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Prof. dr hab. Krystyna
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Micha∏owska-Gorywoda
Katedra Mi´dzynarodowych
Europejskich, ani Unii Europejskiej. Jest
Organizacji Gospodarczych
on natomiast bankiem mi´dzypaƒstwoProfesora Jeana Monneta
wym, dysponujàcym pe∏nà autonomià, poSzko∏a G∏ówna Handlowa
wo∏anym do realizacji zadaƒ b´dàcych
istotnym elementem procesów integracyjnych w ramach UE. EBI ma
osobowoÊç prawnà, w zwiàzku z czym mo˝e byç stronà przed sàdami
wspólnotowymi i sàdami krajowymi. Za∏o˝ono go 25 marca 1957 r.
na podstawie postanowieƒ Traktatu Rzymskiego ustanawiajàcego
EWG (obecnie WE), a dzia∏alnoÊç rozpoczà∏ 1 stycznia 1958 r.
Statut EBI sporzàdzono w formie Protoko∏u (nr A) za∏àczonego
do Traktatu Rzymskiego o EWG i stanowiàcego, zgodnie z postanowieniami art. 311 Traktatu o WE, jego integralnà cz´Êç. Status prawny
Banku oraz jego zadania sà regulowane przez art. 266 i 267 Traktatu
o WE, a tak˝e przez postanowienia samego Protoko∏u. Siedzibà EBI
jest Luksemburg.

Cz∏onkostwo i kapita∏ zak∏adowy
Cz∏onkami EBI sà paƒstwa cz∏onkowskie UE, które wnios∏y wk∏ad
do jego kapita∏u zak∏adowego. Kapita∏ zak∏adowy EBI pochodzi wi´c
z wk∏adów paƒstw cz∏onkowskich i ze Êrodków uzyskanych na mi´dzynarodowych rynkach kapita∏owych. WielkoÊç udzia∏u poszczególnych
Narodowy
Bank
Polski
Narodowy
Bank
Polski

248

Instytucje finansowe Unii Europejskiej: Europejski Bank Inwestycyjny
i Europejski Bank Centralny

paƒstw cz∏onkowskich w kapitale zak∏adowym jest okreÊlana na podstawie wartoÊci PKB danego kraju i liczby jego mieszkaƒców. Paƒstwa
cz∏onkowskie wp∏acajà 20% ogólnej sumy subskrybowanego kapita∏u
(1/4 w z∏ocie, a 3/4 w walutach narodowych). Pozosta∏a cz´Êç ma charakter funduszu gwarancyjnego za zobowiàzania EBI i jest wp∏acana na ˝àdanie Banku. Zarówno subskrybowany kapita∏, jak i wielkoÊç
udzia∏u paƒstw cz∏onkowskich mogà byç zwi´kszone na mocy jednomyÊlnej decyzji Rady Gubernatorów, co ju˝ kilkakrotnie mia∏o miejsce.
Równie˝ przystàpienie nowych paƒstw cz∏onkowskich do UE powoduje zwi´kszenie kapita∏u zak∏adowego Banku.
Pierwotna wartoÊç kapita∏u zak∏adowego EBI w 1958 r. stanowi∏a
1
1 mld jednostek rozrachunkowych . Od 1 stycznia 1999 r. kapita∏ zak∏adowy Banku wynosi 100 mld euro. Udzia∏ poszczególnych paƒstw
cz∏onkowskich Banku w tym kapitale przedstawia tabela 1.
Tabela 1
Niemcy
Francja
W∏ochy
Wielka Brytania
Hiszpania
Belgia
Holandia
Szwecja
Dania
Austria
Finlandia
Grecja
Portugalia
Irlandia
Luksemburg

17.766.355.000
17.766.355.000
17.766.355.000
17.766.355.000
6.530.656.000
4.924.710.000
4.924.710.000
3.267.057.000
2.493.522.000
2.444.649.000
1.404.544.000
1.335.817.000
860.858.000
623.380.000
124.677.000

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

èród∏o: Statue of the European Investment Bank, Luxemburg 1999, s. 4.

1 Europejska jednostka rozrachunkowa utworzona w 1958 r. na mocy art. 4 Statutu Banku oparta zosta∏a na parytecie z∏ota 1 j. r. = 0,8867088 g z∏ota = 1 USD.
10 lipca 1974 r. zdecydowano, ˝e b´dzie ona okreÊlona przez koszyk walut ka˝dego z paƒstw WE.
Od 1 stycznia 1981 r. jednostka nosi∏a nazw´ Europejskiej Jednostki Walutowej (European Currency Unit – ECU) i by∏a podstawà wszelkich rozliczeƒ. W miar´ przyst´powania nowych paƒstw
do Wspólnot sk∏ad koszyka walut ECU si´ zmienia∏. Kursy poszczególnych walut w stosunku
do ECU by∏y og∏aszane codziennie w „Dzienniku Urz´dowym Wspólnot”. Od 1 stycznia 1999 r.
jednostkà ksi´gowania jest euro. Mi´dzynarodowy kod ISO dla euro to EUR.
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Bank mo˝e zwi´kszyç Êrodki finansowe poprzez zaciàganie po˝yczek
i emisj´ obligacji do wysokoÊci 250% swego kapita∏u zak∏adowego. Po˝yczki i obligacje majà du˝o wi´ksze znaczenie jako êród∏o pozyskiwania Êrodków na inwestycje ni˝ wk∏ady paƒstw cz∏onkowskich.

