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Εκλογή LUIS DE GUINDOS σε θέση Αντιπροέδρου της ΕΚΤ, 19.02.2018
Με ομοφωνία εκλέχθηκε από το Συμβούλιο των κ-μ της Ευρωζώνης, ο Ισπανός
υποψήφιος, κ. Luis de Guindos, στη θέση του αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας, την Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου, στις Βρυξέλλες. Η εκλογή αυτή σηματοδοτεί
την απαρχή διαφόρων αλλαγών στην ΕΚΤ, δεδομένης και της ολοκλήρωσης της θητείας
πέντε εκ των έξι μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής σε διάστημα 18 μηνών.
Το Βερολίνο βέβαια δεν έχει κρύψει την επιθυμία του να αναλάβει την προεδρία της
Επιτροπής μετά και την ολοκλήρωση της προεδρίας Draghi, ώστε να καθιερώσει
προοδευτικά μία σφιχτή νομισματική πολιτική, αντίθετη της, μέχρι πρότινος, πιο
ελαστικής που επιδιώκει να φτάσει τα επιτόκια της Ευρωζώνης σε ιστορικά χαμηλά και
έχει αυξήσει τον ισολογισμό της ευρωπαϊκής κοινότητας σε αρκετά τρισεκατομμύρια
ευρώ, εξαιτίας της αγοράς δημοσίου και ιδιωτικού χρέους.
Οι οικονομικοί αναλυτές παρουσιάζουν δύο σενάρια σχετικά με την εκλογή του κ.
Guindos. Η πρώτη εξ αυτών ερμηνεύει την εκλογή ως αντίβαρο των κ-μ της Νότιας
Ευρώπης έναντι μιας πιθανής Γερμανικής προεδρίας της Επιτροπής, ενώ η δεύτερη
πιθανολογεί την ευθυγράμμιση του Ισπανού με τη συντηρητική πτέρυγα της
ανανεωμένης Επιτροπής. Σε απάντηση του ιδίου στο τέλος της σύσκεψης του
Eurogroup, ο Ισπανός απέρριψε ότι η εκλογή του συνδέεται με οποιοδήποτε είδος
συμφωνίας που θα μπορούσε να περιλαμβάνει την ανάληψη της προεδρίας της ΕΚΤ
από τον Γερμανό πρόεδρο της Κεντρικής Τράπεζας της χώρας.
Επισημαίνεται ότι η Ιρλανδία απέσυρε τη δική της υποψηφιότητα, τον πρόεδρο της
Ιρλανδικής Κεντρικής Τράπεζας, βλέποντας πως τα περισσότερα κράτη στήριζαν την
Ισπανική πρόταση. Την επίσημη απόφαση θα λάβει στις 22 και 23 του προσεχούς
Μαρτίου το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες, όπου θα παραβρεθούν οι αρχηγοί
των κ-μ της Ευρωζώνης.
Επιπρόσθετα, στις 20 Φεβρουαρίου τ.έ. στο Συμβούλιο των Υπουργών Οικονομίας, ο
νυν Υπουργός Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας της Ισπανίας και μελλοντικός
αντιπρόεδρος την Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ, κ. Luis de Guindos, παρουσίασε
μέρος ενός σχεδίου του πραγματιστικής νομισματικής πολιτικής. Το σχέδιο που
παρουσίασε στο Ecofin, ενώπιον όλων των Υπουργών της Ένωσης, θέτει τέλος στα
έκτακτα μέτρα που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια της προεδρίας Draghi αλλά διατηρεί το
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επίπεδο των επιτοκίων αρκετά χαμηλό, ώστε να μη διακοπεί η ανάκαμψη της
Ευρωζώνης. Ο ίδιος αναφερόμενος στη νομισματική πολιτική που θα ακολουθήσει και
τις δύο αντίθετες σκέψεις που κυριαρχούν στην Εκτελεστική Επιτροπή, σημείωσε ότι η
πραγματικότητα είναι πιο περίπλοκη από την ύπαρξη δύο μόνο τοποθετήσεων.
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