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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 7 
 

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 1927 ΜΕΧΡΙ  

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΤΗΣ ΡΟΛΟ… 

 

Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των διεθνών συμβάσεων και των κανόνων του 

Ευρωσυστήματος που έχει υπογράψει η χώρα, καθιερώνεται αυστηρά η ανεξαρτησία 

της Κεντρικής Τράπεζας, με την έννοια ότι οι Κεντρικές Τράπεζες δεν ζητούν 

ούτε δέχονται οδηγίες από την Κυβέρνησης και τους λοιπούς φορείς πολιτικής 

εξουσίας, ούτε οι τελευταίοι επιδιώκουν να επηρεάζουν τις Κεντρικές Τράπεζες κατά 

την εκτέλεση των καθηκόντων τους.  

Μέσα στα καθήκοντα αυτά περιλαμβάνεται και η υποχρέωση της Τράπεζας της 

Ελλάδος να υποβάλλει κατ’ έτος προς τη Βουλή των Ελλήνων και την 

Κυβέρνηση έκθεση για τη νομισματική πολιτική του προηγούμενου και του 

τρέχοντος έτους, καθώς και κατά τη διάρκεια του έτους (παγίως εντός του 

Ιουνίου) συμπληρωματική Έκθεση για τις νομισματικές εξελίξεις και τη 

νομισματική πολιτική. Δηλαδή, στην προκειμένη περίπτωση, ο Διοικητής 

υποβάλλοντας προς την Βουλή και την Κυβέρνηση τη συνηθισμένη εποχή και με τη 

μέθοδο που έχει επικρατήσει, βάσει της σύγχρονης τεχνολογίας, την ανεξάρτητη 

άποψη της ΤτΕ για τις νομισματικές εξελίξεις και τη νομισματική πολιτική δεν έκανε 

τίποτα παραπάνω από τις ελάχιστες υποχρεώσεις του. 

Διαχρονικά, οι αναλύσεις και οι απόψεις της Κεντρικής Τράπεζας δεν είναι αρεστές 

στην εκάστοτε κυβέρνηση γιατί συνήθως περιέχουν απόψεις για δημοσιονομική 

πειθαρχία οι οποίες "ενοχλούν” καθώς καυτηριάζουν τα κακώς κείμενα του ελληνικού 

δημοσίου καθώς και καθεστηκυίες και συμπεριφορές που δεν προωθούν την 

μακροοικονομική σταθερότητα. Έργο των αναλύσεων αυτών δεν είναι απλά η 

παράθεση στατιστικών στοιχείων αλλά και η εξαγωγή συμπερασμάτων και η 

δημοσιοποίηση προτάσεων για τη βελτίωση της οικονομίας αλλά και των επικείμενων 

κινδύνων για την οικονομική κατάσταση.  

Μάλιστα η Τράπεζα της Ελλάδος έχει επικριθεί ότι δεν ήταν τόσο αιχμηρή όσο 

έπρεπε στο παρελθόν με σκοπό να κινητοποιήσει την εκάστοτε κυβέρνηση για 

την αποφυγή ή υλοποίηση ορισμένων οικονομικών καταστάσεων.  

Τα συμπεράσματα και οι προτάσεις της Έκθεσης της Τράπεζας της Ελλάδος που δια 

νόμου αποστέλλεται στο ελληνικό κοινοβούλιο, αποτελούν το επιστέγασμα σκληρής 

και επίπονης προσπάθειας πολλών αξιόλογων επιστημόνων που εργάζονται με 

φιλοτιμία και αυταπάρνηση με μοναδικό σκοπό την συμβολή στη βελτίωση της 

οικονομίας και τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος με έγκαιρη 

προειδοποίηση για ενδεχόμενους κινδύνους.  

http://www.sste.gr/


 

Η πρωτοφανής για τα χρονικά αντίδραση της Προέδρου του Ελληνικού 

Κοινοβουλίου δεν αποτελεί μόνο ευθεία βολή εναντίον της Ανεξαρτησίας της 

Τράπεζας της Ελλάδος, είναι και άκρως προκλητική για το σύνολο των 

εργαζομένων και των συνταξιούχων της Κεντρικής Τράπεζα που όλο αυτό το 

διάστημα οι μεν πρώτοι προσπαθούν και έχουν επιτύχει να διασφαλίσουν την ομαλή 

λειτουργία του τραπεζικού συστήματος και την παροχή ρευστότητας σε πρωτοφανείς 

για τα παγκόσμια δεδομένα αρνητικές οικονομικές συνθήκες, οι δε δεύτεροι έχουν 

συμβάλλει με την εργασία τους τόσα χρόνια για την ενίσχυση του θεσμού της 

Τράπεζας της Ελλάδος. 

Θα πρέπει να καταλάβει η Πρόεδρος του Ελληνικού Κοινοβουλίου ότι ο Διοικητής της 

Κεντρικής Τράπεζας έχει αναφαίρετο δικαίωμα να διατυπώνει στην έκθεση της ΤτΕ 

τις ανησυχίες του για την πορεία της χώρας και ορθώς έπραξε, ανεξάρτητα αν 

κάποιοι συμφωνούν ή διαφωνούν με τις απόψεις που εκφράζονται.  

Η επίθεση που δέχθηκε ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας ήταν θεσμικό λάθος. 

Την ίδια άποψη εκφράζει ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δ. Παπαδημούλης, που είπε 

συγκεκριμένα: “Η ένταση με την Ττε πρέπει να πέσει. Η Κυβέρνηση κυβερνά, η 

Βουλή νομοθετεί, η ΤτΕ εγγυάται τη σταθερότητα των τραπεζών. Έκαστος εφ ‘ω 

ετάχθη”… 

Παρόμοιες απόψεις με αυτές που συμπεριλαμβάνονται στην Έκθεση εξέφρασε και η 

Πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας κα Λούκα Κατσέλη. Μιλώντας στο 

www.bankinews.gr είπε συγκεκριμένα ότι  α). “οι τράπεζες πρέπει να 

προστατευθούν και ο μόνος τρόπος ασφαλούς προστασίας είναι να υπάρξει 

έντιμος συμβιβασμός” β). “ότι η χώρα χρειάζεται λύση αλλά απαιτείται και 

προσοχή προκειμένου να αποφευχθεί το ατύχημα, δηλαδή, το μη εσκεμμένο 

λάθος”… 

Ανησυχίες εύλογες που εκφράστηκαν από τον Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας και 

από την Πρόεδρο της Εθνικής, η μόνη που δεν έχει καταλάβει τίποτα είναι η 

Πρόεδρος της Βουλής κα Κωνσταντοπούλου… 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας 
Ιωάννης Γοζαδίνος Ελένη Κλητοράκη - Πούλια 
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