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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το ευρώ εισήχθη την 1η Ιανουαρίου 1999. Μέχρι σήµερα, 13 κράτη-µέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) έχουν υιοθετήσει το ευρώ σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της
Συνθήκης. Πιο πρόσφατα υιοθέτησε το ευρώ η Σλοβενία (την 1η Ιανουαρίου 2007).
Μετά τη διεύρυνση της ΕΕ το 2004 και το 2007, 14 κράτη-µέλη δεν συµµετέχουν
πλήρως στην Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση (ΟΝΕ) και δεν έχουν υιοθετήσει
ακόµη το ευρώ.
Η παρούσα Έκθεση για τη Σύγκλιση καταρτίζεται ύστερα από σχετικά αιτήµατα που
υπέβαλαν η Κύπρος στις 13 Φεβρουαρίου 2007 και η Μάλτα στις 27 Φεβρουαρίου
2007. Με την κατάρτιση της παρούσας έκθεσης, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
(ΕΚΤ) εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της βάσει του άρθρου 122(2), σε συνδυασµό µε
το άρθρο 121(1) της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
(«Συνθήκη»), να υποβάλλει έκθεση στο Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(«Συµβούλιο της ΕΕ») τουλάχιστον µία φορά κάθε δύο χρόνια ή όποτε το ζητήσει
κράτος-µέλος µε παρέκκλιση «για την πρόοδο που έχουν επιτελέσει τα κράτη-µέλη
στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους για την επίτευξη της οικονοµικής και
νοµισµατικής ένωσης». Η ίδια εντολή έχει δοθεί και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι
δύο εκθέσεις υποβάλλονται στο Συµβούλιο της ΕΕ παράλληλα.
Στην παρούσα έκθεση, η ΕΚΤ χρησιµοποιεί το πλαίσιο που εφαρµόστηκε στις
προηγούµενες Εκθέσεις για τη Σύγκλιση προκειµένου να εξετάσει, για τις εν λόγω
δύο χώρες, αν έχει επιτευχθεί υψηλός βαθµός διατηρήσιµης οικονοµικής σύγκλισης,
να διαπιστώσει τη συµβατότητα της εθνικής νοµοθεσίας προς τη Συνθήκη, και να
αξιολογήσει τη συµµόρφωση µε τις καταστατικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν
οι εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) ώστε να καταστούν αναπόσπαστο µέρος του
Ευρωσυστήµατος.
Η εξέταση της διαδικασίας οικονοµικής σύγκλισης εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από
την ποιότητα και την ακεραιότητα των στατιστικών στοιχείων στα οποία βασίζεται.
Η κατάρτιση και η υποβολή των στατιστικών στοιχείων, ιδίως αυτών που αφορούν
τα δηµόσια οικονοµικά, δεν πρέπει να επηρεάζονται από πολιτικές σκοπιµότητες. Τα
κράτη-µέλη καλούνται να θεωρήσουν την ποιότητα και την ακεραιότητα των
στατιστικών στοιχείων τους ως θέµα προτεραιότητας, να µεριµνήσουν ώστε να
εφαρµόζεται ένα κατάλληλο σύστηµα ελέγχων και ισορροπιών κατά την κατάρτιση
αυτών των στοιχείων και να εφαρµόζουν συγκεκριµένα ελάχιστα πρότυπα στον
τοµέα της στατιστικής. Αυτά τα πρότυπα θα πρέπει να ενισχύουν την ανεξαρτησία,
την ακεραιότητα και τη λογοδοσία των εθνικών στατιστικών υπηρεσιών, καθώς και
την εµπιστοσύνη στην ποιότητα των στατιστικών στοιχείων για τα δηµόσια
οικονοµικά (βλ. το στατιστικό παράρτηµα του Κεφαλαίου 4).
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Η παρούσα Έκθεση για τη Σύγκλιση διαρθρώνεται ως εξής. Στο Κεφάλαιο 2
περιγράφεται το πλαίσιο που χρησιµοποιείται για την εξέταση της οικονοµικής και
νοµικής σύγκλισης. Στο Κεφάλαιο 3 περιλαµβάνονται οι περιλήψεις κατά χώρα, οι
οποίες παρουσιάζουν τα κύρια αποτελέσµατα της εξέτασης της οικονοµικής και
νοµικής σύγκλισης. Στο Κεφάλαιο 4 αναλύεται η κατάσταση της οικονοµικής
σύγκλισης σε καθένα από τα δύο εξεταζόµενα κράτη-µέλη και περιγράφεται η
στατιστική µεθοδολογία για τους δείκτες σύγκλισης. Τέλος, στο Κεφάλαιο 5
εξετάζεται η συµβατότητα της εθνικής νοµοθεσίας καθενός από τα εν λόγω κράτηµέλη, συµπεριλαµβανοµένου του καταστατικού της ΕθνΚΤ, προς τα άρθρα 108 και
109 της Συνθήκης και προς το Καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών
Τραπεζών (ΕΣΚΤ).
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ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

2.1

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

Για να εξετάσει την οικονοµική σύγκλιση των δύο 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 κοινό
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, καθώς και άλλους συναφείς παράγοντες. ∆εύτερον,
βασίζεται σε µια σειρά από πρόσθετους οικονοµικούς δείκτες που παρέχουν
πληροφορίες για τις παρελθούσες ή τις µελλοντικές εξελίξεις και θεωρούνται
χρήσιµοι για τη λεπτοµερέστερη εξέταση της διατηρησιµότητας της σύγκλισης. Τα
Πλαίσια 1 έως 4 υπενθυµίζουν εν συντοµία τις διατάξεις της Συνθήκης και
παραθέτουν µεθοδολογικές 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 διατυπώθηκαν στις προηγούµενες εκθέσεις της ΕΚΤ (και πριν από αυτήν από το
Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Ίδρυµα). Ειδικότερα, η ΕΚΤ χρησιµοποιεί µια σειρά από
κατευθυντήριες αρχές κατά την εφαρµογή των κριτηρίων σύγκλισης. Πρώτον, τα
επιµέρους 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 συµµετέχουν µόνο όσα κράτη-µέλη έχουν
οικονοµικές συνθήκες που συντελούν στη διατήρηση της σταθερότητας των τιµών
και στη συνοχή της ζώνης του ευρώ. ∆εύτερον, τα κριτήρια σύγκλισης αποτελούν
µια συνεκτική και ενιαία δέσµη και πρέπει να πληρούνται όλα ανεξαιρέτως. Η
Συνθήκη παραθέτει τα κριτήρια ως ισότιµα και χωρίς να τα ιεραρχεί. Τρίτον, τα
κριτήρια 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 επιτυγχάνεται σε διαρκή βάση και όχι µόνο σε µια συγκεκριµένη χρονική στιγµή.
Για το λόγο αυτό, οι αξιολογήσεις κατά χώρα αναλύουν και τη διατηρησιµότητα της
σύγκλισης.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, οι οικονοµικές εξελίξεις των χωρών εξετάζονται µε βάση
αναδροµικά στοιχεία που καλύπτουν κατ’ αρχήν την τελευταία δεκαετία. Με αυτό τον
τρόπο µπορεί να προσδιοριστεί ακριβέστερα κατά πόσον η πρόοδος που έχει
επιτευχθεί οφείλεται όντως σε διαρθρωτικές προσαρµογές και, κατ’ επέκταση,
αξιολογείται καλύτερα η διατηρησιµότητα της οικονοµικής σύγκλισης.
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Επιπλέον, στο βαθµό που κρίνεται σκόπιµο, εξετάζονται 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 ανταποκριθεί µε τρόπο πρόσφορο και διαρκή
στις σηµερινές και στις µελλοντικές προκλήσεις. Γενικά, τονίζεται ότι η εξασφάλιση
της διατηρησιµότητας της οικονοµικής σύγκλισης εξαρτάται τόσο από την επίτευξη
µιας καλής αφετηρίας όσο και από τις πολιτικές που θα ακολουθηθούν µετά την
υιοθέτηση του ευρώ.
Το ενιαίο πλαίσιο εφαρµόζεται σε καθένα από τα δύο υπό εξέταση κράτη-µέλη
χωριστά. Αυτές οι αξιολογήσεις κατά χώρα, οι οποίες εξετάζουν τις επιδόσεις κάθε
κράτους-µέλους, πρέπει να εκτιµώνται αυτοτελώς, όπως προκύπτει από τη διάταξη
του άρθρου 121 της Συνθήκης.
Η τελευταία ηµεροµηνία για τα στατιστικά στοιχεία που περιέχονται στην παρούσα
Έκθεση για τη Σύγκλιση ήταν η 26η Απριλίου 2007. Τα στατιστικά στοιχεία που
χρησιµοποιήθηκαν κατά την εφαρµογή των κριτηρίων σύγκλισης δόθηκαν από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (βλ. επίσης το στατιστικό παράρτηµα του Κεφαλαίου 4, καθώς
και τους πίνακες και τα διαγράµµατα), σε συνεργασία µε την ΕΚΤ προκειµένου για 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 2007, τελευταίο µήνα για τον
οποίο υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία για τους Εν∆ΤΚ. Για τα µηνιαία στοιχεία των
συναλλαγµατικών ισοτιµιών, η περίοδος που εξετάζεται στην παρούσα έκθεση λήγει
το Μάρτιο του 2007, ενώ περιλαµβάνονται ηµερήσια στοιχεία έως τις 26 Απριλίου
2007. Τα στοιχεία για τις δηµοσιονοµικές θέσεις καλύπτουν την περίοδο µέχρι και το
2006. Επίσης λαµβάνονται υπόψη προβλέψεις προερχόµενες από ποικίλες πηγές, σε
συνδυασµό µε τα πιο πρόσφατα προγράµµατα σύγκλισης των κρατών-µελών, καθώς
και άλλες πληροφορίες που θεωρούνται χρήσιµες για την αξιολόγηση της
διατηρησιµότητας της σύγκλισης. Οι Εαρινές Προβλέψεις 2007 της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, που επίσης λήφθηκαν υπόψη στην παρούσα έκθεση, δηµοσιεύθηκαν στις
7 Μαΐου 2007. Η παρούσα έκθεση υιοθετήθηκε από το Γενικό Συµβούλιο της ΕΚΤ
στις 14 Μαΐου 2007.
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 εξέλιξη των τιμών
1

Οι διατάξεις της Συνθήκης

Σύµφωνα µε το άρθρο 121 (1), πρώτη περίπτωση, απαιτείται:
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«επίτευξη υψηλού βαθµού σταθερότητας τιµών. Αυτό καταδεικνύεται από ρυθµό
πληθωρισµού που προσεγγίζει τον αντίστοιχο ρυθµό των τριών, το πολύ, κρατώνµελών µε τις καλύτερες επιδόσεις από άποψη σταθερότητας τιµών».
Το άρθρο 1 του Πρωτοκόλλου σχετικά µε τα κριτήρια σύγκλισης που αναφέρονται
στο άρθρο 121 της Συνθήκης ορίζει τα εξής:
«Το κριτήριο της σταθερότητας των τιµών, που αναφέρεται στο άρθρο 121 (1),
πρώτη περίπτωση, της Συνθήκης, σηµαίνει ότι ένα κράτος-µέλος έχει σταθερές
επιδόσεις στο θέµα των τιµών και µέσο ρυθµό πληθωρισµού, καταγεγραµµένο 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 1,5 εκατοστιαία µονάδα. Ο πληθωρισµός υπολογίζεται βάσει του
δείκτη τιµών καταναλωτή (∆ΤΚ) 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 ρυθµό πληθωρισµού, καταγεγραµµένο επί ένα
έτος πριν από τον έλεγχο», ο ρυθµός πληθωρισµού υπολογίστηκε µε βάση τη
µεταβολή του µέσου όρου του Εναρµονισµένου ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή
(Εν∆ΤΚ) για το τελευταίο διαθέσιµο δωδεκάµηνο σε σύγκριση µε το µέσο όρο
του προηγούµενου δωδεκαµήνου. Έτσι, σχετικά µε το ρυθµό πληθωρισµού, ως
περίοδος αναφοράς στην παρούσα Έκθεση λαµβάνεται το διάστηµα Απριλίου
2006-Μαρτίου 2007.

-

∆εύτερον, 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 µε βάση τον απλό αριθµητικό
µέσο όρο του ρυθµού πληθωρισµού των τριών χωρών της ΕΕ µε τους
χαµηλότερους ρυθµούς πληθωρισµού: Φινλανδία (1,3%), Πολωνία (1,5%) και
Σουηδία (1,6%). Άρα, ο µέσος ρυθµός είναι 1,5% και, αφού προστεθεί 1,5
εκατοστιαία µονάδα, προκύπτει τιµή αναφοράς 3,0%.

Ο πληθωρισµός µετρήθηκε βάσει του Εν∆ΤΚ, ο οποίος σχεδιάστηκε µε σκοπό να
αξιολογείται η σύγκλιση όσον αφορά τη σταθερότητα των τιµών σε συγκρίσιµη βάση
(βλ. το στατιστικό παράρτηµα). Για ενηµερωτικούς λόγους, ο µέσος ρυθµός
πληθωρισµού της ζώνης του ευρώ παρουσιάζεται στο στατιστικό παράρτηµα της
παρούσας έκθεσης.
Προκειµένου να εξεταστεί αναλυτικότερα η διατηρησιµότητα της εξέλιξης των τιµών, ο
µέσος ρυθµός πληθωρισµού (βάσει του Εν∆ΤΚ) που σηµειώθηκε στη δωδεκάµηνη
περίοδο αναφοράς (Απρίλιος 2006-Μάρτιος 2007) αξιολογείται υπό το πρίσµα των
οικονοµικών επιδόσεων των κρατών-µελών από τη σκοπιά της σταθερότητας των
τιµών την τελευταία δεκαετία. Εν προκειµένω, η προσοχή εστιάζεται αφενός στον
προσανατολισµό της νοµισµατικής πολιτικής και ιδίως στο κατά πόσον οι
νοµισµατικές αρχές δίνουν πρωτίστως έµφαση στην επίτευξη και τη διατήρηση της
σταθερότητας των τιµών, και αφετέρου στη συµβολή άλλων τοµέων της οικονοµικής
πολιτικής στην επίτευξη αυτού του στόχου. Επιπλέον λαµβάνονται υπόψη και οι
επιδράσεις του µακροοικονοµικού περιβάλλοντος. Η εξέλιξη των τιµών εξετάζεται υπό
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το πρίσµα των συνθηκών 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 Εν∆ΤΚ χωρίς τις τιµές των µη επεξεργασµένων ειδών διατροφής και της ενέργειας,
ο εθνικός ∆ΤΚ, ο ∆ΤΚ χωρίς τις µεταβολές της καθαρής έµµεσης φορολογίας, ο
αποπληθωριστής της ιδιωτικής κατανάλωσης, ο αποπληθωριστής του ΑΕΠ και οι
τιµές παραγωγού). Όσον αφορά τις προοπτικές για το µέλλον, παρέχεται µια εικόνα
της αναµενόµενης εξέλιξης του πληθωρισµού τα επόµενα χρόνια, η οποία περιλαµβάνει
και προβλέψεις των κυριότερων διεθνών οργανισµών και των συµµετεχόντων στην
αγορά. Επίσης γίνεται αναφορά και σε ορισµένα διαρθρωτικής φύσεως θέµατα, τα
οποία είναι σηµαντικά για τη διατήρηση 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 διαδικαστικά θέµατα, παρουσιάζονται
στο Πλαίσιο 2.
Πλαίσιο 2
∆ημοσιονομικές εξελίξεις
1

Οι διατάξεις της Συνθήκης

Σύµφωνα µε το άρθρο 121 (1), δεύτερη περίπτωση, απαιτείται:
«σταθερότητα των δηµόσιων οικονοµικών. Αυτή καταδεικνύεται από την επίτευξη
δηµοσιονοµικής κατάστασης χωρίς υπερβολικό δηµοσιονοµικό έλλειµµα, κατά την
έννοια του άρθρου 104 (6)».
Το άρθρο 2 του Πρωτοκόλλου σχετικά µε τα κριτήρια σύγκλισης που αναφέρονται
στο άρθρο 121 της Συνθήκης ορίζει ότι το κριτήριο αυτό:
“σηµαίνει ότι τη στιγµή της εξέτασης δεν έχει ληφθεί απόφαση του Συµβουλίου για
το κράτος-µέλος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 104 (6) της παρούσας Συνθήκης,
όσον αφορά την ύπαρξη υπερβολικού ελλείµµατος”.
Το άρθρο 104 περιγράφει τη διαδικασία του υπερβολικού ελλείµµατος. Σύµφωνα µε
το άρθρο 104 (2) και (3), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συντάσσει έκθεση εάν ένα κράτοςµέλος δεν εκπληρώνει τους όρους περί δηµοσιονοµικής πειθαρχίας, ειδικότερα εάν:
(α)

ο λόγος του προβλεπόµενου ή υφιστάµενου δηµοσιονοµικού ελλείµµατος
προς το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν υπερβαίνει µια τιµή αναφοράς (που
σύµφωνα µε το Πρωτόκολλο για τη διαδικασία του υπερβολικού 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,
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(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 δηµοσιονοµικό έλλειµµα υπερβαίνει τις δαπάνες δηµόσιων επενδύσεων,
καθώς και όλους τους άλλους σχετικούς παράγοντες, συµπεριλαµβανόµενης της
µεσοπρόθεσµης οικονοµικής και δηµοσιονοµικής 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 υπερβολικού
ελλείµµατος. Η Οικονοµική και ∆ηµοσιονοµική Επιτροπή διατυπώνει γνώµη µε βάση
την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τέλος, σύµφωνα µε το άρθρο 104 (6), το
Συµβούλιο της ΕΕ, µε βάση σύσταση της Επιτροπής και αφού λάβει υπόψη τυχόν
παρατηρήσεις του κράτους-µέλους, αποφαίνεται µε ειδική πλειοψηφία και µετά από
συνολική εκτίµηση αν υφίσταται ή όχι υπερβολικό έλλειµµα στο εν λόγω κράτοςµέλος.
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 βασικούς δείκτες των δηµοσιονοµικών εξελίξεων από
το 1997 έως το 2006, συνεκτιµά τις προοπτικές και τις προκλήσεις για τα δηµόσια
οικονοµικά σε επίπεδο γενικής κυβέρνησης και διερευνά τις σχέσεις που συνδέουν
τις εξελίξεις του ελλείµµατος µε τις εξελίξεις του χρέους.
Ως προς το άρθρο 104, 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 έχει υπαχθεί σε διαδικασία υπερβολικού ελλείµµατος.
Ως προς τη διάταξη της Συνθήκης σύµφωνα µε την οποία ο λόγος του δηµόσιου
χρέους που υπερβαίνει το 60% του ΑΕΠ πρέπει να «µειώνεται επαρκώς και να
πλησιάζει την τιµή αναφοράς µε ικανοποιητικό 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 εθνικολογιστική βάση, σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό Σύστηµα
Λογαριασµών του 1995 (βλ. το στατιστικό παράρτηµα). Τα περισσότερα στοιχεία
που παρουσιάζονται στην παρούσα έκθεση δόθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
τον Απρίλιο του 2007 και περιλαµβάνουν τη δηµοσιονοµική θέση κάθε χώρας από το
1997 έως το 2006, καθώς και προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2007.
Όσον αφορά τη διατηρησιµότητα των δηµόσιων οικονοµικών, το αποτέλεσµα κατά
το έτος αναφοράς (2006) αξιολογείται υπό το πρίσµα των επιδόσεων των κρατώνµελών την τελευταία δεκαετία. Κατ’ αρχάς εξετάζεται η εξέλιξη του λόγου του
δηµόσιου χρέους αυτή τη δεκαετία, καθώς και οι παράγοντες που συνέβαλαν σ’ αυτή
την εξέλιξη, δηλ. η διαφορά µεταξύ του ρυθµού αύξησης του ονοµαστικού ΑΕΠ και
των επιτοκίων, το πρωτογενές αποτέλεσµα του προϋπολογισµού και η προσαρµογή
ελλείµµατος-χρέους. Μια τέτοια αναλυτική σκοπιά παρέχει περισσότερες
πληροφορίες σχετικά µε την έκταση της επίδρασης που άσκησε το µακροοικονοµικό
περιβάλλον, και ειδικότερα ο συνδυασµός ρυθµού ανάπτυξης και επιτοκίων, στη
δυναµική του χρέους. Ταυτόχρονα παρέχει καλύτερη πληροφόρηση για τη συµβολή
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που είχαν οι προσπάθειες δηµοσιονοµικής προσαρµογής, όπως αντικατοπτρίζονται
στο πρωτογενές δηµοσιονοµικό αποτέλεσµα, και για το ρόλο των έκτακτων
παραγόντων, όπως αυτοί περιλαµβάνονται στην προσαρµογή ελλείµµατος-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 σηµερινό επίπεδο του λόγου του χρέους καταδεικνύει σε ποιο
βαθµό τα δηµοσιονοµικά αποτελέσµατα είναι ευαίσθητα στις µεταβολές των
συναλλαγµατικών ισοτιµιών και των επιτοκίων.
Στη συνέχεια διερευνάται η εξέλιξη του λόγου του ελλείµµατος προς το ΑΕΠ. Στο
σηµείο αυτό είναι χρήσιµο να έχουµε κατά νου ότι η µεταβολή του ετήσιου λόγου του
ελλείµµατος µιας χώρας επηρεάζεται συνήθως από ποικίλους παράγοντες. Οι
επιδράσεις αυτές συχνά διακρίνονται αφενός σε «κυκλικές», οι οποίες αντανακλούν
την αντίδραση των ελλειµµάτων στις µεταβολές του οικονοµικού κύκλου, και
αφετέρου σε «µη κυκλικές», οι οποίες συχνά πιστεύεται ότι αντανακλούν
διαρθρωτικής φύσεως ή µόνιµες προσαρµογές της δηµοσιονοµικής πολιτικής.
Ωστόσο, δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι οι εν λόγω µη κυκλικές επιδράσεις, όπως
ποσοτικοποιούνται στην παρούσα έκθεση, 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 δηµοσιονοµικό αποτέλεσµα. Εξετάζονται επίσης
αναλυτικότερα οι τάσεις που παρουσίασαν στο παρελθόν οι δηµόσιες δαπάνες και τα
έσοδα και περιγράφονται οι κυριότεροι τοµείς όπου απαιτείται προσαρµογή.
Ως προς τις προοπτικές για το µέλλον, υπενθυµίζονται τα εθνικά σχέδια
προϋπολογισµών, καθώς και οι πρόσφατες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
για το 2007, και λαµβάνεται υπόψη η µεσοπρόθεσµη στρατηγική της δηµοσιονοµικής
πολιτικής, όπως αντανακλάται στο πρόγραµµα σύγκλισης. Μεταξύ άλλων,
αξιολογούνται η κατά το πρόγραµµα επίτευξη του µεσοπρόθεσµου στόχου της
δηµοσιονοµικής πολιτικής, 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. Επιπλέον, δίνεται έµφαση στις
προκλήσεις που θα αντιµετωπίσει µακροπρόθεσµα η διατηρησιµότητα των
δηµοσιονοµικών αποτελεσµάτων, ιδίως σ’ αυτές που συνδέονται µε το ζήτηµα των
µη κεφαλαιοποιητικών δηµόσιων συστηµάτων συντάξεων σε συνάρτηση µε τις
δηµογραφικές εξελίξεις και µε τις εγγυήσεις που παρέχει το ∆ηµόσιο.
Όσον αφορά την εξέλιξη των συναλλαγµατικών ισοτιµιών, οι διατάξεις της Συνθήκης
και η εφαρµογή τους εκ µέρους της ΕΚΤ περιγράφονται στο Πλαίσιο 3.
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Πλαίσιο 3
Η εξέλιξη της συναλλαγματικής ισοτιμίας
1

