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 Φρανκφούρτη, 27 Νοεμβρίου 2018 

L/MD/18/377 

Σχετ.: Η επιστολή σας (QZ-068) 

 

Αξιότιμο μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε Χουντή, 

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 11 Σεπτεμβρίου 

2018. 

Στην επιστολή μου προς εσάς της 10ης Οκτωβρίου 20171, σας ενημέρωσα σχετικά με τα καθαρά έσοδα από 

τόκους επί ελληνικών τίτλων που αποκτήθηκαν από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) του 

Ευρωσυστήματος στο πλαίσιο του Προγράμματος για τις Αγορές Τίτλων (Securities Markets Programme – 

SMP) την περίοδο 2012-16. Σύμφωνα με τη δέσμευση της ΕΚΤ για διαφάνεια, μπορώ να σας παράσχω τα 

τελευταία στοιχεία, καθώς και τα στοιχεία για το 2010 και το 2011, όπως ζητήσατε στις γραπτές ερωτήσεις 

σας. Το 2017 τα καθαρά έσοδα από τόκους2 επί ελληνικών τίτλων που αποκτήθηκαν από τις ΕθνΚΤ του 

Ευρωσυστήματος στο πλαίσιο του προγράμματος SMP ανήλθαν σε 729 εκατ. ευρώ. Έτσι, το αντίστοιχο 

σύνολο για την οκταετή περίοδο από το 2010 διαμορφώθηκε σε 12,87 δισεκ. ευρώ. Η ΕΚΤ εκτιμά ότι από το 

2018 έως το 2037, οπότε και θα λήξουν οι τελευταίοι ανεξόφλητοι ελληνικοί τίτλοι που αποκτήθηκαν στο 

                                                      
1 Επιστολή του Mario Draghi, Προέδρου της ΕΚΤ, προς τον κ. Νικόλαο Χουντή, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής της Ελλάδας, η οποία διατίθεται στη διεύθυνση: 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.mepletter171010_Chountis.el.pdf. 

2 Τα καθαρά έσοδα από τόκους επί τίτλων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος SMP αποτελούνται από το 
τοκομερίδιο και το δεδουλευμένο έσοδο από την απόσβεση της υπό το άρτιο διαφοράς επί των ομολόγων του ελληνικού 
Δημοσίου που διακρατούνται στο πλαίσιο του προγράμματος SMP, τα οποία καταγράφονται στα αποτελέσματα χρήσης 
κάθε κεντρικής τράπεζας του Ευρωσυστήματος όπως καθίστανται δεδουλευμένα (βλ. επιστολή της 10ης Οκτωβρίου 2017). 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.mepletter171010_Chountis.el.pdf
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πλαίσιο του προγράμματος SMP, θα καταστούν δεδουλευμένα επιπλέον 1,66 δισεκ. ευρώ (βλ. Παράρτημα 

3).3 

Σύμφωνα με το καθεστώς νομισματικού εισοδήματος που ορίζεται στο άρθρο 32 του καταστατικού του 

Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τα έσοδα που 

πραγματοποιεί κάθε ΕθνΚΤ από το εν λόγω πρόγραμμα συγκεντρώνονται εντός του Ευρωσυστήματος, μαζί 

με το λοιπό πραγματοποιηθέν νομισματικό εισόδημα. Το εν λόγω συγκεντρωμένο νομισματικό εισόδημα 

κατανέμεται εν συνεχεία μεταξύ των ΕθνΚΤ σύμφωνα με τα μερίδια συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της ΕΚΤ. 

Επιπλέον, τα καθαρά κέρδη των ΕθνΚΤ διανέμονται στους μετόχους τους σύμφωνα με τους αντίστοιχους 

εθνικούς κανόνες περί διανομής κερδών, οι οποίοι διαφέρουν μεταξύ των διαφόρων χωρών αλλά (είτε με τη 

μορφή συστήματος διανομής κερδών είτε με άλλη ισοδύναμη μορφή) πρέπει να συμμορφώνονται με τους 

περιορισμούς που επιβάλλει η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως με την αρχή της 

ανεξαρτησίας των κεντρικών τραπεζών σύμφωνα με το άρθρο 130 της Συνθήκης.  

