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Σχετ.: Η επιστολή σας (QZ-010) 

 

Αξιότιμο μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε Παπαδημούλη, 

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 13 Φεβρουαρίου 

2018. 

Το 2016 το Γενικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ) ανέθεσε σε ομάδα 

δράσης υψηλού επιπέδου για τα ασφαλή περιουσιακά στοιχεία, υπό την προεδρία του Philip R. Lane, 

διοικητή της κεντρικής τράπεζας της Ιρλανδίας, να διερευνήσει πρακτικές πτυχές σε σχέση με τίτλους 

εξασφαλιζόμενους με κρατικά ομόλογα (sovereign bond-backed securities - SBBS). Μέλη του προσωπικού 

της ΕΚΤ και άλλων ιδρυμάτων μελών του ΕΣΣΚ συμμετείχαν στην εν λόγω ομάδα και συνεισέφεραν στην 

έκθεση.  

Στη διάρκεια των εργασιών της κατά την περίοδο 2016-18, η ομάδα δράσης του ΕΣΣΚ διαβουλεύθηκε με 

ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Επιπλέον, αν και το Διοικητικό 

Συμβούλιο της ΕΚΤ δεν συμμετείχε με κανέναν τρόπο στις εργασίες της ομάδας δράσης του ΕΣΣΚ, ο 

πρόεδρος της, κ. Philip R. Lane, παρείχε στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ ενημέρωση σχετικά με τις 

εργασίες της ομάδας δράσης τον Φεβρουάριο του 2017 και τον Νοέμβριο του 2017. Και τις δύο φορές, το 

Διοικητικό Συμβούλιο κατέγραψε την πρόοδο που είχε σημειώσει η ομάδα εργασίας όσον αφορά την 

εκπλήρωση της αποστολής που της είχε αναθέσει το Γενικό Συμβούλιο του ΕΣΣΚ. 
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Τα πορίσματα των εργασιών της ομάδας δράσης δημοσιεύθηκαν τον Ιανουάριο του 2018.1 Όπως τόνισε το 

ΕΣΣΚ, σκοπός της έκθεσης είναι να τροφοδοτήσει με περισσότερα στοιχεία τις ευρύτερες συζητήσεις 

πολιτικής όσον αφορά τη σκοπιμότητα και τον αντίκτυπο της δημιουργίας μιας αγοράς SBBS ως εργαλείου 

για την ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.  

Η έκθεση υποστηρίζει, μεταξύ άλλων, ότι με βάση το σημερινό ρυθμιστικό πλαίσιο προληπτικής εποπτείας η 

διακράτηση SBBS από τις τράπεζες θα αντιμετωπιζόταν λιγότερο ευνοϊκά σε σχέση με την άμεση 

διακράτηση κρατικών ομολόγων και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι αυτή η δυσμενής μεταχείριση αποτελεί 

σημαντικό εμπόδιο στην καθοδηγούμενη από τη ζήτηση ανάπτυξη SBBS. Απαιτείται ένας εξουσιοδοτικός 

κανονισμός για την ανάπτυξη αγοράς SBBS ο οποίος θα παρέχει τις συνθήκες για μια επαρκώς ευρεία βάση 

επενδυτών. Τον Δεκέμβριο του 2017 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε οδικό χάρτη για την εμβάθυνση 

της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης.2 Ο οδικός χάρτης αναφερόταν σε επερχόμενη 

πρόταση της Επιτροπής για ένα πλαίσιο που θα καθιστά δυνατή την ανάπτυξη τίτλων εξασφαλιζόμενων με 

κρατικά ομόλογα. Η ΕΚΤ αναμένει την πρόταση αυτή της Επιτροπής και είναι έτοιμη να δώσει τη γνώμη της, 

σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Με εκτίμηση, 
[υπογραφή] 

Mario Draghi 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Η έκθεση είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο του ΕΣΣΚ, στη διεύθυνση  

https://www.esrb.europa.eu/pub/task_force_safe_assets/html/index.en.html  
2 Βλ. https://ec.europa.eu/commission/publications/completing-europes-economic-and-monetary-union-factsheets_en  

https://www.esrb.europa.eu/pub/task_force_safe_assets/html/index.en.html
https://ec.europa.eu/commission/publications/completing-europes-economic-and-monetary-union-factsheets_en