Οι διατάξεις της Συνθήκης

Σύµφωνα µε το άρθρο 121 (1), τρίτη περίπτωση, απαιτείται:
«τήρηση των κανονικών περιθωρίων διακύµανσης που προβλέπονται από το
µηχανισµό συναλλαγµατικών ισοτιµιών του Ευρωπαϊκού Νοµισµατικού Συστήµατος,
επί δύο τουλάχιστον χρόνια, χωρίς υποτίµηση έναντι του νοµίσµατος οποιουδήποτε
άλλου κράτους-µέλους».
Το άρθρο 3 του Πρωτοκόλλου σχετικά µε τα κριτήρια σύγκλισης που αναφέρονται
στο άρθρο 121 της Συνθήκης ορίζει τα εξής:
«το κριτήριο της συµµετοχής στο µηχανισµό συναλλαγµατικών ισοτιµιών του
Ευρωπαϊκού Νοµισµατικού Συστήµατος, που αναφέρεται στο άρθρο 121 (1), τρίτη
περίπτωση, της παρούσας Συνθήκης, σηµαίνει ότι ένα κράτος-µέλος έχει τηρήσει τα
κανονικά περιθώρια διακύµανσης 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 νοµίσµατός του
έναντι του νοµίσµατος οποιουδήποτε άλλου κράτους-µέλους 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 έναντι του ευρώ. Σε περιπτώσεις µικρότερων
περιόδων συµµετοχής, εξετάζεται 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 «σοβαρών εντάσεων» αξιολογείται γενικώς ως
εξής: (α) εξετάζεται 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 βραχυπρόθεσµων επιτοκίων έναντι της ζώνης
του ευρώ και η εξέλιξή τους, και (γ) αξιολογείται ο ρόλος των παρεµβάσεων στην
αγορά συναλλάγµατος.
Όλες οι διµερείς συναλλαγµατικές ισοτιµίες για την περίοδο αναφοράς (Μάιος 2005Απρίλιος 2007) είναι οι επίσηµες ισοτιµίες αναφοράς της ΕΚΤ (βλ. το στατιστικό
παράρτηµα).
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Η Κύπρος και η Μάλτα συµµετέχουν στον ΜΣΙ ΙΙ από τις 2 Μαΐου 2005, δηλαδή λίγο
περισσότερο από δύο έτη πριν από την ολοκλήρωση της παρούσας έκθεσης.
Παρουσιάζεται η εξέλιξη των νοµισµάτων τους έναντι του ευρώ από τις 27 Απριλίου
2005 έως τις 26 Απριλίου 2007 (δηλ. την τελευταία ηµεροµηνία που καλύπτει η παρούσα
έκθεση). Μεταξύ 26 Απριλίου 2007 και 14 Μαΐου 2007 (ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της
παρούσας έκθεσης), οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες των νοµισµάτων των δύο χωρών
παρέµειναν σταθερές έναντι του ευρώ.
Εκτός από την εξέλιξη της ονοµαστικής συναλλαγµατικής ισοτιµίας έναντι του ευρώ,
εξετάζονται συνοπτικά και ορισµένες ενδείξεις σχετικά µε τη διατηρησιµότητα της
τρέχουσας συναλλαγµατικής ισοτιµίας. Οι ενδείξεις αυτές προέρχονται από την
εξέλιξη της πραγµατικής διµερούς και σταθµισµένης συναλλαγµατικής ισοτιµίας, του
ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, του ισοζυγίου κεφαλαιακών µεταβιβάσεων, του
ισοζυγίου χρηµατοοικονοµικών συναλλαγών και της καθαρής διεθνούς επενδυτικής
θέσης κάθε χώρας σε µακρότερες περιόδους. Ως προς την ενοποίηση των αγορών,
εξετάζεται επίσης το µερίδιο της ζώνης του ευρώ στο συνολικό εξωτερικό εµπόριο
της χώρας.
Όσον αφορά την εξέλιξη των µακροπρόθεσµων επιτοκίων, οι διατάξεις της
Συνθήκης και η εφαρµογή τους εκ µέρους της ΕΚΤ παρουσιάζονται στο Πλαίσιο 4.
Πλαίσιο 4
Η εξέλιξη των μακροπρόθεσμων επιτοκίων
1

Οι διατάξεις της Συνθήκης

Σύµφωνα µε το άρθρο 121 (1), τέταρτη περίπτωση, απαιτείται:
«διάρκεια της σύγκλισης που έχει επιτευχθεί από το κράτος-µέλος και της
συµµετοχής του στο µηχανισµό συναλλαγµατικών ισοτιµιών του Ευρωπαϊκού
Νοµισµατικού Συστήµατος, αντανακλώµενη στα επίπεδα των µακροπρόθεσµων
επιτοκίων».
Το άρθρο 4 του Πρωτοκόλλου σχετικά µε τα κριτήρια σύγκλισης που αναφέρονται
στο άρθρο 121 της Συνθήκης ορίζει τα εξής:
«Το κριτήριο της σύγκλισης των επιτοκίων, που αναφέρεται στο άρθρο 121 (1),
τέταρτη περίπτωση, της παρούσας 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 2 εκατοστιαίες µονάδες. Τα επιτόκια υπολογίζονται βάσει
µακροπρόθεσµων οµολόγων του ∆ηµοσίου ή συγκρίσιµων χρεογράφων,
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:
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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 στοιχεία σχετικά µε
τον Εν∆ΤΚ. Έτσι, στην παρούσα έκθεση λαµβάνεται ως περίοδος αναφοράς το
διάστηµα Απριλίου 2006-Μαρτίου 2007.

-

∆εύτερον, 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 µε βάση τον απλό αριθµητικό
µέσο όρο των µακροπρόθεσµων επιτοκίων των τριών χωρών που
χρησιµοποιήθηκαν και κατά τον υπολογισµό της τιµής αναφοράς για το κριτήριο
της σταθερότητας των τιµών (βλ. Πλαίσιο 1). Κατά την περίοδο αναφοράς που
εξετάζεται στην παρούσα έκθεση, τα µακροπρόθεσµα επιτόκια των τριών αυτών
χωρών ήταν 3,8% (Σουηδία), 3,9% (Φινλανδία) και 5,3% (Πολωνία). Άρα το µέσο
επιτόκιο είναι 4,4 και, αφού προστεθούν 2 εκατοστιαίες µονάδες, προκύπτει τιµή
αναφοράς 6,4%.

Τα επιτόκια υπολογίστηκαν µε βάση τα διαθέσιµα εναρµονισµένα µακροπρόθεσµα
επιτόκια που σχεδιάστηκαν µε σκοπό να αξιολογείται η σύγκλιση (βλ. το στατιστικό
παράρτηµα).
Εάν σε κάποια χώρα δεν υπάρχει εναρµονισµένο µακροπρόθεσµο επιτόκιο,
διεξάγεται, κατά το µέτρο του δυνατού, ευρύτερη ανάλυση των χρηµατοπιστωτικών
αγορών, η οποία λαµβάνει υπόψη το ύψος του δηµόσιου χρέους 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.
Όπως προαναφέρθηκε, στη Συνθήκη γίνεται ρητή αναφορά στη «διάρκεια της
σύγκλισης» που αντανακλάται στο επίπεδο των µακροπρόθεσµων επιτοκίων. Έτσι, οι
εξελίξεις κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς (Απρίλιος 2006-Μάρτιος 2007)
εξετάζονται µε βάση την πορεία των µακροπρόθεσµων επιτοκίων την τελευταία
δεκαετία (ή τη χρονική περίοδο για την οποία υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία) και τους
κυριότερους παράγοντες που ευθύνονται για τις διαφορές έναντι του µέσου
µακροπρόθεσµου επιτοκίου που επικρατεί στη ζώνη του ευρώ.
Τέλος, σύµφωνα µε το άρθρο 121 (1) της Συνθήκης, η έκθεση πρέπει να λαµβάνει
υπόψη και διάφορους άλλους σχετικούς παράγοντες, συγκεκριµένα «την εξέλιξη του
ECU, τα αποτελέσµατα της ενοποίησης των αγορών, την κατάσταση και την εξέλιξη
των ισοζυγίων τρεχουσών συναλλαγών και µια εξέταση των εξελίξεων του
µοναδιαίου κόστους εργασίας και άλλων δεικτών τιµών». Οι παράγοντες αυτοί
εξετάζονται στο κεφάλαιο 4 για κάθε χώρα σε συνδυασµό µε τα επιµέρους κριτήρια
που προαναφέρθηκαν. Μετά την εισαγωγή του ευρώ την 1η Ιανουαρίου 1999, δεν
γίνεται πλέον αναφορά στην εξέλιξη του ECU.
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2.2 ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ
2.2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το άρθρο 122 (2) της Συνθήκης ορίζει ότι η ΕΚΤ (καθώς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή),
τουλάχιστον µία φορά κάθε δύο χρόνια, ή όποτε το ζητήσει κράτος-µέλος µε
παρέκκλιση, υποβάλλει έκθεση προς το Συµβούλιο της ΕΕ κατά τη διαδικασία του
άρθρου 121 (1). Κάθε τέτοια έκθεση πρέπει να περιέχει εξέταση του κατά πόσον η
εθνική νοµοθεσία κάθε κράτους-µέλους µε παρέκκλιση, συµπεριλαµβανοµένου του
καταστατικού της οικείας ΕθνΚΤ, είναι συµβατή προς τα άρθρα 108 και 109 της
Συνθήκης και προς το Καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών
και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (εφεξής «Καταστατικό»). Αυτή η
προβλεπόµενη στη Συνθήκη υποχρέωση, 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 γράµµατος του νόµου, αλλά δύναται να
εξετάσει και κατά πόσον η εφαρµογή των συναφών διατάξεων συνάδει προς το πνεύµα
της Συνθήκης και του Καταστατικού. Η ΕΚΤ ανησυχεί ιδιαίτερα για τις αυξανόµενες τον
τελευταίο καιρό ενδείξεις ότι ασκούνται πιέσεις στα όργανα λήψεως αποφάσεων των
ΕθνΚΤ ορισµένων κρατών-µελών, πράγµα που θα ήταν ασύµβατο προς το πνεύµα της
Συνθήκης όσον αφορά την ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών. Ως εκ τούτου, 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.
TA ΚΡΑΤΗ-ΜΕΛΗ ΜΕ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΚΑΙ H ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ
Η Κύπρος και η Μάλτα, η εθνική νοµοθεσία των οποίων εξετάζεται στην παρούσα
έκθεση, είναι κράτη-µέλη µε παρέκκλιση, δηλ. δεν έχουν υιοθετήσει ακόµη το ευρώ.
Το άρθρο 4 της Πράξης περί των όρων προσχωρήσεως1 προβλέπει ότι: «Κάθε ένα
από τα νέα κράτη-µέλη συµµετέχει στην Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση από την
ηµεροµηνία προσχώρησης ως κράτος-µέλος µε παρέκκλιση κατά την έννοια του
άρθρου 122 της Συνθήκης ΕΚ».
Η ΕΚΤ εξέτασε το βαθµό επίτευξης νοµικής σύγκλισης στην Κύπρο και τη Μάλτα,
καθώς και τα νοµοθετικά µέτρα που έχουν ληφθεί ή χρειάζεται να ληφθούν για την
επίτευξη αυτού του στόχου.
1
Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, της ∆ηµοκρατίας της Εσθονίας, της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, της ∆ηµοκρατίας της Λετονίας, της ∆ηµοκρατίας της Λιθουανίας, της ∆ηµοκρατίας
της Ουγγαρίας, της ∆ηµοκρατίας της Μάλτας, της ∆ηµοκρατίας της Πολωνίας, της ∆ηµοκρατίας της
Σλοβενίας και της Σλοβακικής ∆ηµοκρατίας και των προσαρµογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται
η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 236 της 23.9.2003, σελ. 33). Για τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία, βλ. άρθρο 5 της
Πράξεως περί των όρων προσχωρήσεως της ∆ηµοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας και των
προσαρµογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 157 της 21.6.2005, σελ.
203).
ΕΚΤ
Έκθεση για τη Σύγκλιση
Μάιος 2007

17

Η αξιολόγηση της νοµικής σύγκλισης αποσκοπεί στο να διευκολύνει το Συµβούλιο
της ΕΕ να αποφανθεί ποια από τα κράτη-µέλη «πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις
για την υιοθέτηση του ενιαίου νοµίσµατος». Στο νοµικό τοµέα, οι προϋποθέσεις
αυτές αφορούν ειδικότερα την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας και τη νοµική
ενσωµάτωση των ΕθνΚΤ στο Ευρωσύστηµα.
∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ
Η αξιολόγηση της νοµικής σύγκλισης 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 ∆εκέµβριο του
2006 (για την Τσεχία, 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), το 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 2002 (για τη Σουηδία) και το 2000 (για την Ελλάδα και τη Σουηδία),
καθώς και την Έκθεση για τη Σύγκλιση που είχε καταρτιστεί από το ΕΝΙ το 1998.
Κατά την εξέταση της συµβατότητας της εθνικής νοµοθεσίας λαµβάνονται επίσης
υπόψη και οι τυχόν νοµοθετικές αλλαγές που έχουν θεσπιστεί πριν από τις 15
Μαρτίου 2007.
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:
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–

η συµβατότητα προς τις σχετικές µε την ανεξαρτησία των ΕθνΚΤ διατάξεις
της Συνθήκης (άρθρο 108) και του Καταστατικού (άρθρα 7 και 14.2), καθώς
και προς τις διατάξεις περί εµπιστευτικότητας (άρθρο 38 του Καταστατικού),

–

η συµβατότητα προς την απαγόρευση της νοµισµατικής χρηµατοδότησης
(άρθρο 101 της Συνθήκης) και της προνοµιακής πρόσβασης (άρθρο 102 της
Συνθήκης) και η συµβατότητα προς τον ενιαίο τρόπο γραφής του ευρώ όπως
απαιτείται από το κοινοτικό δίκαιο, και

–

η νοµική ενσωµάτωση των ΕθνΚΤ στο Ευρωσύστηµα (ιδίως όσον αφορά τα
άρθρα 12.1 και 14.3 του Καταστατικού).
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2.2.2.2 Η
"ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ"
"ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ"

ΣΕ

ΑΝΤΙ∆ΙΑΣΤΟΛΗ

ΠΡΟΣ

ΤΗΝ

Το άρθρο 109 της Συνθήκης ορίζει ότι η εθνική νοµοθεσία πρέπει να είναι «συµβατή»
προς τη Συνθήκη και το Καταστατικό, άρα κάθε ασυµβατότητα προς τη Συνθήκη και
το Καταστατικό στην εθνική νοµοθεσία πρέπει να αρθεί. Η ανάγκη συµµόρφωσης
προς αυτή την υποχρέωση δεν θίγεται ούτε από το γεγονός ότι η Συνθήκη και το
Καταστατικό κατισχύουν της εθνικής νοµοθεσίας ούτε από τη φύση της
ασυµβατότητας.
Η επιταγή βάσει της οποίας η εθνική νοµοθεσία πρέπει να είναι «συµβατή» δεν
σηµαίνει ότι η Συνθήκη απαιτεί «εναρµόνιση» των καταστατικών των ΕθνΚΤ, είτε
µεταξύ τους είτε προς το Καταστατικό. Οι εθνικές ιδιαιτερότητες µπορούν να
συνεχίσουν να υφίστανται στο βαθµό που δεν αντιβαίνουν στην αποκλειστική
αρµοδιότητα της Κοινότητας επί νοµισµατικών 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 παρακωλύουν τους
στόχους και τα καθήκοντα του ΕΣΚΤ. ∆ιατάξεις των καταστατικών των ΕθνΚΤ που
επιτρέπουν τέτοιες πρόσθετες λειτουργίες αποτελούν 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 τη Συνθήκη
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 ανεξαρτησία των ΕθνΚΤ, όπως αυτή ορίζεται στη Συνθήκη, και
στο ρόλο της ΕθνΚΤ ως αναπόσπαστου µέρους του ΕΣΚΤ. ∆εν αρκεί συνεπώς η
επίκληση της υπεροχής του κοινοτικού δικαίου έναντι της εθνικής νοµοθεσίας
προκειµένου να εκπληρωθεί η ανωτέρω προϋπόθεση.
Η υποχρέωση κατά το άρθρο 109 της Συνθήκης καλύπτει µόνο περιπτώσεις
ασυµβατότητας προς τη Συνθήκη και το Καταστατικό. Ωστόσο, όσες εθνικές
νοµοθετικές διατάξεις δεν είναι συµβατές προς το παράγωγο κοινοτικό δίκαιο
ασφαλώς πρέπει επίσης να ευθυγραµµιστούν προς αυτό. Η υπεροχή του κοινοτικού
δικαίου δεν θίγει την υποχρέωση προσαρµογής της εθνικής νοµοθεσίας. Αυτή η
γενική επιταγή απορρέει όχι µόνο από το άρθρο 109 της Συνθήκης, αλλά και από τη
νοµολογία του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.2
Η Συνθήκη και το Καταστατικό δεν υποδεικνύουν 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
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του Καταστατικού και µνεία της πηγής τους, µε την απαλοιφή των ασύµβατων
διατάξεων ή µε συνδυασµό αυτών των µεθόδων.
Επιπλέον, προκειµένου µεταξύ άλλων να επιτευχθεί και να διατηρηθεί η συµβατότητα
της εθνικής νοµοθεσίας προς τη Συνθήκη και το Καταστατικό, τα θεσµικά όργανα
της Κοινότητας και τα κράτη-µέλη πρέπει να ζητούν τη γνώµη της ΕΚΤ σχετικά µε
σχέδια νοµοθετικών ρυθµίσεων που εµπίπτουν σε τοµείς της αρµοδιότητάς της,
σύµφωνα µε το άρθρο 105 (4) 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»3 απαιτεί ρητώς από τα κράτη-µέλη να λαµβάνουν τα
αναγκαία µέτρα για την εκπλήρωση της υποχρέωσης 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 εντάχθηκαν στην ΕΕ
το 2004 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. Η Σουηδία ήταν υποχρεωµένη να θέσει σε ισχύ
τις αναγκαίες προσαρµογές το αργότερο µέχρι και την ηµεροµηνία ίδρυσης του
ΕΣΚΤ (1 Ιουνίου 1998).
2.2.3.1 ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
Το Νοέµβριο του 1995 το ΕΝΙ συνέταξε κατάλογο 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 διαφόρους
τύπους ανεξαρτησίας που πρέπει να αξιολογηθούν χωριστά, δηλ. τη λειτουργική, τη
θεσµική, την προσωπική και την οικονοµική ανεξαρτησία. Τα τελευταία χρόνια αυτές οι
πτυχές της ανεξαρτησίας των κεντρικών τραπεζών εξειδικεύθηκαν περαιτέρω µέσω
των γνωµοδοτήσεων της ΕΚΤ και αποτελούν τη βάση για την αξιολόγηση του βαθµού
σύγκλισης της εθνικής νοµοθεσίας των κρατών-µελών µε παρέκκλιση µε τη Συνθήκη και
το Καταστατικό.

