθερή στην κεντρική της 

ισοτιμία 15,6466 κορώνες ανά ευρώ. Το 2009 οι 

διαφορές των βραχυπρόθεσμων επιτοκίων έναντι 

του EURIBOR τριών μηνών διαμορφώθηκαν σε 

4,8 εκατοστιαίες μονάδες περίπου, αλλά έπειτα 

περιορίστηκαν σε 1,6 εκατοστιαία μονάδα το 

τρίμηνο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2010. Το Μάρτιο 

του 2010 η πραγματική συναλλαγματική ισοτι-

μία της κορώνας Εσθονίας, τόσο σε όρους σταθ-

μισμένης ισοτιμίας όσο και διμερώς έναντι του 

ευρώ, ήταν κατά τι υψηλότερη από τα αντίστοιχα 

μέσα επίπεδα της τελευταίας δεκαετίας. Το συνο-

λικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κεφα-

λαιακών μεταβιβάσεων της Εσθονίας κατέγραφε 

πολύ υψηλά ελλείμματα (κατά μέσο όρο 10% του 

ΑΕΠ) μεταξύ 2000 και 2008. Το έλλειμμα του 

ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαι-

ακών μεταβιβάσεων (-8,4% του ΑΕΠ το 2008) 

μετατράπηκε εν συνεχεία σε σημαντικό πλεόνα-

σμα (7,4% του ΑΕΠ) το 2009 μετά την έντονη 

πτώση της εγχώριας ζήτησης, η οποία οδήγησε 

σε μείωση των εισαγωγών. Η καθαρή διεθνής 

επενδυτική θέση της χώρας εμφάνισε σημα-

ντική επιδείνωση από -48,2% του ΑΕΠ το 2000 

σε -81,8% το 2009.

Λόγω της απουσίας ανεπτυγμένης αγοράς ομο-

λόγων σε κορώνες Εσθονίας, αλλά και επειδή 

το επίπεδο του δημόσιου χρέους είναι χαμηλό, 

δεν υπάρχει διαθέσιμο εναρμονισμένο μακρο-

πρόθεσμο επιτόκιο. Αυτό δυσχεραίνει την αξι-

ολόγηση της σύγκλισης πριν από την υιοθέτηση 

του ευρώ. Έτσι, διεξάγεται ευρύτερη ανάλυση 

των χρηματοπιστωτικών αγορών, η οποία εξετά-

ζει το επίπεδο των διαφορών αποδόσεων, όπως 

αυτό προκύπτει απευθείας από τα νομισματικά 

και χρηματοπιστωτικά στατιστικά στοιχεία, τη 

διαβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της 

χώρας και άλλους χρήσιμους δείκτες. Δεδομένου 

ότι όλες αυτές οι μεταβλητές έχουν τους δικούς 

τους περιορισμούς ως δείκτες της διατηρησιμό-

τητας της σύγκλισης που έχει επιτευχθεί, καμία 

δεν θα πρέπει να θεωρείται άμεσο υποκατάστατο 

των μακροπρόθεσμων επιτοκίων. Συνολικά, οι 

εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές κατά 

την περίοδο αναφοράς οδηγούν σε ανάμικτες 

εκτιμήσεις και ορισμένοι δείκτες υποδηλώ-

νουν σοβαρές ανησυχίες εκ μέρους των συμ-

μετεχόντων στις αγορές αναφορικά με τη δια-

τηρησιμότητα της σύγκλισης στην Εσθονία. Οι 

ανησυχίες αυτές έγιναν ιδιαίτερα έντονες στο 

αποκορύφωμα της παγκόσμιας κρίσης. Από τα 

τέλη του 2009, η υποχώρηση της απροθυμίας 

των επενδυτών για ανάληψη κινδύνων παγκο-

σμίως, οι δημοσιονομικές εξελίξεις και οι θετι-

κές, κατά την εκτίμηση των συμμετεχόντων στις 

αγορές, προοπτικές της Εσθονίας για υιοθέτηση 

του ευρώ συνέβαλαν στην αποκλιμάκωση των 

πιέσεων στις αγορές.

Η επίτευξη ενός περιβάλλοντος που θα συντελεί 

σε διατηρήσιμη σύγκλιση στην Εσθονία απαιτεί 

την άσκηση οικονομικών πολιτικών προσανατο-

λισμένων στη γενικότερη μακροοικονομική στα-

θερότητα, συμπεριλαμβανομένης της διατηρήσι-

μης σταθερότητας των τιμών. Δεδομένου ότι υπό 

το ισχύον καθεστώς επιτροπής συναλλάγματος 

τα περιθώρια ελιγμών της νομισματικής πολιτι-

κής είναι περιορισμένα, θα πρέπει οπωσδήποτε 

άλλοι τομείς πολιτικής να παρέχουν στην οικονο-

μία τα αναγκαία μέσα για την αντιμετώπιση των 

διαταραχών που αφορούν τη συγκεκριμένη χώρα 

και την αποφυγή της επανεμφάνισης μακροοικο-

νομικών ανισορροπιών. Ειδικότερα, οι αρχές της 

Εσθονίας θα πρέπει να επιδιώκουν δημοσιονο-

μικό πλεόνασμα σύμφωνα με τη μεσοπρόθεσμη 

στρατηγική τους και να είναι έτοιμες, αν παρα-
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στεί ανάγκη, να λάβουν αντικυκλικά μέτρα ώστε 

να αποτραπεί ο κίνδυνος υπερθέρμανσης της 

οικονομίας. Επιπλέον, είναι σημαντικό τα μέτρα 

δημοσιονομικής προσαρμογής στην πλευρά των 

δαπανών να συνεχιστούν όπως έχει προγραμ-

ματιστεί κατά το 2010 και να προσδιοριστούν 

περαιτέρω μέτρα για το 2011 και μετά για την 

επίτευξη του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού 

στόχου. Επίσης, η Εσθονία καλείται να αντιμε-

τωπίσει ένα ευρύ φάσμα προκλήσεων οικονομι-

κής πολιτικής, οι οποίες περιγράφονται εκτενέ-

στερα στο Κεφάλαιο 5. 

Ο νόμος για την Εesti Pank, ο νόμος για το νόμι-

σμα και ο νόμος για την ασφάλεια της κορώ-

νας Εσθονίας δεν συμμορφώνονται προς όλες 

τις απαιτήσεις όσον αφορά την απαγόρευση της 

νομισματικής χρηματοδότησης και τη νομική 

ενσωμάτωση στο Ευρωσύστημα. Η Εσθονία 

είναι κράτος-μέλος με παρέκκλιση και ως εκ 

τούτου θα πρέπει να προβεί σε όλες τις απαι-

τούμενες προσαρμογές βάσει του άρθρου 131 

της Συνθήκης. Έχει ζητηθεί η γνώμη της ΕΚΤ 

για τα νομοσχέδια που τροποποιούν το νόμο 

για την Εesti Pank και καταργούν το νόμο για 

το νόμισμα, καθώς και το νόμο για την ασφά-

λεια της κορώνας Εσθονίας. Υπό την προϋπό-

θεση ότι το νομοσχέδιο που τροποποιεί το νόμο 

για την Εesti Pank θα ψηφιστεί εγκαίρως και με 

τη μορφή που υποβλήθηκε στην ΕΚΤ προς γνω-

μοδότηση στις 18 Φεβρουαρίου 2010 και ότι η 

κατάργηση του νόμου για το νόμισμα και του 

νόμου για την ασφάλεια της κορώνας Εσθονίας 

θα τεθεί εγκαίρως σε ισχύ, ο νόμος για την Εesti 

Pank θα είναι συμβατός προς τη Συνθήκη και το 

Καταστατικό και η ΕΚΤ θα θεωρήσει ότι έχουν 

αρθεί οι ασυμβατότητες προς τους όρους περί 

της νομικής ενσωμάτωσης της Εesti Pank στο 

Ευρωσύστημα.1

4.4 ΛΕΤΤΟΝΙΑ

Κατά το δωδεκάμηνο αναφοράς από τον Απρίλιο 

του 2009 έως το Μάρτιο του 2010, η Λεττονία 

κατέγραψε μέσο ρυθμό πληθωρισμού βάσει του 

ΕνΔΤΚ 0,1%, δηλ. αρκετά χαμηλότερο από την 

τιμή αναφοράς (1,0%) για το κριτήριο της στα-

θερότητας των τιμών. 

Εξεταζόμενος αναδρομικά σε μια μακρότερη 

περίοδο, ο πληθωρισμός των τιμών καταναλωτή 

στη Λεττονία διατηρήθηκε γενικά αμετάβλητος 

στις αρχές της δεκαετίας του 2000, ενώ από το 

2005 και μετά επιταχύνθηκε σημαντικά. Αφού 

κορυφώθηκε σε μέσο ετήσιο ρυθμό 15,3% το 

2008, ο πληθωρισμός βάσει του ΕνΔΤΚ μειώ-

θηκε απότομα σε 3,3% το 2009. Η έντονη επι-

τάχυνση του ρυθμού του πληθωρισμού από το 

2005 έως το 2008 θα πρέπει να εξεταστεί στο 

πλαίσιο της υπερθέρμανσης της οικονομίας, της 

υπέρμετρης αύξησης της ζήτησης, των υψηλότα-

των μισθολογικών αυξήσεων και της σημαντικής 

ανόδου των διεθνών τιμών της ενέργειας και των 

ειδών διατροφής. Η ραγδαία αύξηση των μισθών 

στη διάρκεια αυτής της περιόδου, η οποία υπερέ-

βαινε σταθερά την άνοδο της παραγωγικότητας 

της εργασίας, προκάλεσε διάβρωση της ανταγω-

νιστικότητας. Ωστόσο, καθώς αυτές οι μακροοι-

κονομικές εξελίξεις αποδείχθηκαν μη διατηρήσι-

μες, η οικονομία της Λεττονίας βίωσε μια βαθιά 

κρίση. Ιδίως στα τέλη του 2008 και στις αρχές 

του 2009, η μακροοικονομική κατάσταση χειρο-

τέρευσε απότομα, αντανακλώντας τη διόρθωση 

της “φούσκας” στην αγορά πιστώσεων και κατοι-

κιών, διαδικασία που επιτάθηκε από τον αντί-

κτυπο της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και 

οικονομικής κρίσης. Όσον αφορά τις πρόσφατες 

εξελίξεις, ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού βάσει 

του ΕνΔΤΚ έγινε αρνητικός το δ΄ τρίμηνο του 

2009 και βρισκόταν στο -4,0% το Μάρτιο του 

2010. Η σημερινή εικόνα του πληθωρισμού θα 

πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο της συνεχιζόμε-

νης σημαντικής μείωσης της εγχώριας δαπάνης. 