Cele, zasady i g∏ówne obszary dzia∏alnoÊci
Zgodnie z art. 267 Traktatu o WE, zadaniem EBI jest przyczynianie
si´, dzi´ki Êrodkom pochodzàcym z rynku kapita∏owego i êróde∏
w∏asnych, do zrównowa˝onego i stabilnego rozwoju rynku wewn´trznego Wspólnoty.
Dzia∏ajàc jako instytucja non profit, EBI udziela po˝yczek i gwarancji,
umo˝liwiajàcych finansowanie projektów we wszystkich sektorach gospodarki. Projekty finansowane przez Bank na terytorium UE muszà
przyczyniaç si´ do realizacji takich celów, jak:
• wspieranie rozwoju mniej rozwini´tych regionów UE,
• modernizacja lub przekszta∏cenia przedsi´biorstw bàdê tworzenie,
w zwiàzku ze stopniowym organizowaniem wspólnego rynku nowych placówek, które ze wzgl´du na swoje rozmiary lub swój charakter nie mogà byç w pe∏ni finansowane ze Êrodków b´dàcych
do dyspozycji poszczególnych cz∏onków Wspólnoty,
• finansowanie przedsi´wzi´ç, którymi zainteresowanych jest wspólnie kilku cz∏onków Wspólnoty i które, ze wzgl´du na swoje rozmiary lub na swój charakter, nie mogà byç w pe∏ni sfinansowane ze
Êrodków b´dàcych do dyspozycji poszczególnych cz∏onków Wspólnoty,
• poprawa stanu europejskiej infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej,
• ochrona Êrodowiska naturalnego, podnoszenie poziomu ˝ycia oraz
promowanie rozwoju terenów zurbanizowanych,
• osiàganie celów wspólnotowych w zakresie energetyki,
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• podnoszenie mi´dzynarodowej konkurencyjnoÊci przemys∏u,
• wspieranie dzia∏alnoÊci ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw,
• rozbudowa i modernizacja infrastruktury miejskiej w sektorze
ochrony zdrowia i edukacji w ramach Amsterdamskiego Programu
Dzia∏aƒ Specjalnych (Amsterdam Special Action Programme), wspierajàcego wzrost gospodarczy i wzrost zatrudnienia.
Poza terytorium UE Bank kieruje si´ zasadami wspólnotowej polityki
wspierania rozwoju, udzielajàc kredytów na inwestycje w ponad 120
krajach Afryki, Karaibów i Pacyfiku, w basenie Morza Âródziemnego,
w Europie Ârodkowej i Wschodniej oraz w Azji i Ameryce ¸aciƒskiej.
Rozszerzenie dzia∏alnoÊci EBI na obszary inne ni˝ terytorium UE by∏o
mo˝liwe w wyniku upowa˝nienia Banku do takiej dzia∏alnoÊci przez jego paƒstwa cz∏onkowskie.
W ramach zadaƒ wyznaczonych przez postanowienia art. 267 Traktatu
o WE Bank udziela kredytów i gwarancji po˝yczkobiorcom, zarówno prywatnym, jak i publicznym, wspierajàc inwestycje realizowane we wszystkich sektorach gospodarki – przy czym sà to, zazwyczaj, projekty na du˝à
skal´. Umowy sà zawierane przez Bank bezpoÊrednio z wnioskodawcami
bàdê z podmiotami poÊredniczàcymi (rzàdy, banki) – w zale˝noÊci
od wielkoÊci projektu. Rzàdy paƒstw sà podmiotami umów kredytowych
z regu∏y w przypadku projektów o wartoÊci przekraczajàcej 25 mln euro.
Projekty Êredniej wielkoÊci sà natomiast finansowane poÊrednio, przez linie kredytowe udost´pniane bankom i innym instytucjom finansowym,
dzia∏ajàcym na poziomie lokalnym, regionalnym lub europejskim. EBI
wymaga dla swoich po˝yczek i linii kredytowych gwarancji paƒstwa lub
innych instytucji o pierwszorz´dnej wiarygodnoÊci finansowej – z wyjàtkiem tych, w przypadku których po˝yczkobiorcà jest rzàd. Udzielenie po˝yczki na realizacj´ konkretnego projektu wymaga tak˝e zaanga˝owania
innych êróde∏ finansowych. EBI jest bowiem uzupe∏niajàcym êród∏em finansowania, którego udzia∏ w realizowanych inwestycjach nie przekracza
50%. W praktyce projekty wspomagane przez Bank sà bardzo cz´sto
wspó∏finansowane przez najbardziej wiarygodne mi´dzynarodowe instytucje finansowe, wÊród których g∏ówne miejsce zajmuje Bank Âwiatowy.
EBI udziela po˝yczek Êrednio- i d∏ugoterminowych. W przypadku inwestycji przemys∏owych okres kredytowania wynosi 7–11 lat, natoNarodowy Bank Polski
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miast w odniesieniu do przedsi´wzi´ç infrastrukturalnych, w tym tak˝e z dziedziny energetyki, do 20 lat.
Poniewa˝ kryterium dzia∏alnoÊci EBI nie jest maksymalizacja zysków, warunki udzielania pomocy finansowej sà bardzo korzystne,
na co wp∏ywajà tak˝e: wysoka wiarygodnoÊç finansowa Banku (najwy˝szy wskaênik AAA) i jego udzia∏owców, niezale˝noÊç stosowanych kryteriów, dotychczasowe osiàgni´cia i tradycje u∏atwiajàce
pozyskiwanie Êrodków na mi´dzynarodowym rynku kapita∏owym.
Oprocentowanie po˝yczek ustalane jest dwojako: EBI okreÊla poziom sta∏ej stopy procentowej z jednoczesnym zastosowaniem
zmiennego koszyka walut lub te˝ zmiennà stop´ procentowà – w tej
opcji kredyt okreÊlony jest w jednej walucie. Stopy procentowe
ustalane sà przez EBI cztery razy w roku i odzwierciedlajà koszty
dzia∏alnoÊci Banku w poprzednim okresie. Ich wysokoÊç jest jednakowa dla wszystkich wnioskodawców. Okres karencji sp∏aty po˝yczek jest zró˝nicowany: zale˝y od d∏ugoÊci okresu kredytowania,
z regu∏y jednak nie przekracza 5 lat.
Poniewa˝ EBI anga˝uje si´ w finansowanie ró˝norodnych inwestycji,
wymagajàcych zró˝nicowanej dokumentacji, nie istnieje standardowy, ustalony przez Bank, zestaw dokumentów przedk∏adanych
przez wnioskodawc´ ubiegajàcego si´ o po˝yczk´. Przygotowano
natomiast ogólny zestaw informacji pomocnych przy wype∏nianiu
wniosków aplikacyjnych. Zgodnie z nimi, podmioty takie jak przedsi´biorstwa powinny umieÊciç we wniosku stosowne informacje dotyczàce ich statusu prawnego, udzia∏owców, g∏ównych partnerów
i ich wyników finansowych. Poza tym wniosek musi zawieraç tak˝e