20

2
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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 στόχου. Για να υπάρχει λειτουργική 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 εργαλεία ώστε να
επιτυγχάνει αυτό το σκοπό ανεξάρτητα 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 επακριβώς
καθορισµένη αποστολή. Η ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών είναι απόλυτα
συµβατή µε την υποχρέωσή τους να λογοδοτούν για τις αποφάσεις τους, η οποία
συµβάλλει σηµαντικά στην ενίσχυση της εµπιστοσύνης προς το καθεστώς
ανεξαρτησίας τους. Αυτό προϋποθέτει διαφάνεια και διάλογο µε τρίτους.
Όσον αφορά το χρόνο κατά τον οποίο γεννάται η εν λόγω υποχρέωση, η Συνθήκη δεν
είναι σαφής ως προς το πότε οι ΕθνΚΤ των κρατών-µελών µε παρέκκλιση όφειλαν να
θεσπίσουν ως πρωταρχικό τους σκοπό τη σταθερότητα των τιµών κατά τα
προβλεπόµενα στο άρθρο 105 (1) της Συνθήκης και το άρθρο 2 του Καταστατικού.
Στην περίπτωση της Σουηδίας, το ζήτηµα ήταν αν αυτή η υποχρέωση ισχύει από την
ίδρυση του ΕΣΚΤ ή από την υιοθέτηση του ευρώ. Για τα κράτη-µέλη που εντάχθηκαν
στην ΕΕ την 1η Μαΐου 2004, το ζήτηµα ήταν αν η εν λόγω υποχρέωση ισχύει από την
ηµεροµηνία της ένταξής τους ή από την υιοθέτηση του ευρώ. Ενώ το άρθρο 105 (1)
της Συνθήκης δεν ισχύει για τα κράτη-µέλη µε παρέκκλιση (βλ. άρθρο 122 (3) της
Συνθήκης), το άρθρο 2 του Καταστατικού ισχύει και για αυτά (βλ. άρθρο 43.1 του
Καταστατικού). Η ΕΚΤ φρονεί ότι η υποχρέωση των ΕθνΚΤ να έχουν ως πρωταρχικό
σκοπό τους τη σταθερότητα των τιµών ισχύει από την 1η Ιουνίου 1998 για τη Σουηδία
και από την 1η Μαΐου 2004 για τα κράτη-µέλη που προσχώρησαν στην ΕΕ αυτή την
ηµεροµηνία. Η άποψη αυτή βασίζεται στο γεγονός ότι µία από τις κατευθυντήριες
αρχές της Κοινότητας, δηλ. η σταθερότητα των τιµών (άρθρο 4 (3) της Συνθήκης),
ισχύει και για τα κράτη-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 σταθερότητας των τιµών, προς την οποία άλλωστε
κατατείνουν και αυτές οι τακτικές εκθέσεις της ΕΚΤ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το
συµπέρασµα αυτό βασίζεται και στη ratio της ανεξαρτησίας των κεντρικών τραπεζών,
σύµφωνα µε την οποία η ανεξαρτησία δικαιολογείται µόνο αν γίνει δεκτή η
σταθερότητα των τιµών ως πρωταρχικός στόχος.
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Οι αξιολογήσεις κατά χώρα που περιλαµβάνονται στην παρούσα έκθεση βασίζονται
στα παραπάνω συµπεράσµατα όσον αφορά το χρόνο κατά τον οποίο γεννάται η
υποχρέωση των ΕθνΚΤ των κρατών-µελών µε παρέκκλιση να έχουν πρωταρχικό
σκοπό τους τη σταθερότητα των τιµών.

ΘΕΣΜΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ
Η αρχή της θεσµικής ανεξαρτησίας διατυπώνεται ρητώς στο άρθρο 108 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 κοινοτικά όργανα ή οργανισµούς, κυβερνήσεις κρατών-µελών ή
οποιονδήποτε άλλο φορέα. Απαγορεύουν επίσης σε κοινοτικά όργανα ή οργανισµούς
και σε κυβερνήσεις κρατών-µελών να επιδιώκουν να επηρεάζουν εκείνα τα µέλη των
οργάνων λήψεως αποφάσεων των ΕθνΚΤ των οποίων οι αποφάσεις είναι δυνατόν να
επηρεάσουν την εκ µέρους των ΕθνΚΤ εκπλήρωση καθηκόντων σχετικών µε το
ΕΣΚΤ.
Ανεξαρτήτως του αν η ΕθνΚΤ έχει συσταθεί και λειτουργεί ως κρατικός οργανισµός,
ως ιδιάζον νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου ή απλώς ως ανώνυµος εταιρία,
υπάρχει κίνδυνος ο ιδιοκτήτης της να επηρεάζει τη λήψη αποφάσεων επί θεµάτων
σχετικών µε τα καθήκοντα που αφορούν το ΕΣΚΤ, λόγω ακριβώς 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 είναι ασύµβατο προς τη Συνθήκη και το Καταστατικό
όσον αφορά καθήκοντα σχετικά µε το ΕΣΚΤ.
Απαγόρευση της έγκρισης, αναστολής, ακύρωσης ή αναβολής αποφάσεων
Το δικαίωµα τρίτων να εγκρίνουν, να αναστέλλουν, να ακυρώνουν ή να αναβάλλουν
αποφάσεις των ΕθνΚΤ είναι ασύµβατο προς τη Συνθήκη και το Καταστατικό όσον
αφορά καθήκοντα σχετικά µε το ΕΣΚΤ.
Απαγόρευση της λογοκρισίας αποφάσεων για νομικούς λόγους
Το δικαίωµα οποιουδήποτε οργάνου, πέραν των ανεξάρτητων δικαστηρίων, να
λογοκρίνουν, για νοµικούς λόγους, αποφάσεις που αφορούν την εκτέλεση καθηκόντων
σχετικών µε το ΕΣΚΤ είναι ασύµβατο προς τη Συνθήκη και το Καταστατικό, δεδοµένου
ότι η εκτέλεση των καθηκόντων αυτών δεν υπόκειται σε επαναξιολόγηση 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
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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
Η συµµετοχή τρίτων στα όργανα λήψεως αποφάσεων της ΕθνΚΤ µε δικαίωµα ψήφου
επί θεµάτων που αφορούν την εκ µέρους της ΕθνΚΤ εκτέλεση καθηκόντων σχετικών
µε το ΕΣΚΤ, ακόµη και αν η ψήφος αυτή δεν είναι αποφασιστική, είναι ασύµβατη
προς τη Συνθήκη και το Καταστατικό.
Απαγόρευση των εκ των προτέρων διαβουλεύσεων σχετικά με τις αποφάσεις
της ΕθνΚΤ
Ρητή καταστατική διάταξη που υποχρεώνει την ΕθνΚΤ να συµβουλεύεται εκ των
προτέρων τρίτους παρέχει σ’ αυτούς τους τρίτους έναν επίσηµο µηχανισµό ώστε να
επηρεάζουν την τελική απόφαση, και συνεπώς είναι ασύµβατη προς τη Συνθήκη και
το Καταστατικό.
Πάντως, ο διάλογος µεταξύ των ΕθνΚΤ και τρίτων, 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 ανεξαρτησίας των µελών των οργάνων
λήψεως αποφάσεων της ΕθνΚΤ,
γίνεται πλήρως σεβαστό το ειδικό καθεστώς που διέπει τους διοικητές των
ΕθνΚΤ ως µέλη του Γενικού Συµβουλίου της ΕΚΤ και
τηρούνται οι επιταγές περί εµπιστευτικότητας που απορρέουν από τις
διατάξεις του Καταστατικού.

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 τους λογαριασµούς) πρέπει να περιέχουν ρήτρες που να
διασφαλίζουν επαρκώς ότι η εξουσία αυτή δεν επηρεάζει δυσµενώς τη δυνατότητα
της εν λόγω ΕθνΚΤ να λαµβάνει ανεξάρτητα αποφάσεις επί θεµάτων σχετικών µε το
ΕΣΚΤ (ή να υλοποιεί τις αποφάσεις που λαµβάνονται σε επίπεδο ΕΣΚΤ). Προτείνεται
η εισαγωγή σχετικής ρητής διάταξης στα καταστατικά των ΕθνΚΤ.
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ
Η διάταξη του Καταστατικού που διασφαλίζει τη θητεία των µελών των οργάνων
λήψεως αποφάσεων των ΕθνΚΤ αποτελεί πρόσθετο εχέγγυο της ανεξαρτησίας των
κεντρικών τραπεζών. Οι διοικητές είναι µέλη του Γενικού Συµβουλίου της ΕΚΤ. Το
άρθρο 14.2 του Καταστατικού ορίζει ότι τα καταστατικά των ΕθνΚΤ πρέπει
ειδικότερα να προβλέπουν ότι η θητεία του διοικητή δεν είναι µικρότερη από πέντε
έτη. Το άρθρο επίσης παρέχει προστασία κατά της αυθαίρετης παύσης των
διοικητών, ορίζοντας ότι η απαλλαγή από τα καθήκοντά τους είναι δυνατή µόνο εάν
δεν πληρούν πλέον τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την εκτέλεση των
καθηκόντων τους ή εάν διαπράξουν βαρύ παράπτωµα και προβλέπει δυνατότητα
προσφυγής στο ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Τα καταστατικά των
ΕθνΚΤ θα πρέπει να συµµορφώνονται προς τη διάταξη αυτή κατά τα ακολούθως
οριζόµενα.
Ελάχιστη διάρκεια της θητείας των διοικητών
Τα καταστατικά των ΕθνΚΤ πρέπει, σύµφωνα µε το άρθρο 14.2 του Καταστατικού, να
προβλέπουν ότι η θητεία του διοικητή είναι τουλάχιστον πενταετής. Αυτό δεν
αποκλείει θητεία µεγαλύτερης διάρκειας, ενώ αν προβλέπεται θητεία αόριστης
διάρκειας δεν απαιτείται προσαρµογή των καταστατικών εφόσον οι λόγοι παύσης
του διοικητή είναι σύµφωνοι µε εκείνους που διατυπώνονται στο άρθρο 14.2 του
Καταστατικού. Όταν τροποποιείται το καταστατικό της ΕθνΚΤ, ο τροποποιητικός
νόµος πρέπει να διασφαλίζει τη θητεία του διοικητή και άλλων µελών των οργάνων
λήψεως αποφάσεων που ενδεχοµένως τον αναπληρώνουν.
Λόγοι παύσης των διοικητών
Τα καταστατικά των ΕθνΚΤ θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι ο διοικητής δεν µπορεί
να παυθεί για άλλους λόγους εκτός από εκείνους που προβλέπονται στο άρθρο 14.2
του Καταστατικού. Ο σκοπός αυτής της ρύθµισης είναι να αποκλείσει τη δυνατότητα
των αρχών, όπως ιδίως η κυβέρνηση και το κοινοβούλιο, που συµµετέχουν στο
διορισµό του διοικητή να παύουν τον διοικητή κατά τη διακριτική τους ευχέρεια. Τα
καταστατικά των ΕθνΚΤ θα πρέπει είτε να προβλέπουν λόγους παύσης των
διοικητών σύµφωνους µε τους προβλεπόµενους στο άρθρο 14.2 του Καταστατικού
είτε να παραλείπουν οποιαδήποτε αναφορά σε λόγους παύσης (δεδοµένου ότι το
άρθρο 14.2 έχει ευθεία εφαρµογή).
∆ιασφάλιση 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
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καθηκόντων σχετικών µε το ΕΣΚΤ.4 Η υποχρέωση για ανάλογη διασφάλιση και στην
περίπτωση αυτών των µελών απορρέει από ποικίλες διατάξεις της Συνθήκης και του
Καταστατικού. Το άρθρο 14.2 του Καταστατικού δεν περιορίζει τη διασφάλιση της
θητείας µόνο στους διοικητές, ενώ το άρθρο 108 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 άλλη µέλη και µε ισότιµη ψήφο ή όταν
αυτά τα άλλα µέλη ενδέχεται να αναπληρώνουν τον διοικητή.
∆ικαίωμα δικαστικού ελέγχου
Τα µέλη των οργάνων λήψεως αποφάσεων των ΕθνΚΤ πρέπει να έχουν το δικαίωµα
προσφυγής ενώπιον ανεξάρτητων δικαστηρίων κατά οποιασδήποτε απόφασης περί
παύσεως αυτών, ούτως ώστε να περιορίζονται τα περιθώρια άσκησης διακριτικής
ευχέρειας εκ µέρους των πολιτικών 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 ∆ικαστηρίου των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η εθνική νοµοθεσία θα πρέπει είτε να παραπέµπει στη
σχετική διάταξη του Καταστατικού είτε να παραλείπει οποιαδήποτε αναφορά στο
δικαίωµα προσφυγής κατά της απόφασης ενώπιον του ∆ικαστηρίου των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (δεδοµένου ότι το άρθρο 14.2 του Καταστατικού έχει
ευθεία εφαρµογή).
Η εθνική νοµοθεσία θα πρέπει επίσης να προβλέπει 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
µετέχει στην εκτέλεση καθηκόντων σχετικών µε το ΕΣΚΤ. Αυτό το δικαίωµα είναι
δυνατόν να ανάγεται σε γενικούς κανόνες δικαίου ή να θεσπίζεται 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.

4
Βλ. την παράγραφο 8 της Γνώµης της ΕΚΤ CON/2004/35 της 4ης Νοεµβρίου 2004 κατόπιν αιτήµατος του
Υπουργείου Οικονοµικών της Ουγγαρίας όσον αφορά σχέδιο νόµου για την τροποποίηση του νόµου σχετικά
µε τη Magyar Nemzeti Bank, την παράγραφο 8 της Γνώµης της ΕΚΤ CON/2005/26 της 4ης Αυγούστου 2005
κατόπιν αιτήµατος της Narodna banka Slovenska όσον αφορά σχέδιο νόµου για την τροποποίηση του νόµου
αριθ. 566/1992 σχετικά µε τη Νarodna banka Slovenska, όπως ισχύει, και σχετικά µε τις τροποποιήσεις
ορισµένων νόµων, την παράγραφο 3.3 της Γνώµης της ΕΚΤ CON/2006/44 της 25ης Αυγούστου 2006, κατόπιν
αιτήµατος της Banca d’Italia σχετικά µε το τροποποιηµένο καταστατικό της Banca d’Italia, την παράγραφο
2.6 της Γνώµης της ΕΚΤ CON/2006/32 της 22ας Ιουνίου 2006 κατόπιν αιτήµατος της Γαλλικής Γερουσίας
όσον αφορά σχέδιο νόµου για την Banque de France, καθώς και τις παραγράφους 2.3 και 2.4 της Γνώµης της
ΕΚΤ CON/2007/6 της 7ης Μαρτίου 2007 κατόπιν αιτήµατος του Υπουργείου Οικονοµικών της Γερµανίας
όσον αφορά σχέδιο ογδόου νόµου σχετικά µε την τροποποίηση του νόµου για τη Deutsche Bundesbank.
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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 οργάνων λήψεως αποφάσεων των ΕθνΚΤ έναντι της οικείας ΕθνΚΤ (και
επίσης των διοικητών έναντι της ΕΚΤ) και άλλων λειτουργιών τις οποίες τυχόν ασκούν
στο πλαίσιο καθηκόντων σχετικών µε το ΕΣΚΤ, εφόσον µπορούν να θέσουν σε
κίνδυνο την προσωπική τους ανεξαρτησία. Η ιδιότητα του µέλους οργάνου λήψεως
αποφάσεων εµπλεκόµενου στην εκτέλεση καθηκόντων σχετικών µε το ΕΣΚΤ είναι κατ’
αρχήν ασυµβίβαστη προς την άσκηση άλλων λειτουργιών που θα µπορούσαν να
οδηγήσουν σε σύγκρουση συµφερόντων. Ειδικότερα, τα µέλη των οργάνων λήψεως
αποφάσεων δεν επιτρέπεται να κατέχουν θέσεις ή να έχουν συµφέροντα που είναι
δυνατόν να επηρεάσουν τις δραστηριότητές τους, π.χ. κατέχοντας θέσεις στην
εκτελεστική ή νοµοθετική λειτουργία του κράτους ή σε περιφερειακές ή τοπικές
διοικητικές αρχές ή συµµετέχοντας σε επιχειρήσεις. Ιδιαίτερη µέριµνα πρέπει να
λαµβάνεται ώστε να αποφεύγονται οι δυνητικές συγκρούσεις συµφερόντων στην
περίπτωση µελών των οργάνων λήψεως αποφάσεων που δεν διαθέτουν εκτελεστικές
αρµοδιότητες.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ
Ακόµη και αν µια ΕθνΚΤ είναι πλήρως ανεξάρτητη σε λειτουργικό, θεσµικό και
προσωπικό επίπεδο (δηλ. αυτό κατοχυρώνεται στο καταστατικό της), η όλη
ανεξαρτησία της µπορεί να τεθεί σε κίνδυνο εάν δεν έχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται
αυτόνοµα επαρκείς οικονοµικούς πόρους για να εκτελεί την αποστολή της (δηλ. για να
ασκεί τα σχετικά µε το ΕΣΚΤ καθήκοντα που της έχουν ανατεθεί βάσει της Συνθήκης και
του Καταστατικού).
Τα κράτη-µέλη δεν πρέπει να περιάγουν τις ΕθνΚΤ σε κατάσταση ανεπάρκειας
οικονοµικών πόρων ώστε αυτές να αδυνατούν να ασκήσουν 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 καταβάλλουν πρόσθετες εισφορές στο κεφάλαιό
της και να προβαίνουν σε περαιτέρω µεταβιβάσεις συναλλαγµατικών διαθεσίµων.5
Επιπλέον, το άρθρο 33.2 του Καταστατικού προβλέπει6 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 ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΚΤ,
να συµψηφίζεται προς το νοµισµατικό εισόδηµα του αντίστοιχου οικονοµικού έτους
κατ’ αναλογία και µέχρι του ποσού που κατανέµεται σε κάθε ΕθνΚΤ. Η αρχή της
οικονοµικής ανεξαρτησίας συνεπάγεται ότι η συµµόρφωση προς αυτές τις διατάξεις
δεν θα θίγει την ικανότητα των ΕθνΚΤ να ασκούν τις λειτουργίες τους.

5

Το άρθρο 30.4 του Καταστατικού ισχύει µόνο εντός του Ευρωσυστήµατος.
Το άρθρο 33.2 του Καταστατικού ισχύει µόνο εντός του Ευρωσυστήµατος.
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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).
Η έννοια της οικονοµικής ανεξαρτησίας θα πρέπει συνεπώς 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, µε την έννοια του
ανθρώπινου δυναµικού, όσο και την οικονοµική, µε την έννοια των κατάλληλων
οικονοµικών πόρων) να εκπληρώνει την αποστολή της. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη
σηµασία έχουν οι ακόλουθες τέσσερεις πτυχές της οικονοµικής ανεξαρτησίας, µερικές
από τις οποίες προσδιορίστηκαν αναλυτικά µόλις πρόσφατα.7 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 επηρεάζει τον προϋπολογισµό της ΕθνΚΤ,
αυτό είναι ασύµβατο προς την οικονοµική ανεξαρτησία, εκτός εάν ο νόµος περιέχει
ρήτρα διασφάλισης σύµφωνα µε την οποία η εξουσία αυτή δεν θίγει τους
οικονοµικούς πόρους που είναι απαραίτητοι 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 περίπτωση που αυτοί οι κανόνες ορίζονται από τρίτους,
τότε θα πρέπει τουλάχιστον να λαµβάνονται υπόψη τα προταθέντα από τα όργανα
λήψεως αποφάσεων της ΕθνΚΤ.

