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1133tthh  OOEECCDD  GGlloobbaall  FFoorruumm  
oonn  

  
““PPuubblliicc  DDeebbtt  MMaannaaggeemmeenntt  aanndd  EEmmeerrggiinngg  

GGoovveerrnnmmeenntt  SSeeccuurriittiieess  MMaarrkkeettss””  
 

NNoovveemmbbeerr  2277--2288,,  22000033  
  

RRoommee,,  IIttaallyy  
 

 

 

 

TThhee  aannnnuuaall  OOEECCDD  GGlloobbaall  FFoorruumm  oonn  PPuubblliicc  DDeebbtt  MMaannaaggeemmeenntt  aanndd  EEmmeerrggiinngg  

GGoovveerrnnmmeenntt  SSeeccuurriittiieess  MMaarrkkeettss  tthhiiss  yyeeaarr  wwiillll  bbee  hheelldd  oonn  NNoovveemmbbeerr  2277  aanndd  2288,,  

22000033  iinn  RRoommee..  TThhiiss  FFoorruumm  iiss  ppaarrtt  ooff  tthhee  wwoorrkk  pprrooggrraammmmee  ooff  tthhee  OOEECCDD’’ss  

CCeennttrree  ffoorr  CCoo--ooppeerraattiioonn  wwiitthh  NNoonn--MMeemmbbeerrss..  TThhee  ffoorruumm  iiss  bbeeiinngg  hheelldd  uunnddeerr  tthhee  

aaeeggiiss  ooff  tthhee  OOEECCDD  WWoorrkkiinngg  PPaarrttyy  oonn  PPuubblliicc  DDeebbtt  MMaannaaggeemmeenntt  aanndd  iitt  hhaass  bbeeeenn  

oorrggaanniizzeedd  ttooggeetthheerr  wwiitthh  tthhee  PPuubblliicc  DDeebbtt  DDiirreeccttiioonn  ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  tthhee  

TTrreeaassuurryy  ((IIttaalliiaann  MMiinniissttrryy  ooff  tthhee  EEccoonnoommyy  aanndd  FFiinnaannccee))..  

 
 
 
TThhee  FFoorruumm  wwiillll  ttaakkee  ppllaaccee  aatt::  

 
HHootteell  WWeess iitt nn  EExxcceellssiioo   rr

VViiaa  VVeenneettoo,,  112255  

RRoommee,,  IIttaallyy  
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FFoorruumm  BBaacckkggrroouunndd  
 

TThhee  1133tthh  ““GGlloobbaall  FFoorruumm  oonn  PPuubblliicc  DDeebbtt  MMaannaaggeemmeenntt  aanndd  EEmmeerrggiinngg  

GGoovveerrnnmmeenntt  SSeeccuurriittiieess  MMaarrkkeettss””  hhaass  bbeeeenn  oorrggaanniisseedd  jjooiinnttllyy  bbyy  tthhee  OOEECCDD  

WWoorrkkiinngg  PPaarrttyy  oonn  PPuubblliicc  DDeebbtt  MMaannaaggeemmeenntt,,  wwhhoossee  mmeemmbbeerrss  aarree  PPuubblliicc  DDeebbtt  

MMaannaaggeerrss  aanndd  EExxppeerrttss  ffrroomm  aarroouunndd  3300  OOEECCDD  ccoouunnttrriieess,,  aanndd  tthhee  PPuubblliicc  DDeebbtt  

DDiirreeccttiioonn  ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  tthhee  TTrreeaassuurryy  ooff  tthhee  IIttaalliiaann  MMiinniissttrryy  ooff  tthhee  

EEccoonnoommyy  aanndd  FFiinnaannccee..  TThhee  pprreevviioouuss  eeddiittiioonn  ooff  tthhee  FFoorruumm  wwaass  aallssoo  hheelldd  iinn  

RRoommee  oonn  MMaayy  2233--2244,,  22000022..    