Στις 22 Ιουνίου 2018 η Ευρωομάδα (Eurogroup) συμφώνησε να υλοποιήσει δέσμη μεσοπρόθεσμων και 

μακροπρόθεσμων μέτρων για το χρέος προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές 

ανάγκες της Ελλάδας θα παραμείνουν κάτω από 15% του ΑΕΠ μεσοπρόθεσμα και κάτω από 20% του ΑΕΠ 

στη συνέχεια, καθώς και ότι το χρέος της Ελλάδας θα παραμείνει σε διατηρήσιμη καθοδική τροχιά.4 Τα εν 

λόγω μέτρα περιλαμβάνουν τη χρήση ποσών ίσων με τα έσοδα των ΕθνΚΤ στο πλαίσιο του προγράμματος 

SMP τα οποία κατατέθηκαν το 2014 στον διαχωρισμένο λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού 

Σταθερότητας (ΕΜΣ) όπου και έκτοτε διατηρούνται, καθώς και την αποκατάσταση της μεταβίβασης ποσών 

ίσων με το μερίδιο εσόδων των ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ στο χαρτοφυλάκιο του προγράμματος SMP 

ξεκινώντας από το οικονομικό έτος 2017. Σε αυτά θα προστεθούν ποσά ίσα με τα έσοδα των ΕθνΚΤ επί των 

ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου που διακρατούνται στο πλαίσιο της συμφωνίας για καθαρά 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (Agreement on Net Financial Assets – ANFA). Τα διαθέσιμα ποσά 

που αντιστοιχούν στα έσοδα θα μεταβιβάζονται στην Ελλάδα σε ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις κάθε Δεκέμβριο 

και Ιούνιο, ξεκινώντας το 2018 και συνεχίζοντας έως τον Ιούνιο του 2022, μέσω του διαχωρισμένου 

λογαριασμού του ΕΜΣ. 

Εν κατακλείδι, επιτρέψτε μου να επαναλάβω ότι τυχόν μελλοντικές αποφάσεις σχετικά με τη μεταβίβαση στο 

ελληνικό κράτος ποσών ίσων με τα έσοδα των ΕθνΚΤ δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ΕΚΤ ή των 

ΕθνΚΤ, αλλά στην αρμοδιότητα των εθνικών κυβερνήσεων των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ. 

Με εκτίμηση, 

[υπογραφή] 

                                                      
3 Οι εκτιμήσεις σχετικά με τα έσοδα στο πλαίσιο του προγράμματος SMP για την περίοδο 2018-37 βασίζονται σε στοιχεία τα 

οποία έχει συλλέξει η ΕΚΤ από τις ΕθνΚΤ. 
4 Βλ. τη δήλωση της Ευρωομάδας για την Ελλάδα της 22ας Ιουνίου 2018, η οποία διατίθεται στη διεύθυνση: 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/06/22/eurogroup-statement-on-greece-22-june-2018/ 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/06/22/eurogroup-statement-on-greece-22-june-2018/
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Mario Draghi 

 

Συν. 
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Παράρτημα: Έσοδα που πραγματοποίησαν οι ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος επί ομολόγων του 
ελληνικού Δημοσίου στο πλαίσιο του προγράμματος SMP από το 2010 έως το 2017 και αναμενόμενα 
έσοδα από το 2018 έως το 2038 (σε εκατ. ευρώ)5 

 

 

Έτος Τοκομερίδιο 
Διαφορά υπό το 

άρτιο Συνολικά έσοδα 
 

 
2010 1.051 515 1.566 

Π
ρα

γμ
ατ

οπ
οι

ηθ
έν

τα
 

έσ
οδ

α 

 
2011 1.800 941 2.741 

 
2012 1.547 790 2.337 

 
2013 1.308 641 1.949 

 
2014 1.021 484 1.505 

 
2015 783 360 1.144 

 
2016 624 279 903 

 
2017 517 212 729 

 
2018 428 153 580 

Α
να

με
νό

με
να

 έ
σο

δα
  

 
2019 310 107 417 

 
2020 119 49 168 

 
2021 90 43 134 

 
2022 86 44 130 

 
2023 68 39 107 

 
2024 36 21 57 

 
2025 27 14 42 

 
2026 7 4 11 

 
2027 1 0 1 

 
2028 1 0 1 

 
2029 1 0 1 

 
2030 1 0 1 

 
2031 1 0 1 

 
2032 1 0 1 

 
2033 1 0 1 

 
2034 1 0 1 

 
2035 1 0 1 

 
2036 1 0 1 

 
2037 1 0 1 

 
2038 - - - 

 

                                                      
5  Η δήλωση της Ευρωομάδας της 27ης Νοεμβρίου 2012 αναφέρεται σε μεταφορά στον διαχωρισμένο λογαριασμό ποσού ίσου 

με τα έσοδα των ΕθνΚΤ στο πλαίσιο του προγράμματος SMP ξεκινώντας από το οικονομικό έτος 2013. Πρόκειται για έσοδα 
που έχουν πραγματοποιηθεί από τις αντίστοιχες ΕθνΚΤ από το 2012 και εξής. Τα έσοδα που πραγματοποιήθηκαν το 2010 
και το 2011 δεν αποτελούν μέρος της συμφωνίας. 

https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ecofin/133857.pdf