7

Οι κυριότερες Γνώµες διαπλαστικού χαρακτήρα που εξέδωσε η ΕΚΤ επ' αυτού του θέµατος είναι οι εξής:
– CON/2002/16 της 5ης Ιουνίου 2002 κατόπιν αιτήµατος του Υπουργείου Οικονοµικών της Ιρλανδίας
σχετικά µε σχέδιο νόµου για την Central Bank and Financial Services Authority of Ireland, 2002.
– CON/2003/22 της 15ης Οκτωβρίου 2003 κατόπιν αιτήµατος του Υπουργείου Οικονοµικών της Φινλανδίας
σχετικά µε πρόταση της κυβέρνησης για την τροποποίηση του νόµου για την Suomen Pankki και συναφών
νοµοθετικών διατάξεων.
– CON/2003/27 της 2ας ∆εκεµβρίου 2003 κατόπιν αιτήµατος του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Οικονοµικών
της Αυστρίας σχετικά µε σχέδιο οµοσπονδιακού νόµου για το Εθνικό Ίδρυµα Έρευνας, Τεχνολογίας και
Ανάπτυξης.
– CON/2004/1 της 20ής Ιανουαρίου 2004 κατόπιν αιτήµατος της Οικονοµικής Επιτροπής του Κοινοβουλίου
της Φινλανδίας, σχετικά µε πρόταση της κυβέρνησης για την τροποποίηση του νόµου για τη Suomen Pankki
και συναφών νοµοθετικών διατάξεων.
– CON/2006/38 της 25ης Ιουλίου 2006 κατόπιν αιτήµατος της Τράπεζας της Ελλάδος όσον αφορά σχέδιο
διάταξης σχετικά µε το ρόλο της Τράπεζας της Ελλάδος στον τοµέα της προστασίας των καταναλωτών.
– CON/2006/47 της 13ης Σεπτεµβρίου 2006 κατόπιν αιτήµατος του Υπουργείου Βιοµηχανίας και Εµπορίου
της Τσεχίας σχετικά µε τροποποίηση του νόµου για την Ceska narodni banka.
– CON/2007/8 της 21ης Μαρτίου 2007 κατόπιν αιτήµατος του Υπουργείου Βιοµηχανίας και Εµπορίου της
Τσεχίας σχετικά µε ορισµένες διατάξεις σχεδίου νόµου για την τροποποίηση του νόµου για την προστασία
των καταναλωτών που αφορούν την Ceska narodni banka.
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Οι ετήσιοι λογαριασµοί πρέπει να εγκρίνονται από τα όργανα λήψεως αποφάσεων
της ΕθνΚΤ, µε τη συνδροµή ανεξάρτητων ελεγκτών, και µπορεί να υπόκεινται σε εκ
των υστέρων έγκριση από τρίτους (π.χ. κυβέρνηση, κοινοβούλιο). Όσον αφορά τα
κέρδη, τα όργανα λήψεως αποφάσεων της ΕθνΚΤ θα πρέπει να µπορούν να
αποφασίζουν επί του υπολογισµού των κερδών ανεξάρτητα και µε επαγγελµατικά
κριτήρια.
Όταν προβλέπεται ότι οι εργασίες της ΕθνΚΤ υπόκεινται στον έλεγχο αρµόδιας
κρατικής ελεγκτικής αρχής ή άλλου παρεµφερούς οργάνου επιφορτισµένου µε τον
έλεγχο της διαχείρισης των δηµόσιων οικονοµικών, το περιεχόµενο και η έκταση του
ελέγχου θα πρέπει να ορίζονται µε σαφήνεια από το σχετικό νοµικό πλαίσιο και να
µη θίγουν τις δραστηριότητες του ανεξάρτητου εξωτερικού ελεγκτή της ΕθνΚΤ, κατά
τα προβλεπόµενα στο άρθρο 27.1 του Καταστατικού. Ο έλεγχος εκ µέρους της
κρατικής αρχής δεν πρέπει να βασίζεται σε πολιτικά κριτήρια, πρέπει να είναι
ανεξάρτητος και να ακολουθεί αµιγώς επαγγελµατικά πρότυπα.
∆ιανομή των κερδών, κεφάλαιο των ΕθνΚΤ και σχηματισμός προβλέψεων
Όσον αφορά τη διανοµή των κερδών, το καταστατικό της ΕθνΚΤ µπορεί να ορίζει µε
ποιο τρόπο διανέµονται τα κέρδη. Εάν δεν υπάρχουν τέτοιου είδους διατάξεις, η
απόφαση σχετικά µε τη διάθεση των κερδών πρέπει να λαµβάνεται από τα όργανα
λήψεως αποφάσεων της ΕθνΚΤ µε επαγγελµατικά κριτήρια και δεν πρέπει 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.
∆εν επιτρέπεται στα κράτη-µέλη να επιβάλλουν µειώσεις του κεφαλαίου των ΕθνΚΤ
χωρίς να λαµβάνουν πρώτα τη σύµφωνη γνώµη των οργάνων λήψεως αποφάσεων
των ΕθνΚΤ, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται ότι η ΕθνΚΤ διατηρεί επαρκείς
οικονοµικούς πόρους για την εκτέλεση της αποστολής της ως µέλους του ΕΣΚΤ
σύµφωνα µε το άρθρο 105 (2) της Συνθήκης και το Καταστατικό. Όσον αφορά το
σχηµατισµό προβλέψεων ή αποθεµατικών ασφαλείας, οι ΕθνΚΤ πρέπει να είναι
ελεύθερες να σχηµατίζουν ανεξάρτητα προβλέψεις για να διασφαλίζουν την
πραγµατική αξία του κεφαλαίου και του ενεργητικού τους.
Οικονομική ευθύνη για τις εποπτικές αρχές
Σε ορισµένα κράτη-µέλη οι εποπτικές αρχές του χρηµατοπιστωτικού τοµέα
υπάγονται υπηρεσιακά στην οικεία ΕθνΚΤ. Όταν οι αρχές αυτές υπόκεινται στην
ανεξάρτητη λήψη αποφάσεων εκ µέρους της ΕθνΚΤ, δεν υφίσταται πρόβληµα. Όταν
όµως η νοµοθεσία προβλέπει αυτόνοµη λήψη αποφάσεων από τις εν λόγω εποπτικές
αρχές, είναι σηµαντικό να εξασφαλίζεται ότι οι αποφάσεις τους δεν θέτουν σε
κίνδυνο τα οικονοµικά της ΕθνΚΤ ως συνόλου. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, η εθνική
νοµοθεσία πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στην ΕθνΚΤ να έχει τον τελικό έλεγχο κάθε
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απόφασης των εποπτικών αρχών η οποία µπορεί να επηρεάζει την ανεξαρτησία της,
ιδίως την οικονοµική.
2.2.3.2 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
Η υποχρέωση τήρησης του επαγγελµατικού απορρήτου που επιβάλλεται στο
προσωπικό της ΕΚΤ και των ΕθνΚΤ βάσει του άρθρου 38 του Καταστατικού µπορεί
να οδηγεί στην πρόβλεψη ανάλογων διατάξεων στα καταστατικά των ΕθνΚΤ ή στη
νοµοθεσία των κρατών-µελών. Η υπεροχή του κοινοτικού δικαίου και των
κοινοτικών κανόνων που θεσπίζονται βάσει αυτού συνεπάγεται επίσης ότι η εθνική
νοµοθεσία για την πρόσβαση τρίτων σε έγγραφα δεν επιτρέπεται να οδηγεί σε
παραβιάσεις του καθεστώτος εµπιστευτικότητας του ΕΣΚΤ.
2.2.4 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
2.2.4.1 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
Η απαγόρευση της νοµισµατικής χρηµατοδότησης προβλέπεται στο άρθρο 101 (1)
της Συνθήκης, το οποίο απαγορεύει στην ΕΚΤ και τις ΕθνΚΤ των κρατών-µελών να
παρέχουν υπεραναλήψεις ή άλλης µορφής πιστωτικές διευκολύνσεις προς κοινοτικά
όργανα ή οργανισµούς, κεντρικές κυβερνήσεις, περιφερειακές, τοπικές ή άλλες
δηµόσιες αρχές, άλλα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου ή δηµόσιες επιχειρήσεις
των κρατών-µελών και επίσης απαγορεύει στην ΕΚΤ και τις ΕθνΚΤ να αγοράζουν
χρεόγραφα απευθείας από τους παραπάνω φορείς του δηµόσιου τοµέα. Η Συνθήκη
περιέχει µία εξαίρεση από αυτή την απαγόρευση: η απαγόρευση δεν ισχύει
προκειµένου για πιστωτικά ιδρύµατα του δηµόσιου τοµέα τα οποία, στο πλαίσιο της
παροχής ρευστών διαθεσίµων εκ µέρους των κεντρικών τραπεζών, πρέπει να
εξοµοιώνονται προς τα ιδιωτικά πιστωτικά ιδρύµατα (άρθρο 101 (2) της Συνθήκης).
Επίσης, Η ΕΚΤ και οι ΕθνΚΤ µπορούν να ενεργούν ως εντολοδόχοι 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 ∆εκεµβρίου
1993 για τον προσδιορισµό των εννοιών που είναι αναγκαίες για την εφαρµογή των
απαγορεύσεων που αναφέρονται στο άρθρο 104 και 104Β (1) της Συνθήκης8 (ήδη
άρθρα 101 και 103 (1)), ο οποίος καθιστά σαφές ότι η απαγόρευση περιλαµβάνει
κάθε χρηµατοδότηση υποχρεώσεων του δηµόσιου τοµέα έναντι τρίτων.

8

EE L 332, 31.12.1993, σελ. 1.
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Η απαγόρευση της νοµισµατικής χρηµατοδότησης έχει θεµελιώδη σηµασία
προκειµένου να διασφαλίζεται ότι δεν παρακωλύεται ο πρωταρχικός σκοπός της
νοµισµατικής πολιτικής (δηλαδή 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 συγκεκριµένων και µόνο εξαιρέσεων που προβλέπονται
περιοριστικώς στο άρθρο 101 (2) της Συνθήκης και στον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
3603/93. Η γενική θέση της ΕΚΤ όσον αφορά τη συµβατότητα της εθνικής
νοµοθεσίας προς την απαγόρευση διαµορφώθηκε κατά κύριο λόγο στο πλαίσιο των
διαβουλεύσεων των κρατών-µελών µε την ΕΚΤ επί προτεινόµενων νοµοθετικών
ρυθµίσεων βάσει του άρθρου 105 (4) της Συνθήκης.9
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9
Ορισµένες διαπλαστικού χαρακτήρα γνώµες του ΕΝΙ/της ΕΚΤ σ' αυτό τον τοµέα είναι οι εξής:
- CON/95/8 της 10ης Μαΐου 1995, η οποία ζητήθηκε από το Υπουργείο Οικονοµικών της Σουηδίας δυνάµει
του άρθρου 109 (ΣΤ) (6) της Συνθήκης ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ("Συνθήκη") και του άρθρου 5.3
του Καταστατικού του ΕΝΙ ("Καταστατικό") σχετικά µε σχέδιο νόµου της κυβέρνησης για τη θέσπιση
απαγόρευσης όσον αφορά τη νοµισµατική χρηµατοδότηση ("νοµοσχέδιο"),
- CON/97/16 της 27ης Αυγούστου 1997, η οποία ζητήθηκε από το Οµοσπονδιακό Υπουργείο Οικονοµικών
της Αυστρίας δυνάµει του άρθρου 109 (ΣΤ) (6) της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
("Συνθήκη") και του άρθρου 5.3 του Καταστατικού του ΕΝΙ όπως αναλύονται στην Απόφαση του
Συµβουλίου της 22ας Νοεµβρίου 1993 (93/717/ΕΚ) ("Απόφαση"), σχετικά µε σχέδιο οµοσπονδιακού νόµου
για τη συµµετοχή της Αυστρίας στη νέα συµφωνία δανεισµού του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου,
- CON/2001/32 της 11ης Οκτωβρίου 2001 κατόπιν αιτήµατος του Υπουργείου Οικονοµικών της Πορτογαλίας
σχετικά µε σχέδιο νοµοθετικού διατάγµατος για την τροποποίηση του νοµικού πλαισίου των πιστωτικών
ιδρυµάτων και των χρηµατοοικονοµικών εταιριών,
- CON/2003/27 της 2ας ∆εκεµβρίου 2003 κατόπιν αιτήµατος του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Οικονοµικών
της Αυστρίας σχετικά µε σχέδιο οµοσπονδιακού νόµου για το Εθνικό Ίδρυµα Έρευνας, Τεχνολογίας και
Ανάπτυξης,
- CON/2005/1 της 3ης Φεβρουαρίου 2005 κατόπιν αιτήµατος του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας και
Οικονοµικών της Ιταλίας επί σχεδίου νόµου που τροποποιεί το νοµοθετικό διάταγµα αρ. 7 της 25ης
Ιανουαρίου 1999, όπως µετατράπηκε µε το Νόµο αριθ. 74 της 25ης Μαρτίου 1999, και αφορά επείγουσες
διατάξεις σχετικά µε την ιταλική συµµετοχή στις παρεµβάσεις του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου για την
αντιµετώπιση σοβαρών οικονοµικών κρίσεων των χωρών-µελών του,
- CON/2005/24 της 15ης Ιουλίου 2005 κατόπιν αιτήµατος του Υπουργείου Οικονοµικών της Τσεχικής
∆ηµοκρατίας σχετικά µε σχέδιο νόµου για την ενοποίηση εποπτικών αρχών της χρηµατοπιστωτικής αγοράς,
- CON/2005/29 της 11ης Αυγούστου 2005 κατόπιν αιτήµατος του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Οικονοµικών
της Αυστρίας σχετικά µε σχέδιο οµοσπονδιακού νόµου για την καταβολή της συνεισφοράς της Αυστρίας στο
ταµείο αρωγής που διαχειρίζεται το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο για τις χαµηλού εισοδήµατος
αναπτυσσόµενες χώρες που έχουν πληγεί από θεοµηνίες,
- CON/2005/50 της 1ης ∆εκεµβρίου 2005 κατόπιν αιτήµατος της Narodna banka Slovenska επί σχεδίου νόµου
που τροποποιεί το Νόµο αριθ. 118/1996 σχετικά µε την προστασία των τραπεζικών καταθέσεων και
τροποποιήσεις ορισµένων νόµων, όπως τελευταία τροποποιήθηκαν,
- CON/2005/60 της 30ής ∆εκεµβρίου 2005 κατόπιν αιτήµατος της Lietuvos bankas σχετικά µε σχέδιο νόµου
που τροποποιεί το νόµο για την Lietuvos bankas,
- CON/2006/4 της 27ης Ιανουαρίου 2006 κατόπιν αιτήµατος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου σχετικά µε
σχέδιο νόµου που τροποποιεί τους νόµους για την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου του 2002 και του 2003,
- CON/2006/15 της 9ης Μαρτίου 2006 κατόπιν αιτήµατος του Υπουργού Οικονοµικών της Πολωνίας σχετικά
µε σχέδιο νόµου για την εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων.
- CON/2006/17 της 13ης Μαρτίου 2006 κατόπιν αιτήµατος του Υπουργείου Οικονοµικών της Σλοβενίας
σχετικά µε σχέδιο νόµου που τροποποιεί το νόµο για την Banka Slovenije,
- CON/2006/23 της 22ης Μαΐου 2006 κατόπιν αιτήµατος της Κεντρικής Τράπεζας της Μάλτας σχετικά µε
σχέδιο νόµου που τροποποιεί το νόµο για την Central Bank of Malta, και
- CON/2006/58 της 15ης ∆εκεµβρίου κατόπιν αιτήµατος της Κεντρικής Τράπεζας της Μάλτας σχετικά µε
τροποποιήσεις του νόµου για την Central Bank of Malta.
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ΕΘΝΙΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΣΤΟ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
Γενικώς, το άρθρο 101 της Συνθήκης, όπως συµπληρώθηκε µε τον Κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 3603/93, δεν είναι απαραίτητο να µεταφερθεί στην εθνική νοµοθεσία διότι και τα
δύο αυτά νοµοθετήµατα έχουν ευθεία εφαρµογή. Εάν πάντως αυτές οι ευθείας
εφαρµογής κοινοτικές διατάξεις αναπαράγονται σε εθνικές νοµοθετικές διατάξεις,
αυτές δεν επιτρέπεται να περιορίζουν το πεδίο εφαρµογής της απαγόρευσης ούτε να
διευρύνουν το φάσµα των εξαιρέσεων που προβλέπει το κοινοτικό δίκαιο.
Παραδείγµατος χάριν, διάταξη της εθνικής νοµοθεσίας που προβλέπει τη
χρηµατοδότηση από την ΕθνΚΤ οικονοµικών υποχρεώσεων του οικείου κράτουςµέλους έναντι διεθνών οικονοµικών οργανισµών (πλην του ∆ΝΤ, που εξαιρείται
σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3606/93) ή έναντι τρίτων χωρών δεν είναι
συµβατή προς την απαγόρευση της νοµισµατικής χρηµατοδότησης.
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Ή ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ
Η εθνική νοµοθεσία δεν επιτρέπεται να απαιτεί από την οικεία ΕθνΚΤ να
χρηµατοδοτεί φορείς του δηµόσιου τοµέα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους
ούτε ανειληµµένες υποχρεώσεις του δηµόσιου τοµέα έναντι τρίτων. Παραδείγµατος
χάριν, δεν είναι συµβατές προς την απαγόρευση της νοµισµατικής χρηµατοδότησης
εθνικές νοµοθετικές ρυθµίσεις που θεσπίζουν δυνατότητα ή υποχρέωση της ΕθνΚΤ
να χρηµατοδοτεί δικαστικά ή οιονεί δικαστικά όργανα τα οποία είναι ανεξάρτητα από
την ΕθνΚΤ και λειτουργούν ως προέκταση του κράτους.
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ 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 ορισµένων εποπτικών καθηκόντων που άλλοτε υπάγονταν
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 πρώην
αυτοτελών δηµόσιων φορέων, δεν είναι συµβατή προς την απαγόρευση της
νοµισµατικής χρηµατοδότησης.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Ι∆ΡΥΜΑΤΑ

Ή/ΚΑΙ

Εθνική νοµοθετική διάταξη που προβλέπει τη χρηµατοδότηση πιστωτικών
ιδρυµάτων από την ΕθνΚΤ, πέραν της χρηµατοδότησης που εµπίπτει στις
αρµοδιότητές της ως κεντρικής τράπεζας (π.χ. στο πλαίσιο της νοµισµατικής
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πολιτικής, των συστηµάτων πληρωµών ή παρεµβάσεων για την προσωρινή ενίσχυση
της ρευστότητας), ιδίως µε σκοπό την ενίσχυση αφερέγγυων πιστωτικών ιδρυµάτων
ή/και άλλων χρηµατοοικονοµικών οργανισµών, δεν είναι συµβατή προς την
απαγόρευση της νοµισµατικής χρηµατοδότησης.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΤΩΝ

ΤΩΝ

Η Οδηγία για τα Συστήµατα Εγγύησης των Καταθέσεων10 και η Οδηγία για τα Συστήµατα
Αποζηµίωσης των Επενδυτών11 προβλέπουν ότι το κόστος της χρηµατοδότησης των
συστηµάτων εγγύησης των καταθέσεων και των συστηµάτων αποζηµίωσης των
επενδυτών πρέπει να βαρύνει τα ίδια τα πιστωτικά ιδρύµατα και τις εταιρίες επενδύσεων,
αντίστοιχα. Εθνική νοµοθετική διάταξη η οποία προβλέπει ότι η ΕθνΚΤ χρηµατοδοτεί
εθνικό δηµόσιο σύστηµα ασφάλισης των καταθέσεων που καλύπτει πιστωτικά ιδρύµατα ή
εθνικό σύστηµα αποζηµίωσης των επενδυτών που καλύπτει εταιρίες επενδύσεων δεν
είναι συµβατή προς την απαγόρευση της νοµισµατικής χρηµατοδότησης, εφόσον δεν έχει
βραχυχρόνιο χαρακτήρα, δεν αποσκοπεί στην αντιµετώπιση επειγουσών καταστάσεων,
δεν διακυβεύεται η συστηµική σταθερότητα και οι συναφείς αποφάσεις δεν παραµένουν
στη διακριτική ευχέρεια της ΕθνΚΤ.