TTrraaddiittiioonnaallllyy,,  tthhee  FFoorruumm  iiss  ttaaiilloorreedd  ttoo  eemmeerrggiinngg  aanndd  ttrraannssiittiioonn  ccoouunnttrriieess  ddeebbtt  

mmaannaaggeerrss  bbuutt,,  ggiivveenn  tthhee  pprreevviioouuss  eeddiittiioonnss’’  eexxppeerriieennccee,,  iitt  iiss  ppoossssiibbllee  ttoo  ccllaaiimm  

tthhaatt  iitt  hhaass  pprroovveedd  ttoo  bbee  ooff  llaarrggee  iinntteerreesstt  eevveenn  ffoorr  aaddvvaanncceedd  ccoouunnttrriieess..  IInnddeeeedd,,  

aallssoo  tthhiiss  yyeeaarr  ddeebbtt  mmaannaaggeerrss  ffrroomm  aallll  oovveerr  tthhee  wwoorrlldd  hhaavvee  bbeeeenn  iinnvviitteedd  iinn  

oorrddeerr  ttoo  hhaavvee  OOEECCDD  aanndd  nnoonn  OOEECCDD  ccoouunnttrriieess  ccoonnffrroonnttiinngg  aanndd  ddiissccuussssiinngg  tthheeiirr  

vviieewwppooiinnttss  aanndd  tthheeiirr  eexxppeerriieenncceess  oonn  sseevveerraall  ppuubblliicc  ddeebbtt  mmaannaaggeemmeenntt  iissssuueess..  

AAss  ttoo  ffuurrtthheerr  eennhhaannccee  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  tthhee  FFoorruumm,,  aallssoo  tthhiiss  yyeeaarr  eexxppeerrttss  ccoommiinngg  

ffrroomm  ootthheerr  ssuupprraannaattiioonnaall  aanndd  mmuullttiillaatteerraall  iinnssttiittuuttiioonnss  aass  wweellll  aass  pprraaccttiittiioonneerrss  

ffrroomm  tthhee  iinntteerrnnaattiioonnaall  ffiinnaanncciiaall  ccoommmmuunniittyy  wwiillll  bbrriinngg  tthheeiirr  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ttoo  tthhee  

ddiissccuussssiioonn..  

This year the Forum has been organised putting particular emphasis on the This year the Forum has been organised putting particular emphasis on the 

analysis of the consequences deriving from the imminent EU enlargement on analysis of the consequences deriving from the imminent EU enlargement on 

European public debt markets and acceding and accession countries public European public debt markets and acceding and accession countries public 

debt strategiesdebt strategies  

TThhee  FFoorruumm  wwiillll  ssttaarrtt  oonn  TThhuurrssddaayy,,  NNoovveemmbbeerr  tthhee  2277thth,,  aatt  99::0000  aamm  aatt  tthhee  HHootteell  

EExxcceellssiioorr,,  llooccaatteedd  iinn  VViiaa  VVeenneettoo,,  iinn  tthhee  cciittyy  cceennttrree..  IItt  wwiillll  eenndd  oonn  FFrriiddaayy,,  

NNoovveemmbbeerr  tthhee  2288thth,,  aatt  66::0000  ppmm..    

AA  social eventsocial event  hhaass  bbeeeenn  oorrggaanniisseedd  ffoorr  tthhee  ddiinnnneerr  ooff  tthhee  2277thth  ffoorr  aallll  tthhee  FFoorruumm  

ppaarrttiicciippaannttss..    

The participation to the Forum is under invitation onlyThe participation to the Forum is under invitation only..  
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TThhee  PPuubblliicc  DDeebbtt  DDiirreeccttiioonn  ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  tthhee    TTrreeaassuurryy  ((IIttaalliiaann  MMiinniissttrryy  ooff

tthhee  EEccoonnoommyy  aanndd  FFiinnaannccee))  iiss  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  RReeppuubblliicc  ooff  IIttaallyy  ppuubblliicc  ddeebbtt

mmaannaaggeemmeenntt..  EEuurroo--ddeennoommiinnaatteedd  aanndd  ffoorreeiiggnn  ccuurrrreennccyy  ffuunnddiinngg  ssttrraatteeggyy,,  lliiaabbiilliittyy

mmaannaaggeemmeenntt,,  TTrreeaassuurryy  sseeccuurriittiieess  sseeccoonnddaarryy  mmaarrkkeett  ssuuppeerrvviissiioonn,,  PPrriimmaarryy  DDeeaalleerrss’’

aaccttiivviittyy  mmoonniittoorriinngg,,  ccaasshh  mmaannaaggeemmeenntt  aarree  aammoonngg  iittss  mmaaiinn  ttaasskkss..    

