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Σχετ.: Η επιστολή σας (QZ31)
Αξιότιμο μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε Χρυσόγονε,
Σας ευχαριστώ για την επιστολή σας, την οποία μου διαβίβασε στις 28 Οκτωβρίου 2014 ο κ. Roberto
Gualtieri, πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής.
Η απόφαση της ΕΚΤ να εφαρμόσει ειδικούς όρους για τις αγορές τίτλων εκδοθέντων έναντι περιουσιακών
στοιχείων (asset-backed securities) και τις αγορές καλυμμένων ομολογιών, που προέρχονται από την
Ελλάδα και την Κύπρο, αντανακλά προβληματισμούς στο πλαίσιο της άσκησης της νομισματικής πολιτικής
και της διαχείρισης κινδύνων λόγω του γεγονότος ότι αυτά τα περιουσιακά στοιχεία δεν πληρούν τα
κριτήρια καταλληλότητας.
Τα προγράμματα αγορών αποβλέπουν στην ενίσχυση του μηχανισμού μετάδοσης της νομισματικής
πολιτικής και στη διευκόλυνση της παροχής πιστώσεων προς την οικονομία της ζώνης του ευρώ,
οδηγώντας έτσι σε χαλάρωση της κατεύθυνσης της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ. Είναι επομένως
επιθυμητό τα προγράμματα να περιλαμβάνουν το σύνολο της ζώνης του ευρώ. Δεδομένου ότι τα
περιουσιακά στοιχεία που προέρχονται από την Ελλάδα και την Κύπρο δεν πληρούν επί του παρόντος τα
ελάχιστα όρια πιστοληπτικής διαβάθμισης που προβλέπονται για τα προγράμματα αγορών του
Ευρωσυστήματος, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει καθορίσει μια πρόσθετη δέσμη όρων για τα περιουσιακά
στοιχεία των δύο αυτών χωρών προκειμένου να επιτευχθεί ισοδυναμία κινδύνων.
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Η απαίτηση συμμόρφωσης προς ένα ενδεδειγμένο ευρωπαϊκό πρόγραμμα προσαρμογής είναι παρόμοια
με την απαίτηση που εφαρμόζεται στην αναστολή του ελάχιστου ορίου πιστοληπτικής διαβάθμισης ως
κριτηρίου καταλληλότητας εξασφαλίσεων όσον αφορά περιουσιακά στοιχεία που εκδίδει ή εγγυάται το
Ελληνικό ή το Κυπριακό Δημόσιο. Με την απαίτηση αυτή διασφαλίζεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο
παραμένει σε θέση να αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα του κράτους ως εκδότη και εγγυητή
περιουσιακών στοιχείων. Αυτό το δεύτερο στοιχείο θεωρείται σημαντικό και για την καταλληλότητα των
περιουσιακών στοιχείων που χρησιμοποιούνται σε οριστικές αγορές.
Με εκτίμηση,

[υπογραφή]
Mario Draghi
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