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Предложение за резолюция на Европейския парламент относно анулирането на 

държавните дългови инструменти, закупени и притежавани от ЕЦБ 

Европейският парламент, 

– като взе предвид член 133 от своя правилник, 

А. като има предвид, че ЕЦБ досега е закупила държавни дългове в размер на повече 

1 000 милиарда евро в държавите от еврозоната; 

Б. като отбелязва, че в контекста на това закупуване, вече беше създадена и пусната 

на пазара равностойна парична маса и че това не доведе до каквото и да било 

увеличение на инфлацията, която остава далече от поставената цел; 

В. като има предвид, че бюджетът на ЕЦБ не се състои от нормалните счетоводни 

позиции, а че неговите пасиви се състоят от създадената от нея парична маса и че 

следователно тя може спокойно да работи с отрицателен счетоводен капитал без 

никакви последствия, доколкото става въпрос просто за счетоводна единица; 

Г. като отбелязва необходимостта от политическия дебат да отпадне изкуствения 

проблем за размера на държавния дълг, който представлява просто частните 

спестявания и който, при ситуация на нулеви лихвени проценти, може да бъде 

разменен срещу еквивалентна по размер парична маса, създадена от ЕЦБ, без 

последствия; 

1. призовава ЕЦБ да пристъпи към анулирането на всички държавни дългови 

инструменти, които е закупила и притежава в рамките на програмата за 

увеличаване на паричната маса, като уведоми Евростат и статистическите 

институти на съответните държави членки относно размера на анулираните суми, 

така че те да могат да предвидят намаляването, в същия размер, на изчисления 

дълг в публичните финансови индекси въз основа на показателя дълг/БВП. 