dane techniczne dotyczàce realizowanego projektu (wielkoÊç produkcji, rodzaj stosowanych technologii itp.), ekonomiczne (sprzeda˝, pozycja na rynku, przewidywane tendencje kszta∏towania si´
poziomu cen, popytu, odniesienie do zewn´trznych uwarunkowaƒ
gospodarczych itp.), finansowe (plan realizacji projektu, harmonogram wydatków itd.). Wszystkie te informacje sà podstawà oceny
projektu i podlegajà skrupulatnej analizie ze strony pracowników
Banku.
EBI przywiàzuje du˝à wag´ do wst´pnej oceny projektów (project appraisal). Projekty analizowane sà przez grup´ in˝ynierów, ekonomiNarodowy Bank Polski
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stów i analityków finansowych, wspó∏pracujàcych tak˝e z wnioskodawcà. W pierwszej kolejnoÊci ocena wniosku skupia si´ na tzw. odpowiednioÊci (liability of the project), to znaczy odpowiedzi na pytanie, czy przyczynia si´ on do realizacji tych wspólnotowych celów,
za których promocj´ EBI jest odpowiedzialny. ZgodnoÊç charakteru
inwestycji z priorytetami dzia∏alnoÊci EBI, które sà z kolei konsekwencjà kierunków przyj´tych w politykach wspólnotowych, jest
istotnym czynnikiem wp∏ywajàcym na decyzj´ o przyznaniu dofinansowania. Ocenie podlega tak˝e strona ekonomiczna, techniczna i finansowa wniosku. Szczególnà uwag´ zwraca si´ na kwestie
ochrony Êrodowiska oraz zgodnoÊç wniosków z prawem. Ocena
projektu jest dokonywana na proÊb´ instytucji, która ze strony danego paƒstwa zajmuje si´ wspó∏pracà z Bankiem. Koszt oceny projektu ponosi EBI. Ca∏a procedura jest poufna, a jej realizacja,
z udzia∏em kredytobiorcy, umo˝liwia mu wykorzystanie doÊwiadczenia i wiedzy fachowej pracowników Banku, zdobytych podczas
pracy nad projektami przygotowywanymi w paƒstwach cz∏onkowskich Unii. Analizujàc przygotowanie inwestycji, Bank uwzgl´dnia
tak˝e, poza opinià paƒstwa cz∏onkowskiego zaanga˝owanego
w projekt, opini´ Komisji Europejskiej.
Po zakoƒczeniu oceny projekt jest przekazywany do analizy i aprobaty Zarzàdu, a nast´pnie do Rady Dyrektorów, która podejmuje
ostatecznà decyzj´ o udzieleniu po˝yczki.
Od momentu podpisania kontraktu po˝yczkowego realizacja projektu jest stale monitorowane przez EBI, dzi´ki czemu mo˝e on odpowiednio reagowaç w sytuacji wystàpienia dodatkowych potrzeb
finansowych, jak równie˝ stoi na stra˝y w∏aÊciwego, zgodnego
z prawem i pierwotnym przeznaczeniem wykorzystania przyznanych Êrodków. Ostatecznie Bank ocenia, czy inwestycja zosta∏a zrealizowana zgodnie z umowà i ocenia jej rezultaty.
Finansowanie inwestycji ze Êrodków w∏asnych Banku jest kierowane
do rzàdów wszystkich paƒstw, natomiast ze Êrodków obcià˝onych ryzykiem kredytowym realizuje si´ projekty inicjowane przez rzàdy
paƒstw cz∏onkowskich UE oraz rzàdy paƒstw b´dàcych stronà umów
zawieranych przez Wspólnot´. Bank wymaga od instytucji ubiegajàcych si´ o dofinansowanie publikowania og∏oszeƒ o przetargach na realizacj´ projektów w Dzienniku Urz´dowym UE oraz, jeÊli tylko jest to
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niezb´dne, w innych publikatorach, np. o charakterze lokalnym. Inwestorzy sà zobowiàzani do stosowania formularzy wype∏nionych
w jednym z oficjalnych j´zyków Unii (obecnie jest ich 11), zgodnych
z mi´dzynarodowymi standardami i specyfikacjami. Nie bierze si´ pod
uwag´ narodowoÊci wnioskodawcy inwestora; projekty oceniane sà
wy∏àcznie pod wzgl´dem formalnym i merytorycznym.
Zasady ustanowione przez Bank, dotyczàce procedur ubiegania si´
o dofinansowanie projektów realizowanych poza obszarem UE, nak∏adajà na wnioskodawców pe∏nà odpowiedzialnoÊç za realizacj´ inwestycji – w szczególnoÊci dotyczy to jej aspektów prawnych, takich
jak np. odpowiednie wype∏nienie specyfikacji przetargowej czy administrowanie projektem. Udzia∏ EBI ogranicza si´ do kontrolowania stopnia wype∏nienia warunków, które stanowi∏y podstaw´ podj´cia pozytywnej decyzji o przyznaniu dofinansowania, zgodnoÊci
zastosowanych procedur z tymi, które obowiàzujà w Banku.
W stowarzyszonych z WE paƒstwach Europy Ârodkowej i Wschodniej
EBI anga˝uje swoje Êrodki przede wszystkim w projekty zmierzajàce
do rozwoju infrastruktury (transport, telekomunikacja, energetyka),
poprawy stanu Êrodowiska naturalnego i zwi´kszenia konkurencyjnoÊci przedsi´biorstw. W dziedzinie transportu i telekomunikacji projekty te s∏u˝yç majà modernizacji narodowych sieci transportowych oraz
rozwojowi ich po∏àczeƒ z sieciami innych paƒstw, w tym g∏ównie
cz∏onków UE (Trans European Networks – TEN-s).
Na obszarze ponad 70 krajów Afryki, Karaibów i Pacyfiku stowarzyszonych z WE, poprzednio w ramach Konwencji z Lome, a od czerwca 2000 r.
Konwencji z Cotonou, Êrodki finansowe EBI przeznaczane sà przede
wszystkim na budow´ podstawowej infrastruktury niezb´dnej do rozwoju gospodarczego tych krajów (budowa i modernizacja elektrowni, budowa linii przesy∏u energii, eksploatacja z∏ó˝ gazu i ropy naftowej).
W ostatnich latach EBI prowadzi bardzo aktywnà dzia∏alnoÊç w ramach nowej polityki Êródziemnomorskiej UE. Polityka UE w tym regionie, której ramy okreÊla Deklaracja barceloƒska z 1995 r., zmierza
do utworzenia do 2010 r. EuroÊródziemnomorskiego partnerstwa ekonomicznego, finansowego, politycznego, kulturalnego i spo∏ecznego.
Paƒstwa Êródziemnomorskie uzyska∏y bezzwrotnà pomoc finansowà
(program MADA) oraz dost´p do kredytów EBI. Ze Êrodków Banku sà
Narodowy Bank Polski
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Tabela 2

