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Σχετ.: Η επιστολή σας

Αγαπητή κυρία Κράτσα-Τσαγκαροπούλου,
Σας ευχαριστώ για την επιστολή σας, την οποία μου διαβίβασε στις 9 Νοεμβρίου 2011 η κα Sharon
Bowles, πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής.
Όσον αφορά την ερώτησή σας σχετικά με το πώς σκοπεύει να αντιδράσει το Διοικητικό Συμβούλιο της
ΕΚΤ στην κατάσταση που επικρατεί στη ζώνη του ευρώ, θα γνωρίζετε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά
τη συνεδρίασή του στις 3 Νοεμβρίου 2011, αποφάσισε να μειώσει τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ κατά
0,25 εκατοστιαίες μονάδες. Η απόφαση αυτή επεξηγήθηκε λεπτομερώς στη διάρκεια της συνέντευξης
Τύπου που πραγματοποιήθηκε την ίδια ημέρα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ θα εξετάσει και πάλι τις σχετικές εξελίξεις κατά την επόμενη
συνεδρίασή του στις 8 Δεκεμβρίου 2011. Αυτό που καθοδηγεί τη νομισματική πολιτική είναι η πρωταρχική
επιδίωξη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ να διατηρεί τη σταθερότητα των τιμών μεσοπρόθεσμα στη
ζώνη του ευρώ. Προκειμένου να κρίνει το ενδεδειγμένο επίπεδο των βασικών επιτοκίων, το Διοικητικό
Συμβούλιο παρακολουθεί και αξιολογεί όλες τις σχετικές πληροφορίες. Θα ήθελα να τονίσω ότι
η νομισματική πολιτική της ΕΚΤ έχει μια μεσοπρόθεσμη προοπτική, γεγονός που υποδηλώνει ότι αυτό που
έχει σημασία όταν εξετάζεται η κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής είναι οι προοπτικές για τη
σταθερότητα των τιμών μεσοπρόθεσμα και όχι η τρέχουσα εξέλιξη του πληθωρισμού.
Πέρα από την άσκηση νομισματικής πολιτικής μέσω του καθορισμού των επιτοκίων, το Ευρωσύστημα
επιδιώκει να διασφαλίσει ότι οι τράπεζες της ζώνης του ευρώ δεν αντιμετωπίζουν περιορισμούς από την
πλευρά της ρευστότητας. Διάφορες μη συμβατικές πράξεις παροχής ρευστότητας έχουν τεθεί σε εφαρμογή.

2
Πιο συγκεκριμένα, η ρευστότητα κεντρικής τράπεζας θα χορηγείται με πλήρη κατανομή και καθορισμένο
επιτόκιο τουλάχιστον έως τα μέσα του 2012.
Η διατήρηση της σταθερότητας των τιμών μεσοπρόθεσμα στη ζώνη του ευρώ αποτελεί τον καλύτερο τρόπο
με τον οποίο η νομισματική πολιτική μπορεί να συμβάλλει στη στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης και της
δημιουργίας θέσεων εργασίας. Με την επίτευξη αυτού του στόχου διασφαλίζεται ότι οι προσδοκίες για τον
πληθωρισμό στη ζώνη του ευρώ θα παραμείνουν σταθεροποιημένες σε επίπεδα συμβατά με την
επιδίωξή μας να διατηρούμε ρυθμούς πληθωρισμού κάτω, αλλά πλησίον του 2% μεσοπρόθεσμα.
Με εκτίμηση,

