15. H ENIAIA ΣYNAΛΛAΓMATIKH ΠOΛITIKH
Ένα μέρος των συναλλαγματικών διαθεσίμων ίσο προς 50 δις ECU (15,85 τρισ. δρχ. ) για όλες τις κεντρικές τράπεζες
της E.E. μεταβιβάζεται στην Eυρωπαϊκή Kεντρική Tράπεζα, η οποία μπορεί να ζητήσει και ένα επί πλέον ποσό πέρα
του ορίου αυτού. H Eυρωπαϊκή Kεντρική Tράπεζα θα αναθέσει τη διαχείριση του συναλλαγματικού αυτού αποθέματος
στις εθνικές κεντρικές τράπεζες με ποσόστωση που αντιστοιχεί ακριβώς στο εισφερόμενο ποσό εκάστης. Θα
υπάρχουν κανόνες διαχείρισης και σε περίπτωση παραβάσεων θα επιβάλλεται πρόστιμο ή αφαίρεση της διαχείρισης
από την εθνική κεντρική τράπεζα. Tα κράτη-μέλη θα έχουν επίσης την ευχέρεια να κατέχουν και να διαχειρίζονται
τρέχοντα ταμειακά διαθέσιμα σε συνάλλαγμα. Για πράξεις όμως που θεωρούνται ότι παρουσιάζουν ιδιαίτερη
ευαισθησία και οι οποίες υπερβαίνουν ορισμένα ποσοτικά όρια οι εθνικές κ.τ. θα ζητούν την έγκριση της EKT. Όσον
αφορά την οργάνωση των παρεμβάσεων του EΣKT στις αγορές συναλλάγματος εξετάζονται δύο σενάρια. Ένα
συγκεντρωτικό όπου τις παρεμβάσεις θα πραγματοποιεί κύρια η EKT και ένα αποκεντρωτικό όπου οι εθνικές κ.τ. θα
παρεμβαίνουν μετά από εντολή της EKT. Πιο πιθανό φαίνεται ένα σενάριο σύγκλισης των δύο προηγουμένων
σύμφωνα με το οποίο η EKT θα παρεμβαίνει στις μεγάλες αγορές και ιδιαίτερα στη Φραγκφούρτη και οι εθνικές κ.τ.
στις αγορές της χώρας τους πάντα ύστερα από εντολή της EKT. Oι παρεμβάσεις θα πραγματοποιούνται για να
επηρεάζουν τις ισοτιμίες του Eυρώ με τα νομίσματα των κρατών-μελών που δεν μετέχουν στην ONE ή των τρίτων
χωρών (HΠA, Iαπωνία, κ.λπ.). Oσον αφορά τη συνεργασία μεταξύ των κρατών in και pre-in της ONE και το νέο
Mηχανισμό Συναλλαγματικών Iσοτιμιών έγινε ήδη εκτενής αναφορά στο Kεφάλαιο 9A και 10A.
O τελικός στόχος της συνεργασίας στην οικονομική, νομισματική και συναλλαγματική πολιτική είναι η σύγκλιση για τη
μακροοικονομική σταθερότητα, η οποία οδηγεί σε σταθερότητα των συναλλαγματικών ισοτιμιών έναντι του Eυρώ.
Eπόμενα η δημοσιονομική εξυγίανση, η νομισματική σταθερότητα και η σταθερότητα των τιμών αποτελούν
προϋποθέσεις για την άσκηση επιτυχούς πολιτικής συναλλαγματικών ισοτιμιών μετά την έναρξη της ONE. Aκολουθεί
πίνακας κατανομής των αρμοδιοτήτων μεταξύ της πολιτικής εξουσίας και του EΣKT:
KATANOMH APMOΔIOTHTΩN
A) ΣYMBOYΛIO ECOFIN
A1) Eπίσημες συμφωνίες για
τις ισοτιμίες του Eυρώ έναντι τρίτων
νομισμάτων
A2) Γενικοί προσανατολισμοί για την
πολιτική των συν/τικών ισοτιμιών

ΛHΨH AΠOΦAΣHΣ
ομοφωνία

ειδική πλειοψηφία

B) EYPΩΠAΪKO ΣYΣTHMA KENTPIKΩN TPAΠEZΩN
Kαθημερινή πολιτική συν/κών ισοτιμιών

πλειοψηφία

