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L/MD/14/460 

Σχετ.: Η επιστολή σας 

 
Αξιότιμο μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε Παπαδημούλη, 

Σας ευχαριστώ για την επιστολή σας, την οποία μου διαβίβασε στις 25 Σεπτεμβρίου 2014 ο κ. Roberto 
Gualtieri, πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. 

Τα μη συμβατικά μέτρα πολιτικής που υιοθέτησε το Διοικητικό Συμβούλιο τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο 
στοχεύουν σε συγκεκριμένα τμήματα της αγοράς που διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη χρηματοδότηση της 
οικονομίας. Θα ενισχύσουν τη λειτουργία του μηχανισμού μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής, θα 
στηρίξουν την παροχή πιστώσεων προς την ευρύτερη οικονομία και σε δεύτερο χρόνο θα ασκήσουν θετικές 
επιδράσεις και σε άλλες αγορές. Τα μέτρα θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στον ισολογισμό του 
Ευρωσυστήματος. Αυτό θα στηρίξει τη δέσμευσή μας να διατηρήσουμε την αποτελεσματική μετάδοση των 
μέτρων που υιοθετήθηκαν και θα διασφαλίσει τη σκοπούμενη μακροοικονομική επίδραση, δηλαδή την 
επαναφορά των ρυθμών πληθωρισμού πλησιέστερα στο 2%. 

Όσον αφορά το πρόγραμμα αγοράς τίτλων εκδοθέντων έναντι περιουσιακών στοιχείων (asset-backed 
securities), θα πρέπει να υπάρχουν εγγυήσεις για λόγους διαχείρισης κινδύνων ώστε το Ευρωσύστημα να 
μπορεί να αγοράζει τμήματα αποδεκτών τίτλων τέτοιου είδους με ενδιάμεση εξοφλητική προτεραιότητα. Οι 
λεπτομέρειες σχετικά με τις εγγυήσεις και λοιπά κριτήρια καταλληλότητας (π.χ. σε σχέση με τον εγγυητή) 
θα κοινοποιηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο. Ωστόσο, το εύρος των αποδεκτών τίτλων που έχουν εκδοθεί 
έναντι περιουσιακών στοιχείων είναι αρκετά μεγάλο και μόνες τους οι αγορές τμημάτων με την υψηλότερη 
εξοφλητική προτεραιότητα θα πρέπει να καταστήσουν δυνατή την άντληση σημαντικού όγκου 
χρηματοδότησης, ιδίως λαμβανομένης υπόψη της αναμενόμενης δυναμικής ανταπόκρισης των εκδόσεων 
τίτλων έναντι περιουσιακών στοιχείων στο πρόγραμμα αγοράς. 
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Όσον αφορά το τελευταίο ερώτημά σας, θα ήθελα να διευκρινίσω ότι το Ευρωσύστημα δεν δύναται να 
αγοράζει απευθείας στην πρωτογενή αγορά κρατικά ομόλογα ή ομόλογα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν εκδοθεί με σκοπό τη χρηματοδότηση επενδυτικών 
προγραμμάτων. Η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαγορεύει ρητώς την αγορά 
κρατικών ομολόγων στην πρωτογενή αγορά ως νομισματική χρηματοδότηση (άρθρο 123). 

Τέλος, η διευκολυντική νομισματική πολιτική μας συμβάλλει στη στήριξη της οικονομικής δραστηριότητας. 
Ωστόσο, και άλλοι τομείς πολιτικής πρέπει να διαδραματίσουν αποφασιστικό ρόλο για την ενίσχυση της 
επενδυτικής δραστηριότητας, της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της δυνητικής ανάπτυξης. Ειδικότερα, 
πρέπει σαφώς να δοθεί μεγαλύτερη ώθηση στην υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στα κράτη μέλη. 
Οι δημοσιονομικές πολιτικές σύμφωνα με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης ενισχύουν την 
εμπιστοσύνη και, ως εκ τούτου, υποστηρίζουν την οικονομική ανάκαμψη. Αυτό σημαίνει ότι τα κράτη μέλη 
που χρειάζονται περαιτέρω δημοσιονομική προσαρμογή θα πρέπει να συνεχίσουν αυτήν την πορεία, ενώ τα 
κράτη μέλη που έχουν ήδη λάβει τέτοια μέτρα θα πρέπει να κάνουν χρήση του διαθέσιμου δημοσιονομικού 
χώρου. 

Οι κατάλληλες διαρθρωτικές και δημοσιονομικές πολιτικές με τη σειρά τους θα συμβάλουν στην 
αποτελεσματικότητα των μέτρων νομισματικής πολιτικής που υιοθέτησε η ΕΚΤ. 

 

Με εκτίμηση, 
[υπογραφή] 

Mario Draghi 