Po˝yczki udzielone przez EBI w 2000 r. i w latach 1996-2000

Kraj
Belgia
Dania
Niemcy
Grecja
Hiszpania
Francja
Irlandia
W∏ochy
Luksemburg
Holandia
Austria
Portugalia
Finlandia
Szwecja
Wielka Brytania
Inne
Ogólnie UE
Kraje kandydujàce
(w tym pomoc przedakcesyjna)
Ogólnie kraje kandydujàce
Kraje Êródziemnomorskie
(z wyjàtkiem Cypru i Malty)
AKP, terytoria zamorskie, RPA
Azja, Ameryka ¸aciƒska
Ba∏kany
¸àcznie inne kraje
¸àcznie

2000
mln EUR
503
991
6.038
1.712
4.199
3.323
419
5.640
200
260
735
1.852
525
621
3.303
321
30.644
2.948
1.618
2.948
1.214
541
532
154
2.441
36.033

1996-2000
%
mln EUR
%
2,3
3.384
1,4
2,8
4.060
2,8
15,9
16,8 23.281
3,6
5.335
4,8
11,4
11,7 16.667
10,7
9,2 15.684
0,8
1.165
1,2
14,8
15,7 21.718
0,3
510
0,6
1,5
2.161
0,7
1,9
2.744
2,0
5,2
7.604
5,1
1,6
2.356
1,5
2,5
3.600
1,7
10,8
9,2 15.877
0,9
1.286
0,9
86,8
85,0 127.431
7,1
8,2 10.398
3,0
4.455
4,5
7,1
8,2 10.398
4.595
3,4
2.459
1,5
1.627
1,5
318
0,4
8.999
6,8
100,0 146.828

3,1
1,7
1,1
0,2
6,1
100,0

èród∏o: EBI, Informator I – 2001 nr 107.

finansowane inwestycje g∏ównie w dziedzinie infrastruktury, ochrony
Êrodowiska, telekomunikacji, przemys∏u i turystyki.

Mechanizm podejmowania decyzji
Organy
Bank ma w∏asnà struktur´ administracyjnà i samodzielne organy decyzyjne, wyraênie oddzielone od innych organów (instytucji) UE, aczkolwiek ÊciÊle z nimi wspó∏pracujàce. Zgodnie z art. 8 Statutu EBI, Bank
jest kierowany i zarzàdzany przez:
Narodowy Bank Polski
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– Rad´ Gubernatorów,
– Rad´ Dyrektorów, zwanà równie˝ Radà Administracyjnà,
– Zarzàd,
– Komitet Kontrolerów (Rewidentów Ksi´gowych).

Rada Gubernatorów
Sk∏ada si´ ona z ministrów nominowanych przez paƒstwa cz∏onkowskie po jednym z ka˝dego paƒstwa. Do jej obowiàzków nale˝y:
1) ustalanie ogólnych kierunków polityki kredytowej Banku,
2) decydowanie o podwy˝szeniu kapita∏u zak∏adowego (art. 4 i 5
Statutu),
3) realizowanie uprawnieƒ przyznanych w art. 6 Statutu, odnoszàcych
si´ do preferencyjnych kredytów zaciàganych przez Bank w paƒstwach cz∏onkowskich UE,
4) powo∏ywanie cz∏onków Rady Dyrektorów i Komitetu Zarzàdzajàcego,
5) zatwierdzanie corocznego raportu na temat dzia∏alnoÊci EBI, przygotowywanego przez Rad´ Dyrektorów,
6) zatwierdzanie bilansu, rachunków zysku i strat,
7) zatwierdzanie procedur, formalnych zasad funkcjonowania Banku.
Ponadto, zgodnie z art. 18 Statutu, Rada Gubernatorów, dzia∏ajàc
na podstawie propozycji Rady Dyrektorów, podejmuje decyzj´
o przyznaniu kredytu na realizacj´ inwestycji realizowanej w ca∏oÊci lub cz´Êciowo poza obszarem UE. Rada jest równie˝ organem
w∏aÊciwym do decydowania o zawieszeniu operacji bankowych,
a tak˝e likwidacji Banku – w sytuacjach, kiedy zachodzi taka
koniecznoÊç.
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Rada podejmuje decyzje wi´kszoÊcià g∏osów jej cz∏onków. Wi´kszoÊç ta musi reprezentowaç co najmniej 50% kapita∏u zak∏adowego EBI. Ka˝de paƒstwo cz∏onkowskie dysponuje natomiast takà
liczbà g∏osów, jaka mu przys∏uguje podczas g∏osowania wa˝onego
w Radzie UE.

Rada Dyrektorów
Sk∏ada si´ ona z dyrektorów i 13 zast´pców. Sà oni mianowani
na kadencje 5-letnie. Niemcy, Francja, W∏ochy, Wielka Brytania majà
po 3 miejsca; Hiszpania ma 2 miejsca; pozosta∏e paƒstwa cz∏onkowskie majà po 1 miejscu, a 1 dyrektor jest mianowany przez Komisj´
Europejskà. Stosowne proporcje sà tak˝e zachowane w przypadku
zast´pców dyrektorów. Cz∏onkowie Rady Dyrektorów rekrutujà si´
z grona wysokich urz´dników banków, instytucji finansowych lub
gospodarczych, a ich niezale˝noÊç i kompetencje nie mogà budziç
wàtpliwoÊci. Majà oni status funkcjonariuszy europejskich i za swà
dzia∏alnoÊç odpowiadajà tylko przed Bankiem. Rada ma wy∏àczne
prawo podejmowania decyzji dotyczàcych przyznawania po˝yczek
i udzielania gwarancji bankowych, ustalania stóp procentowych,
a tak˝e zaciàgania po˝yczek przez Bank. Nadzoruje zgodnoÊç funkcjonowania Banku z postanowieniami Traktatu Rzymskiego i Statutu EBI oraz wytycznymi Rady Gubernatorów. Rada Dyrektorów
na koniec ka˝dego roku finansowego przedk∏ada Radzie Gubernatorów raport z dzia∏alnoÊci EBI, który, po uzyskaniu akceptacji, jest
publikowany. Pracami Rady Dyrektorów kieruje przewodniczàcy.

Zarzàd
Jest to organ wykonawczy EBI. Na jego czele stoi prezes, wspomagany przez 7 wiceprezesów. Sà oni mianowani przez Rad´ Gubernatorów na wniosek Rady Dyrektorów. Majà status funkcjonariuszy
europejskich i odpowiadajà tylko przed Bankiem. Ich kadencja trwa
6 lat i jest odnawialna. Organ ten zarzàdza bie˝àcà dzia∏alnoÊcià
Banku pod nadzorem Rady Dyrektorów. Prezesowi Zarzàdu podlega personel EBI. Jest on zgrupowany w 7 Departamentach oraz
w Dziale Doradztwa Technicznego. W koƒcu 2000 r. personel EBI
liczy∏ 1.033 osoby.
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Komitet Kontrolerów (Rewidentów Ksi´gowych)
Sk∏ada si´ z 3 kontrolerów mianowanych przez Rad´ Gubernatorów spoÊród wysokich urz´dników organów kontrolnych paƒstw cz∏onkowskich
EBI na trzy lata, z mo˝liwoÊcià reelekcji. Sprawdza prawid∏owoÊç prowadzenia operacji oraz ksiàg Banku. Zatwierdza równie˝ bilans i rozrachunek
zysków i strat.