Επιπλέον, η έντονη μείωση του πληθωρισμού το 

προηγούμενο έτος αντανακλούσε και την υπο-

χώρηση των τιμών των ειδών διατροφής και της 

ενέργειας σε σύγκριση με το 2008. 

Οι πιο πρόσφατες διαθέσιμες προβλέψεις μεγά-

λων διεθνών οργανισμών για τον πληθωρισμό 

Όπως αναφέρεται στο Κεφάλαιο 2.2.1, η συμβατότητα της 1 

εθνικής νομοθεσίας εξετάζεται στις 12 Μαρτίου 2010, δηλ. την 

τελευταία ημερομηνία που καλύπτει η παρούσα έκθεση όσον 

αφορά την αξιολόγηση της νομικής σύγκλισης. Σημειώνεται 

ωστόσο ότι στις 22 Απριλίου 2010 το κοινοβούλιο της Εσθονίας 

ψήφισε το νόμο για την εισαγωγή του ευρώ, ο οποίος αίρει τις 

ασυμβατότητες προς την απαγόρευση της νομισματικής χρημα-

τοδότησης και ικανοποιεί τις απαιτήσεις για τη νομική ενσωμά-

τωση της Εesti Pank στο Ευρωσύστημα.
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κυμαίνονται από -3,7% έως -2,8% για το 2010 

και από -2,5% έως -0,7% για το 2011. Οι ανο-

δικοί κίνδυνοι που περιβάλλουν τις προοπτικές 

για τον πληθωρισμό συνδέονται με το ενδεχόμενο 

να σημειωθούν περαιτέρω αυξήσεις της έμμεσης 

φορολογίας και των διεθνών τιμών των βασικών 

εμπορευμάτων. Όσον αφορά τους καθοδικούς κιν-

δύνους, ο μετριασμός των πιέσεων στις εγχώριες 

τιμές μπορεί να είναι εντονότερος ή πιο παρατε-

ταμένος από ό,τι προβλέπεται επί του παρόντος 

εάν η οικονομική δραστηριότητα ανακάμψει με 

βραδύτερο ρυθμό ή αργότερα από ό,τι αναμένεται 

επί του παρόντος. Σε ευρύτερο μελλοντικό ορίζο-

ντα, θα είναι μεγάλη πρόκληση για τη Λεττονία 

να διατηρήσει χαμηλούς ρυθμούς πληθωρισμού, 

δεδομένου ότι τα περιθώρια ελιγμών της νομι-

σματικής πολιτικής είναι περιορισμένα. Η διαδι-

κασία πραγματικής σύγκλισης ενδέχεται να επη-

ρεάσει τον πληθωρισμό τα επόμενα έτη, λόγω του 

ότι το κατά κεφαλήν ΑΕΠ και τα επίπεδα των 

τιμών παραμένουν χαμηλότερα στη Λεττονία από 

ό,τι στη ζώνη του ευρώ. Ωστόσο, είναι δύσκολο 

να εκτιμηθεί το ακριβές μέγεθος αυτής της επί-

δρασης. Μόλις αρχίσει να αυξάνεται και πάλι το 

προϊόν, υπό το καθεστώς σταθερής συναλλαγ-

ματικής ισοτιμίας, η υποκείμενη τάση ανατίμη-

σης της πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας 

είναι πιθανόν να εκδηλωθεί με άνοδο του πληθω-

ρισμού. Λόγω της σύνδεσης της συναλλαγματι-

κής ισοτιμίας με στενά περιθώρια διακύμανσης 

και των περιορισμών των εναλλακτικών μέσων 

αντικυκλικής πολιτικής, είναι ίσως δύσκολο να 

αποτραπεί η εκ νέου συσσώρευση μακροοικονο-

μικών ανισορροπιών, συμπεριλαμβανομένων και 

υψηλών ρυθμών πληθωρισμού. 

Εν κατακλείδι, μολονότι στη Λεττονία ο μέσος 

δωδεκάμηνος ρυθμός πληθωρισμού βάσει του 

ΕνΔΤΚ είναι επί του παρόντος αρκετά χαμηλό-

τερος από την τιμή αναφοράς – κυρίως εξαιτίας 

προσωρινών παραγόντων, στους οποίους περι-

λαμβάνεται και η διαδικασία δραστικής οικονο-

μικής προσαρμογής – εκφράζονται σοβαρές ανη-

συχίες αναφορικά με τη διατηρησιμότητα της 

σύγκλισης του πληθωρισμού της. 

Η Λεττονία υπόκειται επί του παρόντος σε από-

φαση του Συμβουλίου της ΕΕ σχετικά με την 

ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος. Κατά το έτος 

αναφοράς (2009), κατέγραψε έλλειμμα της γενι-

κής κυβέρνησης ίσο προς 9,0% του ΑΕΠ, δηλ. 

πολύ υψηλότερο από την τιμή αναφοράς 3%. Ο 

λόγος του χρέους της γενικής κυβέρνησης προς 

το ΑΕΠ διαμορφώθηκε σε 36,1%, δηλ. ήταν 

αρκετά χαμηλότερος από την τιμή αναφοράς 

60%. Για το 2010, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προ-

βλέπει μείωση του λόγου του δημοσιονομικού 

ελλείμματος προς το ΑΕΠ σε 8,6% και αύξηση 

του λόγου του δημόσιου χρέους σε 48,5%. Όσον 

αφορά άλλους δημοσιονομικούς παράγοντες, ο 

λόγος του ελλείμματος προς το ΑΕΠ υπερέβαινε 

το λόγο των δημόσιων δαπανών για επενδύσεις 

προς το ΑΕΠ το 2009 και το ίδιο αναμένεται 

να συμβεί και το 2010. Όσον αφορά τη διατη-

ρησιμότητα των δημόσιων οικονομικών, σύμ-

φωνα με την Έκθεση Διατηρησιμότητας 2009 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Λεττονία φαίνε-

ται να αντιμετωπίζει μεγάλο κίνδυνο. Απαιτείται 

περαιτέρω συνολική δημοσιονομική προσαρ-

μογή προκειμένου η Λεττονία να συμμορφωθεί 

προς το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό στόχο 

που προβλέπεται στο Σύμφωνο Σταθερότητας 

και Ανάπτυξης και ο οποίος ποσοτικοποιείται 

στο πρόγραμμα σύγκλισης ως κυκλικά προσαρ-

μοσμένο έλλειμμα ίσο προς 1% του ΑΕΠ, χωρίς 

να λαμβάνονται υπόψη τα έκτακτα μέτρα προ-

σωρινού χαρακτήρα.

Το λατς Λεττονίας συμμετέχει στον ΜΣΙ II 

από τις 2 Μαΐου 2005. Τα δύο τελευταία χρό-

νια παρατηρήθηκαν αρκετές περιπτώσεις σοβα-

ρών εντάσεων στις αγορές, στις οποίες το λατς 

Λεττονίας κινήθηκε κοντά στο κάτω όριο των 

μονομερώς καθορισμένων περιθωρίων διακύμαν-

σης. Το πρόγραμμα διεθνούς οικονομικής στή-

ριξης από την ΕΕ και το ΔΝΤ συνέβαλε θετικά 

στην άμβλυνση αυτών των εντάσεων. Η μετα-

βλητότητα της συναλλαγματικής ισοτιμίας του 

λατς Λεττονίας έναντι του ευρώ σημείωσε άνοδο 

σε σχετικά υψηλά επίπεδα τον Αύγουστο του 

2009, αλλά στη συνέχεια υποχώρησε σε χαμη-

λότερα επίπεδα. Οι διαφορές των βραχυπρόθε-

σμων επιτοκίων έναντι του EURIBOR τριών 

μηνών αντανακλούν τα διάφορα επεισόδια σοβα-

ρών εντάσεων. Οι διαφορές αυτές κορυφώθηκαν 

στα μέσα του 2009, οπότε και ανήλθαν γύρω στις 

16,1 εκατοστιαίες μονάδες, έπειτα όμως άρχισαν 

να περιορίζονται. Το Μάρτιο του 2010 η πραγ-
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4 ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ 
ΚΑΤΑ ΧΩΡΑ

ματική σταθμισμένη συναλλαγματική ισοτιμία 

του λατς Λεττονίας κινήθηκε πλησίον των αντί-

στοιχων μέσων επίπεδων της τελευταίας δεκα-

ετίας, ενώ η πραγματική διμερής ισοτιμία του 

έναντι του ευρώ κάπως υψηλότερα. Το συνολικό 

ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαι-

ακών μεταβιβάσεων της Λεττονίας κατέγραφε 

πολύ υψηλά ελλείμματα (κατά μέσο όρο 11,3% 

του ΑΕΠ) μεταξύ 2000 και 2008. Μετά τη σημα-

ντική πτώση της εγχώριας ζήτησης, η οποία οδή-

γησε σε μείωση των εισαγωγών, το έλλειμμα του 

ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαι-

ακών μεταβιβάσεων (-11,5% του ΑΕΠ το 2008) 

μετατράπηκε σε σημαντικό πλεόνασμα (11,8% 

του ΑΕΠ) το 2009. Η καθαρή διεθνής επενδυτική 

θέση της χώρας επιδεινώθηκε σημαντικά, από 

-30,0% του ΑΕΠ το 2000 σε -81,3% το 2009. 

Κατά την περίοδο αναφοράς από τον Απρίλιο 

του 2009 έως το Μάρτιο του 2010, τα μακροπρό-

θεσμα επιτόκια ήταν κατά μέσο όρο 12,7%, δηλ. 

σημαντικά υψηλότερα από την τιμή αναφοράς 

για το κριτήριο της σύγκλισης των επιτοκίων. 

