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  Μαδρίτη, 4 Νοεμβρίου 2022 
 
ΘΕΜΑ: Ενημερωτικό πρωινό του Nueva Economía Forum με τον Πρόεδρο της Bundesbank 

Πραγματοποιήθηκε στις 3/11 σε κεντρικό ξενοδοχείο της Μαδρίτης ενημερωτικό πρωινό που 

διοργάνωσε ο οργανισμός Nueva Economía Forum, με προσκεκλημένο κεντρικό ομιλητή τον 

Πρόεδρο της Bundesbank κ. Joachim Nagel. Το ενημερωτικό πρωινό παρακολούθησε διαδικτυακά 

η ασκούμενη στο Γραφείο μας κα Καλαμαράκη. Στο ξεκίνημα της πρωινής ημερίδας, ο Διοικητής της 

Κεντρικής Τράπεζας της Ισπανίας (Banco de España) κ. Pablo Hernández de Cos προέβη σε 

εισαγωγικό χαιρετισμό με σύντομη ανασκόπηση της τρέχουσας οικονομικής και νομισματικής 

κατάστασης στην Ευρώπη, εστιάζοντας στο πώς αυτή έχει επηρεαστεί από τον πόλεμο στην 

Ουκρανία και τονίζοντας την ανάγκη συνεργασίας, συζήτησης και κατανόησης μεταξύ των 

ευρωπαϊκών χωρών, ώστε να επανέλθει η σταθερότητα, με στόχο την μείωση του πληθωρισμού της 

ευρωζώνης στο 2%. Στη συνέχεια, ο κ. Hernández παρουσίασε τον κύριο ομιλητή της ημερίδας, κ. 

Joachim Nagel.  

Ο Πρόεδρος της Bundesbank έθιξε μία σειρά ζητημάτων, εστιάζοντας στις επιπτώσεις του πολέμου 

στη νομισματική και δημοσιονομική πολιτική της Ευρώπης, καθώς και στην αγορά ενέργειας, όπως 

και στην θέση της Bundesbank, γενικότερα των Κεντρικών Τραπεζών των κρατών μελών της Ε.Ε. 

και της ΕΚΤ στην παρούσα αρνητική οικονομική συγκυρία που έχει διαμορφωθεί εξαιτίας του 

πολέμου. Ο κ. Nagel ξεκίνησε επισημαίνοντας τις τεράστιες μεταβολές που προκλήθηκαν από τη 

ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, τονίζοντας πως ήταν αναπάντεχες για τις ευρωπαϊκές οικονομίες, 

με αποτέλεσμα η Ευρώπη να βρίσκεται πολύ κοντά στην ύφεσης, με τον πληθωρισμό να κυμαίνεται 

σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα στα κράτη μέλη και τα επιτόκια να ακολουθούν σταθερά ανοδική 

πορεία χωρίς προοπτικές μετριασμού της αυξητικής τους τάσης. Πρόεδρος Bundesbank ανέφερε 

χαρακτηριστικά ότι «ακόμη  και χώρες όπως η Γερμανία βρέθηκαν να παρουσιάζουν, έπειτα από 

δεκαετίες, πληθωρισμό της τάξεως του 11,7%». Κατά τις εκτιμήσεις του, στη διάρκεια του 2021 

ουδείς μπορούσε να προβλέψει την τρέχουσα κατάσταση, επομένως θεωρεί άδικο να κατηγορούνται 

πολιτικές και οικονομικές ηγεσίες ότι δεν έλαβαν εγκαίρως τις κατάλληλες αποφάσεις.  

Για την αντιμετώπιση της προβλεπόμενης ύφεσης, δήλωσε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να δείξει 

αποφασιστικότητα και ταχύτητα στις αποφάσεις της, ενώ η ΕΚΤ οφείλει να αυξήσει περαιτέρω τα 

επιτόκια ώστε μπορέσει κατ’ αρχάς να συγκρατήσει τον πληθωρισμό και εν συνεχεία να τον 

επαναφέρει στον μεσοπρόθεσμο στόχο του 2%. Αναφέρθηκε εξάλλου στην περίπτωση του 

Ηνωμένου Βασιλείου, εκτιμώντας ότι η προσφάτως έντονη αποσύνδεση μεταξύ της δημοσιονομικής 

πολιτικής που εφάρμοσε η εκτελεστική εξουσία και της νομισματικής πολιτικής της Τράπεζας της 

Αγγλίας οδήγησε στην πτώση της Κυβέρνησης Liz Truss, επισημαίνοντας την αναγκαιότητα 

εφαρμογής δεσμευτικού σχεδίου δημοσιονομικής εξυγίανσης, με σταθερούς και ισχυρούς κανόνες  

και χωρίς ιδιαίτερη ευελιξία, ώστε να ξεπεραστούν τα προβλήματα.  

Το ενημερωτικό πρωινό έκλεισε ο κ. Hernández de Cos, αναφερόμενος εν τάχει στην αναμενόμενη 

εντός του αμέσως προσεχούς διαστήματος γνωμοδότησης της ΕΚΤ όσον αφορά την υπό υιοθέτηση 

προσωρινή φορολογική εισφορά του τραπεζικού τομέα στην Ισπανία, τονίζοντας ότι οι μη 
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δεσμευτικές παρατηρήσεις της ΕΚΤ αναμένεται να επικεντρωθούν στην επίδραση που θα έχει ο νέος 

φόρος επί των εκτάκτων κερδών των τραπεζών λόγω της κρίσης που προκλήθηκε από την 

κλιμάκωση των τιμών, στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και στην αποτελεσματικότητα της 

νομισματικής πολιτικής της χώρας.  

 

   

                                                                                                        

 

 

 

        Παντελής Γκάσιος 

                                                                                                     Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 
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