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 Φρανκφούρτη, 17 Μαΐου 2016 

L/MD/16/225 

Σχετ.: Η επιστολή σας (QZ-037) 

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 8 Απριλίου 2016. 

To διευρυμένο πρόγραμμα αγοράς περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος 

αγοράς τίτλων του δημόσιου τομέα (public sector purchase programme - PSPP), έχει ασκήσει ‒ και θα 

συνεχίσει να ασκεί ‒ θετική επίδραση στην ανάπτυξη, την απασχόληση και τις τιμές σε ολόκληρη τη ζώνη του 

ευρώ, στο πλαίσιο της εντολής που έχει ανατεθεί στην ΕΚΤ για διατήρηση της σταθερότητας των τιμών. 

Η ΕΚΤ θεωρεί ότι τα τρέχοντα επίπεδα των επιτοκίων (τα οποία συνδέονται μαθηματικά με τις τιμές των 

ομολόγων) αντανακλούν τις ασθενείς προοπτικές για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό ‒ ακριβώς την 

κατάσταση την οποία επιδιώκουν να αντισταθμίσουν οι πολιτικές της ΕΚΤ. Η σύνδεση μεταξύ των αναγκών 

σε ρευστότητα και των επιπέδων των επιτοκίων που υποδεικνύετε στην επιστολή σας είναι αδύναμη και 

συνιστά εσφαλμένη ερμηνεία τόσο του οικονομικού υπόβαθρου όσο και της φύσης των πολιτικών αγοράς 

περιουσιακών στοιχείων, όπως αυτές που εφαρμόζονται από την ΕΚΤ. 

Τέλος, ανέλυσα τα ειδικά κριτήρια τα οποία πρέπει να πληρούν τα ομόλογα που εκδίδονται από κυβερνήσεις 

προκειμένου να γίνονται αποδεκτά για αγορές στο πλαίσιο του προγράμματος PSPP σε επιστολή προς τους 

συναδέλφους σας, κ. Παπαδημούλη και κ. Κούλογλου, στις 12 Ιανουαρίου 20161, στην οποία και θα ήθελα να 

σας παραπέμψω. 

Με εκτίμηση, 
[υπογραφή] 
Mario Draghi 

                                                      
1 Η επιστολή είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: 

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