Κατά την εν λόγω περίοδο, η ραγδαία επιδείνωση 

της οικονομίας και των δημόσιων οικονομικών 

της Λεττονίας προκάλεσαν αύξηση των μακρο-

πρόθεσμων επιτοκίων σε 13,8% τον Ιανουάριο 

του 2010. Το κλίμα της αγοράς είχε ήδη αρχίσει 

να βελτιώνεται το δ΄ τρίμηνο του 2009, όταν η 

κυβέρνηση της Λεττονίας ενέτεινε τις προσπά-

θειές της να συμμορφωθεί προς τους όρους πολι-

τικής που έθετε το πρόγραμμα διεθνούς οικονο-

μικής στήριξης, υποβοηθούμενη επίσης από τη 

γενικότερη αύξηση της προθυμίας για ανάληψη 

κινδύνων παγκοσμίως σε σχέση με τις αναδυό-

μενες οικονομίες. Εντούτοις, τα μακροπρόθεσμα 

επιτόκια παρέμεναν σε υψηλά επίπεδα στο τέλος 

της περιόδου αναφοράς.

Η επίτευξη ενός περιβάλλοντος που θα συντελεί 

σε διατηρήσιμη σύγκλιση στη Λεττονία απαιτεί 

την άσκηση οικονομικών πολιτικών προσανατο-

λισμένων σε γενικότερη μακροοικονομική στα-

θερότητα, συμπεριλαμβανομένης της διατηρή-

σιμης σταθερότητας των τιμών. Δεδομένου ότι 

υπό το ισχύον καθεστώς σύνδεσης της συναλ-

λαγματικής ισοτιμίας τα περιθώρια ελιγμών της 

νομισματικής πολιτικής είναι περιορισμένα, θα 

πρέπει οπωσδήποτε άλλοι τομείς πολιτικής να 

παρέχουν στην οικονομία τα αναγκαία μέσα για 

την αντιμετώπιση των διαταραχών που αφορούν 

τη συγκεκριμένη χώρα και την αποφυγή της επα-

νεμφάνισης μακροοικονομικών ισορροπιών. 

Ειδικότερα, ζωτικής σημασίας για τη Λεττονία 

είναι η αναδόμηση μιας υγιούς δημοσιονομικής 

θέσης, που θα στηρίξει την αξιοπιστία της σύν-

δεσης της συναλλαγματικής της ισοτιμίας και θα 

επαναφέρει τη δημοσιονομική της θέση σε δια-

τηρήσιμη τροχιά. Επίσης, η Λεττονία καλείται 

να αντιμετωπίσει ένα ευρύ φάσμα προκλήσεων 

οικονομικής πολιτικής, οι οποίες περιγράφονται 

εκτενέστερα στο Κεφάλαιο 5. 

Η νομοθεσία της Λεττονίας δεν συμμορφώνεται 

προς όλες τις απαιτήσεις όσον αφορά την ανε-

ξαρτησία της κεντρικής τράπεζας, την απαγό-

ρευση της νομισματικής χρηματοδότησης και 

τη νομική ενσωμάτωση στο Ευρωσύστημα. 

Η Λεττονία είναι κράτος-μέλος με παρέκ-

κλιση και ως εκ τούτου θα πρέπει να προβεί σε 

όλες τις απαιτούμενες προσαρμογές βάσει του 

άρθρου 131 της Συνθήκης.

4.5 ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

Κατά το δωδεκάμηνο αναφοράς από τον Απρίλιο 

του 2009 έως το Μάρτιο του 2010, η Λιθουανία 

κατέγραψε μέσο ρυθμό πληθωρισμού βάσει του 

ΕνΔΤΚ 2,0%, δηλ. αρκετά υψηλότερο από την 

τιμή αναφοράς (1,0%) για το κριτήριο της στα-

θερότητας των τιμών. 

Εξεταζόμενος αναδρομικά σε μια μακρότερη 

περίοδο, ο πληθωρισμός βάσει του ΕνΔΤΚ ήταν 

χαμηλός στις αρχές της δεκαετίας. Το 2003 έγινε 

αρνητικός, άρχισε να αυξάνεται σταδιακά στα 

μέσα της δεκαετίας και επιταχύνθηκε σημα-

ντικά το 2007 και το 2008. Αφού κορυφώθηκε 

σε μέσο ετήσιο ρυθμό 11,1% το 2008, ο πλη-

θωρισμός βάσει του ΕνΔΤΚ υποχώρησε από-

τομα σε 4,2% το 2009. Η επιτάχυνση του ρυθ-

μού του πληθωρισμού μετά το 2005 οφείλεται 

στη συνδυαστική επίδραση διαφόρων παραγό-

ντων όπως οι υψηλότερες τιμές της ενέργειας και 

των ειδών διατροφής, η αυξανόμενη στενότητα 

στην αγορά εργασίας και ο πολύ υψηλός ρυθ-

μός ανόδου της ζήτησης, στοιχεία τα οποία υπο-
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δηλώνουν την υπερθέρμανση της οικονομίας. Η 

ταχεία αύξηση των μισθών, που υπερέβαινε στα-

θερά την άνοδο της παραγωγικότητας της εργα-

σίας, προκάλεσε μείωση της ανταγωνιστικότη-

τας. Ωστόσο, καθώς αυτές οι μακροοικονομικές 

εξελίξεις αποδείχθηκαν μη διατηρήσιμες, η οικο-

νομία της Λιθουανίας οδηγήθηκε σε σημαντική 

συρρίκνωση. Η έντονη αύξηση της εγχώριας 

ζήτησης και των τιμών των περιουσιακών στοι-

χείων ανακόπηκε απότομα το 2008. Η πτώση της 

εξωτερικής ζήτησης και η επίδραση της παγκό-

σμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρί-

σης ενίσχυσαν αυτή την εξέλιξη. Όσον αφορά 

τις πρόσφατες εξελίξεις, ο ετήσιος ρυθμός πλη-

θωρισμού βάσει του ΕνΔΤΚ έγινε αρνητικός τον 

Ιανουάριο του 2010 και το Μάρτιο διαμορφώ-

θηκε σε -0,4%. Η σημερινή εικόνα του πληθω-

ρισμού θα πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο της 

συνεχιζόμενης σημαντικής μείωσης της εγχώ-

ριας δαπάνης. Επιπλέον, η έντονη επιβράδυνση 

του πληθωρισμού το προηγούμενο έτος αντανα-

κλούσε και την υποχώρηση των τιμών των ειδών 

διατροφής και της ενέργειας σε σύγκριση με το 

2008. 

Οι πιο πρόσφατες διαθέσιμες προβλέψεις μεγά-

λων διεθνών οργανισμών για τον πληθωρισμό 

κυμαίνονται από -1,2% έως 0,4% για το 2010 

και από -1,0% έως 1,4% για το 2011. Οι ανο-

δικοί κίνδυνοι που περιβάλλουν τις εν λόγω 

προβλέψεις συνδέονται με το ενδεχόμενο να 

σημειωθούν περαιτέρω αυξήσεις της έμμεσης 

φορολογίας και των διεθνών τιμών των βασικών 

εμπορευμάτων. Όσον αφορά τους καθοδικούς 

κινδύνους, η πτώση των τιμών μπορεί να είναι 

εντονότερη ή πιο παρατεταμένη από ό,τι προβλέ-

πεται επί του παρόντος εάν η οικονομική δρα-

στηριότητα ανακάμψει με βραδύτερο ρυθμό ή 

αργότερα από ό,τι αναμένεται σήμερα. Σε ευρύ-

τερο μελλοντικό ορίζοντα, θα είναι μεγάλη πρό-

κληση για τη Λιθουανία να διατηρήσει χαμηλούς 

ρυθμούς πληθωρισμού, δεδομένου ότι τα περι-

θώρια ελιγμών της νομισματικής πολιτικής είναι 

περιορισμένα. Η διαδικασία πραγματικής σύγκλι-

σης ενδέχεται να επηρεάσει τον πληθωρισμό τα 

επόμενα χρόνια, δεδομένου ότι το κατά κεφα-

λήν ΑΕΠ και τα επίπεδα των τιμών παραμένουν 

χαμηλότερα στη Λιθουανία από ό,τι στη ζώνη 

του ευρώ. Ωστόσο, είναι δύσκολο να εκτιμηθεί 

το ακριβές μέγεθος αυτής της επίδρασης. Μόλις 

αρχίσει να αυξάνεται και πάλι το προϊόν, υπό 

το καθεστώς σταθερής συναλλαγματικής ισοτι-

μίας, η υποκείμενη τάση ανατίμησης της πραγ-

ματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας είναι πιθα-

νόν να εκδηλωθεί με άνοδο του πληθωρισμού. 

Λόγω του καθεστώτος επιτροπής συναλλάγματος 

και των περιορισμών των εναλλακτικών μέσων 

αντικυκλικής πολιτικής, είναι ίσως δύσκολο να 

αποτραπεί η εκ νέου συσσώρευση μακροοικονο-

μικών ανισορροπιών, συμπεριλαμβανομένων και 

υψηλών ρυθμών πληθωρισμού.

Η Λιθουανία υπόκειται επί του παρόντος σε από-

φαση του Συμβουλίου της ΕΕ σχετικά με την 

ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος. Κατά το έτος 

αναφοράς (2009), κατέγραψε έλλειμμα της γενι-

κής κυβέρνησης ίσο προς 8,9% του ΑΕΠ, δηλ. 

σημαντικά υψηλότερο από την τιμή αναφοράς 

3%. Ο λόγος του χρέους της γενικής κυβέρνη-

σης προς το ΑΕΠ ανερχόταν σε 29,3%, δηλ. 

ήταν αρκετά χαμηλότερος από την τιμή αναφο-

ράς 60%. Για το 2010, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

προβλέπει μείωση του λόγου του ελλείμματος σε 

8,4% και αύξηση του λόγου του χρέους της γενι-

κής κυβέρνησης σε 38,6%. Όσον αφορά άλλους 

δημοσιονομικούς παράγοντες, ο λόγος του 

ελλείμματος υπερέβαινε το λόγο των δημόσιων 

επενδύσεων προς το ΑΕΠ το 2009 και το ίδιο 

αναμένεται να συμβεί και το 2010. Όσον αφορά 

τη διατηρησιμότητα των δημόσιων οικονομικών, 

σύμφωνα με την Έκθεση Διατηρησιμότητας 2009 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Λιθουανία φαίνε-

ται να αντιμετωπίζει μεγάλο κίνδυνο. Απαιτείται 

περαιτέρω συνολική δημοσιονομική προσαρ-

μογή προκειμένου η Λιθουανία να συμμορφω-

θεί προς το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό στόχο 

που προβλέπεται στο Σύμφωνο Σταθερότητας 

και Ανάπτυξης και ο οποίος ποσοτικοποιείται 

στο πρόγραμμα σύγκλισης ως διαρθρωτικό πλε-

όνασμα ίσο προς 0,5% του ΑΕΠ.