IInn  tthhee  llaasstt  ccoouuppllee  ooff  yyeeaarrss  tthhee  DDiirreeccttiioonn  hhaass  bbeeeenn  rreemmaarrkkaabbllyy  iinnvvoollvveedd  iinn  sseevveerraall

bbiillaatteerraall  mmeeeettiinnggss  aanndd  wwoorrkksshhooppss  wwiitthh  eemmeerrggiinngg  aanndd  ttrraannssiittiioonn  eeccoonnoommiieess  oonn

ppuubblliicc  ddeebbtt  mmaannaaggeemmeenntt  iissssuueess..    

IItt  iiss  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  SStteeeerriinngg  GGrroouupp  ooff  tthhee  OOEECCDD  WWoorrkkiinngg  PPaarrttyy  oonn  PPuubblliicc  DDeebbtt

MMaannaaggeemmeenntt  aanndd  ppllaayyss  aa  vveerryy  aaccttiivvee  rroollee  iinn  tthhee  oorrggaanniizzaattiioonn  ooff  tthhee  WWPP  oouuttrreeaacchh

aaccttiivviittiieess  oonn  ddeebbtt  mmaannaaggeemmeenntt  ttaaiilloorreedd  ttoo  eemmeerrggiinngg  ccoouunnttrriieess

 

. 

     
    TThhee  OOEECCDD  WWoorrkkiinngg  PPaarrttyy  oonn  PPuubblliicc  DDeebbtt  MMaannaaggeemmeenntt    

 
 
TThhee  OOEECCDD  GGrroouupp  ooff  GGoovveerrnnmmeenntt  DDeebbtt  MMaannaaggeemmeenntt  EExxppeerrttss  wwaass  sseett  uupp  iinn  

11997799  aass  aa  ssppeecciiaall  wwoorrkkiinngg  ggrroouupp  ooff  tthhee  CCoommmmiitttteeee  oonn  FFiinnaanncciiaall  MMaarrkkeettss..  

TThhee  OOEECCDD  WWoorrkkiinngg  PPaarrttyy  oonn  GGoovveerrnnmmeenntt  DDeebbtt  MMaannaaggeemmeenntt  iiss  ccoommppoosseedd  ooff  

rreepprreesseennttaattiivveess  ooff  GGoovveerrnnmmeennttss  aanndd  DDeebbtt  MMaannaaggeemmeenntt  OOffffiicciiaallss  ffrroomm  OOEECCDD  

CCoouunnttrriieess..  IIttss  mmaaiinn  aaiimm  iiss  ttoo  ddiissccuussss  tthhee  iissssuueess  rreellaatteedd  ttoo  PPuubblliicc  DDeebbtt  

MMaannaaggeemmeenntt  aanndd  ttoo  pprroodduuccee  ddooccuummeennttss  aanndd  gguuiiddeelliinneess  tthhaatt  ccoouulldd  sseerrvvee  aass  aa  

bbeenncchhmmaarrkk  eexxppeerriieennccee  oorr  iinnffoorrmmaattiioonn  ttooooll  ffoorr  OOEECCDD  CCoouunnttrriieess..  

IInn  22000011--22000022,,  tthhee  WWPP  hhaass  pprroodduucceedd  aa  sseerriieess  ooff  ssttuuddiieess  aanndd  rreeppoorrttss  iilllluussttrraattiinngg  

aanndd  eevvaalluuaattiinngg  tthhee  rreecceenntt  ssttrruuccttuurraall  cchhaannggeess  aanndd  ttrreennddss  iinn  OOEECCDD  PPuubblliicc  DDeebbtt  

MMaarrkkeettss 

 

 

 

        
      TThhee  PPuubblliicc  DDeebbtt  DDiirreeccttiioonn  ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  tthhee  TTrreeaassuurryy      

    ((IIttaalliiaann  MMiinniissttrryy  ooff  tthhee  EEccoonnoommyy  aanndd  FFiinnaannccee))  
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FFoorruumm  PPrrooggrraamm  
  

TThhee  pprrooggrraammmmee  ccoonnssiissttss  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ppaanneellss::    

