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 Φρανκφούρτη, 5 Απριλίου 2016 

L/MD/16/167 

Σχετ.: Η επιστολή σας (QZ-024) 

 

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 10 Μαρτίου 

2016.  

Για την περιγραφή του λειτουργικού πλαισίου του Ευρωσυστήματος όσον αφορά την εφαρμογή της 

νομισματικής πολιτικής, και ιδίως για την επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο οι κεντρικές τράπεζες 

διαχειρίζονται τη ρευστότητα, μπορείτε να συμβουλευτείτε την έκδοση της ΕΚΤ (2011) με τίτλο The 

monetary policy of the ECB. 1 Συνοπτικά, κάθε κεντρική τράπεζα μπορεί να δημιουργεί χρήμα, 

πιστώνοντας τους τρεχούμενους λογαριασμούς τους οποίους τηρούν οι εμπορικές τράπεζες σε αυτήν. Στο 

πλαίσιο ενός προγράμματος αγοράς περιουσιακών στοιχείων, αυτό γίνεται ως αντάλλαγμα για τίτλους 

που αγοράζει η κεντρική τράπεζα από τις εμπορικές τράπεζες. Αυτό ακριβώς πράττει το Ευρωσύστημα, 

συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος, κατά την εφαρμογή του προγράμματος αγοράς τίτλων 

του δημόσιου τομέα. Όσον αφορά το αίτημά σας για ακριβέστερες λεπτομέρειες σχετικά με τις 

συγκεκριμένες πράξεις που διενεργεί η Τράπεζα της Ελλάδος, σας παραπέμπω σε προηγούμενη 

απαντητική επιστολή μου της 17ης Φεβρουαρίου 2016.2 

                                              
1 Βλ. ιδίως το κεφάλαιο 4 σχετικά με την εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής. Το έγγραφο διατίθεται στον δικτυακό τόπο της 

ΕΚΤ: https://w w w .ecb.europa.eu/pub/pdf/other/monetarypolicy2011en.pdf   
2 Η επ ιστολή διατίθεται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ: https://w w w .ecb.europa.eu/pub/pdf/other/160217letter_marias.el.pdf   

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/monetarypolicy2011en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/160217letter_marias.el.pdf
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Με εκτίμηση, 

[υπογραφή] 

Mario Draghi 