Το λίτας Λιθουανίας συμμετέχει στον ΜΣΙ ΙΙ από 

τις 28 Ιουνίου 2004. Κατά τη διετή περίοδο ανα-

φοράς, το λίτας παρέμεινε σταθερά ίσο προς την 

κεντρική του ισοτιμία (3,45280 λίτας ανά ευρώ). 

Οι διαφορές των βραχυπρόθεσμων επιτοκίων 

έναντι του επιτοκίου EURIBOR τριών μηνών 

διευρύνθηκαν σημαντικά φθάνοντας σε υψηλά 
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επίπεδα στο τέλος του 2008, στα μέσα του 2009 

κορυφώθηκαν στις 7,2 εκατοστιαίες μονάδες 

και στη συνέχεια περιορίστηκαν σε 1,7 εκατο-

στιαία μονάδα το Μάρτιο του 2010. Το Μάρτιο 

του 2010, η πραγματική συναλλαγματική ισο-

τιμία του λίτας Λιθουανίας, τόσο διμερώς ένα-

ντι του ευρώ όσο και σε όρους σταθμισμένης 

συναλλαγματικής ισοτιμίας, υπερέβαινε κατά 

τι τους μέσους όρους της τελευταίας δεκαετίας. 

Το συνολικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 

και κεφαλαιακών μεταβιβάσεων της Λιθουανίας 

κατέγραφε υψηλά ελλείμματα (κατά μέσο όρο 

7,4% του ΑΕΠ) μεταξύ 2000 και 2008. Μετά 

την έντονη πτώση της εγχώριας ζήτησης, η οποία 

οδήγησε σε μείωση των εισαγωγών, το έλλειμμα 

του συνολικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλα-

γών και κεφαλαιακών μεταβιβάσεων (-10,1% 

του ΑΕΠ το 2008) μετατράπηκε σε σημαντικό 

πλεόνασμα (7,2% του ΑΕΠ) το 2009. Η καθαρή 

διεθνής επενδυτική θέση της χώρας επιδεινώ-

θηκε σημαντικά, από -35,1% του ΑΕΠ το 2000 

σε -58,7% το 2009. 

Κατά την περίοδο αναφοράς από τον Απρίλιο 

του 2009 έως το Μάρτιο του 2010, τα μακρο-

πρόθεσμα επιτόκια ήταν κατά μέσο όρο 12,1%, 

δηλ. σημαντικά υψηλότερα από την τιμή ανα-

φοράς (6,0%) για το κριτήριο της σύγκλισης 

των επιτοκίων. Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική 

κρίση, οι εντάσεις στις αγορές, η υποβάθμιση της 

πιστοληπτικής διαβάθμισης και ο περιορισμός 

της ρευστότητας άσκησαν αρνητική επίδραση 

στις αγορές, αλλά και στο μακροπρόθεσμο επι-

τόκιο της Λιθουανίας, το οποίο σημείωσε σημα-

ντική αύξηση μετά την εκδήλωση της αναταρα-

χής στις χρηματοπιστωτικές αγορές στα μέσα 

του 2007. Ωστόσο, η αξιολόγηση των μακρο-

πρόθεσμων επιτοκίων πρέπει να γίνεται με επι-

φύλαξη, καθώς η ρευστότητα στη δευτερογενή 

αγορά παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα αυτή την 

περίοδο. Από το Δεκέμβριο του 2009 παρατηρή-

θηκε κάποια συναλλακτική δραστηριότητα στις 

δευτερογενείς αγορές, με αποτέλεσμα οι αποδό-

σεις να μειωθούν σε 5,2% στο τέλος της περιό-

δου αναφοράς.

Η επίτευξη ενός περιβάλλοντος που θα συντελεί 

σε διατηρήσιμη σύγκλιση στη Λιθουανία απαι-

τεί την άσκηση οικονομικών πολιτικών προσα-

νατολισμένων στη γενικότερη μακροοικονομική 

σταθερότητα, συμπεριλαμβανομένης της διατη-

ρήσιμης σταθερότητας των τιμών. Δεδομένου ότι 

υπό το ισχύον καθεστώς επιτροπής συναλλάγ-

ματος τα περιθώρια ελιγμών της νομισματικής 

πολιτικής είναι περιορισμένα, θα πρέπει οπωσ-

δήποτε άλλοι τομείς πολιτικής να παρέχουν στην 

οικονομία τα αναγκαία μέσα για την αντιμετώ-

πιση των διαταραχών που αφορούν τη συγκεκρι-

μένη χώρα και την αποφυγή της επανεμφάνισης 

μακροοικονομικών ανισορροπιών. Ειδικότερα, 

είναι ζωτικής σημασίας για τη Λιθουανία να 

συνεχίσει τη σημερινή πορεία δημοσιονομικής 

προσαρμογής, που θα στηρίξει και την αξιοπιστία 

της σύνδεσης της συναλλαγματικής της ισοτι-

μίας. Επίσης, η Λιθουανία καλείται να αντιμετω-

πίσει ένα ευρύ φάσμα προκλήσεων οικονομικής 

πολιτικής, οι οποίες περιγράφονται εκτενέστερα 

στο Κεφάλαιο 5.

Η λιθουανική νομοθεσία δεν συμμορφώνεται 

προς όλες τις απαιτήσεις όσον αφορά την ανε-

ξαρτησία της κεντρικής τράπεζας. Η Λιθουανία 

είναι κράτος-μέλος με παρέκκλιση και ως εκ τού-

του πρέπει να συμμορφωθεί προς όλες τις απαι-

τούμενες προσαρμογές βάσει του άρθρου 131 

της Συνθήκης.

4.6 ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Κατά το δωδεκάμηνο αναφοράς από τον Απρίλιο 

του 2009 έως το Μάρτιο του 2010, η Ουγγαρία 

κατέγραψε μέσο ρυθμό πληθωρισμού βάσει του 

ΕνΔΤΚ 4,8%, δηλ. σημαντικά υψηλότερο από 

την τιμή αναφοράς (1,0%) για το κριτήριο της 

σταθερότητας των τιμών.

Εξεταζόμενος αναδρομικά σε μια μακρότερη 

περίοδο, ο πληθωρισμός των τιμών καταναλωτή 

στην Ουγγαρία ακολούθησε σε γενικές γραμ-

μές καθοδική πορεία μέχρι το 2005, η οποία 

αντιστράφηκε εν μέρει στη συνέχεια, αντανα-

κλώντας διαδοχικές αναταραχές των τιμών των 

βασικών εμπορευμάτων και μεταβολές της έμμε-

σης φορολογίας και των διοικητικά καθοριζόμε-

νων τιμών. Το 2009 ο ετήσιος ρυθμός πληθω-

ρισμoύ βάσει του ΕνΔΤΚ παρέμεινε κατά μέσο 

όρο στο 4%. Από το τέλος του 2006 και μετά η 
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εξέλιξη του πληθωρισμού έλαβε χώρα σε συνθή-

κες έντονης οικονομικής επιβράδυνσης στο πλαί-

σιο μιας σημαντικής δημοσιονομικής προσαρμο-

γής. Ο ρυθμός αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ 

υποχώρησε από περίπου 4% το 2006 σε 0,6% το 

2008. Το 2009 εκδηλώθηκε σοβαρή ύφεση στην 

Ουγγαρία, η οποία ήταν εντονότερη λόγω της 

παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης. Ο ρυθ-

μός ανόδου του κόστους εργασίας ανά μονάδα 

προϊόντος ήταν υψηλός στην αρχή της δεκαετίας 

του 2000 και αποκλιμακώθηκε με αργό ρυθμό 

στα πρώτα στάδια της δημοσιονομικής προσαρ-

μογής της Ουγγαρίας. Ωστόσο, το 2009 η προ-

σαρμογή της αγοράς εργασίας επιταχύνθηκε, με 

αποτέλεσμα να μετριαστεί σημαντικά η άνοδος 

του συνολικού κόστους εργασίας ανά μονάδα 

προϊόντος. Όσον αφορά τις πρόσφατες εξελί-

ξεις, ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού βάσει του 

ΕνΔΤΚ βρισκόταν πλησίον του στόχου (3%) στις 

αρχές του 2009, επιταχύνθηκε σημαντικά στα 

μέσα του έτους και παρέμεινε στο 5%-6% μέχρι 

το Μάρτιο του 2010. Η αύξηση του πληθωρι-

σμού, παρά τη σημαντική υποχώρηση της οικο-

νομικής δραστηριότητας, αντανακλούσε κατά 

κύριο λόγο τη βραχυχρόνια επίδραση των μετα-

βολών της έμμεσης φορολογίας και των ειδικών 

φόρων κατανάλωσης. Επιπλέον, από το τέλος 

του 2009 η αύξηση του πληθωρισμού αντανα-

κλούσε και επιδράσεις από τη βάση σύγκρισης, 

καθώς και την άνοδο των τιμών της ενέργειας. 

Μετά τη σημαντική αύξηση του ΦΠΑ τον Ιούλιο 

του 2009 ο πληθωρισμός βάσει του ΕνΔΤΚ εκτός 

των τιμών των ειδών διατροφής και της ενέργειας 

παραμένει σχετικά σταθερός.

Οι πιο πρόσφατες διαθέσιμες προβλέψεις μεγά-

λων διεθνών οργανισμών για τον πληθωρισμό 

κυμαίνονται από 4,0% έως 4,6% για το 2010 και 

από 2,5% έως 3,0% για το 2011. Όσον αφορά 

τους ανοδικούς κινδύνους, αυτοί συνδέονται με 

το ενδεχόμενο η αύξηση των τιμών των βασικών 

εμπορευμάτων να είναι πιο έντονη από ό,τι ανα-

μένεται. Επίσης, οι πρόσφατες προσωρινές ανα-

ταραχές των τιμών (π.χ. οι αυξήσεις του ΦΠΑ 

και των διοικητικά καθοριζόμενων τιμών) μπο-

ρεί να επηρεάσουν τις πληθωριστικές προσδο-

κίες μόλις η οικονομική ανάκαμψη αρχίσει να 

επιταχύνεται. Όσον αφορά τους καθοδικούς κιν-

δύνους, η εγχώρια ζήτηση μπορεί να ανακάμ-

ψει με βραδύτερο ρυθμό από ό,τι αναμένεται. 