Procedura podejmowania decyzji
Decyzje poszczególnych organów EBI, w zale˝noÊci od ich rangi merytorycznej, mogà byç podejmowane jednomyÊlnie lub wi´kszoÊcià
g∏osów (ró˝ne warianty tej wi´kszoÊci). Przy podejmowaniu decyzji
kwalifikowanà (wa˝onà) wi´kszoÊcià g∏osów poszczególne paƒstwa
cz∏onkowskie EBI majà ró˝ne liczby g∏osów, w takich samych proporcjach jak w Radzie Unii. Posiedzenia organów Banku majà charakter zamkni´ty.
Wspó∏praca EBI z g∏ównymi organami (instytucjami) UE
Przyczyniajàc si´ do realizacji nadrz´dnych celów wspólnotowych –
umacniania procesów integracyjnych i zrównowa˝onego rozwoju gospodarczego Unii – EBI ÊciÊle wspó∏pracuje z innymi instytucjami
UE, jednoczeÊnie zachowujàc w∏asnà niezale˝noÊç administracyjnà
i procedury decyzyjne. Wspó∏dzia∏anie to gwarantuje optymalnà
efektywnoÊç stosowanych przez Bank instrumentów, umo˝liwia
wsparcie inwestycji o szczególnie istotnym, z punktu widzenia interesu wspólnotowego, znaczeniu, zarówno na obszarze Unii, jak i poza nià. EBI uczestniczy tak˝e w informowaniu innych instytucji UE,
jak równie˝ opinii publicznej o post´pach w realizacji celów wspólnotowych poprzez udzia∏ w przygotowywaniu ró˝nych publikacji
i raportów.
G∏ównym partnerem EBI jest Komisja Europejska. Instytucja ta, pe∏niàca w systemie instytucjonalnym UE funkcje inicjatywy ustawodawczej, zarzàdzania, kontroli i reprezentowania Unii na zewnàtrz, ma swà
reprezentacj´ w Radzie Dyrektorów EBI i opiniuje propozycje finansowe Banku. Wspó∏praca tych instytucji dotyczy w szczególnoÊci takich
kwestii, jak: wprowadzanie zasad polityki rozwoju regionalnego,
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ochrony Êrodowiska, transportu oraz realizacja przedsi´wzi´ç podejmowanych wspólnie z krajami spoza Unii.
Z Radà Unii, instytucjà wyposa˝onà przede wszystkim w kompetencje
ustawodawcze i koordynacji polityki gospodarczej paƒstw cz∏onkowskich
UE, EBI wspó∏pracuje w zakresie realizacji tych polityk wspólnotowych,
które odnoszà si´ do obszaru dzia∏aƒ Banku. Przewodniczàcy Banku ma
prawo uczestniczenia w posiedzeniach Rady Unii i prezentowania opinii
we wspólnych sprawach (rozwój transeuropejskich sieci transportowych,
komunikacyjnych, telekomunikacyjnych i innych, jak równie˝ w sprawach
dotyczàcych finansowych aspektów wspó∏pracy Unii z krajami trzecimi).
W ramach wspó∏pracy Banku z Radà Europejskà, nadrz´dnà instytucjà politycznà UE, nadajàcà impuls jej rozwojowi, wspomaga on przygotowywanie prac Rady oraz sporzàdza raporty na temat w∏asnego wk∏adu w realizacj´ celów wspólnotowych, jak równie˝ opracowuje prognozy w zakresie
przewidywanego wzrostu gospodarczego paƒstw cz∏onkowskich UE.
Szczególny wymiar ma wspó∏praca EBI z Parlamentem Europejskim,
którego znaczenie w systemie instytucjonalnym UE ciàgle roÊnie. Obie
instytucje informujà si´ wzajemnie o podejmowanych dzia∏aniach, inicjowane sà równie˝ wzajemne kontakty na wysokim szczeblu. Bank,
na zaproszenie Parlamentu, uczestniczy w pracach niektórych komisji
parlamentarnych, wspomaga opracowanie przez Rad´ Unii lub Komisj´ Europejskà odpowiedzi na pytania stawiane przez Parlament dotyczàce dzia∏aƒ EBI.
Wszelkie spory, które mogà wyniknàç mi´dzy Bankiem a paƒstwami
cz∏onkowskimi UE, rozstrzyga Trybuna∏ SprawiedliwoÊci, stojàcy
na stra˝y nienaruszalnoÊci postanowieƒ traktatów. Decyduje on równie˝ o legalnoÊci decyzji podejmowanych przez EBI i jego organy.
Na podstawie odpowiednich klauzul arbitra˝owych lub rozszerzajàcych jego kompetencje Trybuna∏ mo˝e równie˝ rozstrzygaç spory mi´dzy Bankiem a po˝yczkodawcami i po˝yczkobiorcami. Jest on równie˝
w∏aÊciwy do rozstrzygania sporów mi´dzy EBI a jego personelem.
Jako instytucja zarzàdzajàca publicznymi Êrodkami UE Bank podlega
kontroli Trybuna∏u Obrachunkowego, sprawujàcego nadzór nad gospodarkà finansowà Unii. Jest ona jednak ograniczona wy∏àcznie do dochodów i wydatków wspólnotowych, zarzàdzanych przez EBI.
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Bank jest, obok Komisji Europejskiej i 80 banków z obszaru Unii Europejskiej, g∏ównym udzia∏owcem utworzonego w 1994 r. Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, którego celem jest finansowanie infrastruktury transeuropejskiej oraz inwestycji kapita∏owych.

