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Szanowny Panie Pośle,
dziękuję za Pańskie pismo, które przekazał mi przewodniczący Komisji Gospodarczej i Monetarnej Roberto
Gualtieri wraz z listem przewodnim z 4 czerwca 2015 r.
Wszystkie środki polityki pieniężnej stosowane przez EBC służą realizacji jego głównego zadania, jakim jest
utrzymanie stabilności cen w strefie euro. Dotyczy to również rozszerzonego programu skupu aktywów (asset
purchase programme – APP), który obejmuje programy skupu papierów wartościowych zabezpieczonych
aktywami i obligacji zabezpieczonych, a także skup na rynku wtórnym denominowanych w euro papierów
wartościowych o ratingu inwestycyjnym wyemitowanych przez rządy krajowe i agencje ze strefy euro oraz
instytucje europejskie.
Decyzja o uruchomieniu rozszerzonego programu skupu aktywów zapadła w związku z poważnymi obawami,
że na oczekiwania inflacyjne zaczęło przekładać się uporczywe utrzymywanie się inflacji znacznie poniżej
poziomu, jaki Rada Prezesów EBC uważa za najbardziej spójny ze swoim celem statutowym, czyli
stabilnością cen.
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Jako że podstawowe stopy procentowe doszły już do dolnej granicy, Rada Prezesów postanowiła rozpocząć
bezwarunkowy skup papierów wartościowych mających potencjalnie duży wpływ na sytuację gospodarstw
domowych i firm ze strefy euro w zakresie finansowania. Od poprawy tej sytuacji zależy, czy polityka
pieniężna – realizowana za pomocą środków konwencjonalnych i niekonwencjonalnych – będzie korzystnie
oddziaływać na poziom inflacji i wzrost gospodarczy.
Skup w ramach rozszerzonego programu – średnio na kwotę 60 mld euro miesięcznie – ma być prowadzony
do końca września 2016 r., a w każdym razie tak długo, aż Rada Prezesów nie stwierdzi trwałego
dostosowania ścieżki inflacji odpowiadającego jej celowi inflacyjnemu: poniżej, ale blisko 2% w średnim
okresie.
Z wyrazami szacunku
[podpis]
Mario Draghi
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