Σε ευρύτερο μελλοντικό ορίζοντα, η διαδικα-

σία πραγματικής σύγκλισης ενδέχεται να επηρε-

άσει και αυτή τον πληθωρισμό ή/και την ονομα-

στική συναλλαγματική ισοτιμία τα επόμενα έτη, 

δεδομένου ότι το κατά κεφαλήν ΑΕΠ και τα επί-

πεδα των τιμών παραμένουν χαμηλότερα στην 

Ουγγαρία από ό,τι στη ζώνη του ευρώ. Ωστόσο, 

είναι δύσκολο να εκτιμηθεί το ακριβές μέγεθος 

αυτής της επίδρασης.

Η Ουγγαρία υπόκειται επί του παρόντος σε από-

φαση του Συμβουλίου της ΕΕ σχετικά με την 

ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος. Κατά το έτος 

αναφοράς (2009), κατέγραψε έλλειμμα της γενι-

κής κυβέρνησης ίσο προς 4,0% του ΑΕΠ, δηλ. 

αρκετά υψηλότερο από την τιμή αναφοράς 3%. 

Ο λόγος του ακαθάριστου χρέους της γενικής 

κυβέρνησης προς το ΑΕΠ ανήλθε σε 78,3%, 

δηλαδή ήταν υψηλότερος από την τιμή αναφο-

ράς 60%. Για το 2010, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

προβλέπει ελαφρά αύξηση του λόγου του ελλείμ-

ματος σε 4,1% και αύξηση του λόγου του δημό-

σιου χρέους σε 78,9%. Όσον αφορά άλλους 

δημοσιονομικούς παράγοντες, ο λόγος του 

ελλείμματος υπερέβαινε το λόγο των δημόσιων 

επενδύσεων προς το ΑΕΠ το 2009 και το ίδιο 

προβλέπεται να συμβεί και το 2010. Σύμφωνα 

με την Έκθεση Διατηρησιμότητας 2009 της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η χώρα φαίνεται να αντι-

μετωπίζει μέτριο κίνδυνο όσον αφορά τη διατη-

ρησιμότητα των δημόσιων οικονομικών της. 

Απαιτείται περαιτέρω δημοσιονομική προσαρ-

μογή προκειμένου η Ουγγαρία να συμμορφωθεί 

προς το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό στόχο 

που προβλέπεται στο Σύμφωνο Σταθερότητας και 

Ανάπτυξης και ο οποίος ποσοτικοποιείται στο 

πρόγραμμα σύγκλισης ως κυκλικά προσαρμο-

σμένο έλλειμμα ίσο προς 1,5% του ΑΕΠ, χωρίς 

να λαμβάνονται υπόψη έκτακτα μέτρα προσωρι-

νού χαρακτήρα.

Κατά τη διετία αναφοράς, το φιορίνι Ουγγαρίας 

δεν συμμετείχε στον ΜΣΙ ΙΙ. Το νόμισμα υπο-

τιμήθηκε έντονα από τα μέσα του 2008 μέχρι 

το Μάρτιο του 2009, από τα μέσα όμως του 

2009 ανέκαμψε εν μέρει και διατηρήθηκε σχε-

τικά σταθερό. Το πρόγραμμα διεθνούς οικονο-

μικής στήριξης της Ουγγαρίας από την ΕΕ και 
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το ΔΝΤ συνέβαλε θετικά στην άμβλυνση των 

πιέσεων υποτίμησης στο ουγγρικό νόμισμα στα 

τέλη Οκτωβρίου και το Νοέμβριο του 2008. Η 

συναλλαγματική ισοτιμία του φιορινιού έναντι 

του ευρώ ήταν πολύ ευμετάβλητη κατά την επι-

σκοπούμενη περίοδο και οι διαφορές των βρα-

χυπρόθεσμων επιτοκίων έναντι του EURIBOR 

τριών μηνών παρέμεναν σε υψηλά επίπεδα. Το 

Μάρτιο του 2010 η πραγματική συναλλαγματική 

ισοτιμία του φιορινιού Ουγγαρίας, τόσο διμερώς 

έναντι του ευρώ όσο και σε όρους σταθμισμένης 

συναλλαγματικής ισοτιμίας, διαμορφώθηκε ελα-

φρώς άνω των αντίστοιχων μέσων επιπέδων της 

τελευταίας δεκαετίας. Το συνολικό ισοζύγιο τρε-

χουσών συναλλαγών και κεφαλαιακών μεταβιβά-

σεων της Ουγγαρίας κατέγραφε υψηλά ελλείμ-

ματα (κατά μέσο όρο 6,8% του ΑΕΠ) μεταξύ 

2000 και 2008. Εξαιτίας της σημαντικής εξα-

σθένησης της εγχώριας ζήτησης και της συνακό-

λουθης μείωσης των εισαγωγών, το έλλειμμα του 

ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαι-

ακών μεταβιβάσεων (-5,9% του ΑΕΠ το 2008) 

μετατράπηκε σε σημαντικό πλεόνασμα 1,5% του 

ΑΕΠ το 2009. Η καθαρή διεθνής επενδυτική θέση 

της χώρας επιδεινώθηκε σημαντικά από -63,8% 

του ΑΕΠ το 2000 σε -112,9% το 2009.

Κατά την περίοδο αναφοράς από τον Απρίλιο 

του 2009 έως το Μάρτιο του 2010, τα μακρο-

πρόθεσμα επιτόκια ήταν κατά μέσο όρο 8,4%, 

δηλ. αρκετά υψηλότερα από την τιμή αναφοράς 

για το κριτήριο των επιτοκίων (6,0%). Στην αρχή 

της εν λόγω περιόδου, τα μακροπρόθεσμα επι-

τόκια παρέμεναν σε υψηλά επίπεδα εξαιτίας της 

απροθυμίας των επενδυτών να αναλάβουν κιν-

δύνους, των αυξανόμενων ασφαλίστρων κινδύ-

νου, του περιορισμού της ρευστότητας των αγο-

ρών και της αύξησης του εγχώριου πληθωρισμού 

και των δημοσιονομικών προβλημάτων. Με τη 

σταδιακή υποχώρηση των εντάσεων στις διεθνείς 

χρηματοπιστωτικές αγορές, τα μακροπρόθεσμα 

επιτόκια μειώθηκαν προς το τέλος της περιόδου 

αναφοράς και διαμορφώθηκαν σε 7,2%.

Η επίτευξη ενός περιβάλλοντος που θα συντε-

λεί σε διατηρήσιμη σύγκλιση στην Ουγγαρία 

απαιτεί, μεταξύ άλλων, την άσκηση νομισμα-

τικής πολιτικής προσανατολισμένης στη στα-

θερότητα, και τη συνέχιση της απαρέγκλιτης 

εφαρμογής των προγραμμάτων δημοσιονομικής 

προσαρμογής. Πέραν αυτού, η Ουγγαρία πρέπει 

να αντιμετωπίσει ένα ευρύ φάσμα προκλήσεων 

οικονομικής πολιτικής, οι οποίες περιγράφονται 

εκτενέστερα στο Κεφάλαιο 5.

Η νομοθεσία της Ουγγαρίας δεν συμμορφώνεται 

προς όλες τις απαιτήσεις όσον αφορά την ανεξαρ-

τησία της κεντρικής τράπεζας, την απαγόρευση 

της νομισματικής χρηματοδότησης, τον ενιαίο 

τρόπο γραφής του ευρώ και τη νομική ενσωμά-

τωσή της στο Ευρωσύστημα. Η Ουγγαρία είναι 

κράτος-μέλος με παρέκκλιση και ως εκ τούτου θα 

πρέπει να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες προ-

σαρμογές βάσει του άρθρου 131 της Συνθήκης.

4.7 ΠΟΛΩΝΙΑ

Κατά το δωδεκάμηνο αναφοράς από τον Απρίλιο 

του 2009 έως το Μάρτιο του 2010, η Πολωνία 

κατέγραψε μέσο ρυθμό πληθωρισμού βάσει του 

ΕνΔΤΚ 3,9%, δηλ. αρκετά υψηλότερο από την 

τιμή αναφοράς (1,0%) για το κριτήριο της στα-

θερότητας των τιμών.

Εξεταζόμενος αναδρομικά σε μια μακρότερη 

περίοδο, ο πληθωρισμός των τιμών καταναλωτή 

στην Πολωνία ακολούθησε έντονα καθοδική 

πορεία από το 2000 έως το 2003. Μετά από μια 

περίοδο χαμηλού πληθωρισμού, στο τέλος του 

2006 άρχισαν και πάλι να εντείνονται οι πιέσεις 

επί των τιμών. Το 2008 και το 2009 ο πληθωρι-

σμός παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα γύρω στο 4%. 

Την τελευταία δεκαετία, η εξέλιξη του πληθωρι-

σμού ως επί το πλείστον φαίνεται να αντικατο-

πτρίζει με κάποια χρονική υστέρηση τις επιδό-

σεις του προϊόντος της πολωνικής οικονομίας. 

Αυτό μεγεθυνόταν με ετήσιο ρυθμό που υπερέ-

βαινε το 6% το 2006 και το 2007, ενώ παράλ-

ληλα εκδηλώνονταν σταδιακά πιέσεις υπερ-

θέρμανσης, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν 

μεγάλες ελλείψεις εργατικού δυναμικού και 

να επιταχυνθεί σημαντικά ο ρυθμός αύξησης 

του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος. 

Όσον αφορά τις πρόσφατες εξελίξεις, ο υψηλός 

ρυθμός πληθωρισμού το 2009, ο οποίος κατό-

πιν άρχισε να υποχωρεί φθάνοντας το 2,9% το 

Μάρτιο του 2010, αποδίδεται κατά κύριο λόγο 
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στη μεγάλη άνοδο των τιμών των ειδών διατρο-

φής, στις αυξημένες τιμές της ενέργειας και στις 

αυξήσεις των διοικητικά καθοριζόμενων τιμών 

και της έμμεσης φορολογίας.

