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The first panacea for a mismanaged nation is
inflation of the currency; the second is war. Both
bring a temporary prosperity; both bring a
permanent ruin. But both are the refuge of political
and economic opportunists.
Ernest Hemingway (1898-1961)
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Δπραξηζηίεο

Θα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο ζεξκέο κνπ επραξηζηίεο ζε φινπο φζνη ζπλέβαιαλ, άκεζα ή
έκκεζα, ζηελ νινθιήξσζή ηεο παξνχζαο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο θαη ηδηαίηεξα:
ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ Γξ. Γηψξγν Μαξή, ηφζν γηα ηελ θαζνδήγεζή πνπ κνπ
πξνζέθεξε ζε γλσζηηθφ θαη εξεπλεηηθφ επίπεδν, γηα ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο
εξγαζίαο, φζν θαη γηα ηελ αλεθηίκεηε θαη αδηάθνπε ππνζηήξημε ηνπ θαζ‟ φιε ηε
δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ κνπ.
ε φινπο ηνπο θαζεγεηέο κνπ γηα ηηο αθαδεκατθέο γλψζεηο πνπ κνπ δίδαμαλ θαζ‟ φιε ηε
δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ζηήξημαλ ηελ πξνζπάζεηά κνπ φιν απηφ ην δηάζηεκα.
Σέινο, επραξηζηψ ηνπο δηθνχο κνπ αλζξψπνπο θαη ηδηαίηεξα ηνλ ζχδπγν κνπ θαη ηα
παηδηά κνπ, πνπ κε ππνζηήξημαλ, κνπ ζπκπαξαζηάζεθαλ κε αγάπε, εμαηξεηηθή ππνκνλή
θαη θαηαλφεζε, φιν απηφ ην δηάζηεκα ησλ ζπνπδψλ κνπ.
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Πεξίιεςε
Οη ζρεδηαζηέο ηεο ΟΝΔ κε επίθεληξν ηελ Γεξκαληθή παξάδνζε, δεκηνχξγεζαλ ηελ
Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα κε θχξηα επζχλε ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ άζθεζε ηεο
Ννκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ζηελ Δπξσδψλε. Ζ ΔΚΣ ιεηηνπξγεί σο αλεμάξηεηνο
ππεξεζληθφο θαη ζπλάκα Δπξσπατθφο νξγαληζκφο, ρσξίο θαλέλα πνιηηηθφ έιεγρν κε
θεληξηθφ ζηφρν ηελ ζηαζεξφηεηα ησλ ηηκψλ. Ζ Δπξσπατθή ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε
ηνπ 2008 έρεη δψζεη κηα λέα δηάζηαζε ζην ξφιν ηεο ΔΚΣ, έρνληαο ην βάξνο ηεο επζχλεο
γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο. Καηά ζπλέπεηα απηφ ην βάξνο κεηαηνπίδεηαη ζηελ
εγεζία ηεο ΔΚΣ, ηνλ πξφεδξν ηεο. Ο ξφινο ινηπφλ ηνπ θεληξηθνχ ηξαπεδίηε ζηελ
δηακφξθσζε ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο είλαη πιένλ θαζνξηζηηθφο. ε απηήλ ηελ
εξγαζία πξνζπαζήζακε λα εμεηάζνπκε ηελ ζεκαζία ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ δηνηθεηή
ηεο ΔΚΣ ζηε δηακφξθσζε ηεο λνκηζκαηηθήο πνιίηηθήο ζηελ Δπξσδψλε, ζπγθξίλνληαο
ηηο απνθάζεηο πνπ έρνπλ παξζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο απφ ηνπο πξνέδξνπο JeanClaude Trichet θαη Mario Draghi. Έρνληαο αλαιχζεη ηελ ζηξαηεγηθή ηνπ θαζελφο ζηελ
αληηκεηψπηζε ζηεο θξίζεο θάλεθε μεθάζαξα φηη ππήξμε κία δηαθνξνπνίεζε ηεο
λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ησλ δχν δηνηθεηψλ. H

δηαθνξεηηθή ηνπο πξνζέγγηζε

επεμεγείηαη απφ ηελ δηαθνξεηηθή επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία θαη ηελ πξνζσπηθή
αλάπηπμε ηνπ θαζελφο. Καηαιήμακε ινηπφλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ΔΚΣ είλαη έλαο
δνκεκέλνο θαη αλεμάξηεηνο νξγαληζκφο, φπνπ ππάξρνπλ θαλφλεο θαη θαζνξηζκέλεο
δηαδηθαζίεο, φκσο, ζε πεξηφδνπο έληνλσλ θξίζεσλ ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ θεληξηθνχ
ηξαπεδίηε παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν.
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Abstract
The institutional architecture of the EMU, focusing on the German Tradition, has created
the European Central Bank, to be responsible of governing monetary policy to the euro
zone as a whole. The ECB is a supranational European institution, politically
independent, focusing on the target of price stability. The European sovereign crisis of
2008 has expanded the role of ECB, as a crisis fighting institution. In this regard, the
president of the ECB has a prominent role to play. The role of the president of the ECB
in monetary policy execution it is very crucial providing stability in the financial and
banking sector. In this study, we have tried to investigate the importance of the
personality of the president of the ECB, in the formulation of monetary policy of the
Eurozone, by comparing the monetary policy, of the presidents, Jean-Claude Trichet and
Mario Draghi. We argue that the different features of their personality, can explain the
differences in the ECB‟s policy. President‟s different approach can be explained by their
different cultural and educational backgrounds and their different personal perceptions.
Finally, we conclude that the ECB is a rule-based institution, but during serious crises
the personality of the central banker plays a decisive role.
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