2.2.4.2 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
Οι ΕθνΚΤ, ως δηµόσιες αρχές, δεν επιτρέπεται να λαµβάνουν µέτρα τα οποία
παρέχουν στο δηµόσιο τοµέα προνοµιακή πρόσβαση σε χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα,
εφόσον αυτά τα µέτρα 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 προνοµιακής πρόσβασης.12 Η νοµοθεσία των κρατών µελών στον
τοµέα αυτό δεν επιτρέπεται να θεσπίζει τέτοια προνοµιακή πρόσβαση.
Η παρούσα έκθεση εξετάζει τη συµβατότητα της εθνικής νοµοθεσίας που υιοθετούν
οι ΕθνΚΤ και των καταστατικών τους προς την προβλεπόµενη στη Συνθήκη
απαγόρευση της προνοµιακής πρόσβασης. Πάντως, δεν προδικάζει τυχόν
αξιολόγηση του κατά πόσον νόµοι, κανονισµοί ή διοικητικές πράξεις των κρατώνµελών, µε την επίφαση της συνδροµής λόγων προληπτικής εποπτείας,
χρησιµοποιούνται για την καταστρατήγηση της απαγόρευσης της προνοµιακής

10

32

Αιτιολογική σκέψη 23 της Οδηγίας 94/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 30ής
Μαΐου 1994 περί των συστηµάτων εγγυήσεως των καταθέσεων (ΕΕ L 135, 31.5.1994, σελ. 5).
11
Αιτιολογική σκέψη 23 της Οδηγίας 97/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 3ης
Μαρτίου 1997 σχετικά µε τα συστήµατα αποζηµιώσεως των επενδυτών (ΕΕ L 84, 26.3.1997, σελ. 22).
12
Βλ. το άρθρο 3 (2) και την αιτιολογική σκέψη 10 του Κανονισµού (ΕΚ) του Συµβουλίου αριθ. 3604/93 της
13ης ∆εκεµβρίου 1993 για την αποσαφήνιση των εννοιών για την εφαρµογή της απαγόρευσης της
προνοµιακής πρόσβασης που αναφέρεται στο άρθρο 104α (ήδη άρθρο 102) της Συνθήκης (ΕΕ L 332,
31.12.1993, σελ. 4).
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πρόσβασης. Μια τέτοια αξιολόγηση δεν εµπίπτει στο αντικείµενο της παρούσας
έκθεσης.
2.2.5

ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

Το ευρώ είναι το ενιαίο νόµισµα των κρατών-µελών που το έχουν υιοθετήσει.
Προκειµένου να καταδειχθεί το ενιαίο του νοµίσµατος, το κοινοτικό δίκαιο επιτάσσει
την ενιαία γραφή της λέξης “euro” στην ονοµαστική πτώση του ενικού αριθµού σε
όλες τις κοινοτικές και εθνικές νοµοθετικές διατάξεις, λαµβανοµένης υπόψη της
ύπαρξης διαφορετικών αλφαβήτων.
Στη σύνοδο που πραγµατοποίησε στη Μαδρίτη στις 15 και 16 ∆εκεµβρίου 1995, το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αποφάσισε ότι «το όνοµα που θα φέρει το ευρωπαϊκό
νόµισµα θα είναι “ευρώ”[euro]», ότι «η ονοµασία … πρέπει να είναι η ίδια σε όλες τις
επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λαµβανοµένης υπόψη της ύπαρξης
διαφορετικών αλφαβήτων» και ότι «η ειδική ονοµασία “ευρώ” θα χρησιµοποιείται
αντί του γενικού όρου “ECU” ο οποίος χρησιµοποιείται στη Συνθήκη για την
ευρωπαϊκή νοµισµατική µονάδα». Και το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο κατέληγε: «οι
κυβερνήσεις των δεκαπέντε κρατών-µελών επέτυχαν την κοινή συµφωνία ότι αυτή η
απόφαση αποτελεί τη συµφωνηµένη και οριστική ερµηνεία των οικείων διατάξεων
της Συνθήκης». Αυτή η σαφής και οριστική συµφωνία µεταξύ αρχηγών κρατών και
κυβερνήσεων των κρατών-µελών επιβεβαιώθηκε σε όλες τις κοινοτικές νοµικές
πράξεις που αναφέρονται στο ευρώ, οι οποίες χρησιµοποιούν πάντοτε ενιαίο τρόπο
γραφής της ονοµασίας του ενιαίου νοµίσµατος σε όλες τις επίσηµες κοινοτικές
γλώσσες. Ιδιαίτερα σηµαντικό είναι το γεγονός ότι ο ενιαίος τρόπος γραφής του
ευρώ, όπως συµφωνήθηκε µεταξύ των κρατών-µελών, διατηρήθηκε στα κοινοτικά
νοµοθετήµατα περί νοµίσµατος.13 Ο πρόσφατος κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2169/2005
του Συµβουλίου της 21ης ∆εκεµβρίου 2005 που τροποποιεί τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
974/98 για την εισαγωγή του ευρώ14 επιβεβαιώνει τον ορθό τρόπο γραφής της
ονοµασίας του ενιαίου νοµίσµατος. Πρώτον, ο Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 974/98, σε όλες
τις γλωσσικές παραλλαγές του, ορίζει ότι «το όνοµα που θα φέρει το ευρωπαϊκό
νόµισµα θα είναι “ευρώ” [euro]». ∆εύτερον, σε όλες τις γλωσσικές παραλλαγές του
Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2169/2005 γίνεται αναφορά στο «ευρώ» [euro].
Το 2003 όλα τα κράτη-µέλη κύρωσαν την Απόφαση που έλαβε το Συµβούλιο της
21ης Μαρτίου 2003, συνερχόµενο σε επίπεδο αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων, περί
τροποποιήσεως του άρθρου 10.2 του Καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήµατος
13
Βλ. τον Κανονισµό (ΕΚ) του Συµβουλίου αριθ. 1103/97 της 17ης Ιουνίου 1997 σχετικά µε ορισµένες
διατάξεις που αφορούν την εισαγωγή του ευρώ (EE L 162, 19.6.1997, σελ. 1), τον Κανονισµό (ΕΚ) του
Συµβουλίου αριθ. 974/98 της 3ης Μαΐου 1998 σχετικά µε την εισαγωγή του ευρώ (ΕΕ L 139, 11.5.1998, σελ.
1) και τον Κανονισµό (ΕΚ) του Συµβουλίου αριθ. 2866/98 της 31ης ∆εκεµβρίου 1998 σχετικά µε τις ισοτιµίες
µετατροπής µεταξύ του ευρώ και των νοµισµάτων των κρατών-µελών που υιοθετούν το ευρώ (ΕΕ L 359,
31.12.1998, σελ. 1), οι οποίοι τροποποιήθηκαν το 2000 για την εισαγωγή του ευρώ στην Ελλάδα. Βλ. επίσης
τις νοµικές πράξεις που υιοθετήθηκαν από την Κοινότητα όσον αφορά τα κέρµατα ευρώ το 1998 και το 1999.
14
ΕΕ L 346, 29.12.2005, σελ. 1.
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Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας,15 όπου, για µία
ακόµη φορά, και µάλιστα σε κανόνα πρωτογενούς κοινοτικού δικαίου, το όνοµα του
ενιαίου νοµίσµατος ορθογραφείται µε πανοµοιότυπο τρόπο σε όλες τις γλωσσικές
παραλλαγές.
Αυτή η σαφής και οριστική θέση των κρατών-µελών δεσµεύει και τα κράτη-µέλη µε
παρέκκλιση. Το άρθρο 5 (3) της Πράξης περί των όρων προσχωρήσεως ορίζει ότι
«τα νέα κράτη-µέλη ευρίσκονται στην ίδια θέση µε τα παρόντα κράτη-µέλη όσον
αφορά τις δηλώσεις, ψηφίσµατα ή άλλες θέσεις του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, καθώς
και εκείνες του Συµβουλίου, που αφορούν την Κοινότητα ή την Ένωση και
υιοθετήθηκαν µε κοινή συµφωνία από τα κράτη-µέλη• κατά συνέπεια, σέβονται τις
αρχές και κατευθύνσεις που απορρέουν από αυτές τις δηλώσεις, ψηφίσµατα ή άλλες
θέσεις και λαµβάνουν τα µέτρα που ενδέχεται να καταστούν αναγκαία για να
εξασφαλισθεί η εφαρµογή τους».
Με βάση τα ανωτέρω και λαµβανοµένης υπόψη της αποκλειστικής αρµοδιότητας της
Κοινότητας 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 νοµοθεσίας, οι αξιολογήσεις κατά χώρα,
όπως περιέχονται στα αντίστοιχα κεφάλαια, επικεντρώνονται στα καταστατικά των
ΕθνΚΤ και στους νόµους τους σχετικούς µε τη µετάβαση στο ευρώ.
2.2.6

ΝΟΜΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕθνΚΤ ΣΤΟ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

∆ιατάξεις 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 λειτουργία του Ευρωσυστήµατος αφότου το
ενδιαφερόµενο κράτος-µέλος υιοθετήσει το ευρώ. Ως εκ τούτου, η εθνική νοµοθεσία
πρέπει να προσαρµοστεί 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 109 της Συνθήκης, η εθνική νοµοθεσία
έπρεπε να προσαρµοστεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να έχει εξασφαλιστεί η συµβατότητά
της µέχρι την ηµεροµηνία ίδρυσης του ΕΣΚΤ (στην περίπτωση της Σουηδίας) και
µέχρι την 1η Μαΐου 2004 (στην περίπτωση των κρατών-µελών που εντάχθηκαν στην
ΕΕ αυτή την ηµεροµηνία). 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.
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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 εµποδίσουν
τη συµµετοχή των ΕθνΚΤ στην εφαρµογή της ενιαίας νοµισµατικής πολιτικής την
οποία χαράζουν τα όργανα λήψεως αποφάσεων της ΕΚΤ ή την εκτέλεση των
καθηκόντων των διοικητών ως µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΚΤ ή δεν
αναγνωρίζουν τα προνόµια της ΕΚΤ. ∆ιακρίνονται οι εξής τοµείς: σκοποί της
οικονοµικής πολιτικής, καθήκοντα, χρηµατοοικονοµικές διατάξεις, συναλλαγµατική
πολιτική και διεθνής συνεργασία. Τέλος, εξετάζονται και άλλοι τοµείς όπου ενδέχεται
να απαιτούνται προσαρµογές του καταστατικού της ΕθνΚΤ.
2.2.6.1 ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Η πλήρης ενσωµάτωση µιας ΕθνΚΤ στο Ευρωσύστηµα προϋποθέτει ότι οι
καταστατικοί της σκοποί είναι συµβατοί προς τους σκοπούς του ΕΣΚΤ, όπως
ορίζονται στο άρθρο 2 του Καταστατικού. Αυτό σηµαίνει, µεταξύ άλλων, ότι απαιτείται
η προσαρµογή εκείνων των καταστατικών σκοπών που έχουν «εθνική χροιά» – π.χ.
περιπτώσεις όπου οι καταστατικές διατάξεις αναφέρονται σε υποχρέωση άσκησης
της νοµισµατικής πολιτικής στο πλαίσιο της γενικής οικονοµικής πολιτικής του
κράτους-µέλους.
2.2.6.2 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 συµµόρφωσης
µε το άρθρο 109 της Συνθήκης, πρέπει, 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.16 Αυτό ισχύει για οποιαδήποτε διάταξη η οποία, µετά την υιοθέτηση
του ευρώ και την ενσωµάτωση στο Ευρωσύστηµα, θα παρακώλυε την εκτέλεση
καθηκόντων που σχετίζονται µε το ΕΣΚΤ, ειδικότερα δε για τις διατάξεις που δεν
αναγνωρίζουν τις αρµοδιότητες της ΕΚΤ βάσει του Κεφαλαίου IV του Καταστατικού.
Οι διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας περί νοµισµατικής πολιτικής πρέπει να
αναγνωρίζουν ότι η νοµισµατική πολιτική της Κοινότητας ασκείται µέσω του
Ευρωσυστήµατος.17 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

16
17

Βλ. ιδίως τα άρθρα 105 και 106 της Συνθήκης και τα άρθρα 3 έως 6 και 16 του Καταστατικού.
Άρθρο 105 (2) της Συνθήκης, πρώτη περίπτωση.
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Καταστατικού και να αίρονται οι τυχόν ασυµβατότητες, προκειµένου να επιτευχθεί
συµµόρφωση προς το άρθρο 109 της Συνθήκης.
∆ιατάξεις της νοµοθεσίας κράτους-µέλους που εκχωρούν στην οικεία ΕθνΚΤ το
αποκλειστικό δικαίωµα να εκδίδει τραπεζογραµµάτια πρέπει να αναγνωρίζουν ότι,
µετά την υιοθέτηση του ευρώ από το συγκεκριµένο κράτος-µέλος, το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο της ΕΚΤ έχει το αποκλειστικό δικαίωµα να επιτρέπει την έκδοση
τραπεζογραµµατίων ευρώ, σύµφωνα µε το άρθρο 106 (1) της Συνθήκης και το άρθρο
16 του Καταστατικού. ∆ιατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας που επιτρέπουν στις
κυβερνήσεις να ασκούν επιρροή σχετικά µε θέµατα όπως η ονοµαστική αξία, η
παραγωγή, η ποσότητα και η απόσυρση των τραπεζογραµµατίων ευρώ πρέπει
επίσης, ανάλογα µε την περίπτωση, είτε να καταργούνται είτε να αναγνωρίζουν τις
εξουσίες 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 κυβερνήσεων
και ΕθνΚΤ σ’ αυτό τον τοµέα, οι σχετικές διατάξεις πρέπει να αναγνωρίζουν την
αρµοδιότητα της ΕΚΤ να εγκρίνει την ποσότητα των εκδιδόµενων κερµάτων ευρώ
µετά την υιοθέτηση του ευρώ από το συγκεκριµένο κράτος-µέλος.
Ως προς τη διαχείριση των συναλλαγµατικών διαθεσίµων,18 όσα εκ των κρατών-µελών που
έχουν υιοθετήσει το ευρώ δεν µεταβιβάζουν τα επίσηµα συναλλαγµατικά τους διαθέσιµα19
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 105 (2) της Συνθήκης. Επιπλέον, οι ΕθνΚΤ πρέπει να παρέχουν στην
ΕΚΤ συναλλαγµατικά διαθέσιµα κατ’ αναλογία προς το µερίδιο συµµετοχής τους στο
εγγεγραµµένο κεφάλαιο της ΕΚΤ. Αυτό σηµαίνει ότι δεν πρέπει να υφίστανται νοµικά
προσκόµµατα στη µεταβίβαση συναλλαγµατικών διαθεσίµων από τις ΕθνΚΤ προς την ΕΚΤ.
2.2.6.3 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Οι χρηµατοοικονοµικές διατάξεις του Καταστατικού περιλαµβάνουν κανόνες σχετικά
µε τη λογιστική,20 το λογιστικό έλεγχο,21 την εγγραφή στο κεφάλαιο,22 τη µεταβίβαση
συναλλαγµατικών διαθεσίµων23 και το νοµισµατικό εισόδηµα.24 Οι ΕθνΚΤ πρέπει να
είναι σε θέση να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από αυτές τις

18

Άρθρο 105 (2) της Συνθήκης, τρίτη περίπτωση.
Με εξαίρεση τα τρέχοντα ταµειακά υπόλοιπα σε συνάλλαγµα, τα οποία επιτρέπεται να κατέχουν οι
κυβερνήσεις των κρατών-µελών σύµφωνα µε το άρθρο 105 (3) της Συνθήκης.
20
Άρθρο 26 του Καταστατικού του ΕΣΚΤ.
21
Άρθρο 27 του Καταστατικού του ΕΣΚΤ.
22
Άρθρο 28 του Καταστατικού του ΕΣΚΤ.
23
Άρθρο 30 του Καταστατικού του ΕΣΚΤ.
24
Άρθρο 32 του Καταστατικού του ΕΣΚΤ.
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διατάξεις και, ως εκ τούτου, κάθε διάταξη της εθνικής νοµοθεσίας που δεν συνάδει
προς αυτές πρέπει να καταργηθεί.
2.2.6.4 ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Τα κράτη-µέλη µε παρέκκλιση είναι δυνατόν να διατηρήσουν στην εθνική νοµοθεσία
τους διατάξεις 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 την ηµεροµηνία υιοθέτησης του
ευρώ, να αντανακλά το γεγονός ότι η αρµοδιότητα για τη συναλλαγµατική πολιτική
της ζώνης του ευρώ έχει εκχωρηθεί στο κοινοτικό επίπεδο σύµφωνα µε το άρθρο
111 της Συνθήκης, το οποίο αναθέτει την αρµοδιότητα για την άσκηση της εν λόγω
πολιτικής στο Συµβούλιο της ΕΕ, σε στενή συνεργασία µε την ΕΚΤ.
2.2.6.5 ∆ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Για την υιοθέτηση του ευρώ, η εθνική νοµοθεσία πρέπει να είναι συµβατή προς το
άρθρο 6.1 του Καταστατικού, το οποίο προβλέπει ότι στον τοµέα της διεθνούς
συνεργασίας σχετικά µε τα καθήκοντα που έχουν ανατεθεί στο Ευρωσύστηµα, η ΕΚΤ
αποφασίζει τον τρόπο εκπροσώπησης του ΕΣΚΤ. Επιπλέον, η εθνική νοµοθεσία
πρέπει να επιτρέπει τη συµµετοχή των ΕθνΚΤ σε διεθνείς νοµισµατικούς
οργανισµούς, µε την επιφύλαξη της έγκρισης από την ΕΚΤ (άρθρο 6.2 του
Καταστατικού).
2.2.6.6 ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Πέραν των ανωτέρω θεµάτων, στην περίπτωση ορισµένων κρατών-µελών µπορεί να
υπάρχουν και άλλοι τοµείς στους οποίους χρειάζεται προσαρµογή της εθνικής
νοµοθεσίας (π.χ. συστήµατα εκκαθάρισης και πληρωµών, ανταλλαγή πληροφοριών).
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3

