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EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2017/103
av den 11 januari 2017
om ändring av beslut (EU) 2016/948 om genomförandet av programmet för köp av värdepapper
från företagssektorn (ECB/2017/4)
ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 127.2 första strecksatsen,
med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 12.1 andra
stycket jämförd med artikel 3.1 första strecksatsen och artikel 18.1, och
av följande skäl:
(1)

Genom Europeiska centralbankens beslut (EU) 2016/948 (ECB/2016/16) (1) inrättades ett program för köp av
värdepapper från företagssektorn (CSPP). Tillsammans med det tredje programmet för köp av säkerställda
obligationer, programmet för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar samt programmet för köp av
den offentliga sektorns tillgångar på andrahandsmarknaderna utgör CSPP en del av det expanderade programmet
för köp av tillgångar (nedan kallat APP). Syftet med APP är att ytterligare förbättra den penningpolitiska transmis
sionsmekanismen, underlätta kreditgivningen i euroområdet, medföra lättnader i hushållens och företagens
lånevillkor samt bidra till att inflationstakten åter närmar sig 2 procent på medellång sikt, i enlighet med ECB:s
huvudmål om att upprätthålla prisstabilitet.

(2)

APP är en proportionerlig åtgärd som syftar till att minska riskerna i fråga om prisutvecklingsprognosen,
eftersom programmet kommer att leda till ytterligare lättnader i de monetära och finansiella villkoren, bland
annat de som är av betydelse för lånevillkoren för icke-finansiella bolag och hushåll i euroområdet, något som
stimulerar den samlade konsumtionen och investeringarna i euroområdet och i slutänden bidrar till att
inflationstakten på medellång sikt återgår till en nivå som ligger strax under 2 procent. APP är helt i linje med de
skyldigheter som centralbankerna i Eurosystemet ska uppfylla enligt fördragen, inklusive förbudet mot monetär
finansiering, och påverkar inte Eurosystemets sätt att fungera i enlighet med principen om en öppen
marknadsekonomi med fri konkurrens.

(3)

Den 8 december 2016 beslutade ECB-rådet, i linje med sitt mandat att säkerställa prisstabilitet, att vissa av APP:s
parametrar bör justeras för att uppnå målen för APP. Justeringarna är i linje med ECB-rådets penningpolitiska
mandat och de skyldigheter som centralbankerna i Eurosystemet ska uppfylla enligt fördragen samt beaktar
viktiga riskhanteringsaspekter.

(4)

Mer specifikt bör tidshorisonten för köp inom ramen för APP förlängas till utgången av december 2017, och vid
behov ännu längre, och under alla förhållanden fram till dess att ECB-rådet ser en varaktig justering av inflations
utvecklingen som är i linje med syftet att uppnå en inflationstakt som ligger strax under 2 procent på medellång
sikt.

(5)

Den likviditet som marknaden tillförs genom de samlade månadsköpen under APP bör ligga kvar på nivån
80 miljarder euro fram till utgången av mars 2017. Från och med april 2017 bör de samlade månadsköpen
under APP motsvara 60 miljarder euro fram till utgången av mars 2017, och vid behov ännu längre, och under
alla förhållanden fram till dess att ECB-rådet ser en varaktig justering av inflationsutvecklingen som är i linje med
inflationsmålet. Om utsikterna försämras under tiden, eller om de finansiella förhållandena är inkonsistenta med
en varaktig justering av inflationstakten mot inflationsmålet, avser ECB-rådet att öka programmets omfattning
och/eller förlänga löptiden.

(6)

För att trygga ett smidigt genomförande av köpen inom ramen för APP över den planerade tidshorisonten, bör
man i nödvändig utsträckning tillåta att värdepapper som köps inom ramen för APP har en avkastning fram till
förfallodagen som understiger räntan på ECB:s inlåningsfacilitet.

(7)

Beslut (EU) 2016/948 (ECB/2016/16) bör därför ändras i enlighet med detta.

(1) Europeiska centralbankens beslut (EU) 2016/948 av den 1 juni 2016 om genomförandet av programmet för köp av värdepapper från
företagssektorn (ECB/2016/16) (EUT L 157, 15.6.2016, s. 28).
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Ändring
Artikel 2.5 i beslut (EU) 2016/948 (ECB/2016/16) ska ersättas med följande:
”5.
Det är tillåtet att köpa företagsobligationer till nominellt värde med negativ avkastning fram till förfallodagen
(eller med lägsta möjliga avkastning) som är lika med eller högre än räntan på inlåningsfaciliteten. I nödvändig
utsträckning är det tillåtet att köpa företagsobligationer till nominellt värde med negativ avkastning fram till
förfallodagen (eller med lägsta möjliga avkastning) som understiger räntan på inlåningsfaciliteten.”
Artikel 2
Ikraftträdande
Detta beslut träder i kraft den 13 januari 2017.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 11 januari 2017.
På ECB-rådets vägnar
Mario DRAGHI

ECB:s ordförande