Europejski Bank Centralny
Geneza, cz∏onkostwo i status prawny Banku
Europejski Bank Centralny (EBC) jest najm∏odszà instytucjà finansowà
UE i jednà z najm∏odszych w Êwiecie. Z formalnoprawnego punktu widzenia jest on jednak nie instytucjà finansowà Unii, lecz jednym z najwa˝niejszych wyspecjalizowanych organów Wspólnoty Europejskiej
(ale nie Unii Europejskiej), którego dzia∏alnoÊç dotyczy wy∏àcznie obszaru Unii Gospodarczej i Walutowej. Powsta∏ 1 czerwca 1998 r. w wyniku przekszta∏cenia, dzia∏ajàcego podczas drugiego etapu budowy Unii
Gospodarczej i Walutowej, Europejskiego Instytutu Walutowego.
Utworzenie Banku jest konsekwencjà decyzji paƒstw cz∏onkowskich
UE o przejÊciu z dniem 1 stycznia 1999 r. do budowy trzeciego etapu
UGW i wprowadzeniu wspólnej waluty, euro. EBC zosta∏ ukszta∏towany na wzór banku centralnego Niemiec – Bundesbanku – ze wzgl´du
na jego renom´ i du˝à niezale˝noÊç od w∏adz politycznych oraz najlepsze przystosowanie do dzia∏ania w systemie paƒstwa federalnego. Wybór Bundesbanku jako wzorca cz´Êciowo by∏ równie˝ podyktowany
ch´cià zjednania dla UGW nieufnego spo∏eczeƒstwa niemieckiego. Siedzibà EBC jest Frankfurt nad Menem.
Podstaw´ prawnà powstania EBC stanowi traktat o WE, który jednoczeÊnie przewiduje utworzenie Europejskiego Systemu Banków Centralnych, ESBC (art. 8 Traktatu). Statuty EBC i ESBC zosta∏y, w formie
protoko∏u, do∏àczone do Traktatu o WE jako jego integralna cz´Êç.
W sk∏ad ESBC wchodzà: EBC i narodowe banki centralne 15 paƒstw cz∏onkowskich UE. EBC oraz narodowe banki centralne dwunastu (po przystàpieniu Grecji do strefy euro od 1 stycznia 2001 r.) paƒstw cz∏onkowskich
UE tworzà natomiast tzw. Eurosystem, potocznie okreÊlany jako Euroland.
Poza nim pozostajà ciàgle jeszcze Dania, Szwecja i Wielka Brytania.
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ESBC nie ma osobowoÊci prawnej. Takà osobowoÊç prawnà ma natomiast EBC. Na terytorium ka˝dego z paƒstw cz∏onkowskich korzysta
on z najszerszej zdolnoÊci prawnej, mo˝e nabywaç lub zbywaç ruchomoÊci i nieruchomoÊci oraz byç stronà przed sàdami wspólnotowymi
w zakresie legalnoÊci aktów prawnych, które ustanowi∏, oraz w sytuacji zaniechania dzia∏alnoÊci ustawodawczej (legitymacja bierna). Ma
równie˝ legitymacj´ czynnà do kwestionowania aktów innych organów
UE w celu ochrony w∏asnych uprawnieƒ.
EBC na terytorium paƒstw cz∏onkowskich korzysta z przywilejów i immunitetów o charakterze funkcjonalnym, czyli takich, jakie sà konieczne do wype∏nienia jego zadaƒ, na warunkach okreÊlonych w Protokole
w sprawie przywilejów i immunitetów, do∏àczonym do Traktatu o WE
oraz w Statucie Banku.
Bank jest instytucjà w pe∏ni niezale˝nà podczas wykonywania na∏o˝onych na niego zadaƒ. Niezale˝noÊç ta dotyczy tak˝e narodowych banków centralnych, tworzàcych wraz z EBC Europejski System banków
Centralnych oraz cz∏onków ich organów decyzyjnych. Oznacza to, ˝e
oni wszyscy nie ubiegajà si´ i nie przyjmujà ˝adnych instrukcji od instytucji lub organów Wspólnoty czy te˝ rzàdów paƒstw cz∏onkowskich
lub jakichkolwiek innych organizmów. Instytucje i organy Wspólnoty,
a tak˝e rzàdy paƒstw cz∏onkowskich ze swej strony zobowiàzujà si´
do przestrzegania tej niezale˝noÊci i niewywierania wp∏ywu na cz∏onków organów EBC i narodowych banków centralnych przy wykonywaniu ich obowiàzków.
Cz∏onkowie organów decyzyjnych i personel EBC oraz narodowych
banków paƒstw cz∏onkowskich nawet po zakoƒczeniu swych funkcji sà zwiàzani tajemnicà zawodowà.
EBC ma w∏asny bud˝et, niezale˝ny od bud˝etu Wspólnoty Europejskiej. Istnieje równie˝ wyraêna linia podzia∏u mi´dzy gestià EBC
a interesami finansowymi Wspólnoty.
Cele, zadania oraz kompetencje ESBC i EBC
Zgodnie z art. 105 Traktatu o WE, g∏ównym celem ESBC jest utrzymywanie stabilnoÊci cen. Bez uszczerbku dla tego g∏ównego celu
wspiera on ogólnà politykà gospodarczà realizowanà przez paƒstwa
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cz∏onkowskie UGW, przyczyniajàc si´ w ten sposób do realizacji zadaƒ sformu∏owanych w art. 2 Traktatu o WE.
Do podstawowych zadaƒ ESBC nale˝y:
• definiowanie i realizacja polityki pieni´˝nej Wspólnoty,
• przeprowadzanie operacji walutowych zgodnie z postanowieniami art. 111 Traktatu o WE,
• utrzymywanie oficjalnych rezerw walutowych paƒstw cz∏onkowskich i zarzàdzanie nimi,
• wspieranie sprawnego dzia∏ania systemów p∏atniczych.
Podczas realizacji swych zadaƒ ESBC przestrzega zasad gospodarki
rynkowej, w∏àczajàc w to wolnà konkurencj´. EBC pe∏ni funkcje doradcze wobec wszystkich planowanych dzia∏aƒ Wspólnoty obj´tych jego
kompetencjà, a w stosunku do w∏adz krajowych wydaje opinie w sprawach projektów aktów ustawodawczych dotyczàcych sfery jego uprawnieƒ. Na polecenie Rady Unii mo˝e tak˝e wykonywaç zadania zwiàzane
z nadzorem nad instytucjami kredytowymi i finansowymi (z wyjàtkiem
instytucji ubezpieczeniowych).
EBC przys∏uguje wy∏àczne prawo emisji banknotów euro we Wspólnocie. Takie banknoty, które sà ju˝ jedynym prawnym Êrodkiem p∏atniczym w paƒstwach cz∏onkowskich UGW, mogà byç emitowane przez
EBC i – z jego upowa˝nienia – narodowe banki centralne. Paƒstwa
cz∏onkowskie mogà równie˝ biç monety euro po uzyskaniu zgody EBC
w sprawie wielkoÊci emisji. Decyzje co do nomina∏ów i danych technicznych monet dopuszczonych do obiegu podejmuje Rada Unii po porozumieniu z EBC (art. 106 Traktatu o WE).
Kapita∏ zak∏adowy EBC
Zgodnie ze statutem, kapita∏ EBC wynosi 5 mld euro. Mo˝e byç podwy˝szony decyzjà Rady Zarzàdzajàcej, podj´tà kwalifikowanà wi´kszoÊcià g∏osów. Jedynymi subskrybentami i w∏aÊcicielami tego kapita∏u sà
narodowe banki centralne wszystkich paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej, tak˝e tych, które nie uczestniczà w UGW. Subskrybowanie
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wysokoÊci udzia∏u narodowego banku centralnego w kapitale zak∏adowym nast´puje wg klucza uwzgl´dniajàcego udzia∏ danego paƒstwa
cz∏onkowskiego w ludnoÊci UE w przedostatnim roku poprzedzajàcym
utworzenie ESBC (50%) i w PKB mierzonym w cenach rynkowych, zarejestrowanym w ciàgu pi´ciu lat poprzedzajàcych przedostatni rok
przed ustanowieniem ESBC (równie˝ 50%). Wagi przyznane bankom
centralnym paƒstw cz∏onkowskich sà dostosowywane co pi´ç lat, poczynajàc od ustanowienia ESBC (art. 29 Statutu ESBC).
Rada Zarzàdzajàca na swym pierwszym posiedzeniu w dniu 9 czerwca
1998 r. okreÊli∏a udzia∏ banków centralnych poszczególnych krajów
cz∏onkowskich w kapitale EBC (por. tabela 3).
Tabela 3
Bank
Bank
Bank
Bank
Bank
Bank
Bank
Bank
Bank
Bank
Bank
Bank
Bank
Bank
Bank