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΤΑ ΧΩΡΑ

3.1

ΚΥΠΡΟΣ

Κατά την περίοδο αναφοράς, ο µέσος δωδεκάµηνος ρυθµός πληθωρισµού βάσει του
Εν∆ΤΚ στην Κύπρο ήταν 2,0%, δηλ. πολύ χαµηλότερος από την τιµή αναφοράς (3,0%)
που προβλέπει η Συνθήκη. Σύµφωνα µε τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες, ο µέσος
δωδεκάµηνος ρυθµός πληθωρισµού βάσει του Εν∆ΤΚ αναµένεται να µειωθεί ελαφρά
τους προσεχείς µήνες.
Από την αναδροµική εξέταση σε µια µακρότερη περίοδο προκύπτει ότι ο
πληθωρισµός βάσει του Εν∆ΤΚ στην Κύπρο ήταν συγκρατηµένος, και µόνο
περιστασιακά υπήρξαν περίοδοι σχετικά υψηλού πληθωρισµού. Μεταξύ 1997 και
2006 ο πληθωρισµός κυµάνθηκε ως επί το πλείστον περί το 2-3%, αλλά το 2000 και
το 2003 αυξήθηκε σε 4,9% και 4,0% αντίστοιχα, αντανακλώντας κυρίως τη µεγάλη
άνοδο των τιµών της ενέργειας και των ειδών διατροφής, καθώς και τη σταδιακή
εναρµόνιση (στο πλαίσιο της ένταξης στην ΕΕ) του ειδικού φόρου κατανάλωσης
καυσίµων και του συντελεστή του ΦΠΑ από 10% σε 15% την περίοδο 2002-2003.
Αυτή η εξέλιξη του πληθωρισµού αντανακλά µια σειρά από σηµαντικές επιλογές
πολιτικής, ιδίως τη µακρά παράδοση (από το 1960) συναλλαγµατικών καθεστώτων
που βασίζονται σε σύνδεση της συναλλαγµατικής ισοτιµίας. Το 1992 η λίρα Κύπρου
συνδέθηκε µε το ECU και αργότερα µε το ευρώ, ενώ στις 2 Μαΐου 2005 εντάχθηκε
στον ΜΣΙ ΙΙ µε τα κανονικά περιθώρια διακύµανσης ±15%. Στα σχετικώς
συγκρατηµένα επίπεδα πληθωρισµού συνέβαλε η απελευθέρωση των αγορών
προϊόντων και των κλάδων δικτύων. Αντίθετα, η δηµοσιονοµική πολιτική γενικά δεν
έχει υποστηρίξει πλήρως τη σταθερότητα των τιµών από το 1996, αν και τα
τελευταία χρόνια έγινε πιο υποστηρικτική. Η συνολικά σχετικά συγκρατηµένη εξέλιξη
του πληθωρισµού µεταξύ 1998 και 2001 θα πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο της
εύρωστης οικονοµικής ανάπτυξης, ο πραγµατικός ρυθµός της οποίας ήταν κοντά
στο 5% κατά το µεγαλύτερο µέρος της περιόδου. Το 2002 και το 2003 υποχώρησε σε
περίπου 2%, αλλά επιταχύνθηκε εκ νέου σε σχεδόν 4% το 2004-2006. Το ποσοστό
ανεργίας αυξήθηκε κάπως από το 2002, αλλά παραµένει σχετικά σταθερό, και η
αγορά εργασίας στην Κύπρο είναι σχετικά ευέλικτη. Μετά από την πολύ µεγάλη
άνοδο των µισθών το 2002 και το 2003, ιδίως στο δηµόσιο τοµέα, οι µισθολογικές
πιέσεις υποχώρησαν σηµαντικά τα δύο επόµενα χρόνια, οδηγώντας σε µέτριες
αυξήσεις του κόστους εργασίας ανά µονάδα προϊόντος. Οι τιµές των εισαγοµένων
υπήρξαν κατά διαστήµατα ευµετάβλητες και ελαφρώς ανοδικές από το 2003 και µετά,
ακολουθώντας τις υψηλότερες τιµές του πετρελαίου. Όσον αφορά τις πρόσφατες
εξελίξεις, ο πληθωρισµός βάσει του Εν∆ΤΚ παρουσίασε σταδιακή αύξηση στις αρχές
του 2006, φθάνοντας το 2,7% τον Αύγουστο, και στη συνέχεια µειώθηκε σε 1,4% το
Μάρτιο του 2007, στο πλαίσιο της υποχώρησης των τιµών της ενέργειας.
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Όσον αφορά τις µελλοντικές προοπτικές, οι πιο πρόσφατες διαθέσιµες προβλέψεις
µεγάλων διεθνών οργανισµών για τον πληθωρισµό κυµαίνονται από 1,3% έως 2,1%
για το 2007 και από 1,9% έως 2,1% για το 2008. Οι κίνδυνοι που περιβάλλουν τις
προβολές για τον πληθωρισµό είναι κυρίως ανοδικοί και συνδέονται µε την αύξηση
του χαµηλότερου συντελεστή ΦΠΑ σε ορισµένα αγαθά και υπηρεσίες, στο πλαίσιο
της εναρµόνισης που έχει προγραµµατιστεί για την 1η Ιανουαρίου 2008, και
αναµένεται να προσθέσει περίπου 1 εκατοστιαία µονάδα στον πληθωρισµό. Επίσης
συνδέονται µε τις πιθανές δευτερογενείς επιδράσεις προηγούµενων και
αναµενόµενων µελλοντικών αυξήσεων του πληθωρισµού, µια ενδεχόµενη δυσµενή
εξέλιξη των τιµών του πετρελαίου και τις µισθολογικές εξελίξεις, στο πλαίσιο της
ταχείας αύξησης της εγχώριας ζήτησης και των πιστώσεων. Η προς τα κάτω
σύγκλιση των επιτοκίων των δανείων σε εγχώριο νόµισµα προς τα επίπεδα της
ζώνης του ευρώ και οι µειώσεις των υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών των
νοµισµατικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων αποτελούν πρόσθετους ανοδικούς
κινδύνους για τον πληθωρισµό. Οι κίνδυνοι προς τα κάτω απόκλισης συνδέονται µε
τη συνέχιση της επίδρασης που ασκεί η απελευθέρωση ορισµένων τοµέων (π.χ.
τηλεπικοινωνίες και ενέργεια), µε τη συγκράτηση των µισθών στο δηµόσιο τοµέα, µε
τις αυξηµένες ροές ξένων εργατών, που είναι δυνατόν να ασκήσουν καθοδικές
πιέσεις στην αύξηση των µισθών, και µε ενδεχόµενη ευνοϊκή εξέλιξη των τιµών του
πετρελαίου. Επιπλέον, µια πιθανή εξασθένηση της διεθνούς ζήτησης και οι
επιπτώσεις της στις εξαγωγές τουριστικών υπηρεσιών αποτελούν έναν ακόµη
κίνδυνο προς τα κάτω απόκλισης.
Η Κύπρος δεν υπόκειται επί του παρόντος σε απόφαση του Συµβουλίου για ύπαρξη
υπερβολικού ελλείµµατος. Κατά το έτος αναφοράς (2006) η Κύπρος κατέγραψε
δηµοσιονοµικό έλλειµµα ύψους 1,5% του ΑΕΠ, δηλ. πολύ χαµηλότερο από την τιµή
αναφοράς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ότι το 2007 ο λόγος του ελλείµµατος
θα µειωθεί σε 1,4%. Ο λόγος του χρέους της γενικής κυβέρνησης προς το ΑΕΠ ήταν
65,3% το 2006 και προβλέπεται να υποχωρήσει περαιτέρω στο 61,5% το 2007, δηλ.
να παραµείνει υψηλότερος από την τιµή αναφοράς (60%). Απαιτείται περαιτέρω
δηµοσιονοµική προσαρµογή προκειµένου η Κύπρος να επιτύχει το µεσοπρόθεσµο
στόχο που προβλέπει το Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, ο οποίος στο
πρόγραµµα σύγκλισης του ∆εκεµβρίου 2006 προσδιορίζεται ποσοτικά ως κυκλικά
διορθωµένο έλλειµµα ύψους 0,5% του ΑΕΠ το 2008, χωρίς να λαµβάνονται υπόψη
µέτρα προσωρινού χαρακτήρα. Όσον αφορά άλλους δηµοσιονοµικούς παράγοντες, ο
λόγος του ελλείµµατος δεν υπερέβη το λόγο των δηµόσιων επενδύσεων προς το
ΑΕΠ το 2006.
Σύµφωνα µε τις προβολές της Επιτροπής Οικονοµικής Πολιτικής της ΕΕ και της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Κύπρος αναµένεται να σηµειώσει σηµαντική αύξηση των
δηµόσιων δαπανών που συνδέονται µε τη γήρανση του πληθυσµού µεταξύ 2004 και
2050, κατά 11,8 εκατοστιαίες µονάδες του ΑΕΠ, τη µεγαλύτερη ανάµεσα στα κράτηΕΚΤ
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µέλη της ΕΕ. Η επιβάρυνση αυτή θα αντιµετωπιστεί ευκολότερα αν τα δηµόσια
οικονοµικά αποκτήσουν επαρκές περιθώριο ελιγµών πριν από την περίοδο κατά την
οποία αναµένεται να επιδεινωθεί η δηµογραφική κατάσταση.
Η λίρα Κύπρου συµµετέχει στον ΜΣΙ ΙΙ από τις 2 Μαΐου 2005, δηλ. έχει συµπληρώσει
τη διετή περίοδο αναφοράς (Μάιος 2005-Απρίλιος 2007). Η κεντρική ισοτιµία του
κυπριακού νοµίσµατος ορίστηκε σε 0,585274 λίρες ανά ευρώ – µε την ίδια ισοτιµία είχε
συνδεθεί η λίρα µονοµερώς προς το ευρώ στην αρχή του 1999 – µε κανονικά περιθώρια
διακύµανσης ±15%. Η συµφωνία συµµετοχής στον ΜΣΙ ΙΙ βασίστηκε σε ρητές δεσµεύσεις
τις οποίες ανέλαβαν οι κυπριακές αρχές σε διάφορους τοµείς πολιτικής. Από την ένταξή
της στον ΜΣΙ ΙΙ, η Κύπρος συνέχισε να ασκεί συναλλαγµατική πολιτική σταθερότητας
του νοµίσµατος έναντι του ευρώ. Η λίρα παρέµεινε κοντά και ελαφρώς ανατιµηµένη
σε σχέση µε την κεντρική της ισοτιµία, εµφανίζοντας επίσης πολύ µικρή
µεταβλητότητα. Παράλληλα, οι διαφορές των βραχυπρόθεσµων επιτοκίων έναντι του
επιτοκίου EURIBOR τριών µηνών µειώθηκαν σταδιακά προς το τέλος της εξεταζόµενης
περιόδου. Τόσο διµερώς έναντι του ευρώ όσο και σε όρους σταθµισµένης
συναλλαγµατικής ισοτιµίας, η πραγµατική συναλλαγµατική ισοτιµία της λίρας Κύπρου
προσέγγιζε το Μάρτιο του 2007 τον ιστορικό µέσο όρο, όπως υπολογίζεται από τον
Ιανουάριο του 1996 και από την εισαγωγή του ευρώ το 1999. Όσον αφορά τις λοιπές
εξελίξεις στον εξωτερικό τοµέα, η Κύπρος καταγράφει σχεδόν συνεχώς ελλείµµατα στο
συνολικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαιακών µεταβιβάσεων, τα οποία κατά
καιρούς ήταν µεγάλα. Τα τελευταία χρόνια, αυτά τα ελλείµµατα αυξήθηκαν – από 2,0%
του ΑΕΠ το 2003 σε 5,9% του ΑΕΠ το 2006 – λόγω κυρίως της διεύρυνσης του
ελλείµµατος του ισοζυγίου αγαθών, ενώ το πλεόνασµα του ισοζυγίου υπηρεσιών
παρέµεινε σχεδόν αµετάβλητο. Μεγάλο µέρος της χρηµατοδότησης αυτών των
ελλειµµάτων προέρχεται από καθαρές εισροές άµεσων επενδύσεων (εν µέρει
επανεπενδύσεις κερδών) και από εισροές κεφαλαίων µε τη µορφή «λοιπών
επενδύσεων», στις οποίες περιλαµβάνονται οι καταθέσεις µη κατοίκων σε τράπεζεςκατοίκους και τα δάνεια. Καθώς οι εισροές κεφαλαίων ήταν υψηλότερες από το
έλλειµµα του συνολικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαιακών
µεταβιβάσεων µεταξύ 2004 και 2006, η Κύπρος κατέγραψε συσσώρευση επίσηµων
συναλλαγµατικών διαθεσίµων κατά την εν λόγω περίοδο.
Το επίπεδο των µακροπρόθεσµων επιτοκίων ήταν 4,2% κατά την περίοδο αναφοράς,
δηλ. πολύ χαµηλότερο από την τιµή αναφοράς (6,4%) για το κριτήριο των επιτοκίων.
Τα µακροπρόθεσµα επιτόκια στην Κύπρο και η διαφορά τους σε σχέση µε τις
αποδόσεις των κρατικών οµολόγων στη ζώνη του ευρώ γενικώς έχουν µειωθεί τα
τελευταία χρόνια.
Συµπερασµατικά, όσον αφορά το µέλλον, η Κύπρος θα πρέπει να συνεχίσει τη
διατηρήσιµη και αξιόπιστη πορεία της προς τη δηµοσιονοµική προσαρµογή,
βασιζόµενη σε διαρθρωτικά µέτρα, και να βελτιώσει τις δηµοσιονοµικές επιδόσεις
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της µειώνοντας αισθητά τον υψηλό λόγο του χρέους της. Είναι σηµαντικό, ιδίως στο
δηµόσιο τοµέα, να διατηρηθούν οι συγκρατηµένες µισθολογικές αυξήσεις που θα
λαµβάνουν υπόψη την άνοδο της παραγωγικότητας της εργασίας, τις συνθήκες στην
αγορά εργασίας και τις εξελίξεις στις ανταγωνίστριες χώρες. Επιπλέον, είναι
απαραίτητο η Κύπρος να προχωρήσει σε διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις των αγορών
προϊόντων και εργασίας. Παραδείγµατος χάριν, θα πρέπει να αναθεωρηθεί ο
µηχανισµός τιµαριθµικής αναπροσαρµογής των µισθών και ορισµένων κοινωνικών
παροχών (επιδόµατα κόστους ζωής) ούτως ώστε να µειωθούν οι κίνδυνοι
πληθωριστικής αδράνειας. Τέτοιου είδους διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις όχι µόνο θα
καταστήσουν την οικονοµία ανθεκτικότερη στις διαταραχές αλλά και θα
δηµιουργήσουν τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για διατηρήσιµη οικονοµική
ανάπτυξη και αύξηση της απασχόλησης, Τέλος, ενδεχόµενη επανένωση της Κύπρου
θα µπορούσε να συνεπάγεται πρόσθετες διαρθρωτικές και δηµοσιονοµικές
προκλήσεις, ανάλογα µε τις συγκεκριµένες οικονοµικές και δηµοσιονοµικές
ρυθµίσεις.
Μετά την πρόσφατη τροποποίηση του νόµου για τη Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου,
το καταστατικό της είναι συµβατό προς τις διατάξεις της Συνθήκης και του
Καταστατικού για το Τρίτο Στάδιο της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης.

Cyprus – Economic indicators of convergence
(excluding the exchange rate criterion)

HICP inflation 1)
Long-term interest rate 2)
General government surplus (+) or deficit (-) 3)
General government gross debt 3)
Reference value
Sources: ESCB and European Commission.
1) Annual average percentage change.
2) In percentages, annual average.
3) As a percentage of GDP. Projections for

Κύπρος – Οικονοµικοί δείκτες σύγκλισης
(πλην του κριτηρίου για τη συναλλαγµατική
ισοτιµία)
Πληθωρισµός βάσει του Εν∆ΤΚ 1)
Μακροπρόθεσµο επιτόκιο 2)
Πλεόνασµα (+) / έλλειµµα (-) γενικής
κυβέρνησης 3)
Ακαθάριστο χρέος γενικής κυβέρνησης3)
Τιµή αναφοράς
Πηγές: ΕΣΚΤ και Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
1) Μέση ετήσια εκατοστιαία µεταβολή.
2) Σε ποσοστά (%), ετήσιος µέσος όρος.
3) Ως ποσοστό (%) του ΑΕΠ. Οι προβλέψεις
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2007 provided by the European Commission.
4) Referring to the period: April 2006 to March
2007.
5)The best performing countries in terms of
price stability are: Finland, Poland, Sweden.

3.2

για το 2007 παρέχονται από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή.
4) Αφορά την περίοδο Απριλίου 2006Μαρτίου 2007.
5) Οι χώρες µε την καλύτερη επίδοση όσον
αφορά τη σταθερότητα των τιµών είναι η
Φινλανδία, η Πολωνία και η Σουηδία

ΜΑΛΤΑ

Κατά την περίοδο αναφοράς, η Μάλτα κατέγραψε µέσο δωδεκάµηνο ρυθµό
πληθωρισµού βάσει του Εν∆ΤΚ 2,2%, δηλ. πολύ χαµηλότερο από την τιµή αναφοράς
που προβλέπει η Συνθήκη (3,0%). Σύµφωνα µε τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες, ο
µέσος δωδεκάµηνος πληθωρισµός βάσει του Εν∆ΤΚ αναµένεται να µειωθεί
περαιτέρω τους επόµενους µήνες.
Από την αναδροµική εξέταση σε µια µακρότερη περίοδο προκύπτει ότι ο
πληθωρισµός βάσει του Εν∆ΤΚ στη Μάλτα ήταν σχετικά σταθερός και κυµαινόταν
κυρίως µεταξύ 2% και 3% την περίοδο 1999-2006. Το γεγονός ότι ο πληθωρισµός
παρέµεινε σχετικά σταθερός επί µακρά περίοδο αντανακλά µια σειρά από σηµαντικές
επιλογές πολιτικής, ιδίως την απόφαση της Μάλτας να διατηρήσει το καθεστώς
σύνδεσης της συναλλαγµατικής ισοτιµίας µε δέσµη νοµισµάτων (που καθιερώθηκε
αφότου η χώρα έγινε ανεξάρτητη το 1964). Στις 2 Μαΐου 2005, η λίρα Μάλτας
εντάχθηκε στον ΜΣΙ ΙΙ και κατά συνέπεια συνδέθηκε µε το ευρώ. Η δηµοσιονοµική
πολιτική ήταν περισσότερο υποστηρικτική όσον αφορά την επίτευξη σταθερότητας
των τιµών τα τελευταία χρόνια. Μετά από µια περίοδο εύρωστης οικονοµικής
ανάπτυξης τη δεκαετία του '90, ο ρυθµός αύξησης του ΑΕΠ ήταν κατά µέσο όρο
υποτονικός από το 2001 και εξής, και µάλιστα δύο χρονιές κατέγραψε µείωση. Αυτή
η στασιµότητα της οικονοµικής δραστηριότητας αντανακλούσε αφενός τις χαµηλές
επιδόσεις του εξωτερικού τοµέα της οικονοµίας, εν µέρει λόγω του εντονότερου
ανταγωνισµού στις πιο σηµαντικές αγορές προορισµού των εξαγωγών της Μάλτας,
και αφετέρου εγχώριους παράγοντες, όπως οι παροδικές επιδράσεις από
αναδιαρθρώσεις στο µεταποιητικό τοµέα. Όσον αφορά τις πρόσφατες εξελίξεις, η
σταδιακή οικονοµική ανάκαµψη που ξεκίνησε το 2005 συνεχίστηκε και το 2006, αλλά
οι πιέσεις που ασκήθηκαν στις τιµές από την πλευρά της ζήτησης παρέµειναν
περιορισµένες. Ο ετήσιος ρυθµός πληθωρισµού βάσει του Εν∆ΤΚ µειώθηκε
σηµαντικά προς το τέλος του 2006 και παρέµεινε υποτονικός στις αρχές του 2007.
Μετά από την κορύφωση που κατέγραψε (3,5% περίπου) στα µέσα του 2006,
υποχώρησε σε επίπεδα κάτω από 1% τους δύο τελευταίους µήνες του 2006 και
διαµορφώθηκε στο 0,5% το Μάρτιο του 2007. Η µείωση του πληθωρισµού στο τέλος
του 2006 οφείλεται κατά κύριο λόγο στην εξάλειψη της επίδρασης από παλαιότερες
αυξήσεις των τιµών της ενέργειας, οι οποίες είχαν ασκήσει σχετικά έντονη επίδραση
στον πληθωρισµό της Μάλτας.
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Όσον αφορά τις µελλοντικές προοπτικές, οι πιο πρόσφατες διαθέσιµες προβλέψεις
µεγάλων διεθνών οργανισµών για τον πληθωρισµό κυµαίνονται µεταξύ 1,4% και 2,4%
για το 2007 και µεταξύ 2,1% και 2,3% για το 2008. Οι κίνδυνοι προς τα άνω απόκλισης
σε σχέση µε τις προβλέψεις για τον πληθωρισµό συνδέονται κυρίως µε το
ενδεχόµενο µιας νέας αύξησης των παγκόσµιων τιµών της ενέργειας. Επιπλέον, αν
και δεν είναι τόσο έντονη όσο σε άλλες χώρες µε λιγότερο ανεπτυγµένες
χρηµατοπιστωτικές αγορές, η συνεχιζόµενη ταχεία πιστωτική επέκταση θα πρέπει
να παρακολουθείται µε προσοχή. Οι κίνδυνοι προς τα κάτω απόκλισης σε σχέση µε
τις προβλέψεις για τον πληθωρισµό αφορούν επιδράσεις από τον εντονότερο
ανταγωνισµό µε ορισµένες αγορές προϊόντων, όπως η λιανική τροφίµων και ο
κλάδος των αεροπορικών εταιριών, και από τις συνεχιζόµενες προσπάθειες
εξορθολογισµού των κανονιστικών και διοικητικών διαδικασιών στο δηµόσιο τοµέα.
Η Μάλτα υπόκειται επί του παρόντος σε απόφαση του Συµβουλίου για την ύπαρξη
υπερβολικού ελλείµµατος. Ωστόσο, κατά το έτος αναφοράς (2006) η Μάλτα
κατέγραψε δηµοσιονοµικό έλλειµµα 2,6% του ΑΕΠ, δηλ. κάτω από την τιµή αναφοράς.
Τα µέτρα προσωρινού χαρακτήρα µείωσαν το έλλειµµα κατά 0,7% του ΑΕΠ το 2006.
Αν δεν είχαν ληφθεί αυτά τα µέτρα, το έλλειµµα του 2006 θα είχε ανέλθει σε 3,3% του
ΑΕΠ. Για το 2007 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει µείωση του ελλείµµατος σε 2,1%
του ΑΕΠ. Ο λόγος του χρέους της γενικής κυβέρνησης προς το ΑΕΠ µειώθηκε σε
66,5% το 2006 και προβλέπεται να υποχωρήσει σε 65,9% το 2007, δηλ. θα παραµείνει
υψηλότερος από την τιµή αναφοράς 60%. Απαιτείται περαιτέρω προσαρµογή
προκειµένου η Μάλτα να συµµορφωθεί προς το µεσοπρόθεσµο στόχο που
προβλέπει το Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, ο οποίος προσδιορίζεται
ποσοτικά στο πρόγραµµα σύγκλισης του ∆εκεµβρίου 2006 ως ισοσκελισµένος
προϋπολογισµός σε όρους κυκλικά διορθωµένου δηµοσιονοµικού αποτελέσµατος,
χωρίς να λαµβάνονται υπόψη µέτρα προσωρινού χαρακτήρα. Όσον αφορά άλλους
δηµοσιονοµικούς παράγοντες, ο λόγος του ελλείµµατος δεν υπερέβη το λόγο των
δηµόσιων δαπανών για επενδύσεις προς το ΑΕΠ το 2006.
Σύµφωνα µε τις προβολές της Επιτροπής Οικονοµικής Πολιτικής της ΕΕ και της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Μάλτα αναµένεται να σηµειώσει αύξηση των δηµόσιων
δαπανών που συνδέονται µε τη γήρανση του πληθυσµού κατά 2,2 εκατοστιαίες µονάδες
του ΑΕΠ την περίοδο έως το 2020, οπότε ο ρυθµός αύξησης αναµένεται να επιβραδυνθεί
σε 0,3 της εκατοστιαίας µονάδας έως το 2050. Αν και στις προβολές αυτές δεν
λαµβάνεται υπόψη η µεταρρύθµιση του δηµόσιου συστήµατος συντάξεων που
αποφάσισε η Βουλή των Αντιπροσώπων το ∆εκέµβριο του 2006, από την
προκαταρκτική αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκύπτει ότι η
µεταρρύθµιση δεν βελτιώνει τις προοπτικές όσον αφορά τη µακροπρόθεσµη
διατηρησιµότητα των δηµόσιων οικονοµικών. Η επιβάρυνση θα αντιµετωπιστεί
ευκολότερα αν τα δηµόσια οικονοµικά διαθέτουν επαρκές περιθώριο ελιγµών πριν
από την περίοδο κατά την οποία αναµένεται να επιδεινωθεί η δηµογραφική
κατάσταση.
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Η λίρα Μάλτας συµµετέχει στον ΜΣΙ ΙΙ από τις 2 Μαΐου 2005, δηλ. έχει συµπληρώσει
τη διετή περίοδο αναφοράς (Μάιος 2005-Απρίλιος 2007). Η κεντρική ισοτιµία του
νοµίσµατος της Μάλτας ορίστηκε σε 0,429300 λίρες ανά ευρώ – δηλ. στην τρέχουσα τιµή
της αγοράς κατά την ένταξή της – µε κανονικά περιθώρια διακύµανσης ±15. Με την ένταξή
της στο µηχανισµό, η λίρα Μάλτας συνδέθηκε µε το ευρώ, εγκαταλείποντας τη σύνδεσή
της µε δέσµη νοµισµάτων (που περιλάµβανε το ευρώ, τη λίρα Αγγλίας και το δολάριο
ΗΠΑ). Η συµφωνία συµµετοχής στον ΜΣΙ ΙΙ βασίστηκε σε µια σειρά ρητών πολιτικών
δεσµεύσεων που ανέλαβαν οι αρχές της Μάλτας. Όπως είχαν δηλώσει αρχικά, µετά την
ένταξή της στον ΜΣΙ ΙΙ, οι αρχές της Μάλτας διατήρησαν τη συναλλαγµατική ισοτιµία
της λίρας Μάλτας στο επίπεδο της κεντρικής ισοτιµίας της έναντι του ευρώ. Η
διαφορά των βραχυπρόθεσµων επιτοκίων έναντι του EURIBOR τριών µηνών µειώθηκε το
2006 και διαµορφώθηκε σε 0,2 της εκατοστιαίας µονάδας το τρίµηνο Ιανουαρίου-Μαρτίου
2007. Τόσο διµερώς έναντι του ευρώ όσο και σε όρους σταθµισµένης συναλλαγµατικής
ισοτιµίας, το Μάρτιο του 2007 η πραγµατική συναλλαγµατική ισοτιµία της λίρας Μάλτας
ήταν κοντά στον ιστορικό µέσο όρο, όπως υπολογίζεται από τον Ιανουάριο του 1996 και
εξής και µετά από την εισαγωγή του ευρώ το 1999. Όσον αφορά τις λοιπές εξελίξεις στον
εξωτερικό τοµέα, η Μάλτα καταγράφει ελλείµµατα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών
και κεφαλαιακών µεταβιβάσεων από το 1997, τα οποία κατά καιρούς ήταν µεγάλα. Το
έλλειµµα έφθασε το 4,9% του ΑΕΠ το 2004 και το 2005 και στη συνέχεια µειώθηκε
στο 3,3% το 2006. Από το 2003 οι ροές άµεσων επενδύσεων υπεραντισταθµίζουν αυτό
το έλλειµµα και οι εισροές κεφαλαίων µε τη µορφή "άµεσων επενδύσεων"
αντισταθµίστηκαν κατά µεγάλο µέρος από τις ισχυρές καθαρές εκροές των επενδύσεων
χαρτοφυλακίου. Τόσο το 2005 όσο και το 2006 παρατηρήθηκε συσσώρευση επίσηµων
συναλλαγµατικών διαθεσίµων στη Μάλτα.
Το επίπεδο των µακροπρόθεσµων επιτοκίων στη Μάλτα ήταν 4,3% κατά την περίοδο
αναφοράς, δηλ. αρκετά χαµηλότερο από την τιµή αναφοράς (6,4%) για το κριτήριο
των επιτοκίων. Τα τελευταία χρόνια, η διαφορά των µακροπρόθεσµων επιτοκίων της
Μάλτας έναντι των αποδόσεων των κρατικών οµολόγων της ζώνης του ευρώ
γενικώς έχει µειωθεί.
Συµπερασµατικά, προκειµένου να επιτύχει υψηλό βαθµό διατηρήσιµης σύγκλισης, η
Μάλτα θα πρέπει να συνεχίσει τη διατηρήσιµη και αξιόπιστη πορεία της
δηµοσιονοµικής προσαρµογής και να βελτιώσει τις δηµοσιονοµικές επιδόσεις της
µειώνοντας αισθητά τον υψηλό λόγο του χρέους της. Είναι επίσης σηµαντικό, τόσο
για το δηµόσιο όσο και για τον ιδιωτικό τοµέα, να διατηρηθούν οι συγκρατηµένες
µισθολογικές αυξήσεις που αντανακλούν την άνοδο της παραγωγικότητας της
εργασίας, τις συνθήκες στην αγορά εργασίας και τις εξελίξεις στις ανταγωνίστριες
χώρες. Θα πρέπει επίσης να δοθεί προσοχή στην αντιµετώπιση των διαρθρωτικών
παραγόντων που περιορίζουν την οικονοµική ανάπτυξη και τη δηµιουργία θέσεων
απασχόλησης, ιδίως µέσω της τόνωσης της συµµετοχής στην αγορά εργασίας. Η
ενίσχυση του ανταγωνισµού στις αγορές προϊόντων και η βελτίωση της λειτουργίας
της αγοράς εργασίας αποτελούν βασικά στοιχεία αυτής της προσπάθειας. Τέτοιου
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είδους µέτρα θα συµβάλλουν ώστε να αποκτήσουν οι αγορές µεγαλύτερη ευελιξία και
κατά συνέπεια να διευκολυνθεί η προσαρµογή σε περίπτωση διαταραχών που θα
αφορούν τη συγκεκριµένη χώρα ή συγκεκριµένο τοµέα της οικονοµίας της. Η
ικανότητα απορρόφησης τέτοιων διαταραχών είναι πολύ σηµαντική δεδοµένου του
σχετικά υψηλού βαθµού εξειδίκευσης της οικονοµίας. Αυτά τα µέτρα θα
δηµιουργήσουν ένα περιβάλλον που θα συµβάλλει στη σταθερότητα των τιµών και θα
προωθήσουν την άνοδο της ανταγωνιστικότητας και την αύξηση της απασχόλησης.
Μετά την πρόσφατη τροποποίηση του νόµου για την Κεντρική Τράπεζα της Μάλτας,
το καταστατικό της είναι συµβατό προς τις διατάξεις της Συνθήκης και του
Καταστατικού για το Τρίτο Στάδιο της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης.