Οι πιο πρόσφατες διαθέσιμες προβλέψεις μεγά-

λων διεθνών οργανισμών για τον πληθωρισμό 

κυμαίνονται από 2,0% έως 2,4% για το 2010 και 

από 1,9% έως 2,6% για το 2011. Οι ανοδικοί κίν-

δυνοι συνδέονται κυρίως με το ενδεχόμενο να 

σημειωθεί μεγαλύτερη από την αναμενόμενη 

οικονομική ανάκαμψη στην Πολωνία και εντονό-

τερες από τις αναμενόμενες αυξήσεις των τιμών 

των βασικών εμπορευμάτων Οι καθοδικοί κίν-

δυνοι αφορούν κυρίως την έκταση στην οποία η 

πρόσφατη ανατίμηση του ζλότυ θα μετακυλιστεί 

στις τιμές, πράγμα που ίσως ασκήσει καθοδική 

πίεση στις τιμές των εισαγομένων. Σε ευρύτερο 

μελλοντικό ορίζοντα, η διαδικασία πραγματικής 

σύγκλισης ενδέχεται να επηρεάσει τον πληθω-

ρισμό ή/και την ονομαστική συναλλαγματική 

ισοτιμία τα επόμενα έτη, δεδομένου ότι το κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ και τα επίπεδα των τιμών παρα-

μένουν χαμηλότερα στην Πολωνία από ό,τι στη 

ζώνη του ευρώ. Ωστόσο, είναι δύσκολο να εκτι-

μηθεί το ακριβές μέγεθος της επίδρασης της δια-

δικασίας πραγματικής σύγκλισης.

Η Πολωνία υπόκειται επί του παρόντος σε από-

φαση του Συμβουλίου της ΕΕ σχετικά με την 

ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος. Κατά το έτος 

αναφοράς (2009), κατέγραψε έλλειμμα της γενι-

κής κυβέρνησης ίσο προς 7,1% του ΑΕΠ, δηλ. 

σημαντικά υψηλότερο από την τιμή αναφοράς 

3%. Ο λόγος του χρέους της γενικής κυβέρνη-

σης προς το ΑΕΠ ανήλθε σε 51,0%, δηλαδή 

ήταν χαμηλότερος από την τιμή αναφοράς 

60%. Για το 2010, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

προβλέπει αύξηση του λόγου του ελλείμμα-

τος σε 7,3% και του λόγου του δημόσιου χρέ-

ους σε 53,9%. Όσον αφορά άλλους δημοσιο-

νομικούς παράγοντες, ο λόγος του ελλείμματος 

υπερέβαινε το λόγο των δημόσιων επενδύσεων 

προς το ΑΕΠ το 2009 και το ίδιο αναμένεται 

να συμβεί και το 2010. Όσον αφορά τη διατη-

ρησιμότητα των δημόσιων οικονομικών, σύμ-

φωνα με την Έκθεση Διατηρησιμότητας 2009 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Πολωνία φαίνε-

ται να αντιμετωπίζει μέτριο κίνδυνο. Απαιτείται 

συνολική δημοσιονομική προσαρμογή προκειμέ-

νου η Πολωνία να συμμορφωθεί προς το μεσο-

πρόθεσμο δημοσιονομικό στόχο που προβλέπε-

ται στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης 

και ο οποίος ποσοτικοποιείται στο πρόγραμμα 

σύγκλισης ως κυκλικά προσαρμοσμένο έλλειμμα 

ίσο προς 1% του ΑΕΠ, χωρίς να λαμβάνονται 

υπόψη έκτακτα μέτρα προσωρινού χαρακτήρα.

Κατά τη διετία αναφοράς, το ζλότυ Πολωνίας 

δεν συμμετείχε στον ΜΣΙ ΙΙ, αλλά κινήθηκε 

στο πλαίσιο καθεστώτος ευέλικτης συναλλαγ-

ματικής ισοτιμίας. Το νόμισμα δέχθηκε έντονες 

καθοδικές πιέσεις από τα μέσα του 2008 έως το 

Φεβρουάριο του 2009, κατόπιν όμως ανέκαμψε 

καθώς υποχωρούσε η απροθυμία των επενδυ-

τών για ανάληψη κινδύνων στις χρηματοπιστω-

τικές αγορές. Το Μάιο του 2009 η Εκτελεστική 

Επιτροπή του ΔΝΤ ενέκρινε μια προληπτικού 

χαρακτήρα συμφωνία με την Πολωνία διάρκειας 

ενός έτους στο πλαίσιο της ευέλικτης πιστωτι-

κής διευκόλυνσης (Flexible Credit Line), που 

δημιουργήθηκε το Μάρτιο του 2009 για χώρες 

που πληρούσαν προκαθορισμένα κριτήρια και 

η οποία ενδεχομένως συνέβαλε ώστε να περιο-

ριστεί ο κίνδυνος πιέσεων στη συναλλαγματική 

ισοτιμία. Η συναλλαγματική ισοτιμία του ζλότυ 

Πολωνίας έναντι του ευρώ παρουσιάζει υψηλή 

μεταβλητότητα από τα τέλη του 2008, ενώ οι 

διαφορές των βραχυπρόθεσμων επιτοκίων ένα-

ντι του EURIBOR τριών μηνών διευρύνθη-

καν στις 3,5 εκατοστιαίες μονάδες στις αρχές 

του 2010. Το Μάρτιο του 2010 η πραγματική 

συναλλαγματική ισοτιμία του ζλότυ Πολωνίας, 

τόσο διμερώς έναντι του ευρώ όσο και σε όρους 

σταθμισμένης συναλλαγματικής ισοτιμίας, δια-

μορφώθηκε πλησίον των αντίστοιχων ιστορικών 

μέσων όρων της τελευταίας δεκαετίας. Το συνο-

λικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κεφα-

λαιακών μεταβιβάσεων της Πολωνίας κατέγραφε 

σχετικά υψηλά ελλείμματα (κατά μέσο 3,2% του 

ΑΕΠ) μεταξύ 2000 και 2008. Μετά την έντονη 

πτώση της εγχώριας ζήτησης, η οποία οδήγησε 

σε μείωση των εισαγωγών, το ισοζύγιο τρεχου-

σών συναλλαγών και κεφαλαιακών μεταβιβά-

σεων, το οποίο το 2008 εμφάνιζε έλλειμμα ίσο 

προς 3,9% του ΑΕΠ, ήταν σχεδόν ισοσκελισμένο 

(0,1%) το 2009. Η καθαρή διεθνής επενδυτική 
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θέση της χώρας επιδεινώθηκε σημαντικά, από 

-30,7% του ΑΕΠ το 2000 σε -59,5% το 2009.

Κατά την περίοδο αναφοράς από τον Απρίλιο 

του 2009 έως το Μάρτιο του 2010, τα μακρο-

πρόθεσμα επιτόκια ήταν κατά μέσο όρο 6,1%, 

ελάχιστα υψηλότερα από την τιμή αναφοράς για 

το κριτήριο των επιτοκίων. Τα τελευταία έτη, τα 

μακροπρόθεσμα επιτόκια στην Πολωνία έχουν 

αυξηθεί συνολικά, σε ένα περιβάλλον αυξημένης 

απροθυμίας των επενδυτών να αναλάβουν κιν-

δύνους και αβεβαιότητας όσον αφορά τις οικο-

νομικές προοπτικές. Πιο πρόσφατα ωστόσο, τα 

επιτόκια αυτά παρουσιάζουν μικρές διακυμάν-

σεις γύρω από σχετικώς υψηλά επίπεδα, δεδο-

μένης της θετικής αναπτυξιακής δυναμικής και 

των σημαντικών εισροών ξένων κεφαλαίων 

στην αγορά κρατικών ομολόγων. Τα μακροπρό-

θεσμα επιτόκια μειώθηκαν εκ νέου το Μάρτιο 

του 2010.

Η επίτευξη ενός περιβάλλοντος που θα συντελεί 

σε διατηρήσιμη σύγκλιση στην Πολωνία απαι τεί, 

μεταξύ άλλων, τη διατήρηση μιας νομισμα τικής 

πολιτικής προσανατολισμένης στη στα θερότητα 

των τιμών μεσοπρόθεσμα και την εφαρμογή μιας 

ολοκληρωμένης και αξιόπιστης πορείας δημοσιο-

νομικής προσαρμογής. Πέραν αυτών, η Πολωνία 

καλείται να αντιμετωπίσει ένα ευρύ φάσμα προ-

κλήσεων οικονομικής πολιτικής, οι οποίες περι-

γράφονται εκτενέστερα στο Κεφάλαιο 5.

Η νομοθεσία της Πολωνίας δεν συμμορφώνεται 

προς όλες τις απαιτήσεις όσον αφορά την ανε-

ξαρτησία της κεντρικής τράπεζας, την απαγό-

ρευση της νομισματικής χρηματοδότησης και 

τη νομική ενσωμάτωση στο Ευρωσύστημα. 

Η Πολωνία είναι κράτος-μέλος με παρέκ-

κλιση και ως εκ τούτου θα πρέπει να προβεί σε 

όλες τις απαιτούμενες προσαρμογές βάσει του 

άρθρου 131 της Συνθήκης.

4.8 ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Κατά το δωδεκάμηνο αναφοράς από τον Απρίλιο 

του 2009 έως το Μάρτιο του 2010, η Ρουμανία 

κατέγραψε μέσο ρυθμό πληθωρισμού βάσει του 

ΕνΔΤΚ 5,0%, δηλ. σημαντικά υψηλότερο από 

την τιμή αναφοράς (1,0%) για το κριτήριο της 

σταθερότητας των τιμών. 

Εξεταζόμενος αναδρομικά σε μια μακρότερη 

περίοδο, ο πληθωρισμός των τιμών κατανα-

λωτή στη Ρουμανία ακολούθησε σαφώς καθο-

δική πορεία, αλλά παρέμεινε υψηλός περί το 

5,6% κατά μέσο όρο το 2009. Η δυναμική του 

πληθωρισμού την τελευταία δεκαετία θα πρέ-

πει να εξεταστεί στο πλαίσιο των υψηλών ρυθ-

μών αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ έως τα μέσα 

του 2008, τους οποίους όμως ακολούθησε έντονη 

συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας. 