Belgii – Banque Nationale de Belgique
Danii – Danmarks Nationalbank
Niemiec – Deutsche Bundesbank
Grecji – Bank of Greece
Hiszpanii – Banco de España
Francji – Banque de France
Irlandii – Central Bank of Ireland
W∏och – Banca d’Italia
Luksemburga – Banque Centrale du Luxembourg
Holandii – De Nederlandsche Bank
Austrii – Oesterreichische Nationalbank
Portugalii – Banco de Portugal
Finlandii – Suomen Pankki
Szwecji – Sveriges Riksbank
Anglii – Bank of England

2,8885%
1,6573%
24,4096%
2,0585%
8,8300%
16,8703%
0,8384%
14,9616%
0,1469%
4,2796%
2,3663%
1,9250%
1,3991%
2,6580%
14,7109%

èród∏o: European Central Bank decision on initial capital and target price structure. European Report No 2323
June 13, 1998.

Banki centralne 11 krajów uczestniczàcych wówczas w UGW zosta∏y
zobowiàzane do wp∏acenia swoich udzia∏ów do 1 lipca 1998 r. ¸àcznie
wp∏aty te stanowi∏y oko∏o 4 mld euro.
ESBC ma tak˝e prawo do podejmowania interwencji na rynkach walutowych. W zwiàzku z tym Traktat z Maastricht o UE przewidywa∏, ˝e
paƒstwa uczestniczàce w UGW przeka˝à ESBC rezerwy dewizowe odpowiadajàce kwocie 50 mld euro. Rada Zarzàdzajàca EBC zdecydowa∏a w lipcu 1998 r., ˝e rezerwy te wyniosà 39,46 mld euro (czyli 78,9%
przewidywanej kwoty), z czego 15% stanowi z∏oto, a 85% waluty obce. Udzia∏ ka˝dego narodowego banku centralnego w kwocie rezerw
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dewizowych jest ustalony proporcjonalnie do jego udzia∏u w subskrybowanym kapitale zak∏adowym.
Organy i struktura EBC
ESBC jest kierowany przez organy decyzyjne EBC. G∏ównymi organami decyzyjnymi EBC sà:
–
–
–
–

Rada Zarzàdzajàca (zwana równie˝ Radà Dyrektorów),
Zarzàd,
Rada Ogólna,
Komitet Ekonomiczny i Finansowy.

Rada Zarzàdzajàca
W sk∏ad Rady Zarzàdzajàcej, która odgrywa nadrz´dnà rol´ w systemie decyzyjnym EBC, wchodzà cz∏onkowie Zarzàdu EBC oraz prezesi narodowych banków centralnych paƒstw strefy euro. Prawo do g∏osowania majà
jedynie cz∏onkowie Rady obecni na posiedzeniach. Regulamin wewn´trzny EBC przewiduje jednak sytuacje, w których cz∏onkowie Rady Zarzàdzajàcej obradujà poza siedzibà EBC i mogà g∏osowaç za poÊrednictwem telekonferencji. Ka˝demu cz∏onkowi Rady przys∏uguje 1 g∏os. JeÊli przepisy
nie stanowià inaczej, Rada Zarzàdzajàca podejmuje decyzje zwyk∏à wi´kszoÊcià g∏osów. JeÊli g∏osy rozk∏adajà si´ równo, rozstrzyga g∏os prezesa.
2
Kworum niezb´dne przy podejmowaniu decyzji wynosi 2/3 cz∏onków .
W odniesieniu do spraw regulowanych przez postanowienia artyku∏ów 28,
29, 30, 32, 33 i 51 Statutu EBC decyzje sà podejmowane kwalifikowanà
wi´kszoÊcià g∏osów. G∏osy cz∏onków Rady Zarzàdzajàcej sà wówczas wa˝one, proporcjonalnie do podzia∏u subskrybowanego kapita∏u zak∏adowe2 Na poczàtku 2003 r. rozpocz´to dzia∏ania zmierzajàce do reformy podejmowania decyzji w EBC.
Zgodnie z propozycjami, po rozszerzeniu strefy euro do co najmniej 19 paƒstw cz∏onkowskich
w podejmowaniu decyzji na forum Rady Zarzàdzajàcej b´dzie braç udzia∏ nie wi´cej ni˝ 21 osób
(obecnie 18 osób – 6 cz∏onków Rady i 12 prezesów banków centralnych). Ma zostaç wprowadzony
system rotacji, a paƒstwa cz∏onkowskie strefy euro b´dà podzielone na grupy. Kryterium podzia∏u
ma byç wielkoÊç PKB (5/6 wagi) oraz znaczenie sektora finansowego (1/6 wagi). Pi´ç najbogatszych paƒstw (Niemcy, Francja, W∏ochy, Hiszpania i Holandia) mia∏oby do dyspozycji 4 g∏osy i ka˝de z nich uczestniczy∏oby w podejmowaniu decyzji na 80% posiedzeƒ; druga grupa, najliczniejsza
(w tym Polska) mia∏aby ∏àcznie 8 g∏osów i uczestniczy∏aby w 57% spotkaƒ; w grupie trzeciej znalaz∏yby si´ paƒstwa z 3 g∏osami, mogàce braç udzia∏ w podejmowaniu decyzji w 38% posiedzeƒ.
EBC uzasadnia t´ reform´ odpowiedzialnoÊcià za rozwój UGW i euro. Propozycje te muszà zostaç
ratyfikowane przez parlamenty.
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go EBC mi´dzy banki centralne paƒstw cz∏onkowskich Eurosystemu. Wagi g∏osów cz∏onków Zarzàdu sà równe zero. Decyzja jest podj´ta wówczas,
jeÊli g∏osy oddane za nià reprezentujà co najmniej 2/3 subskrybowanego
kapita∏u EBC i co najmniej po∏ow´ akcjonariuszy. Rada zbiera si´ minimum 10 razy w roku, a jej posiedzenia sà poufne. Mo˝e ona jednak zdecydowaç o poinformowaniu opinii publicznej o wynikach jej obrad, z czego
korzysta stosunkowo cz´sto.
Rada Zarzàdzajàca uchwala wytyczne i podejmuje decyzje niezb´dne
do wykonywania zadaƒ spoczywajàcych na ESBC. OkreÊla polityk´ pieni´˝nà Wspólnoty (w tym zasadnicze stopy procentowe i poziom
rezerw w EBSC) oraz ustala wytyczne s∏u˝àce jej realizacji. Uchwala
akty prawne – zarówno wià˝àce, jak i pozbawione mocy wià˝àcej –
przewidziane w postanowieniach art. 249 Traktatu o WE: rozporzàdzenia, decyzje, opinie i zalecenia. W jej gestii le˝y równie˝ prawo podejmowania decyzji o wniesieniu sprawy do Trybuna∏u SprawiedliwoÊci.
Pe∏ni tak˝e funkcje konsultacyjne oraz decyduje o wspó∏pracy mi´dzynarodowej EBC. Umowy mi´dzynarodowe podpisywane przez Wspólnoty w sferze polityki pieni´˝nej sà jednak zawierane przez Rad´ UE.