FFiirrsstt  DDaayy  
  

���� CChhaalllleennggeess  aanndd  pprroossppeeccttss  oo   ff EEuurrooppeeaann  PPuubblliicc  DDeebb   tt MMaarrkkeettss  rreellaatteedd  ttoo  

tthhee  EEUU  eennllaarrggeemmeenntt  

TThhiiss  ppaanneell  ffooccuusseess  oonn  tthhee  nneeaarr--tteerrmm  iimmpplliiccaattiioonnss  ooff  EEUU  eennllaarrggeemmeenntt  ffoorr  ((11))  

ppoolliiccyy  ccoonnvveerrggeennccee  bbyy  aacccceessssiioonn  ccoouunnttrriieess;;  ((22))  EEuurrooppeeaann  ppuubblliicc  ddeebbtt  mmaarrkkeettss;;  

aanndd  ((33))  ppuubblliicc  ddeebbtt  ppoolliicciieess  ppuurrssuueedd  bbyy  tthhee  nneeww  EEUU  mmeemmbbeerrss..  BBootthh  mmaarrkkeett  

aanndd  iinnssttiittuuttiioonnaall  aanngglleess  wwiillll  bbee  ccoovveerreedd,,  iinncclluuddiinngg  mmaarrkkeett  ttrreennddss,,  rriisskk  

mmaannaaggeemmeenntt  ssttrraatteeggiieess  bbyy  ddeebbtt  mmaannaaggeerrss  ffrroomm  aacccceessssiioonn  ccoouunnttrriieess,,  eevvoolluuttiioonn  

ooff  eelleeccttrroonniicc  ttrraaddiinngg  ssyysstteemmss,,  aanndd  tthhee  ppoosstt--ttrraaddiinngg  iinnffrraassttrruuccttuurree..  

  

���� TThhee  rroollee  oo   ff rreeppoo  mmaarrkkeettss  ffoorr  tthhee  ddeevveellooppmmeenn   tt ooff  ggoovveerrnnmmeenn   tt bboonndd  

sseeccoonnddaarryy  mmaarrkkeettss  oo   ff nneeww  EEUU  mmeemmbbeerrss  aanndd  ootthheerr  eemmeerrggiinngg  mmaarrkkeettss  

  

RReeppoo  mmaarrkkeettss  aarree  kkeeyy  iinnssttiittuuttiioonnss  ffoorr  eennhhaanncciinngg  tthhee  lliiqquuiiddiittyy  ooff  sseeccoonnddaarryy  

ppuubblliicc  ddeebbtt  mmaarrkkeettss..  MMoorree  iinn  ggeenneerraall,,  ddeebbtt  mmaannaaggeerrss  ffrroomm  aallll  eemmeerrggiinngg  

mmaarrkkeettss  ccaann  bbeenneeffiitt  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  ffrroomm  aann  iimmpprroovveedd  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  rreeppoo  

ttrraaddiinngg  bbaasseedd  oonn  sseelleecctteedd  ddeebbtt  iinnssttrruummeennttss  aass  iitt  aalllloowwss  aa  bbeetttteerr  ffuunnccttiioonniinngg  

sseeccoonnddaarryy  ccaasshh  mmaarrkkeettss  aanndd  ggrreeaatteerr  lliiqquuiiddiittyy  ooff  tthheessee  ddeebbtt  iinnssttrruummeennttss..  TThhee  

ppaanneell  wwiillll  ggiivvee  uusseeffuull  iinnssiigghhttss  ccoonncceerrnniinngg  tthhee  cchhaarraacctteerriissttiiccss  ooff  tthhee  EEuurrooppeeaann  

rreeppoo  mmaarrkkeett,,  iinncclluuddiinngg  iittss  mmaaiinn  rreegguullaattoorryy  aanndd  ooppeerraattiioonnaall  ffeeaattuurreess  ((aass  

aaddoopptteedd  bbyy  EEUU  ddeebbtt  mmaannaaggeerrss)),,  tthhee  pprriinncciippaall  lleeggaall  ssttaannddaarrddss  iinn  ffoorrccee  oonn  tthhee  

iinntteerrnnaattiioonnaall  ffiinnaanncciiaall  mmaarrkkeettss  aass  wweellll  aass  aann  oovveerrvviieeww  ooff  tthhee  rreellaatteedd  

iinnssoollvveennccyy  iissssuueess..  TThhee  ppaanneell  wwiillll  aallssoo  ddiissccuussss  pprriimmaarryy  ddeeaalleerrss’’  pprraaccttiicceess  iinn  EEUU  

aanndd  nnoonn--EEUU  ggoovveerrnnmmeenntt  bboonndd  rreeppoo  mmaarrkkeettss..    
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SSeeccoonndd  DDaayy  
 
