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AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2017/101 HATÁROZATA
(2017. január 11.)
a harmadik fedezettkötvény-vásárlási program végrehajtásáról szóló EKB/2014/40 határozat
módosításáról (EKB/2017/2)
AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 127. cikke (2) bekezdésének első francia
bekezdésére,
tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak
12.1. cikke második albekezdésére, a 3.1. cikke első francia bekezdésével és a 18.1. cikkével együttesen,
mivel:
(1)

Az EKB/2014/40 határozat (1) létrehozta a harmadik fedezettkötvény-vásárlási programot. A harmadik fedezett
kötvény-vásárlási program az eszközfedezetű értékpapír-vásárlási program, a közszektor eszközeinek másodlagos
piacon történő megvásárlására irányuló program és a vállalati szektort érintő vásárlási program mellett
a kibővített eszközvásárlási program részét képezi. Az eszközvásárlási program célja a monetáris politika transz
missziójának további előmozdítása, az euroövezet gazdaságának történő hitelezés megkönnyítése, a háztartások
és cégek hitelfelvételi feltételeinek enyhítése és a hozzájárulás ahhoz, hogy az inflációs ráták visszatérjenek
a középtávon 2 % alatti, azonban ahhoz közeli szintekhez, az Európai Központi Bank (EKB) árstabilitás fenntar
tására irányuló elsődleges céljával összhangban.

(2)

Az eszközvásárlási program keretében történő eszközvásárlás az áralakulással kapcsolatos kilátásokra vonatkozó
kockázatok enyhítésére irányuló arányos intézkedést jelent, mivel tovább könnyíti a monetáris és pénzügyi
feltételeket, többek között az euroövezeti nem pénzügyi vállalatok és háztartások hitelfelvételi feltételei
szempontjából releváns feltételeket, ezáltal támogatva az összesített fogyasztást és a beruházási kiadásokat az
euroövezetben, és végső soron hozzájárulva ahhoz, hogy az inflációs ráták középtávon visszaálljanak a 2 % alatti,
de ahhoz közeli szintre. Az eszközvásárlási program teljes mértékben megfelel az eurorendszerbeli központi
bankok Szerződések alapján fennálló kötelezettségeinek, beleértve a monetáris finanszírozás tilalmát, és nem
akadályozza az eurorendszernek a szabad versenyen alapuló nyitott piacgazdaság elvével összhangban történő
működését.

(3)

2016. december 8-án a Kormányzótanács az árstabilitás biztosítására vonatkozó megbízatásával összhangban úgy
határozott, hogy az eszközvásárlási program bizonyos paramétereit ki kell igazítani az eszközvásárlási program
célkitűzéseinek elérése érdekében. A kiigazítások összhangban állnak a Kormányzótanács monetáris politikai
megbízatásával, teljes mértékben megfelelnek az eurorendszerbeli központi bankok Szerződéseken alapuló kötele
zettségeinek és megfelelően tükrözik a kockázatkezelési megfontolásokat.

(4)

Közelebbről, az eszközvásárlási program keretében történő vásárlások tervezett időhorizontját meg kell hosszab
bítani 2017. december végéig, szükség esetén még tovább, mindenesetre addig, amíg a Kormányzótanács az
inflációs pálya olyan tartós korrekcióját nem látja, amely összhangban áll a középtávon 2 % alatti, de ahhoz
közeli inflációs ráták elérésére irányuló céljával.

(5)

Az eszközvásárlási program keretében történő havi vásárlások révén együttesen a piac részére juttatott likvidi
tásnak 2017. március végéig 80 milliárd eurót kell kitennie. 2017. áprilistól az eszközvásárlási program
keretében történő összesített havi vásárlásokat 60 milliárd eurós lépésekben kell folytatni 2017. decemberig,
szükség esetén még tovább, mindenesetre addig, amíg a Kormányzótanács az inflációs pálya olyan tartós
korrekcióját nem látja, amely összhangban áll inflációs céljával. Ha időközben a kilátások kevésbé kedvezővé
válnak, vagy a pénzügyi feltételek az inflációs pálya tartós korrekciója felé történő haladással összeegyeztethe
tetlenné válnak, a Kormányzótanács növelni szándékozik a program méretét és/vagy meghosszabbítani annak
időtartamát.

(6)

Az eszközvásárlási program keretében történő vásárlásoknak a tervezett időhorizont alatti folyamatos zavartalan
végrehajtásának biztosítása érdekében az eszközvásárlási program keretében a szükséges mértékig meg kell
engedni az EKB betéti rendelkezésre állásának kamatlába alatti lejáratig számított hozamú értékpapírok vásárlását.

(1) EKB/2014/40 határozat (2014. október 15.) a harmadik fedezettkötvény-vásárlási program végrehajtásáról (HL L 335., 2014.11.22.,
22. o.).
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Az EKB/2014/40 határozatot erre tekintettel megfelelően módosítani szükséges,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk
Módosítás
Az EKB/2014/40 határozat 2. cikke a következő 7. ponttal egészül ki:
„7. A betéti rendelkezésre állás kamatlábával egyenlő vagy afölötti, lejáratig számítottan negatív hozamú (vagy ún.
yield to worst), nominális fedezett kötvények vásárlása megengedett. A betéti rendelkezésre állás kamatlába alatti,
lejáratig számítottan negatív hozamú (vagy ún. yield to worst), nominális fedezett kötvények vásárlása
a szükséges mértékig megengedett.”
2. cikk
Hatálybalépés
Ez a határozat 2017. január 13-án lép hatályba.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2017. január 11-én.
az EKB Kormányzótanácsa részéről
az EKB elnöke
Mario DRAGHI

