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Σχετ.: Η επιστολή σας
Αγαπητή κυρία Κράτσα-Τσαγκαροπούλου,
Σας ευχαριστώ για την επιστολή σας την οποία μου διαβίβασε στις 11 Μαρτίου 2013 η κα Sharon Bowles,
πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής.
Η ΕΚΤ είναι πεπεισμένη για τη διαβεβαίωση των Υπουργών Οικονομικών και των Διοικητών Κεντρικών
Τραπεζών της Ομάδας των 7 (G7), την οποία παρείχαν κατά τη συνεδρίασή τους στις
12 Φεβρουαρίου 2013, ότι «είναι πάγια προσηλωμένοι σε συναλλαγματικές ισοτιμίες που καθορίζονται από
την αγορά, καθώς και στη διενέργεια στενών διαβουλεύσεων όσον αφορά δράσεις στις αγορές
συναλλάγματος, […] ότι οι δημοσιονομικές και νομισματικές τους πολιτικές ήταν και θα παραμείνουν
προσανατολισμένες προς την επίτευξη των αντίστοιχων εγχώριων στόχων με εγχώρια εργαλεία, και ότι δεν
θα στοχεύουν συναλλαγματικές ισοτιμίες, […] ότι η υπερβολική μεταβλητότητα και οι άτακτες
διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών δύνανται να έχουν δυσμενείς προεκτάσεις για την
οικονομική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα και [ότι αυτοί] θα συνεχίσουν να διαβουλεύονται στενά σε
θέματα που αφορούν τις αγορές συναλλάγματος και να συνεργάζονται όπως αρμόζει». Η άποψη αυτή
αντανακλάται επίσης στην ανακοίνωση της Ομάδας των 20 (G20) της 19ης Απριλίου 2013, σύμφωνα με την
οποία οι Υπουργοί Οικονομικών και οι Διοικητές Κεντρικών Τραπεζών της Ομάδας των 20 (G20)
υποσχέθηκαν ρητά ότι θα «απέχουν από ανταγωνιστικές υποτιμήσεις» και «δεν θα στοχεύουν […]
συναλλαγματικές ισοτιμίες για ανταγωνιστικούς σκοπούς και [ότι] θα αποφεύγουν κάθε μορφή
προστατευτισμού και θα διατηρούν […] την εξωστρέφεια των αγορών».
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Οι κεντρικές τράπεζες σε ολόκληρο τον κόσμο ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες προκλήσεις τις οποίες
αντιμετωπίζουν οι οικονομίες τους. Οι πρόσφατες αποφάσεις νομισματικής πολιτικής διαφόρων κεντρικών
τραπεζών μπορούν να ειδωθούν ως μια προσπάθεια βελτίωσης της αποτελεσματικότητας της νομισματικής
πολιτικής η οποία είναι σύμφωνη με την εντολή άσκησης νομισματικής πολιτικής που τους έχει ανατεθεί.
Η συναλλαγματική ισοτιμία δεν αποτελεί στόχο πολιτικής της ΕΚΤ, αλλά είναι ένας σημαντικός
παράγοντας όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη και τη σταθερότητα των τιμών. Ασκούμε τη
νομισματική πολιτική μας επιδιώκοντας τον πρωταρχικό μας στόχο, τη σταθερότητα των τιμών
μεσοπρόθεσμα. Κατά την αξιολόγηση των κινδύνων διατάραξης της σταθερότητας των τιμών, η ΕΚΤ
λαμβάνει υπόψη μια ευρεία δέσμη δεικτών, μεταξύ άλλων δεικτών που αφορούν τις εξωτερικές οικονομικές
εξελίξεις, όπως το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών ή οι συναλλαγματικές ισοτιμίες. Σε περίπτωση
εκδήλωσης κινδύνων για τη σταθερότητα των τιμών, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ βρίσκεται σε
ετοιμότητα για να τους αντιμετωπίσει, όπως έχει αποδείξει κατά το παρελθόν.
Η ΕΚΤ στηρίζει τη δέσμευση που ανέλαβαν οι Υπουργοί και οι Διοικητές Κεντρικών Τραπεζών της
Ομάδας των 20 (G20) να απέχουν από κάθε μορφή προστατευτισμού και να διατηρούν την εξωστρέφεια
των αγορών. Η άρση εμπορικών φραγμών μέσω πολυμερών ή διμερών εμπορικών συμφωνιών επιδρά με
θετικό και ουσιαστικό τρόπο στις εμπορικές συναλλαγές και επιπλέον αποτελεί πηγή οικονομικής
ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας. Οι προτιμησιακές ή οι διμερείς εμπορικές συμφωνίες πρέπει
να διαμορφώνονται έτσι ώστε να συμβατές με το πολυμερές πρόγραμμα και να το στηρίζουν,
διευκολύνοντας έτσι και τις πολυμερείς διαπραγματεύσεις.

Με εκτίμηση,
[υπογραφή]
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