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 Φρανκφούρτη, 17 Φεβρουαρίου 2016 

L/MD/16/85 

Σχετ: Η επιστολή σας (QZ-002) 

 

Αξιότιμο μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε Μαριά, 

Σας ευχαριστώ για την επιστολή σας, την οποία μου διαβίβασε ο κ. Roberto Gualtieri, Πρόεδρος της 

Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, μαζί με συνοδευτική επιστολή, στις 15 Ιανουαρίου 2016. 

Επιτρέψτε μου πρώτα από όλα να απορρίψω κατηγορηματικά τον ισχυρισμό σας ότι η ΕΚΤ ενεργεί 

«παράνομα». Οι τεχνικές λεπτομέρειες των διαφόρων προγραμμάτων αγοράς περιουσιακών στοιχείων που 

διενεργούνται ως μέρος της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ έχουν αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο 

της ΕΚΤ, το οποίο ενεργεί στο πλαίσιο της αποστολής που έχει ανατεθεί στην ΕΚΤ για την άσκηση 

νομισματικής πολιτικής, και δεν παραβιάζουν την απαγόρευση της νομισματικής χρηματοδότησης που 

προβλέπεται στο άρθρο 123 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα παραπάνω 

επιβεβαιώνει, όπως θα γνωρίζετε, και η πρόσφατη απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην 

υπόθεση C-62/14 σχετικά με το πρόγραμμα αγοράς οριστικών νομισματικών συναλλαγών (Outright Monetary 

Transactions - OMT). 

Όσον αφορά τα συγκεκριμένα ερωτήματά σας, επιβεβαιώνω ότι, έως τις 4 Δεκεμβρίου 2015, οι αγορές που 

διενεργήθηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδος – στο πλαίσιο του διευρυμένου προγράμματος αγοράς 

περιουσιακών στοιχείων του Ευρωσυστήματος – ανήλθαν σε 12,5 δισεκ. ευρώ στο πλαίσιο του 

προγράμματος αγοράς τίτλων του δημόσιου τομέα (public sector purchase programme – PSPP) και σε 
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3,8 δισεκ. ευρώ στο πλαίσιο του τρίτου προγράμματος αγοράς καλυμμένων ομολογιών (covered bond 

purchase programme - CBPP3).  

Τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου επί του παρόντος δεν κρίνονται αποδεκτά για αγορές στο πλαίσιο του 

προγράμματος PSPP. Πρόσφατα, σε επιστολή που απέστειλα στους συναδέλφους σας, κ. Παπαδημούλη και 

κ. Κούλογλου, στις 12 Ιανουαρίου 2016,1 είχα την ευκαιρία να αναφερθώ στα κριτήρια που ισχύουν για 

ομόλογα που εκδίδονται από κυβερνήσεις προκειμένου να γίνονται αποδεκτά για αγορές στο πλαίσιο του 

προγράμματος PSPP.  

Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο του προγράμματος PSPP, η Τράπεζα της Ελλάδος επί του παρόντος αγοράζει 

υποκατάστατα περιουσιακά στοιχεία. Στα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία δεν περιλαμβάνονται ομόλογα που 

εκδίδονται από άλλες χώρες παρά μόνο ομόλογα που εκδίδονται από διεθνείς ή υπερεθνικούς οργανισμούς 

εγκατεστημένους στη ζώνη του ευρώ (Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης, Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Ευρωπαϊκός Μηχανισμός 

Σταθερότητας και Ευρωπαϊκή Ένωση). 

Θα ήθελα να σας επισημάνω ότι η ΕΚΤ δεν παρέχει περαιτέρω ανάλυση για τις αγορές που διενεργούνται 

από την Τράπεζα της Ελλάδος ή από άλλη εθνική κεντρική τράπεζα για κανένα χαρτοφυλάκιο νομισματικής 

πολιτικής. Οι πληροφορίες αυτές, παρότι δεν είναι απαραίτητες για την ανάλυση της νομισματικής πολιτικής, 

εφόσον δημοσιοποιούνταν, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε στρεβλώσεις στις αγορές όσον αφορά 

επιμέρους τίτλους και να παρακωλύσουν την ομαλή και αποτελεσματική εφαρμογή των προγραμμάτων 

αγοράς της ΕΚΤ. 

 

Με εκτίμηση, 

[Υπογραφή] 

Mario Draghi 

                                                      
1 Η επιστολή είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ: 

http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/160112letter_papadimoulis_kouloglou.el.pdf  

http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/160112letter_papadimoulis_kouloglou.el.pdf

