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 Φρανκφούρτη, 5 Απρίλιος  2017 

L/MD/17/151 

Σχετ: Η επιστολή σας (QZ-013) 

 

Αξιότιμο μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε Μαριά, 

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 14 Φεβρουαρίου 

2017. 

Αν τα ομόλογα του ελληνικού Δημοσίου επρόκειτο να κριθούν κατάλληλα για το πρόγραμμα αγοράς τίτλων 

του δημόσιου τομέα (public sector purchase programme - PSPP) που έχει θεσπίσει η ΕΚΤ, τότε τα ομόλογα 

που εκδόθηκαν στη διάρκεια της πρωτοβουλίας για τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα (private sector 

involvement - PSI) το 2012 θα υπόκειντο στα ίδια κριτήρια αγοράς με τους υπόλοιπους ελληνικούς τίτλους. 

Όπως γνωρίζετε, τα ομόλογα του ελληνικού Δημοσίου δεν κρίνονται επί του παρόντος κατάλληλα προς 

αγορά στο πλαίσιο του PSPP. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ διευκρίνισε στη δήλωσή του της 22ας 

Ιουνίου 20161 ότι θα εξετάσει σε μεταγενέστερο στάδιο το ενδεχόμενο αγοράς ελληνικών κρατικών 

ομολόγων στο πλαίσιο του PSPP, λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο που θα σημειωθεί ως προς την 

ανάλυση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους, καθώς και άλλους παράγοντες 

σχετικούς με τη διαχείριση κινδύνων.  

                                                   
1 Διατίθεται στη διεύθυνση: https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2016/html/pr160622_1.el.html  

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2016/html/pr160622_1.el.html
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Επιπλέον, υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία αφορούν το πρόγραμμα και πρέπει επίσης να 

πληρούνται κατά την αγορά ελληνικών ομολόγων στο πλαίσιο του PSPP. Για παράδειγμα, θα έπρεπε να 

τηρούνται όρια σε σχέση με τον εκδότη και σε σχέση με το ποσοστό επί της έκδοσης. Το όριο ως προς τον 

εκδότη αναφέρεται στο μέγιστο ποσοστό ανεξόφλητων τίτλων ενός εκδότη που το Ευρωσύστημα 

προτίθεται να αγοράσει, ενώ το όριο ως προς το ποσοστό επί της έκδοσης αναφέρεται στο μέγιστο 

ποσοστό ενός τίτλου, κατάλληλου στο πλαίσιο του PSPP, το οποίο το Ευρωσύστημα προτίθεται να 

διακρατήσει. Επιπροσθέτως, για χώρες που υπόκεινται σε προγράμματα οικονομικής στήριξης, ενδέχεται 

να εφαρμόζονται διαφορετικά όρια όσον αφορά τον εκδότη.2 Αυτό συμβαίνει προκειμένου να λαμβάνονται 

δεόντως υπόψη ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση κινδύνων και τη λειτουργία της αγοράς. Η περίοδος 

αγορών έπειτα από το θετικό αποτέλεσμα αξιολόγησης του προγράμματος περιορίζεται στους δύο μήνες, 

εκτός αν συντρέχουν έκτακτες περιστάσεις που αιτιολογούν είτε την πρόωρη διακοπή των αγορών είτε τη 

συνέχιση των αγορών μετά το πέρας της περιόδου αυτής και έως την έναρξη της επόμενης αξιολόγησης. 

Επιπλέον, οι τίτλοι που αποκτώνται στο πλαίσιο του PSPP αγοράζονται στις ανταγωνιστικές τιμές που 

επικρατούν στην αγορά.  

 

Με εκτίμηση, 

[υπογραφή] 

Mario Draghi 

                                                   
2 Βλ. άρθρο 3 της απόφασης (ΕΕ) αριθ. 2015/2464 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: 

http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/oj_jol_2015_344_r_0001_el_txt.pdf  

http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/oj_jol_2015_344_r_0001_el_txt.pdf