 

���� TThhee  ee iiffff cciieennccyy  oo   ff ggoovveerrnnmmeenntt  bboonnddss ii  ssssuuaannccee  mmeetthhooddss  
 
TThhiiss  ppaanneell  wwiillll  rreevviieeww  tthheeoorreettiiccaall  iinnssiigghhttss  aanndd  eemmppiirriiccaall  ffiinnddiinnggss  oonn  tthhee  ssttaattee--

ooff--aarrtt  ooff  tthhee  vvaarriioouuss  iissssuuiinngg  pprroocceedduurreess..  TThhee  rreelleevvaannccee  ooff  ccoonncclluussiioonnss  aanndd  

ffiinnddiinnggss  ffoorr  eemmeerrggiinngg  mmaarrkkeettss  wwiillll  bbee  aasssseesssseedd..      

  

���� IInnnnoovvaa iitt oonnss ii  nn  tthhee  iiff xxeedd ii-- nnccoommee  sseeccttoorr  aanndd  tthheeiirr  uussee  ffoorr  tthhee  ddeessiiggnn  oo   ff

ggoovveerrnnmmeenn   tt ddeebb   iitt nnssttrruummeennttss  iinn  eemmeerrggiinngg  mmaarrkkeettss  
 
IInn  tthhee  llaasstt  ddeeccaaddee,,  sseevveerraall  iinnnnoovvaattiioonnss  oonn  ffiixxeedd--iinnccoommee  mmaarrkkeettss  iinnttrroodduucceedd  

bbyy  ccoorrppoorraattiioonnss  iinn  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess  aanndd  tthhee  EEUU,,  bbyy  ssuupprraa--nnaattiioonnaallss,,  aass  wweellll  aass  

bbyy  aa  nnuummbbeerr  ooff  ggoovveerrnnmmeennttss  ffrroomm  tthhee  OOEECCDD  aarreeaa,,  hhaavvee  aalllloowweedd  tthhee  

ddeevveellooppmmeenntt  ooff  nneeww  ddeebbtt  iinnssttrruummeennttss  mmaarrkkeettss..  TThheessee  ddeebbtt  iinnssttrruummeennttss  aarree  

aabbllee  ttoo  bbeetttteerr  aaddddrreessss  tthhee  bboorrrroowwiinngg  nneeeeddss  ooff  tthheessee  iissssuueerrss  aanndd//oorr  pprroovviiddee  aa  

bbeetttteerr  ffiitt  wwiitthh  tthhee  cchhaarraacctteerriissttiiccss  ooff  tthheeiirr  aasssseett  ssiiddee  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  aa  sshhiifftt  ttoo  aa  

mmoorree  AALLMM--oorriieenntteedd  aapppprrooaacchh..  TThhee  ppaanneell  wwiillll  eexxaammiinnee  tthhee  uusseeffuullnneessss  ooff  tthheessee  

nneeww  iinnssttrruummeennttss  ffoorr  tthhee  ppuubblliicc  ddeebbtt  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  ssoovveerreeiiggnnss  ffrroomm  

eemmeerrggiinngg  mmaarrkkeettss..    

  

 

CCoonnttaaccttss  
FFoorr  mmoorree  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  tthhee  pprrooggrraammmmee  pplleeaassee  ccoonnttaacctt  MMrr..  HHaannss  JJ..  

BBlloommmmeesstteeiinn  [[OOEECCDD,,  mailto:hans.blommestein@oecd.orgmailto:hans.blommestein@oecd.org]]  oorr  MMrr  DDaavviiddee  

IIaaccoovvoonnii  [[IIttaalliiaann  MMiinniissttrryy  ooff  tthhee  tthhee  EEccoonnoommyy  aanndd  FFiinnaannccee,,    DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  tthhee  

TTrreeaassuurryy,,  PPuubblliicc  DDeebbtt  DDiirreeccttiioonn,,  mailto:davide.iacovoni@tesoro.itmailto:davide.iacovoni@tesoro.it  ]]  

mailto:hans.blommestein@oecd.org
mailto:davide.iacovoni@tesoro.it

