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DECIZIA (UE) 2017/100 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE
din 11 ianuarie 2017
de modificare a Deciziei (UE) 2015/774 privind un program de achiziționare de active de către
sectorul public de pe piețele secundare (BCE/2017/1)
CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 127 alineatul (2) prima liniuță,
având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 12.1
al doilea paragraf, coroborat cu articolul 3.1 prima liniuță, și articolul 18.1,
întrucât:
(1)

Decizia (UE) 2015/774 a Băncii Centrale Europene (BCE/2015/10) (1) a instituit un program de achiziționare de
active de către sectorul public de pe piețele secundare (secondary markets public sector asset purchase programme)
(denumit în continuare „PSPP”), care a extins programele existente ale Eurosistemului de achiziționare de active
pentru a include valorile mobiliare din sectorul public. PSPP face parte, împreună cu al treilea program de achizi
ționare de obligațiuni garantate (third covered bond purchase programme), cu programul de achiziționare de titluri
garantate cu active (asset-backed securities purchase programme) și cu programul de achiziționare de obligațiuni emise
de sectorul corporativ (corporate sector purchase programme), din programul extins de achiziționare de active (asset
purchase programme – APP). APP este menit să contribuie la transmiterea politicii monetare, să faciliteze furnizarea
de credite către economia zonei euro, să relaxeze condițiile de creditare ale gospodăriilor și ale firmelor și să
contribuie la revenirea ratelor inflației la niveluri mai mici, dar apropiate, de 2 % pe termen mediu, în
conformitate cu obiectivul principal al Băncii Centrale Europene (BCE) de menținere a stabilității prețurilor.

(2)

Achiziționarea de active în cadrul APP este o măsură proporțională de atenuare a riscurilor la adresa perspectivei
evoluției prețurilor, deoarece va relaxa în continuare condițiile monetare și financiare, inclusiv cele relevante
pentru condițiile de creditare ale societăților nefinanciare și ale gospodăriilor din zona euro, sprijinind astfel
consumul agregat și cheltuielile de investiții din zona euro și contribuind în final la o revenire pe termen mediu
a ratelor inflației la niveluri mai mici, dar apropiate, de 2 %. APP respectă pe deplin obligațiile băncilor centrale
din Eurosistem prevăzute de tratate, inclusiv interdicția de finanțare monetară, și nu afectează funcționarea
Eurosistemului, în conformitate cu principiul unei economii de piață deschise în care concurența este liberă.

(3)

La 8 decembrie 2016, Consiliul guvernatorilor a decis, în conformitate cu mandatul său de a asigura stabilitatea
prețurilor, că anumiți parametri ai APP ar trebui ajustați pentru a atinge obiectivele APP. Ajustările sunt în
conformitate cu mandatul Consiliului guvernatorilor privind politica monetară, respectă pe deplin obligațiile
băncilor centrale din Eurosistem prevăzute de tratate și reflectă în mod corespunzător preocupările privind
gestionarea riscurilor.

(4)

Mai exact, termenul pentru efectuarea de achiziții în cadrul APP ar trebui extins până la sfârșitul lunii decembrie
2017 sau ulterior, dacă este necesar, și, în orice caz, până când Consiliul guvernatorilor constată o ajustare
durabilă a traseului inflației care să corespundă obiectivului acestuia de a atinge pe termen mediu rate ale inflației
mai mici, dar apropiate, de 2 %.

(5)

Lichiditatea furnizată pieței prin achizițiile lunare combinate efectuate în cadrul APP ar trebui să continue să se
ridice la 80 de miliarde EUR până la sfârșitul lunii martie 2017. Din aprilie 2017, achizițiile lunare combinate
efectuate în cadrul APP ar trebui să se desfășoare într-un ritm de 60 de miliarde EUR până la sfârșitul lunii
decembrie 2017 sau ulterior, dacă este necesar, și, în orice caz, până când Consiliul guvernatorilor constată
o ajustare durabilă a traseului inflației care să corespundă obiectivului acestuia privind inflația. În cazul în care,
între timp, perspectiva devine mai puțin favorabilă sau în cazul în care condițiile financiare nu mai corespund
înregistrării unui progres către o ajustare durabilă a traseului inflației, Consiliul guvernatorilor intenționează să
extindă programul în ceea ce privește dimensiunea și/sau durata.

(6)

Pentru a asigura efectuarea în continuare și în bune condiții a achizițiilor în cadrul APP până la termenul stabilit,
intervalul de scadențe al PSPP ar trebui extins prin reducerea scadenței reziduale minime pentru valorile mobiliare
eligibile de la doi ani la un an. De asemenea, ar trebui permise achizițiile de valori mobiliare în cadrul APP cu un
randament la scadență sub rata dobânzii pentru facilitatea de depozit a BCE, în măsura în care este necesar.

(1) Decizia (UE) 2015/774 a Băncii Centrale Europene din 4 martie 2015 privind un program de achiziționare de active de către sectorul
public de pe piețele secundare (BCE/2015/10) (JO L 121, 14.5.2015, p. 20).
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Prin urmare, Decizia (UE) 2015/774 (BCE/2015/10) ar trebui modificată în mod corespunzător,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Modificări
Decizia (UE) 2015/774 (BCE/2015/10) se modifică după cum urmează:
1. La articolul 3, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:
„(3) Pentru a fi eligibile pentru achiziții în cadrul PSPP, titlurile de natura datoriei, în sensul alineatelor (1)-(2), au
o scadență reziduală minimă de 1 an și o scadență reziduală maximă de 30 de ani la data achiziționării acestora de
către banca centrală din Eurosistem relevantă. Pentru a facilita buna punere în aplicare, instrumentele de natura
datoriei tranzacționabile cu o scadență reziduală de 30 de ani și 364 de zile sunt eligibile în cadrul PSPP. În plus,
băncile centrale naționale efectuează achiziții de înlocuire de titluri de natura datoriei tranzacționabile emise de
organizații internaționale și de bănci multilaterale de dezvoltare dacă nu poate fi atins volumul preconizat de achiziții
de titluri de natura datoriei tranzacționabile emise de administrații centrale, regionale sau locale și de agenții
recunoscute.”
2. La articolul 3, alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:
„(5) Sunt permise achizițiile de instrumente de natura datoriei tranzacționabile nominale cu un randament la
scadență negativ [sau un randament minim (yield to worst)] egal sau peste rata dobânzii pentru facilitatea de depozit.
Sunt permise, în măsura în care este necesar, achizițiile de instrumente de natura datoriei tranzacționabile nominale
cu un randament la scadență negativ [sau un randament minim (yield to worst)] sub rata dobânzii pentru facilitatea de
depozit.”
Articolul 2
Intrarea în vigoare
Prezenta decizie intră în vigoare la 13 ianuarie 2017.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 11 ianuarie 2017.
Pentru Consiliul guvernatorilor BCE
Președintele BCE
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