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Σχετ: Η επιστολή σας (QZ-12)

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 16 Ιανουαρίου 2015.
Η ΕΚΤ αποφάσισε στις 22 Ιανουαρίου 2015 να εισαγάγει διευρυμένο πρόγραμμα αγοράς περιουσιακών
στοιχείων, το οποίο θα περιλαμβάνει τα υφιστάμενα προγράμματα αγοράς τίτλων που έχουν εκδοθεί έναντι
περιουσιακών στοιχείων και αγοράς καλυμμένων ομολογιών, καθώς και αγορές στη δευτερογενή αγορά
τίτλων επενδυτικής κατηγορίας (investment grade) σε ευρώ που έχουν εκδοθεί από κυβερνήσεις χωρών της
ζώνης του ευρώ, οργανισμούς και ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.
Όσον αφορά την καταλληλότητα πρόσθετων τίτλων σε ευρώ για το πρόγραμμα αυτό, το Διοικητικό
Συμβούλιο της ΕΚΤ αποφάσισε ότι οι τίτλοι θα πρέπει να είναι επενδυτικής κατηγορίας (investment-grade),
δηλ. να έχουν την πρώτη καλύτερη από τις διαβαθμίσεις που αντιστοιχούν τουλάχιστον σε βαθμίδα
πιστωτικής ποιότητας 3 στην εναρμονισμένη κλίμακα διαβάθμισης του Ευρωσυστήματος, σύμφωνα με τα
κριτήρια καταλληλότητας για τα εμπορεύσιμα περιουσιακά στοιχεία προς χρήση ως εξασφαλίσεις στις
πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος. Παρέκκλιση όσον αφορά τη διαβάθμιση εφαρμόζεται σε τίτλους
συνδεδεμένους με χώρες που υπόκεινται σε κατάλληλο πρόγραμμα χρηματοδοτικής στήριξης και
συμμορφώνονται με τους ανάλογους όρους όπως κρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο. Επιπλέον, στη διάρκεια
αξιολογήσεων ενός προγράμματος χρηματοδοτικής στήριξης, η καταλληλότητα για αγορές στο πλαίσιο του
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διευρυμένου προγράμματος αγοράς περιουσιακών στοιχείων θα διακόπτεται και θα αρχίζει πάλι μόνο εφόσον
το αποτέλεσμα της αξιολόγησης είναι θετικό.
Μολονότι διαθέτουμε τα μέσα νομισματικής πολιτικής προκειμένου να εκπληρώσουμε την αποστολή μας για
διατήρηση της σταθερότητας των τιμών, τα μέτρα νομισματικής πολιτικής μας θα ήταν πιο αποτελεσματικά
εάν συμπληρώνονται από αποφασιστικές δράσεις πολιτικής και σε άλλους τομείς πολιτικής, μεταξύ των
οποίων η διαρθρωτική και η δημοσιονομική πολιτική, προκειμένου να αυξηθεί η επενδυτική δραστηριότητα,
να ενισχυθεί η δημιουργία θέσεων εργασίας και να επιταχυνθεί ο ρυθμός αύξησης της παραγωγικότητας.
Είναι ζωτικής σημασίας η γρήγορη, αξιόπιστη και αποτελεσματική εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.
Αυτό δεν θα αυξήσει μόνο τη μελλοντική διατηρήσιμη ανάπτυξη στη ζώνη του ευρώ, αλλά και τις προσδοκίες
για υψηλότερα εισοδήματα. Επιπλέον, θα ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να προχωρήσουν σήμερα σε
περισσότερες επενδύσεις και να επισπεύσουν την οικονομική ανάκαμψη. Αυτό θα στηρίξει επίσης την
επάνοδο του πληθωρισμού σε επίπεδα πλησιέστερα στο 2%.

Με εκτίμηση,
[υπογραφή]
Mario Draghi
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