Οι μισθοί αυξάνονταν ταχύτερα από την παρα-

γωγικότητα, με συνέπεια την ενίσχυση του ρυθ-

μού αύξησης του κόστους εργασίας ανά μονάδα 

προϊόντος και των πιέσεων υπερθέρμανσης της 

οικονομίας και, κατ’ επέκταση, τη διάβρωση της 

ανταγωνιστικότητας. Το 2008 ωστόσο, η τάση 

του πληθωρισμού βάσει του ΕνΔΤΚ αντιστρά-

φηκε, κυρίως λόγω της πτώσης των τιμών της 

ενέργειας και των ειδών διατροφής έπειτα από 

την έντονη συρρίκνωση της οικονομικής δρα-

στηριότητας από το τέλος του 2008 και μετά. 

Όσον αφορά τις πρόσφατες εξελίξεις, ο πληθωρι-

σμός βάσει του ΕνΔΤΚ επιταχύνθηκε στο τέλος 

του 2009 σε 5,2% τον Ιανουάριο του 2010, αλλά 

στη συνέχεια υποχώρησε σε 4,2% το Μάρτιο 

του 2010. Η πρόσκαιρη αυτή άνοδος αποδόθηκε 

κυρίως στις αυξήσεις των ειδικών φόρων κατα-

νάλωσης επί του καπνού. Παρά τη σημαντική 

επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας, 

ο πληθωρισμός επέδειξε ιδιαίτερη εμμονή, αντα-

νακλώντας τις σημαντικές δυσκαμψίες στις αγο-

ρές προϊόντων και εργασίας και τον υψηλό αλλά 

μειούμενο ρυθμό αύξησης του κόστους εργασίας 

ανά μονάδα προϊόντος. 

Οι πιο πρόσφατες διαθέσιμες προβλέψεις μεγά-

λων διεθνών οργανισμών για τον πληθωρισμό 

κυμαίνονται από 4,0% έως 4,4% για το 2010 και 

από 3,0% έως 3,5% για το 2011. Οι κυριότεροι 

ανοδικοί κίνδυνοι που περιβάλλουν τις προοπτι-

κές αυτές συνδέονται με τη δυναμική των διοι-

κητικά καθοριζόμενων τιμών και των τιμών των 

βασικών εμπορευμάτων. Όσον αφορά τους καθο-

δικούς κινδύνους, η υποχώρηση των εγχώριων 

πιέσεων στις τιμές μπορεί να είναι εντονότερη ή 

πιο παρατεταμένη από ό,τι προβλέπεται επί του 
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παρόντος εάν η οικονομική δραστηριότητα ανα-

κάμψει με βραδύτερο ρυθμό από ό,τι αναμένε-

ται σήμερα. Σε ευρύτερο μελλοντικό ορίζοντα, 

η διαδικασία πραγματικής σύγκλισης ενδέχεται 

να επηρεάσει τον πληθωρισμό ή/και την ονομα-

στική συναλλαγματική ισοτιμία τα επόμενα έτη, 

δεδομένου ότι το κατά κεφαλήν ΑΕΠ και τα επί-

πεδα των τιμών παραμένουν σημαντικά χαμηλό-

τερα στη Ρουμανία από ό,τι στη ζώνη του ευρώ. 

Ωστόσο, είναι δύσκολο να εκτιμηθεί το ακριβές 

μέγεθος αυτής της επίδρασης. 

Η Ρουμανία υπόκειται επί του παρόντος σε από-

φαση του Συμβουλίου της ΕΕ σχετικά με την 

ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος. Κατά το 

έτος αναφοράς (2009), κατέγραψε έλλειμμα της 

γενικής κυβέρνησης ίσο προς 8,3% του ΑΕΠ, 

δηλ. σημαντικά υψηλότερο από την τιμή ανα-

φοράς 3%. Ο λόγος του ακαθάριστου χρέους της 

γενικής κυβέρνησης προς το ΑΕΠ ήταν 23,7%, 

δηλ. πολύ χαμηλότερος από την τιμή αναφοράς 

60%. Για το 2010, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προ-

βλέπει μείωση του λόγου του ελλείμματος σε 

8,0% και αύξηση του λόγου του δημόσιου χρέ-

ους σε 30,5%. Όσον αφορά άλλους δημοσιονο-

μικούς παράγοντες, ο λόγος του ελλείμματος 

υπερέβαινε το λόγο των δημόσιων επενδύσεων 

προς το ΑΕΠ το 2009 και το ίδιο αναμένεται 

να συμβεί και το 2010. Όσον αφορά τη διατη-

ρησιμότητα των δημόσιων οικονομικών, σύμ-

φωνα με την Έκθεση Διατηρησιμότητας 2009 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ρουμανία φαίνε-

ται να αντιμετωπίζει μεγάλο κίνδυνο. Απαιτείται 

περαιτέρω δημοσιονομική προσαρμογή προ-

κειμένου να συμμορφωθεί η Ρουμανία προς 

το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό στόχο που 

προβλέπεται στο Σύμφωνο Σταθερότητας και 

Ανάπτυξης και ο οποίος ποσοτικοποιείται στο 

πρόγραμμα σύγκλισης ως κυκλικά προσαρμο-

σμένο έλλειμμα ίσο προς 0,7% του ΑΕΠ, χωρίς 

να λαμβάνονται υπόψη έκτακτα μέτρα προσω-

ρινού χαρακτήρα.

Κατά τη διετία αναφοράς, το λέι Ρουμανίας δεν 

συμμετείχε στον ΜΣΙ ΙΙ, αλλά κινήθηκε στο 

πλαίσιο καθεστώτος ευέλικτης συναλλαγματι-

κής ισοτιμίας. Το λέι υποτιμήθηκε σημαντικά 

έναντι του ευρώ από τα μέσα του 2008 έως τις 

αρχές του 2009 αλλά αργότερα ανέκαμψε ελα-

φρά. Στην άμβλυνση των καθοδικών πιέσεων 

επί του ρουμανικού νομίσματος στα τέλη του 

Μαρτίου 2009 συνέβαλε το πρόγραμμα διεθνούς 

οικονομικής στήριξης από την ΕΕ και το ΔΝΤ. 

Η συναλλαγματική ισοτιμία του λέι Ρουμανίας 

έναντι του ευρώ παρουσίασε υψηλή μεταβλητό-

τητα έως τις αρχές του 2009 και υποχώρησε στη 

συνέχεια, ενώ οι διαφορές των βραχυπρόθεσμων 

επιτοκίων έναντι του EURIBOR τριών μηνών 

τα τελευταία δύο χρόνια παραμένουν σε υψηλό 

επίπεδο γύρω στις 9,1 εκατοστιαίες μονάδες. Το 

Μάρτιο του 2010, η πραγματική συναλλαγμα-

τική ισοτιμία του λέι Ρουμανίας, τόσο διμερώς 

έναντι του ευρώ όσο και σε όρους σταθμισμένης 

συναλλαγματικής ισοτιμίας, ήταν κατά τι υψη-

λότερη από τους ιστορικούς μέσους όρους της 

τελευταίας δεκαετίας. Το έλλειμμα του συνολι-

κού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφα-

λαιακών μεταβιβάσεων της Ρουμανίας αυξήθηκε 

σταδιακά από 3,1% του ΑΕΠ το 2002 σε πολύ 

υψηλά επίπεδα (12,8% του ΑΕΠ) το 2007. Μετά 

την έντονη πτώση της εγχώριας ζήτησης, η οποία 

οδήγησε σε μείωση των εισαγωγών, το έλλειμμα 

του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφα-

λαιακών μεταβιβάσεων περιορίστηκε από 11,1% 

του ΑΕΠ το 2008 σε 4,0% το 2009. Η καθαρή 

διεθνής επενδυτική θέση της χώρας επιδεινώ-

θηκε σημαντικά, από -26,9% του ΑΕΠ το 2000 

σε -61,9% το 2009. 

Κατά την περίοδο αναφοράς από τον Απρίλιο 

του 2009 έως το Μάρτιο του 2010, τα μακροπρό-

θεσμα επιτόκια ήταν κατά μέσο όρο 9,4%, δηλ. 

αρκετά υψηλότερα από την τιμή αναφοράς για 

το κριτήριο των επιτοκίων. Τα τελευταία έτη, τα 

μακροπρόθεσμα επιτόκια στη Ρουμανία σημει-

ώνουν έντονη άνοδο σε ένα περιβάλλον αυξη-

μένης απροθυμίας των επενδυτών για ανάληψη 

κινδύνων και αβεβαιότητας ως προς τις οικονο-

μικές προοπτικές. Πιο πρόσφατα, έχουν εισέλ-

θει σε πορεία αποκλιμάκωσης, αλλά τα επίπεδά 

τους παραμένουν σχετικώς αυξημένα. Το Μάρτιο 

του 2010 το μακροπρόθεσμο επιτόκιο των ομο-

λόγων του Δημοσίου της Ρουμανίας ανερχόταν 

σε 7,1%. 

Η επίτευξη ενός περιβάλλοντος που θα συντε-

λεί σε διατηρήσιμη σύγκλιση στη Ρουμανία 

απαιτεί, μεταξύ άλλων, την άσκηση νομισμα-
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τικής πολιτικής προσανατολισμένης στη στα-

θερότητα και την απαρέγκλιτη εφαρμογή των 

προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής. 

Επίσης, η Ρουμανία θα πρέπει να αντιμετωπίσει 

ένα ευρύ φάσμα προκλήσεων οικονομικής πολι-

τικής, οι οποίες περιγράφονται εκτενέστερα στο 

Κεφάλαιο 5. 

Η νομοθεσία της Ρουμανίας δεν συμμορφώνε-

ται προς όλες τις απαιτήσεις όσον αφορά την 

ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας, την απα-

γόρευση της νομισματικής χρηματοδότησης 

και τη νομική ενσωμάτωση στο Ευρωσύστημα. 

Η Ρουμανία είναι κράτος-μέλος με παρέκ-

κλιση και ως εκ τούτου θα πρέπει να προβεί σε 

όλες τις απαιτούμενες προσαρμογές βάσει του 

άρθρου 131 της Συνθήκης.

4.9 ΣΟΥΗΔΙΑ

Κατά το δωδεκάμηνο αναφοράς από τον Απρίλιο 

του 2009 έως το Μάρτιο του 2010, η Σουηδία 

κατέγραψε μέσο ρυθμό πληθωρισμού βάσει του 

ΕνΔΤΚ 2,1%, δηλ. αρκετά υψηλότερο από την 

τιμή αναφοράς (1,0%) για το κριτήριο της στα-

θερότητας των τιμών. 