Malta – Economic indicators of convergence
(excluding the exchange rate criterion)

HICP inflation 1)
Long-term interest rate 2)
General government surplus (+) or deficit (-) 3)
General government gross debt 3)
Reference value
Sources: ESCB and European Commission.
1) Annual average percentage change.
2) In percentages, annual average.
3) As a percentage of GDP. Projections for 2007
provided by the European Commission.
4) Referring to the period: April 2006 to March
2007.
5)The best performing countries in terms of
price stability are: Finland, Poland, Sweden.

Μάλτα – Οικονοµικοί δείκτες σύγκλισης
(πλην του κριτηρίου για τη συναλλαγµατική
ισοτιµία)
Πληθωρισµός βάσει του Εν∆ΤΚ1)
Μακροπρόθεσµο επιτόκιο 2)
Πλεόνασµα (+) / έλλειµµα (-) γενικής
κυβέρνησης 3)
Ακαθάριστο χρέος γενικής κυβέρνησης3)
Τιµή αναφοράς
Πηγές: ΕΣΚΤ και Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
1) Μέση ετήσια εκατοστιαία µεταβολή.
2) Σε ποσοστά (%), ετήσιος µέσος όρος.
3) Ως ποσοστό (%) του ΑΕΠ. Οι προβλέψεις
για το 2007 παρέχονται από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή.
4) Αφορά την περίοδο Απριλίου 2006-Μαρτίου
2007.
5) Οι χώρες µε την καλύτερη επίδοση όσον
αφορά τη σταθερότητα των τιµών είναι η
Φινλανδία, η Πολωνία και η Σουηδία
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ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ
Γενική κυβέρνηση (general government): τοµέας ο οποίος, όπως ορίζεται στο
Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών του 1995, αποτελείται από φορείςκατοίκους που ασχολούνται κυρίως µε την παραγωγή µη εµπορεύσιµων αγαθών και
υπηρεσιών προοριζόµενων για ατοµική και συλλογική κατανάλωση ή/και µε την
αναδιανοµή του εθνικού εισοδήµατος και του εθνικού πλούτου. Περιλαµβάνει την
κεντρική κυβέρνηση, τις περιφερειακές κυβερνήσεις, την τοπική αυτοδιοίκηση και
τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης. ∆εν περιλαµβάνει τους υπό κρατική
ιδιοκτησία φορείς που ασκούν εµπορική δραστηριότητα, π.χ. τις δηµόσιες
επιχειρήσεις.
Γενικό Συμβούλιο (General Council): ένα από τα όργανα λήψεως αποφάσεων της
ΕΚΤ. Απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο της ΕΚΤ και τους διοικητές
όλων των ΕθνΚΤ του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών.
∆είκτης εξάρτησης ηλικιωμένων (elderly dependency ratio): η αναλογία των
ατόµων ηλικίας 65 ετών και άνω προς τα άτοµα ηλικίας 15-64 ετών σε µια
συγκεκριµένη χώρα.
∆ιαδικασία υπερβολικού ελλείμματος (excessive deficit procedure): οι
διατάξεις του άρθρου 104 της Συνθήκης, όπως εξειδικεύονται στο Πρωτόκολλο για
τη διαδικασία του υπερβολικού ελλείµµατος, επιβάλλουν στα κράτη-µέλη της ΕΕ την
υποχρέωση να τηρούν δηµοσιονοµική πειθαρχία, ορίζουν τα κριτήρια µε βάση τα
οποία κρίνεται αν το δηµοσιονοµικό έλλειµµα είναι υπερβολικό και περιγράφουν τις
ενέργειες που πρέπει να γίνονται εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι όροι για
το δηµοσιονοµικό έλλειµµα ή το δηµόσιο χρέος. Το άρθρο 104 συµπληρώνεται από
τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1467/97 του Συµβουλίου της 7ης Ιουλίου 1997 για την
επιτάχυνση και τη διασαφήνιση της εφαρµογής της διαδικασίας υπερβολικού
ελλείµµατος (όπως τροποποιήθηκε µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1056/2005 του
Συµβουλίου της 27ης Ιουνίου 2005), ο οποίος αποτελεί µέρος του Συμφώνου
Σταθερότητας και Ανάπτυξης.
∆ιαφορά μεταξύ ρυθμού ανάπτυξης και επιτοκίου (growth-interest rate
differential): η διαφορά µεταξύ της ετήσιας µεταβολής του ονοµαστικού ΑΕΠ και
του µέσου ονοµαστικού επιτοκίου µε το οποίο εκτοκίζεται το ανεξόφλητο δηµόσιο
χρέος (το "σταθµικό" επιτόκιο). Η διαφορά µεταξύ ρυθµού ανάπτυξης και επιτοκίου
είναι ένας από τους παράγοντες που καθορίζουν τις µεταβολές του λόγου χρέους.
∆ιεθνής επενδυτική θέση (international investment position – i.i.p.): η αξία
και η σύνθεση των καθαρών χρηµατοοικονοµικών απαιτήσεων (ή των καθαρών
χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων) µιας οικονοµίας έναντι του υπόλοιπου κόσµου.
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Η καθαρή διεθνής επενδυτική θέση αναφέρεται και ως «καθαρές απαιτήσεις έναντι
του εξωτερικού».
∆ιοικητικό Συμβούλιο (Governing Council): το ανώτατο όργανο λήψεως
αποφάσεων της ΕΚΤ. Απαρτίζεται από όλα τα µέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής
της ΕΚΤ και τους διοικητές των ΕθνΚΤ των κρατών-µελών της ΕΕ που έχουν
υιοθετήσει το ευρώ.
Εκτελεστική Επιτροπή (Executive Board): ένα από τα όργανα λήψεως
αποφάσεων της ΕΚΤ. Απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο της ΕΚΤ
και άλλα τέσσερα µέλη. Και τα έξι µέλη της διορίζονται, κατόπιν κοινής συµφωνίας,
από τους αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων των κρατών-µελών της ΕΕ που έχουν
υιοθετήσει το ευρώ.
Εναρμονισμένα μακροπρόθεσμα επιτόκια (harmonised long-term interest
rates): το άρθρο 4 του Πρωτοκόλλου σχετικά µε τα κριτήρια σύγκλισης που
αναφέρονται στο άρθρο 121 της Συνθήκης ορίζει ότι η σύγκλιση των επιτοκίων
µετρείται µε βάση τα επιτόκια των µακροπρόθεσµων οµολόγων του ∆ηµοσίου ή
συγκρίσιµων τίτλων, λαµβανοµένων υπόψη των διαφορών των εθνικών ορισµών.
Προς εκπλήρωση της επιταγής της Συνθήκης, η ΕΚΤ επεξεργάστηκε εννοιολογικά
την εναρµόνιση των στατιστικών στοιχείων για τα µακροπρόθεσµα επιτόκια και
προβαίνει στην περιοδική συλλογή στοιχείων από τις ΕθνΚΤ, σε συνεργασία µε την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Eurostat) και για λογαριασµό αυτής. Για την εξέταση της
σύγκλισης στην παρούσα έκθεση χρησιµοποιούνται πλήρως εναρµονισµένα στοιχεία.
Εναρμονισμένος ∆είκτης Τιμών Καταναλωτή (Εν∆ΤΚ) (Harmonised Index
of Consumer Prices – HICP): δείκτης τιµών καταναλωτή που καταρτίζεται από τη
Eurostat και είναι εναρµονισµένος για όλα τα κράτη-µέλη της ΕΕ. Ως διοικητικά
καθοριζόµενες τιµές νοούνται τιµές που καθορίζονται απευθείας από την κυβέρνηση
(π.χ. τέλη για υπηρεσίες που παρέχει το ∆ηµόσιο) ή επηρεάζονται σηµαντικά από
αυτήν (π.χ. τιµές για τις οποίες απαιτείται έγκριση από την κυβέρνηση ή από
ρυθµιστικούς φορείς).
Ενδεχόμενες υποχρεώσεις (contingent liabilities): υποχρεώσεις του ∆ηµοσίου
που δηµιουργούνται µόνο µε την επέλευση συγκεκριµένων γεγονότων, π.χ. κρατικές
εγγυήσεις.
Επανευθυγράμμιση (realignment):
νοµίσµατος που συµµετέχει στον ΜΣΙ ΙΙ.

µεταβολή

της

κεντρικής

ισοτιμίας

Επενδύσεις (investment): ακαθάριστες επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου, όπως
ορίζονται στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών του 1995.
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Eurostat: η Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η Eurostat είναι
τµήµα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είναι αρµόδια για την παραγωγή των
κοινοτικών στατιστικών στοιχείων.
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission): το θεσµικό όργανο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης που µεριµνά για την εφαρµογή των διατάξεων της Συνθήκης.
Η Επιτροπή διαµορφώνει τις πολιτικές της Κοινότητας, προτείνει κοινοτικές
νοµοθετικές πράξεις και ασκεί αρµοδιότητες σε συγκεκριµένους τοµείς. Στον τοµέα
της οικονοµικής πολιτικής, η Επιτροπή συντάσσει τις Ενοποιηµένες Κατευθύνσεις για
την Ανάπτυξη και την Απασχόληση, οι οποίες περιέχουν τους Γενικούς
Προσανατολισµούς της Οικονοµικής Πολιτικής και τις Κατευθυντήριες Γραµµές για
την Απασχόληση, και υποβάλλει εκθέσεις στο Συμβούλιο της ΕΕ σχετικά µε τις
οικονοµικές εξελίξεις και την οικονοµική πολιτική. Παρακολουθεί τα δηµόσια
οικονοµικά στο πλαίσιο της πολυµερούς εποπτείας και υποβάλλει εκθέσεις προς το
Συµβούλιο της ΕΕ.
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) (European Central Bank – ECB): η ΕΚΤ
είναι το κέντρο του Ευρωσυστήματος και του Ευρωπαϊκού Συστήματος
Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) και διαθέτει νοµική προσωπικότητα σύµφωνα µε τη
Συνθήκη (άρθρο 107 (2)). Μεριµνά ώστε τα καθήκοντα που ανατίθενται στο
Ευρωσύστηµα και στο ΕΣΚΤ να εκτελούνται είτε µέσω των δικών της
δραστηριοτήτων είτε µέσω των εθνικών κεντρικών τραπεζών, σύµφωνα µε το
Καταστατικό του ΕΣΚΤ. Η ΕΚΤ διοικείται από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο και την
Εκτελεστική Επιτροπή και, ως τρίτο όργανο λήψεως αποφάσεων, το Γενικό
Συμβούλιο.
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (European Parliament): θεσµικό όργανο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επί του παρόντος (από τον Ιανουάριο του 2007) αποτελείται
από 785 αντιπροσώπους των πολιτών των κρατών-µελών. Το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο συµµετέχει στη νοµοθετική διαδικασία της ΕΕ, ο δε ρόλος του
διαφοροποιείται ανάλογα µε τις διαδικασίες µέσω των οποίων θεσπίζονται οι
εκάστοτε νοµοθετικές διατάξεις της ΕΕ. Όσον αφορά τη νοµισµατική πολιτική και το
ΕΣΚΤ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει κυρίως συµβουλευτικές αρµοδιότητες.
Πάντως, η Συνθήκη θεσπίζει ορισµένες διαδικασίες όσον αφορά τη δηµοκρατική
λογοδοσία της ΕΚΤ προς το Κοινοβούλιο (παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης της
ΕΚΤ και διεξαγωγή γενικής συζήτησης για τη νοµισµατική πολιτική, καθώς και
ακροάσεις ενώπιον των αρµόδιων κοινοβουλευτικών επιτροπών).
Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ίδρυμα (ΕΝΙ) (European Monetary Institute –
EMI): προσωρινό ίδρυµα που δηµιουργήθηκε κατά την έναρξη του ∆εύτερου
Σταδίου της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης την 1η Ιανουαρίου 1994.
Τα δύο βασικά καθήκοντα του ΕΝΙ ήταν να ενισχύει τη συνεργασία µεταξύ των
ΕΚΤ
Έκθεση για τη Σύγκλιση
Μάιος 2007

49

κεντρικών τραπεζών και το συντονισµό των νοµισµατικών πολιτικών και να αναλάβει
τις αναγκαίες προετοιµασίες για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Συστήματος
Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ), για την άσκηση της ενιαίας νοµισµατικής πολιτικής
και για τη δηµιουργία ενιαίου νοµίσµατος στο Τρίτο Στάδιο. Τέθηκε υπό εκκαθάριση
µετά την ίδρυση της ΕΚΤ την 1η Ιουνίου 1998.
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (European Council): παρέχει στην ΕΕ την απαραίτητη
ώθηση για την ανάπτυξή της και καθορίζει τις γενικές πολιτικές κατευθύνσεις της.
Απαρτίζεται από τους αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων των κρατών-µελών και τον
Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (βλ. και Συμβούλιο της ΕΕ). ∆εν έχει
νοµοθετικές αρµοδιότητες.
Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) (European System of
Central Banks – ESCB): το σύστηµα κεντρικών τραπεζών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Αποτελείται από την ΕΚΤ και τις ΕθνΚΤ των 27 κρατών-µελών της ΕΕ, δηλ.
περιλαµβάνει, εκτός από τα µέλη του Ευρωσυστήματος, και τις ΕθνΚΤ των κρατώνµελών που δεν έχουν ακόµη υιοθετήσει το ευρώ. Το ΕΣΚΤ διοικείται από το
∆ιοικητικό Συμβούλιο και την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΚΤ και, ως τρίτο
όργανο λήψεως αποφάσεων, το Γενικό Συμβούλιο.
Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών του 1995 (ΕΣΛ 95) (European System of
Accounts 1995 – ESA 95): διεξοδικό και ενοποιηµένο σύστηµα µακροοικονοµικών
λογαριασµών που βασίζεται σε ένα σύνολο διεθνώς συµφωνηµένων στατιστικών
εννοιών, ορισµών, ταξινοµήσεων και λογιστικών κανόνων µε σκοπό την
εναρµονισµένη ποσοτική περιγραφή των οικονοµιών των κρατών-µελών της ΕΕ. Το
ΕΣΛ 95 είναι η κοινοτική παραλλαγή του διεθνούς Συστήµατος Εθνικών Λογαριασµών
του 1993 (SNA 93).
Ευρωσύστημα (Eurosystem): το σύστηµα κεντρικών τραπεζών της ζώνης του
ευρώ. Αποτελείται από την ΕΚΤ και τις ΕθνΚΤ των κρατών-µελών της ΕΕ που
υιοθέτησαν το ευρώ (βλ. και ζώνη του ευρώ). Το Ευρωσύστηµα διοικείται από το
∆ιοικητικό Συμβούλιο και την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΚΤ.
Ζώνη του ευρώ (euro area): περιοχή αποτελούµενη από τα κράτη-µέλη της ΕΕ
που έχουν υιοθετήσει το ευρώ ως το κοινό τους νόµισµα σύµφωνα µε τη Συνθήκη
και στα οποία ασκείται ενιαία νοµισµατική πολιτική µε ευθύνη του ∆ιοικητικού
Συμβουλίου της ΕΚΤ. Επί του παρόντος, η ζώνη του ευρώ περιλαµβάνει το Βέλγιο,
τη Γερµανία, την Ιρλανδία, την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, το
Λουξεµβούργο, την Ολλανδία, την Αυστρία, την Πορτογαλία, τη Σλοβενία και τη
Φινλανδία.

