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ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2017/100
z 11. januára 2017,
ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2015/774 o programe nákupu aktív verejného sektora na
sekundárnom trhu (ECB/2017/1)
RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 127 ods. 2 prvú zarážku,
so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho článok 12.1
druhý pododsek v spojení s článkom 3.1 prvou zarážkou a článkom 18.1,
keďže:
(1)

Rozhodnutím Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/774 (ECB/2015/10) (1) sa zaviedol program nákupu aktív
verejného sektora na sekundárnom trhu (public sector purchase programm – PSPP), čím sa rozšírili existujúce
programy Eurosystému pre nákup aktív tak, aby zahŕňali nákupy cenných papierov verejného sektora. PSPP je
spolu s tretím programom nákupu krytých dlhopisov, programom nákupu cenných papierov krytých aktívami
a programom nákupu cenných papierov podnikového sektora súčasťou rozšíreného programu nákupu aktív
(APP). Cieľom APP je ešte viac zlepšiť transmisiu menovej politiky, uľahčiť poskytovanie úverov hospodárstvu
eurozóny, uvoľniť úverové podmienky pre domácnosti a firmy a pomôcť vrátiť mieru inflácie na úroveň tesne
pod 2 % v strednodobom horizonte v súlade s primárnym cieľom Európskej centrálnej banky (ECB) udržiavať
cenovú stabilitu.

(2)

Nákup aktív v rámci APP je primeraným opatrením na zmiernenie rizík výhľadu cenového vývoja, pretože ešte
viac uvoľní menové a finančné podmienky vrátane podmienok poskytovania úverov nefinančným korporáciám
a domácnostiam v eurozóne, a tým podporí súhrnnú spotrebu a investičné výdavky v eurozóne a v konečnom
dôsledku podporí návrat miery inflácie na úroveň tesne pod 2 % v strednodobom horizonte. APP je v plnom
rozsahu v súlade s povinnosťami centrálnych bánk podľa zmlúv, vrátane zákazu menového financovania,
a nenarúša fungovanie Eurosystému v súlade so zásadou otvoreného trhového hospodárstva s voľnou súťažou.

(3)

Rada guvernérov 8. decembra 2016 v súlade so svojím mandátom na zabezpečenie cenovej stability rozhodla za
účelom dosiahnutia cieľov APP upraviť niektoré jeho prvky. Tieto úpravy sú v súlade s mandátom Rady
guvernérov v oblasti menovej politiky, v plnom rozsahu v súlade s povinnosťami centrálnych bánk podľa zmlúv
a náležite zohľadňujú otázky spojené s riadením rizík.

(4)

Konkrétne by sa mal zamýšľaný časový horizont nákupov v rámci APP predĺžiť do konca decembra 2017 alebo
v prípade potreby na ešte dlhšiu dobu, a v každom prípade až kým Rada guvernérov nezistí, že sa vývoj inflácie
udržateľne upravil, čo je v súlade s cieľom dosiahnuť mieru inflácie na úrovni tesne pod 2 % v strednodobom
horizonte.

(5)

Likvidita dodaná trhu prostredníctvom kombinovaných mesačných nákupov v rámci APP by mala naďalej do
konca marca 2017 dosahovať objem 80 miliárd EUR. Od apríla 2017 by mali kombinované mesačné nákupy
v rámci APP pokračovať v objeme 60 miliárd EUR do konca decembra 2017 alebo v prípade potreby na ešte
dlhšiu dobu, a v každom prípade až kým Rada guvernérov nezistí, že sa vývoj inflácie udržateľne upravil v súlade
s jej inflačným cieľom. Ak medzitým dôjde k zhoršeniu výhľadu vývoja alebo ak finančné podmienky prestanú
zodpovedať ďalšiemu napredovaniu k udržateľnej úprave vývoja inflácie, má Rada guvernérov v úmysle zväčšiť
rozsah programu a/alebo predĺžiť jeho trvanie.

(6)

S cieľom zabezpečiť pokračovanie plynulého uskutočňovania nákupov v rámci APP počas zamýšľaného časového
horizontu by sa mal rozsah splatnosti pri PSPP rozšíriť tak, že sa skráti minimálna zostatková splatnosť akcepto
vateľných cenných papierov z dvoch rokov na jeden. Mali by sa navyše v nevyhnutnom rozsahu povoliť nákupy
cenných papierov v rámci APP s výnosom do splatnosti nižším ako sadzba jednodňovej sterilizačnej operácie
ECB.

(1) Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/774 zo 4. marca 2015 o programe nákupu aktív verejného sektora na sekundárnom
trhu (ECB/2015/10), (Ú. v. EÚ L 121, 14.5.2015, s. 20).

L 16/52
(7)

SK

Úradný vestník Európskej únie

20.1.2017

Preto by sa rozhodnutie (EÚ) 2015/774 (ECB/2015/10) malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1
Zmeny
Rozhodnutie (EÚ) 2015/774 (ECB/2015/10) sa mení takto:
1. V článku 3 sa odsek 3 nahrádza takto:
„3.
Dlhové cenné papiere podľa odsekov 1 a 2 sú akceptovateľné pre nákupy v rámci PSPP, len ak v čase ich
nákupu príslušnou centrálnou bankou Eurosystému zostáva do ich splatnosti najmenej 1 rok a najviac 30 rokov.
V záujme plynulej implementácie PSPP sú v jeho rámci akceptovateľné obchodovateľné dlhové nástroje, ktorých
zostatková splatnosť je 30 rokov a 364 dní. Ak nie je možné nakúpiť predpokladaný objem obchodovateľných
dlhových cenných papierov vydaných ústrednými, regionálnymi alebo miestnymi vládami a uznanými agentúrami,
národné centrálne banky uskutočnia náhradné nákupy obchodovateľných dlhových cenných papierov vydaných
medzinárodnými organizáciami a multilaterálnymi rozvojovými bankami.“;
2. V článku 3 sa odsek 5 nahrádza takto:
„5.
Je dovolené nakupovať nominálne obchodovateľné dlhové nástroje s negatívnym výnosom do splatnosti (alebo
najnižším možným výnosom) rovnajúcim sa sadzbe jednodňovej sterilizačnej operácie alebo prevyšujúcim túto
sadzbu. Nominálne obchodovateľné dlhové nástroje s negatívnym výnosom do splatnosti (alebo najnižším možným
výnosom) nižším ako sadzba jednodňovej sterilizačnej operácie je dovolené nakupovať v nevyhnutnom rozsahu.“.
Článok 2
Nadobudnutie účinnosti
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 13. januára 2017.

Vo Frankfurte nad Mohanom 11. januára 2017
Za Radu guvernérov ECB
prezident ECB
Mario DRAGHI