Εξεταζόμενη  αναδρομικά  σε  μια  μακρό-

τερη περίοδο, η εξέλιξη του πληθωρισμού στη 

Σουηδία χαρακτηρίζεται σε γενικές γραμμές 

από σταθερότητα, η οποία αντανακλά την προ-

ηγμένη οικονομική της ανάπτυξη και την αξιο-

πιστία της νομισματικής πολιτικής, στην οποία 

συμβάλλει και η συγκράτηση των μισθολογικών 

αυξήσεων. Το 2009 ο ετήσιος ρυθμός πληθωρι-

σμού βάσει του ΕνΔΤΚ ανερχόταν κατά μέσο 

όρο σε 1,9%. Ενίοτε υπερέβαινε το 2%, αντι-

κατοπτρίζοντας τις εξελίξεις στις παγκόσμιες 

αγορές βασικών εμπορευμάτων, την περιστα-

σιακή υποτίμηση της κορώνας Σουηδίας ένα-

ντι των σημαντικότερων διεθνών νομισμάτων 

και την κλιμάκωση των μισθολογικών αυξή-

σεων σε περιόδους μείωσης της παραγωγικό-

τητας. Εντούτοις, αυτές οι περίοδοι ανόδου του 

πληθωρισμού ήταν σποραδικές. Όσον αφορά τις 

πρόσφατες εξελίξεις, ο ετήσιος ρυθμός πληθω-

ρισμού βάσει του ΕνΔΤΚ ήταν γύρω στο 2,0% 

το πρώτο εξάμηνο του 2009, κατόπιν υποχώρησε 

οριακά μόνο, ενώ σημείωσε και πάλι άνοδο λόγω 

της αύξησης των τιμών της ενέργειας, φθάνοντας 

στο 2,5% το Μάρτιο του 2010. Η αντίδραση του 

πληθωρισμού στην έντονη συρρίκνωση της οικο-

νομικής δραστηριότητας μετά από την παγκό-

σμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση 

μετριάστηκε από τη σημαντική υποτίμηση της 

κορώνας και την επίδραση – που εκδηλώνεται 

με χρονική υστέρηση – των προηγούμενων αυξή-

σεων του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊό-

ντος. 

Οι πιο πρόσφατες διαθέσιμες προβλέψεις μεγά-

λων διεθνών οργανισμών για τον πληθωρισμό 

κυμαίνονται από 1,3% έως 2,4% για το 2010 

και από 1,6% έως 3,2% για το 2011. Οι επιδρά-

σεις της πρόσφατης ανατίμησης της κορώνας, οι 

οποίες εκδηλώνονται με χρονική υστέρηση, είναι 

πηγή καθοδικού κινδύνου, ενώ τυχόν εντονότερη 

ανάκαμψη των διεθνών τιμών των εμπορευμά-

των θα μπορούσε να προκαλέσει μεγαλύτερη 

αύξηση του πληθωρισμού από ό,τι αναμένεται 

επί του παρόντος. 

Η Σουηδία δεν υπόκειται σε απόφαση του 

Συμβουλίου της ΕΕ σχετικά με την ύπαρξη 

υπερβολικού ελλείμματος. Κατά το έτος ανα-

φοράς (2009), κατέγραψε έλλειμμα της γενι-

κής κυβέρνησης ίσο προς 0,5% του ΑΕΠ, δηλ. 

αρκετά χαμηλότερο από την τιμή αναφοράς 

3%. Ο λόγος του χρέους της γενικής κυβέρνη-

σης προς το ΑΕΠ ήταν 42,3%, δηλ. χαμηλότε-

ρος από την τιμή αναφοράς 60%. Για το 2010, 

η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει αύξηση του 

λόγου του ελλείμματος προς το ΑΕΠ σε 2,1% 

και του λόγου του δημόσιου χρέους σε 42,6%. 

Όσον αφορά άλλους δημοσιονομικούς παρά-

γοντες, ο λόγος του ελλείμματος δεν υπερέ-

βαινε το λόγο των δημόσιων επενδύσεων προς 

το ΑΕΠ το 2009. Όσον αφορά τη διατηρησι-

μότητα των δημόσιων οικονομικών της, σύμ-

φωνα με την Έκθεση Διατηρησιμότητας 2009 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Σουηδία φαίνε-

ται να αντιμετωπίζει μικρό κίνδυνο. Απαιτείται 

περαιτέρω δημοσιονομική προσαρμογή προ-

κειμένου να συμμορφωθεί η Σουηδία προς 

το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό στόχο που 

προβλέπεται στο Σύμφωνο Σταθερότητας και 

Ανάπτυξης και ο οποίος ποσοτικοποιείται στο 
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πρόγραμμα σύγκλισης ως κυκλικά προσαρμο-

σμένο πλεόνασμα ίσο προς 1% του ΑΕΠ, χωρίς 

να λαμβάνονται υπόψη έκτακτα μέτρα προσω-

ρινού χαρακτήρα.

Κατά τη διετία αναφοράς, η κορώνα Σουηδίας 

δεν συμμετείχε στον ΜΣΙ ΙΙ αλλά κινήθηκε στο 

πλαίσιο ευέλικτης συναλλαγματικής ισοτιμίας. 

Η κορώνα υποτιμήθηκε έντονα έναντι του ευρώ 

από τα μέσα του 2008 έως το Μάρτιο του 2009, 

αλλά ανατιμήθηκε μερικώς στη συνέχεια. Η 

συναλλαγματική ισοτιμία της κορώνας Σουηδίας 

έναντι του ευρώ επέδειξε υψηλή μεταβλητό-

τητα από τα τέλη του 2008 και μετά, ενώ οι δια-

φορές των βραχυπρόθεσμων επιτοκίων έναντι 

του EURIBOR τριών μηνών έγιναν αρνητικές 

τον Ιανουάριο του 2009 και παραμένουν γύρω 

στο -0,3 της εκατοστιαίας μονάδας από την 

αρχή του 2010. Το Μάρτιο του 2010, η πραγ-

ματική συναλλαγματική ισοτιμία της κορώνας 

Σουηδίας, τόσο διμερώς έναντι του ευρώ όσο 

και σε όρους σταθμισμένης συναλλαγματικής 

ισοτιμίας, διαμορφώθηκε πλησίον των ιστορι-

κών μέσων όρων της τελευταίας δεκαετίας. Από 

το 2000 και μετά το συνολικό ισοζύγιο τρεχου-

σών συναλλαγών και κεφαλαιακών μεταβιβά-

σεων της Σουηδίας συνεχώς καταγράφει υψηλά 

πλεονάσματα (κατά μέσο όρο 6,7% του ΑΕΠ). 

Η καθαρή διεθνής επενδυτική θέση της χώρας 

βελτιώθηκε σταδιακά, από -35,1% του ΑΕΠ το 

2000 σε -1,6% το 2007, πριν χειροτερεύσει από-

τομα σε -14,1% και -19,7% του ΑΕΠ το 2008 

και το 2009 αντίστοιχα. 

Κατά την περίοδο αναφοράς από τον Απρίλιο 

του 2009 έως το Μάρτιο του 2010, τα μακρο-

πρόθεσμα επιτόκια ήταν κατά μέσο όρο 3,3%, 

δηλ. αρκετά χαμηλότερα από την τιμή αναφοράς 

για το κριτήριο των επιτοκίων. Από τα μέσα του 

2005 η διαφορά μεταξύ των μακροπρόθεσμων 

επιτοκίων της Σουηδίας και των αποδόσεων 

των ομολόγων της ζώνης του ευρώ παραμένει 

αρνητική. Έως τον Ιούνιο του 2008 η διαφορά 

αυτή κυμαινόταν γύρω στο -0,2 της εκατοστι-

αίας μονάδας, αλλά προς το τέλος της περιόδου 

αναφοράς διευρύνθηκε σε -0,4 της εκατοστιαίας 

μονάδας, αντανακλώντας τη δημοσιονομική προ-

σαρμογή και τις εν γένει σχετικά χαμηλές πλη-

θωριστικές πιέσεις. 

Η επίτευξη ενός περιβάλλοντος που θα συντελεί 

σε διατηρήσιμη σύγκλιση στη Σουηδία απαιτεί, 

μεταξύ άλλων, τη διατήρηση μιας νομισματικής 

πολιτικής προσανατολισμένης στη σταθερό-

τητα των τιμών και υγιείς δημοσιονομικές πολι-

τικές μεσοπρόθεσμα. Αν και σε μεγάλο βαθμό 

η χώρα έχει επιτύχει υγιή δημόσια οικονομικά, 

θα είναι σημαντικό ο λόγος της φορολογίας 

εισοδήματος να παραμείνει σε πτωτική τροχιά. 

Επίσης, η Σουηδία θα πρέπει να αντιμετωπίσει 

ένα ευρύ φάσμα προκλήσεων οικονομικής πολι-

τικής, οι οποίες περιγράφονται εκτενέστερα στο 

Κεφάλαιο 5. 

Η νομοθεσία της Σουηδίας δεν συμμορφώνεται 

προς όλες τις απαιτήσεις όσον αφορά την ανε-

ξαρτησία της κεντρικής τράπεζας, την απαγό-

ρευση της νομισματικής χρηματοδότησης και 

τη νομική ενσωμάτωσή της στο Ευρωσύστημα. 

Η Σουηδία είναι κράτος-μέλος με παρέκκλιση 

και ως εκ τούτου θα πρέπει να προβεί σε όλες 

τις απαιτούμενες προσαρμογές βάσει του 

άρθρου 131 της Συνθήκης. Η EΚΤ επισημαίνει 

ότι η Συνθήκη υποχρεώνει τη Σουηδία να ψηφί-

σει εθνική νομοθεσία για την ενσωμάτωσή της 

στο Ευρωσύστημα από την 1η Ιουνίου 1998. 

Μέχρι σήμερα, οι σουηδικές αρχές δεν έχουν 

προβεί στις απαραίτητες νομοθετικές ενέργειες 

προκειμένου να αρθούν οι ασυμβατότητες που 

περιγράφονται στην παρούσα αλλά και σε παλαι-

ότερες εκθέσεις.
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