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Σχετ: Η επιστολή σας
Αγαπητέ κύριε Χουντή,
Σας ευχαριστώ για την επιστολή σας, την οποία μου διαβίβασε στις 29 Νοεμβρίου 2013 η κα Sharon
Bowles, πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής.
Στο πλαίσιο των εθνικών τους αρμοδιοτήτων, οι εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) της ζώνης του ευρώ
αναλαμβάνουν οι ίδιες τη διαχείριση των υπαγόμενων στη συμφωνία για τα καθαρά χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία (ANFA - Agreement on Net Financial Assets) ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου τα
οποία διακρατούν στα επενδυτικά τους χαρτοφυλάκια. Οποιαδήποτε επενδυτική πράξη διενεργούν οι
ανωτέρω ΕθνΚΤ για τους σκοπούς των χαρτοφυλακίων ANFA πρέπει να συνάδει προς τους στόχους που
ορίζει η εθνική και η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η ΕΚΤ δεν έχει αρμοδιότητα να παρεμβαίνει στη διενέργεια
αυτών των πράξεων, παρά μόνον σε περίπτωση που παρακωλύονται οι στόχοι και τα καθήκοντα του
Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών.
Όταν η Ευρωομάδα αξιολόγησε τον Φεβρουάριο του 2012 τις ανάγκες χρηματοδότησης της Ελλάδας,
λειτούργησε με βάση την υπόθεση ότι θα γίνει ανανέωση (rollover) τίτλων ANFA ύψους 5,6 δισεκ. ευρώ.
Αναγνώρισε πάντως ότι η υλοποίηση αυτής της δυνατότητας ήταν αβέβαιη, καθώς προϋπέθετε αξιολόγηση
και έγκριση από τις επιμέρους ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ. Κατόπιν αξιολόγησης των ανησυχιών περί
νομισματικής χρηματοδότησης που προκάλεσε το ενδεχόμενο υλοποίησης της ως άνω δυνατότητας, το
Ευρωσύστημα κατέληξε στο ξεκάθαρο συμπέρασμα ότι η επανεπένδυση εσόδων που προκύπτουν κατά τη
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λήξη τίτλων ANFA με την αγορά νέων ομολόγων στην πρωτογενή αγορά αντίκειται στο άρθρο 123 της
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (απαγόρευση της νομισματικής χρηματοδότησης).
Όσον αφορά τις συνέπειες για το χρηματοδοτικό κενό του προγράμματος, σας παραπέμπω στη δήλωση της
Ευρωομάδας της 21ης Φεβρουαρίου 2012 στην οποία αναφέρεται ότι η Ευρωομάδα δεσμεύεται να παρέχει
«επαρκή στήριξη στην Ελλάδα τόσο στη διάρκεια του προγράμματος όσο και μετά τη λήξη αυτού, έως ότου
η χώρα αποκτήσει ξανά πρόσβαση στις αγορές, υπό την προϋπόθεση ότι η Ελλάδα θα συμμορφώνεται
πλήρως με τις απαιτήσεις και τους στόχους του προγράμματος προσαρμογής».
Τέλος, θα ήθελα να επισημάνω ότι αρμόδια για τη χρηματοδότηση του ελληνικού προγράμματος είναι τα
κράτη μέλη.
Με εκτίμηση,
[υπογραφή]
Mario Draghi

