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Την εν λόγω εκδήλωση χαιρέτισε ο κ. Boštjan Vasle, Διοικητής της “Banka 

Slovenije”, ο οποίος αναφέρθηκε σε παρατηρούμενους υψηλούς ρυθμούς 

πληθωρισμού (ως προς εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή) στην 

Ευρωζώνη και σε επακόλουθη αύξηση επιτοκίων ΕΚΤ, αρχής γενομένης από τον 

Ιούλιο 2022, με τις τιμές ενέργειας και τροφίμων ως βασικές συνιστώσες των 

πληθωριστικών πιέσεων.  

Ακολούθησε ομιλία κ. Madis Müller, Διοικητή εσθονικής Κεντρικής Τράπεζας, ο οποίος 

με αφορμή την διαπίστωση ότι η Εσθονία αντιμετωπίζει έναν από τους υψηλότερους 

ρυθμούς πληθωρισμού στην Ευρωζώνη (περίπου 20%), ομού με λοιπές βαλτικές χώρες, 

αναφέρθηκε στα εξής:  

(α) Αλματώδη αύξηση πληθωρισμού στην Ευρωζώνη, η οποία παρατηρήθηκε σε 

συνέχεια της πανδημίας Covid-19 και οφείλεται κυρίως σε τιμές ενέργειας και τροφίμων 

(οι πηγές του πληθωρισμού ποικίλουν από χώρα σε χώρα), 

(β) γεγονός ότι οι μεγάλες και επίμονες αποκλείσεις πληθωριστικών πιέσεων δύνανται 

να επηρεάσουν την σχετική ανταγωνιστικότητα των κρατών-μελών της ΕΕ, 

(γ) σημαντική επίδραση της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία στον πληθωρισμό, 

(δ) σημασία άσκησης κατάλληλων πολιτικών (διαρθρωτικής, δημοσιονομικής) πέραν της 

νομισματικής πολιτικής, με την παράλληλη επισήμανση ότι τυχόν κυβερνητικές 

επιδοτήσεις των τιμών ενέργειας θα πρέπει να είναι κατάλληλα σχεδιασμένες, 

προκειμένου να αποφευχθούν λανθασμένα κίνητρα σε καταναλωτές και παραγωγούς, 

καθώς και υπέρμετρη επιβάρυνση των δημοσίων οικονομικών των κρατών-μελών, 

(ε) σημασία αντιμετώπισης ενδεχομένων αυξημένων μισθολογικών απαιτήσεων λόγω 

των υψηλών τιμών,  

(στ) διαφοροποίηση πηγών προμήθειας ενέργειας, προκειμένου να μην προέρχονται από 

μία μόνο πηγή οι εισαγωγές (ιδίως) φυσικού αερίου και πετρελαίου και 

(ζ) αδυναμία Ευρωζώνης -ως νομισματικής ένωσης- να ανταποκριθεί μεμονωμένα στις 

ανάγκες εκάστου κράτους-μέλους, δεδομένων των διαφορετικών «κυκλικών θέσεων» 

(ύφεση-άνθηση) στις οποίες μπορεί να βρίσκονται τα διάφορα κράτη-μέλη. 

Αίσθηση προκάλεσε η πρόβλεψη του κ. Müller ότι θα απαιτηθεί διατήρηση των επιτοκίων 

της ΕΚΤ σε υψηλά επίπεδα για αρκετό διάστημα (“Interests rates will need to stay high 

for quite some time”), με την συμπλήρωση ότι, εάν δεν λαμβανόταν αυτό το μέτρο 

οικονομικής πολιτικής, θα απαιτείτο μελλοντικώς η διατήρηση των επιτοκίων σε ακόμη 

πιο υψηλά επίπεδα και για περισσότερο χρόνο.  
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