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Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
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 Φεβρουαρίου
2015.
Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να άρει την αναστολή του ελάχιστου ορίου πιστοληπτικής
διαβάθμισης για εμπορεύσιμα χρεόγραφα τα οποία εκδίδει ή εγγυάται πλήρως η Ελληνική Δημοκρατία (την
αποκαλούμενη «εξαίρεση») βασίστηκε στο άρθρο 18.1 του Καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος
Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το οποίο προσαρτάται στις Συνθήκες.
Σύμφωνα με το άρθρο 18.1 του Καταστατικού του ΕΣΚΤ, για την επίτευξη των στόχων του ΕΣΚΤ και την
εκτέλεση των καθηκόντων του, η ΕΚΤ και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών που έχουν ως
νόμισμά τους το ευρώ μπορούν να διενεργούν πιστοδοτικές και πιστοληπτικές πράξεις με πιστωτικά
ιδρύματα και άλλους φορείς της αγοράς, με επαρκή ασφάλεια προκειμένου για δάνεια. Τα τυπικά κριτήρια
που καθορίζουν την καταλληλότητα περιουσιακών στοιχείων προς χρήση ως ασφάλεια στις πράξεις
νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος ορίζονται στο παράρτημα I της κατευθυντήριας γραμμής
ΕΚΤ/2011/14. Η εφαρμογή τέτοιων κριτηρίων αποσκοπεί στη διαφύλαξη της ομαλής διενέργειας των
πράξεων νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος, τη διασφάλιση της ισότιμης μεταχείρισης των
αντισυμβαλλομένων και την ενίσχυση της λειτουργικής αποδοτικότητας και της διαφάνειας, καθιστώντας έτσι
δυνατή την εκπλήρωση των στόχων του Ευρωσυστήματος.
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Κατ’ εξαίρεση προς αυτούς τους κανόνες, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι ορισμένα από τα τυπικά
κριτήρια που καθορίζουν την καταλληλότητα περιουσιακών στοιχείων προς χρήση ως ασφάλεια στις πράξεις
νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος –ειδικότερα τα κριτήρια τα οποία αφορούν τα ελάχιστα όρια
πιστοληπτικής διαβάθμισης που εφαρμόζονται στα εμπορεύσιμα χρεόγραφα– μπορούν να ανασταλούν
προσωρινά σε σχέση με περιουσιακά στοιχεία τα οποία εκδίδουν ή εγγυώνται πλήρως κεντρικές
κυβερνήσεις κρατών μελών της ζώνης του ευρώ που υπάγονται σε πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(ΕΕ)/του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ).
Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2014/31, η αναστολή
αυτή χορηγείται υπό την προϋπόθεση ότι το αντίστοιχο κράτος μέλος συμμορφώνεται με τους όρους του
προγράμματος οικονομικής στήριξης και/ή του μακροοικονομικού προγράμματος, με άλλα λόγια ότι το
πρόγραμμα βρίσκεται «εντός τροχιάς». Το σκεπτικό στο οποίο βασίζεται αυτός ο κανόνας είναι ότι η πλήρης
υλοποίηση ενός προγράμματος που έχει εκπονήσει και παρακολουθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε
συνεργασία με την ΕΚΤ και το ΔΝΤ, δημιουργεί την προοπτική ότι τα σχετιζόμενα με την κυβέρνηση
περιουσιακά στοιχεία θα ανακτήσουν την πιστοληπτική διαβάθμιση η οποία απαιτείται προκειμένου να
κριθούν κατάλληλα ως ασφάλεια στις πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος.
Στις 4 Φεβρουαρίου 2015, το Διοικητικό Συμβούλιο έκρινε ότι δεν ήταν δυνατόν να θεωρηθεί σίγουρη η
επιτυχής ολοκλήρωση της αξιολόγησης του προγράμματος της ΕΕ/του ΔΝΤ για την Ελλάδα. Συνεπώς, δεν
πληρούνταν πλέον οι όροι για την προσωρινή αναστολή των τυπικών κριτηρίων καταλληλότητας του
Ευρωσυστήματος όσον αφορά τα σχετιζόμενα με την ελληνική κυβέρνηση περιουσιακά στοιχεία, όπως
ορίζεται στο Καταστατικό του ΕΣΚΤ και στο νομικό πλαίσιο του Ευρωσυστήματος.
Ωστόσο, η ανάκληση της εξαίρεσης δεν είχε συνέπειες για το καθεστώς αντισυμβαλλομένου των ελληνικών
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στο πλαίσιο των πράξεων νομισματικής πολιτικής. Έτσι, τα εν λόγω
ιδρύματα μπορούν να συνεχίσουν να συμμετέχουν στις τακτικές πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος
με

χρήση

εναλλακτικών

μορφών

αποδεκτής

εξασφάλισης.
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ρευστότητα

των

αντισυμβαλλομένων του Ευρωσυστήματος που δεν διέθεταν επαρκείς εναλλακτικές εξασφαλίσεις μπόρεσαν
να καλυφθούν από την Τράπεζα της Ελλάδος με την παροχή έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (emergency
liquidity assistance - ELA) στο πλαίσιο των ισχυόντων κανόνων του Ευρωσυστήματος, χωρίς να θιγεί η
ρευστότητα ή η σταθερότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.
Με εκτίμηση,
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