50

ΕΚΤ
Έκθεση για τη Σύγκλιση
Μάιος 2007

Καθαρή κεφαλαιακή δαπάνη (net capital expenditure): αποτελείται από την
τελική κεφαλαιακή δαπάνη της κυβέρνησης (δηλ. τις ακαθάριστες επενδύσεις πάγιου
κεφαλαίου, τις καθαρές αγορές ακινήτων και ασώµατων παγίων και τις µεταβολές
των αποθεµάτων) και τις καθαρές µεταβιβαστικές πληρωµές της (δηλ. τις
επιχορηγήσεις επενδύσεων, τις µονοµερείς µεταβιβαστικές πληρωµές από τον τοµέα
της γενικής κυβέρνησης προς άλλους τοµείς για τη χρηµατοδότηση
συγκεκριµένων κατηγοριών ακαθάριστων επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου, µείον τους
φόρους κεφαλαίου και άλλες κεφαλαιακές µεταβιβάσεις που εισπράττει ο τοµέας της
γενικής κυβέρνησης).
Καταστατικό (Statute): µε τον όρο αυτό νοείται το Πρωτόκολλο για το
Καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για την
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, όπως τροποποιήθηκε µε τη Συνθήκη του
Άµστερνταµ, τη Συνθήκη της Νίκαιας, την Απόφαση αριθ. 2003/223/ΕΚ του
Συµβουλίου και την Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής
∆ηµοκρατίας, της ∆ηµοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, της
∆ηµοκρατίας της Λεττονίας, της ∆ηµοκρατίας της Λιθουανίας, της ∆ηµοκρατίας της
Ουγγαρίας, της ∆ηµοκρατίας της Μάλτας, της ∆ηµοκρατίας της Πολωνίας, της
∆ηµοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής ∆ηµοκρατίας και των προσαρµογών
των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, και την Πράξη περί
των όρων προχωρήσεως της ∆ηµοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας και
των προσαρµογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Κεντρική ισοτιμία (central rate): η συναλλαγµατική ισοτιµία κάθε νοµίσµατος που
συµµετέχει στον ΜΣΙ ΙΙ έναντι του ευρώ, γύρω από την οποία καθορίζονται τα
περιθώρια διακύμανσης στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ.
Κεντρική κυβέρνηση (central government): η κυβέρνηση όπως ορίζεται στο
Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών του 1995, χωρίς όµως να περιλαµβάνονται
οι περιφερειακές κυβερνήσεις και οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης (βλ. και
γενική κυβέρνηση). Αποτελείται από όλες τις διοικητικές υπηρεσίες του κράτους
και τις άλλες κεντρικές αρχές των οποίων η αρµοδιότητα εκτείνεται σε ολόκληρη την
οικονοµική επικράτεια, εκτός από τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης.
Κεφαλαιοποιητικά και μη κεφαλαιοποιητικά συστήματα συντάξεων
(funded and unfunded pension schemes): κεφαλαιοποιητικά συστήµατα
συντάξεων είναι εκείνα που χρηµατοδοτούν τις καταβολές συντάξεων µε
αποθεµατικά που συσσωρεύονται ειδικά γι' αυτό το σκοπό. Τα συσσωρευµένα
αποθεµατικά µπορεί να είναι ίσα, µεγαλύτερα ή µικρότερα από την παρούσα αξία των
µελλοντικών συνταξιοδοτικών υποχρεώσεων. Μη κεφαλαιοποιητικά συστήµατα
συντάξεων είναι εκείνα τα οποία χρηµατοδοτούν τις τρέχουσες καταβολές
ΕΚΤ
Έκθεση για τη Σύγκλιση
Μάιος 2007

51

συντάξεων µε τις τρέχουσες εισφορές των µελλοντικών συνταξιούχων ή/και µε άλλα
τρέχοντα έσοδα όπως φόρους ή µεταβιβαστικές πληρωµές. Τα µη κεφαλαιοποιητικά
συστήµατα είναι δυνατόν να κατέχουν µεγάλου ύψους περιουσιακά στοιχεία (π.χ. για
λόγους ρευστότητας ή ως αποθεµατικά ασφαλείας).
Κοινοτικό κεκτημένο (acquis communautaire): το corpus του κοινοτικού δικαίου
(συµπεριλαµβανοµένης της ερµηνείας του από το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο), το οποίο
είναι δεσµευτικό για όλα τα κράτη-µέλη της ΕΕ.
Κριτήρια σύγκλισης (convergence criteria): τα κριτήρια που ορίζονται στο
άρθρο 121 (1) της Συνθήκης (και αναπτύσσονται περαιτέρω στο Πρωτόκολλο
σχετικά µε τα κριτήρια σύγκλισης που αναφέρονται στο άρθρο 121) και τα οποία
πρέπει να πληροί κάθε κράτος-µέλος προκειµένου να υιοθετήσει το ευρώ. Αφορούν
τις επιδόσεις σχετικά µε τη σταθερότητα των τιµών, τις δηµοσιονοµικές θέσεις, τις
συναλλαγµατικές ισοτιµίες και τα µακροπρόθεσµα επιτόκια. Οι εκθέσεις που
συντάσσονται σύµφωνα µε το άρθρο 121 (1) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και
την ΕΚΤ εξετάζουν κατά πόσον κάθε κράτος-µέλος έχει επιτύχει υψηλό βαθµό
διατηρήσιµης σύγκλισης µε γνώµονα την εκπλήρωση αυτών των κριτηρίων.
Κυκλική συνιστώσα του δημοσιονομικού αποτελέσματος (cyclical
component of the budget balance): απεικονίζει την επίδραση που έχει στο
δηµοσιονοµικό αποτέλεσµα το παραγωγικό κενό, όπως εκτιµάται από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Λόγος ελλείμματος της γενικής κυβέρνησης (general government deficit
ratio): το έλλειµµα της γενικής κυβέρνησης ορίζεται ως ο καθαρός δανεισµός της
γενικής κυβέρνησης και ισούται µε τη διαφορά µεταξύ εσόδων και δαπανών της
γενικής κυβέρνησης. Ο λόγος του ελλείµµατος ορίζεται ως ο λόγος του ελλείµµατος
της γενικής κυβέρνησης προς το ΑΕΠ σε τρέχουσες τιµές αγοράς. Είναι το
αντικείµενο ενός από τα δηµοσιονοµικά κριτήρια µε βάση τα οποία διαπιστώνεται η
ύπαρξη υπερβολικού ελλείµµατος, όπως προβλέπει το άρθρο 104 (2) της Συνθήκης.
Συχνά γίνεται αναφορά και στο δηµοσιονοµικό αποτέλεσµα (το οποίο µπορεί να
αναφέρεται ως έλλειµµα ή πλεόνασµα).
Λόγος χρέους της γενικής κυβέρνησης (general government debt ratio): το
χρέος της γενικής κυβέρνησης ορίζεται ως το συνολικό ακαθάριστο χρέος στην
ονοµαστική του αξία που εκκρεµεί στο τέλος του έτους, ενοποιηµένο εντός και
µεταξύ των τοµέων της γενικής κυβέρνησης. O λόγος του δηµόσιου χρέους προς το
ΑΕΠ ορίζεται ως ο λόγος του χρέους της γενικής κυβέρνησης προς το ΑΕΠ σε
τρέχουσες τιµές αγοράς. Είναι το αντικείµενο ενός από τα δηµοσιονοµικά κριτήρια µε
βάση τα οποία διαπιστώνεται η ύπαρξη υπερβολικού ελλείµµατος, όπως προβλέπει
το άρθρο 104 (2) της Συνθήκης.
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Μεταβλητότητα της συναλλαγματικής ισοτιμίας (exchange rate volatility):
δείκτης των διακυµάνσεων των συναλλαγµατικών ισοτιµιών, ο οποίος συνήθως
υπολογίζεται µε βάση την τυπική απόκλιση (που έχει αναχθεί σε ετήσια βάση) των
ηµερήσιων εκατοστιαίων µεταβολών.
Μέτρα προσωρινού χαρακτήρα (measures with a temporary effect):
περιλαµβάνονται όλες οι µη κυκλικές επιδράσεις επί των δηµοσιονοµικών
µεταβλητών οι οποίες (α) µειώνουν (ή αυξάνουν) το έλλειµµα ή το ακαθάριστο χρέος
της γενικής κυβέρνησης (βλ. επίσης λόγος χρέους και λόγος ελλείμματος) σε
ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα και µόνο («εφάπαξ» επιδράσεις) ή (β)
βελτιώνουν (ή επιδεινώνουν) τη δηµοσιονοµική κατάσταση σε ένα συγκεκριµένο
χρονικό διάστηµα εις βάρος (ή προς όφελος) της µελλοντικής δηµοσιονοµικής
κατάστασης («αυτοαναστρεφόµενες» επιδράσεις).
Μη κυκλικοί παράγοντες (non-cyclical factors): επιδράσεις επί του κρατικού
δηµοσιονοµικού αποτελέσµατος που δεν οφείλονται σε κυκλικές διακυµάνσεις (βλ.
την κυκλική συνιστώσα του δημοσιονομικού αποτελέσματος). Μπορεί
εποµένως να οφείλονται σε διαρθρωτικές, δηλ. µόνιµες, µεταβολές των
δηµοσιονοµικών πολιτικών ή σε μέτρα προσωρινού χαρακτήρα.
ΜΣΙ ΙΙ (μηχανισμός συναλλαγματικών ισοτιμιών ΙΙ) (ERM II – exchange rate
mechanism II): ο µηχανισµός συναλλαγµατικών ισοτιµιών ο οποίος αποτελεί το
πλαίσιο για τη συνεργασία στον τοµέα της συναλλαγµατικής πολιτικής µεταξύ των
χωρών της ζώνης του ευρώ και των κρατών-µελών της ΕΕ που δεν συµµετέχουν
στο Τρίτο Στάδιο της ΟΝΕ. Ο ΜΣΙ ΙΙ είναι πολυµερής συµφωνία που προβλέπει
σταθερές κεντρικές ισοτιμίες, αλλά µε δυνατότητα προσαρµογής, καθώς και
κανονικά περιθώρια διακύµανσης ±15%. Οι αποφάσεις που αφορούν τις κεντρικές
ισοτιµίες και ενδεχοµένως τον καθορισµό στενότερων περιθωρίων διακύµανσης
λαµβάνονται µε κοινή συµφωνία του ενδιαφερόµενου κράτους-µέλους της ΕΕ, των
χωρών της ζώνης του ευρώ, της ΕΚΤ και των άλλων κρατών-µελών της ΕΕ που
συµµετέχουν στο µηχανισµό. Όλοι οι συµµετέχοντες στον ΜΣΙ ΙΙ,
συµπεριλαµβανοµένης της ΕΚΤ, έχουν το δικαίωµα να κινήσουν εµπιστευτική
διαδικασία µε σκοπό τη µεταβολή των κεντρικών ισοτιµιών (βλ. και
επανευθυγράμμιση).
Νομική σύγκλιση (legal convergence): η διαδικασία προσαρµογής της
νοµοθεσίας των κρατών-µελών της ΕΕ µε δικές τους ενέργειες, ώστε να καταστεί
συµβατή προς τη Συνθήκη και το Καταστατικό µε σκοπό (α) την ενσωµάτωση της
ΕθνΚΤ τους στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών και (β) την
υιοθέτηση του ευρώ και την ένταξη της αντίστοιχης ΕθνΚΤ στο Ευρωσύστημα ως
αναπόσπαστου µέρους του.
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Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ) (Economic and Monetary Union
– EMU): η Συνθήκη περιγράφει τη διαδικασία για την επίτευξη της ΟΝΕ στην
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και καθορίζει τρία στάδια. Το Πρώτο Στάδιο της ΟΝΕ άρχισε
τον Ιούλιο του 1990 και έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 1993. Χαρακτηρίστηκε κυρίως από
την κατάργηση όλων των εσωτερικών φραγµών στην ελεύθερη κίνηση των
κεφαλαίων εντός της ΕΕ. Το ∆εύτερο Στάδιο της ΟΝΕ άρχισε την 1η Ιανουαρίου
1994. Προέβλεπε, µεταξύ άλλων, την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Νομισματικού
Ιδρύματος (ΕΝΙ), την απαγόρευση της χρηµατοδότησης του δηµόσιου τοµέα από
τις κεντρικές τράπεζες, την απαγόρευση της προνοµιακής πρόσβασης του δηµόσιου
τοµέα στα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και την αποφυγή των υπερβολικών
δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων. Το Τρίτο Στάδιο άρχισε την 1η Ιανουαρίου 1999 µε την
εκχώρηση της αρµοδιότητας για την άσκηση της νοµισµατικής πολιτικής στην ΕΚΤ
και µε την εισαγωγή του ευρώ. Με την εισαγωγή των τραπεζογραµµατίων και
κερµάτων ευρώ την 1η Ιανουαρίου 2002 ολοκληρώθηκε η εγκαθίδρυση της ΟΝΕ.
Ομάδα ευρώ (Eurogroup): άτυπη οµάδα αποτελούµενη από τα µέλη του
Συμβουλίου ECOFIN που εκπροσωπούν τις χώρες της ζώνης του ευρώ.
Πραγµατοποιεί τακτικές συναντήσεις (συνήθως πριν από τις συνεδριάσεις του
Συµβουλίου ECOFIN) και ασχολείται µε θέµατα που αφορούν τις κοινές αρµοδιότητες
των χωρών της ζώνης του ευρώ όσον αφορά το ενιαίο νόµισµα. Στις συναντήσεις
αυτές προσκαλούνται να συµµετέχουν τακτικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ΕΚΤ.
Παραγωγικό κενό (Output gap): η διαφορά µεταξύ του προϊόντος µιας
οικονοµίας και του δυνητικού επιπέδου του, εκφραζόµενη ως ποσοστό του
δυνητικού προϊόντος. Το δυνητικό προϊόν υπολογίζεται µε βάση την τάση του
ρυθµού ανάπτυξης της οικονοµίας. Θετικό παραγωγικό κενό σηµαίνει ότι το προϊόν
υπερβαίνει το δυνητικό του επίπεδο και υποδηλώνει την πιθανή εµφάνιση
πληθωριστικών πιέσεων. Αρνητικό παραγωγικό κενό σηµαίνει ότι το προϊόν είναι
χαµηλότερο από το δυνητικό του επίπεδο και υποδηλώνει την πιθανή απουσία
πληθωριστικών πιέσεων.
Παρέμβαση εντός των περιθωρίων (intra-marginal intervention): παρέµβαση
κεντρικής τράπεζας προκειµένου να επηρεάσει τη συναλλαγµατική ισοτιµία του
νοµίσµατός της εντός των περιθωρίων διακύμανσης στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ.
Παρέμβαση στα όρια (intervention at the limits): υποχρεωτική παρέµβαση της
κεντρικής τράπεζας σε περίπτωση που το νόµισµά της φθάνει στο άνω ή κάτω όριο
των περιθωρίων διακύμανσης στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ.
Περιθώρια διακύμανσης στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ (ERM II fluctuation
margins): το άνω και κάτω όριο εντός των οποίων επιτρέπεται η διακύµανση της
ισοτιµίας των νοµισµάτων που συµµετέχουν στον ΜΣΙ ΙΙ έναντι του ευρώ.
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Περίοδος αναφοράς (reference period): το χρονικό διάστηµα που καθορίζεται
στο άρθρο 121 της Συνθήκης και στο Πρωτόκολλο σχετικά µε τα κριτήρια
σύγκλισης ως κρίσιµο διάστηµα για την εξέταση της προόδου προς τη σύγκλιση.
Πρόγραμμα σύγκλισης (convergence programme): πρόγραµµα που
περιλαµβάνει µεσοπρόθεσµα κυβερνητικά σχέδια και παραδοχές σχετικά µε την
εξέλιξη βασικών οικονοµικών µεταβλητών στην πορεία προς την επίτευξη των
τιμών αναφοράς που προβλέπονται στη Συνθήκη. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται
επίσης στα µέτρα για την εξυγίανση της δηµοσιονοµικής κατάστασης, σε συνδυασµό
µε τα συναφή οικονοµικά σενάρια. Τα προγράµµατα σύγκλισης καλύπτουν συνήθως
την επόµενη τριετία ή τετραετία, στη διάρκεια της οποίας πάντως επικαιροποιούνται
τακτικά. Εξετάζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Οικονοµική και
∆ηµοσιονοµική Επιτροπή, οι εκθέσεις των οποίων χρησιµεύουν ως βάση για την
αξιολόγηση εκ µέρους του Συμβουλίου ECOFIN. Μετά την έναρξη του Τρίτου
Σταδίου της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, τα κράτη-µέλη της ΕΕ µε
παρέκκλιση εξακολουθούν να υποβάλλουν προγράµµατα σύγκλισης, ενώ οι χώρες
που συµµετέχουν στη ζώνη του ευρώ παρουσιάζουν ετήσια προγράµµατα
σταθερότητας, όπως προβλέπει το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης.
Προσαρμογή ελλείμματος-χρέους (deficit-debt adjustment): η διαφορά µεταξύ
του δηµοσιονοµικού αποτελέσµατος (ελλείµµατος ή πλεονάσµατος) της γενικής
κυβέρνησης και της µεταβολής του χρέους της γενικής κυβέρνησης. Προσαρµογές
αυτού του είδους ενδέχεται να οφείλονται, µεταξύ άλλων, σε µεταβολές του ύψους
των χρηµατοοικονοµικών απαιτήσεων του ∆ηµοσίου, σε αναπροσαρµογές αξίας ή σε
στατιστικές προσαρµογές.
Πρωτογενές αποτέλεσμα (primary balance): καθαρή λήψη ή χορήγηση δανείων
της γενικής κυβέρνησης χωρίς τις δαπάνες για τόκους επί του ενοποιηµένου
δηµόσιου χρέους.
Σταθμισμένη
συναλλαγματική
ισοτιμία
(ονομαστική/πραγματική)
(nominal/real effective exchange rate): η ονοµαστική σταθµισµένη
συναλλαγµατική ισοτιµία είναι ο σταθµικός µέσος όρος των διµερών
συναλλαγµατικών ισοτιµιών του νοµίσµατος µιας χώρας έναντι των νοµισµάτων των
εµπορικών της εταίρων. Οι συντελεστές στάθµισης αντικατοπτρίζουν το µερίδιο
κάθε εµπορικού εταίρου στις εξωτερικές εµπορικές συναλλαγές της εν λόγω χώρας
και λαµβάνουν υπόψη τον ανταγωνισµό στις τρίτες αγορές. Η πραγµατική
σταθµισµένη συναλλαγµατική ισοτιµία είναι η ονοµαστική σταθµισµένη
συναλλαγµατική ισοτιµία αποπληθωρισµένη µε βάση ένα σταθµικό µέσο όρο των
σχετικών τιµών των εµπορικών εταίρων έναντι των εγχώριων τιµών.
Συμβούλιο ECOFIN (ECOFIN Council): βλ. Συμβούλιο της ΕΕ.
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Συμβούλιο της ΕΕ (EU Council): θεσµικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που
απαρτίζεται από εκπροσώπους των κυβερνήσεων των κρατών-µελών, συνήθως
τους υπουργούς που είναι αρµόδιοι για τα εκάστοτε συζητούµενα θέµατα. Όταν
συνέρχεται σε επίπεδο υπουργών οικονοµίας και οικονοµικών, το Συµβούλιο της ΕΕ
συχνά καλείται Συμβούλιο ECOFIN. Επιπλέον, για τις αποφάσεις επί θεµάτων
ιδιαίτερης σπουδαιότητας, το Συµβούλιο της ΕΕ συνέρχεται σε επίπεδο αρχηγών
κρατών ή κυβερνήσεων. Σ’ αυτή την περίπτωση δεν πρέπει να συγχέεται µε το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης (Stability and Growth Pact):
αποσκοπεί στη διαφύλαξη της σταθερότητας των δηµόσιων οικονοµικών κατά το
Τρίτο Στάδιο της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, προκειµένου να
ενισχυθούν οι συνθήκες για τη διασφάλιση σταθερότητας τιµών και διατηρήσιµης
ταχύρρυθµης οικονοµικής ανάπτυξης που θα συντελεί στη δηµιουργία θέσεων
εργασίας. Προς το σκοπό αυτό, το Σύµφωνο προβλέπει ότι τα κράτη-µέλη
προσδιορίζουν µεσοπρόθεσµους δηµοσιονοµικούς στόχους. Επίσης περιέχει
συγκεκριµένες λεπτοµέρειες σχετικά µε τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος.
Το Σύµφωνο αποτελείται από το Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του
Άµστερνταµ της 17ης Ιουνίου 1997 για το Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και
από δύο Κανονισµούς του Συµβουλίου, (α) τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1466/97 της 7ης
Ιουλίου 1997, όπως τροποποιήθηκε µε τον Κανονισµό (ΕΚ) 1055/2005 της 27ης
Ιουνίου 2005, για την ενίσχυση της εποπτείας της δηµοσιονοµικής κατάστασης και
την εποπτεία και το συντονισµό των οικονοµικών πολιτικών και (β) τον Κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 1467/97 της 7ης Ιουλίου 1997, όπως τροποποιήθηκε µε τον Κανονισµό
(ΕΚ) 1056/2005 της 27ης Ιουνίου 2005, για την επιτάχυνση και διασαφήνιση της
εφαρµογής της διαδικασίας υπερβολικού ελλείµµατος.
Συνθήκη (Treaty): µε τον όρο αυτό νοείται η Συνθήκη για την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας («Συνθήκη της Ρώµης»). Η Συνθήκη έχει τροποποιηθεί
επανειληµµένως, ιδίως µε τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση («Συνθήκη του
Μάαστριχτ»), η οποία έθεσε τα θεµέλια για την Οικονομική και Νομισματική
Ένωση και περιλάµβανε το Καταστατικό του ΕΣΚΤ.
Συνολικό ισοζύγιο άμεσων επενδύσεων και επενδύσεων χαρτοφυλακίου
(combined direct and portfolio investment balance):
το άθροισµα της
κατηγορίας «άµεσες επενδύσεις» και της κατηγορίας «επενδύσεις χαρτοφυλακίου»
του ισοζυγίου χρηµατοοικονοµικών συναλλαγών (υποσυνόλου του ισοζυγίου
πληρωµών). Οι άµεσες επενδύσεις είναι επενδύσεις µε τις οποίες επιδιώκεται η
απόκτηση συµµετοχής (ποσοστού τουλάχιστον 10% των κοινών µετοχών ή των
δικαιωµάτων ψήφου) σε επιχείρηση που εδρεύει σε άλλη οικονοµία. Περιλαµβάνουν
µετοχικό κεφάλαιο, επανεπενδυθέντα κέρδη και «λοιπά κεφάλαια» που αφορούν
συναλλαγές µεταξύ εταιριών. Οι επενδύσεις χαρτοφυλακίου περιλαµβάνουν
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µετοχικούς τίτλους (όταν δεν αποτελούν άµεσες επενδύσεις), χρεόγραφα µε τη
µορφή οµολόγων και γραµµατίων, καθώς και τίτλους της αγοράς χρήµατος.
Τιμή αναφοράς (reference value): το Πρωτόκολλο για τη διαδικασία
υπερβολικού ελλείµµατος καθορίζει ρητές τιµές αναφοράς για το λόγο ελλείμματος
(3% του ΑΕΠ) και το λόγο χρέους (60% του ΑΕΠ), ενώ το Πρωτόκολλο σχετικά µε
τα κριτήρια σύγκλισης που αναφέρονται στο άρθρο 121 της Συνθήκης καθορίζει τη
µεθοδολογία υπολογισµού των τιµών αναφοράς για την εξέταση της σύγκλισης των
τιµών και των µακροπρόθεσµων επιτοκίων.
Τρέχουσες μεταβιβάσεις (current transfers): µεταβιβαστικές πληρωµές του
∆ηµοσίου, οι οποίες δεν αφορούν κεφαλαιακές δαπάνες, προς επιχειρήσεις,
νοικοκυριά και προς το εξωτερικό («τον υπόλοιπο κόσµο»), µείον µεταβιβάσεις που
προέρχονται από τον υπόλοιπο κόσµο. Περιλαµβάνουν επιδοτήσεις παραγωγής και
εισαγωγών, κοινωνικές παροχές και µεταβιβάσεις προς τα θεσµικά όργανα της ΕΕ.
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