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Wspólny komunikat
W dniu 26 kwietnia 2013 r. w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli państw UE 10
plus Chorwacja, którego celem było omówienie kwestii współpracy tych krajów z EBOR.
Było to już piąte spotkanie w tym składzie – dotychczasowe spotkania organizowane były
corocznie od 2009 r. Dyskusja dotyczyła zwłaszcza następujących tematów:





Prognoza makroekonomiczna dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej;
Wspólny Plan Działań międzynarodowych instytucji finansowych i jego praktyczne
implikacje dla Środkowej, Wschodniej i Południowej Europy;
Zaangażowanie EBOR w krajach UE 10 i w Chorwacji oraz innych strategicznych
regionach;
Zasady procesu graduacji i post-graduacji.

Zdaniem uczestników spotkania, zewnętrzne otoczenie gospodarek ich krajów ulega
stopniowemu pogorszeniu od połowy 2011 r. Kryzys w strefie euro wpływał zarówno na
sektor realny gospodarek, jak i na sektor finansowy, zwłaszcza na sektor bankowy, czyniąc
go szczególnie narażonym na ryzyko delewarowania. Innym ważnym czynnikiem mającym
wpływ na pogorszenie wyników gospodarczych poszczególnych krajów była postępująca
konsolidacja fiskalna. Obserwowane spowolnienie gospodarcze wynika przede wszystkim ze
spadku popytu zagranicznego i utrzymującego się na niskim poziomie popytu krajowego.
Rozwój gospodarczy reprezentowanych na spotkaniu krajów jest nadal obciążony ryzykiem
spowolnienia w związku z niestabilną sytuacją w strefie euro. Dlatego też wszyscy
uczestnicy spotkania pozytywnie ocenili zaangażowanie EBOR w regionie oraz jego wkład
w działania antykryzysowe prowadzone przez międzynarodowe instytucje finansowe.
Przedstawiciele państw UE 10 plus Chorwacja wyrazili uznanie dla wysiłków podjętych
przez Kierownictwo EBOR w celu przygotowania Post-graduacyjnej strategii operacyjnej
(Post-graduation operational approach). Przedstawiona propozycja została zdecydowanie
udoskonalona w stosunku do jej zeszłorocznego kształtu i wydaje się być lepiej dostosowana
do tego typu działań Banku. Przedstawiciele państw UE10 plus Chorwacja pozytywnie
oceniają fakt, że dokument porusza szereg kwestii podniesionych w trakcie ubiegłorocznego
spotkania w Bratysławie, takich jak kwestie rozwoju działalności gospodarczej, handlu i
inwestycji transgranicznych, promowania współpracy regionalnej oraz wymiany wiedzy
pomiędzy krajami, które zakończyły proces graduacji i tymi, które są nadal objęte
działaniami EBOR. Uczestnicy spotkania wyrazili gotowość dalszego wspierania prac
Kierownictwa EBOR nad sfinalizowaniem strategii, która ułatwiłaby proces graduacji i
służyła całemu Bankowi. Przypomnieli oni, iż inicjatywa rozpoczęcia procesu graduacji
powinna należeć do danego kraju objętego działaniem EBOR. Każdy kraj powinien być
poddany indywidualnej ocenie, która powinna być przeprowadzana na wniosek kraju
objętego działaniem EBOR, który ma zamiar rozpocząć proces graduacji.

