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Σχετ: Η επιστολή σας (QZ-125) 

 

Αξιότιμο μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρία Καϊλή, 

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 12 Αυγούστου 2015. 

Όσον αφορά την πολιτική της ΕΚΤ για τις εναλλακτικές μορφές πληρωμής, θα ήθελα να τονίσω ότι μια 

σημαντική πτυχή που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι το νόμισμα στο οποίο είναι εκπεφρασμένη η εκάστοτε 

εναλλακτική μορφή χρήματος. 

Τα συστήματα εικονικών νομισμάτων (Virtual Currency Schemes - VCS), όπως το Bitcoin, έχουν τη δική τους 

ονομαστική αξία, η οποία είναι διαφορετική από το ευρώ. Τα VCS δεν αποτελούν λογιστική, ηλεκτρονική, 

ψηφιακή ή εικονική μορφή ενός συγκεκριμένου νομίσματος. Είναι κάτι άλλο, διαφορετικό από τα γνωστά 

νομίσματα. Μέχρι στιγμής, κανένα εικονικό νόμισμα δεν έχει οριστεί ως το επίσημο νόμισμα ενός κράτους 

ούτε διατίθεται σε φυσική μορφή που, βάσει νόμου, έχει ιδιότητα νόμιμου χρήματος. Αντίστοιχα, κανένας 

πιστωτής δεν υποχρεούται να αποδέχεται πληρωμές με τέτοιου είδους νόμισμα για την απόσβεση χρέους του 

οφειλέτη. Αυτό σημαίνει ότι τα εικονικά νομίσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως χρήμα μόνο στο πλαίσιο 

συμβάσεων, εφόσον υπάρχει συμφωνία μεταξύ αγοραστή και πωλητή βάσει της οποίας ένα δεδομένο 

εικονικό νόμισμα γίνεται αποδεκτό ως μέσο πληρωμής. Είχα την ευκαιρία να αναφερθώ στη σημασία που 

έχουν τα VCS για τα καθήκοντα της ΕΚΤ και στον πιθανό αντίκτυπό τους στις πολιτικές στους 
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συγκεκριμένους τομείς στην απαντητική επιστολή που απέστειλα στον συνάδελφό σας, κ. Gianluca 

Buonanno, στις 20 Απριλίου 2015.1 

Θα ήθελα επίσης να τονίσω πως οι μονάδες των VCS, παρ' ότι δεν είναι εκπεφρασμένες σε ευρώ, θα 

μπορούσαν ενδεχομένως να αποτελέσουν πηγή ανησυχίας για την ΕΚΤ, εάν η εκδιδόμενη ποσότητα του 

αντίστοιχου νομίσματος, η σύνδεση με την πραγματική οικονομία, ο όγκος συναλλαγών και η αποδοχή από 

τους χρήστες ελάμβαναν τέτοιες διαστάσεις εντός της ζώνης του ευρώ ώστε να έχουν αντίκτυπο στο ίδιο το 

ευρώ –επηρεάζοντας ταυτόχρονα αισθητά τον ρόλο που επιτελεί ως λογιστική μονάδα, μέσο συναλλαγής ή 

αποθήκευσης αξίας– ή στα καθήκοντα της ΕΚΤ, όπως οι λειτουργίες που αφορούν τη νομισματική πολιτική 

και τη σταθερότητα των τιμών, τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, την προληπτική εποπτεία και την 

προώθηση της ομαλής λειτουργίας των συστημάτων πληρωμών. Επί του παρόντος, η χρήση των VCS είναι 

περιορισμένη και δεν αναμένεται να αποτελέσει απειλή για το σύστημα πληρωμών της ζώνης του ευρώ. Το 

Ευρωσύστημα παρακολουθεί και θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις σε σχέση με τις πληρωμές 

στον τομέα των VCS.2 

Γενικότερα, όσον αφορά τη χρήση εντός της ζώνης του ευρώ ανεπίσημων εγγράφων που αναγνωρίζουν μια 

οφειλή (IOU, «I Owe You»), τα οποία αναφέρετε στην επιστολή σας, η στάση της ΕΚΤ θα ήταν οπωσδήποτε 

ανάλογη προς τα πραγματικά νομικά χαρακτηριστικά των εγγράφων αυτών, με έμφαση στην ονομαστική αξία 

τους, δηλ. κατά πόσον τα συγκεκριμένα IOU είναι εκπεφρασμένα σε ευρώ. Η στάση της ΕΚΤ θα καθοριζόταν 

επίσης από την έκταση της αναγνώρισης των IOU ως νόμιμου χρήματος, δηλ. κατά πόσον προορίζονται να 

χρησιμοποιηθούν ως μέσο για την απόσβεση χρεών και κατά πόσον η αποδοχή τους για την απόσβεση 

οφειλών είναι υποχρεωτική βάσει νόμου. 

Από αυτή την άποψη, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι η ΕΚΤ έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να εγκρίνει 

την έκδοση νόμιμου χρήματος για τις χώρες της ζώνης του ευρώ. Ως εκ τούτου, η έκδοση μέσων πληρωμής 

που φέρονται να είναι εκπεφρασμένα σε ευρώ θα συνιστούσε παράβαση των αρμοδιοτήτων της ΕΚΤ βάσει 

των Συνθηκών. 

Με εκτίμηση, 

[Υπογραφή] 

Mario Draghi 

                                                      
1 Η επιστολή διατίθεται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ, στα αγγλικά (http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/150421letter_

buonanno_3.en.pdf). 
2 Για περισσότερες πληροφορίες και δεδομένα σχετικά με τα συστήματα εικονικών νομισμάτων θα ήθελα να σας παραπέμψω 

στην έκθεση που δημοσιεύτηκε από την ΕΚΤ εφέτος τον Φεβρουάριο με τίτλο «Virtual currency schemes – a further 
analysis». Η έκθεση διατίθεται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ, στα αγγλικά (http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/
virtualcurrencyschemesen.pdf). 
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