Zarzàd EBC
Zarzàd EBC sk∏ada si´ z prezesa, wiceprezesa i czterech cz∏onków. Cz∏onkowie Zarzàdu sà mianowani, za wspólnà zgodà, przez rzàdy paƒstw
cz∏onkowskich UE na szczeblu szefów paƒstw i rzàdów na zalecenie Rady
UE i po konsultacji z Parlamentem Europejskim oraz Radà Dyrektorów.
Cz∏onkami Zarzàdu mogà byç tylko obywatele paƒstw cz∏onkowskich. Rekrutujà si´ oni z grona osób o wysokich kwalifikacjach w sprawach monetarnych i bankowych. Kadencja cz∏onków Zarzàdu trwa osiem lat i nie jest
3
odnawialna . JeÊli w trakcie kadencji cz∏onek Zarzàdu przesta∏ spe∏niaç

3 OÊmioletnià kadencj´ prezesa, wiceprezesa i pozosta∏ych cz∏onków Zarzàdu przewiduje art. 11.2
statutu EBC. Art. 50 statutu stanowi jednak, ˝e w drodze derogacji art. 11.2 przy pierwszej nominacji cz∏onków Zarzàdu wiceprezes jest mianowany na 4 lata, a pozostali cz∏onkowie Zarzàdu
na kadencje trwajàce od 5 do 8 lat. Na posiedzeniu w Brukseli 2–3 maja 1998 r. podj´to decyzj´
o powo∏aniu na stanowisko przewodniczàcego Zarzàdu EBC Wima Duisenberga, który sprawowa∏
funkcj´ przewodniczàcego banku centralnego Holandii w latach 1982–1996 oraz by∏ przewodniczàcym Europejskiego Instytutu Walutowego w latach 1996–1998. Wybór ten by∏ doÊç trudny i okupiony zosta∏ pewnym kompromisem. Wim Duisenberg zobowiàza∏ si´ do dobrowolnego ustàpienia
ze stanowiska po up∏ywie czterech lat. to znaczy w po∏owie oÊmioletniej kadencji. W ten oto sposób pogodzono dà˝enia Francji do obj´cia stanowiska przewodniczàcego Zarzàdu EBC przez Jeana
Claude’a Tricheta i dà˝enia Niemiec i Holandii, aby t´ funkcj´ sprawowa∏ Wim Duisenberg.
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warunki niezb´dne do sprawowania funkcji lub pope∏ni∏ powa˝ny b∏àd,
Trybuna∏ SprawiedliwoÊci, na ˝àdanie Rady Zarzàdzajàcej lub Zarzàdu,
mo˝e pozbawiç go stanowiska.
Do zadaƒ Zarzàdu, który jest organem kolegialnym, nale˝y prowadzenie bie˝àcej dzia∏alnoÊci EBC, czyli realizacja polityki pieni´˝nej
zgodnie z wytycznymi i decyzjami Rady Zarzàdzajàcej, która mo˝e
równie˝ powierzyç Zarzàdowi inne zadania. Ka˝dy cz∏onek Zarzàdu
dysponuje jednym g∏osem (jeÊli jest to uzgodnione, mo˝na g∏osowaç na zasadzie telekonferencji). Z regu∏y Zarzàd podejmuje swe
decyzje zwyk∏à wi´kszoÊcià oddanych g∏osów. W sytuacji równego
roz∏o˝enia g∏osów rozstrzyga g∏os prezesa. Kieruje on pracà EBC,
przewodniczy posiedzeniom Rady Zarzàdzajàcej i Zarzàdu, reprezentuje EBC na zewnàtrz, jest zapraszany na posiedzenia Rady UE.
Przedstawia równie˝ sprawozdania z dzia∏alnoÊci Banku stosownym instytucjom Unii.

Rada Ogólna
Rada Ogólna jest trzecim organem decyzyjnym EBC. Sk∏ada si´
z prezesa, wiceprezesa Zarzàdu EBC oraz prezesów narodowych
banków centralnych. W posiedzeniach Rady Ogólnej mogà uczestniczyç pozostali cz∏onkowie Zarzàdu, ale bez prawa do g∏osowania.
Na tych samych zasadach w spotkaniach mogà braç udzia∏: przewodniczàcy Rady Unii i cz∏onek Komisji Europejskiej.
W porównaniu z innymi organami EBC Rada Ogólna jest forum
szczególnym, a jej rola jest ograniczona. Wynika to z faktu, ˝e nie
wszystkie paƒstwa cz∏onkowskie UE znajdujà si´ w UGW. Rada
Ogólna stanowi wi´c forum ∏àczàce paƒstwa cz∏onkowskie UGW
i pozosta∏e kraje cz∏onkowskie UE. Wi´ê taka jest bardzo potrzebna ze wzgl´du na przysz∏y ewentualny udzia∏ Danii, Szwecji i Wielkiej Brytanii w UGW.
Rada pe∏ni funkcje doradcze, wspomagajàce i administracyjne. Zajmuje si´ m.in. zbieraniem informacji statystycznych, przygotowaniem sprawozdaƒ z dzia∏alnoÊci EBC. Jej dzia∏alnoÊç przejawia si´
jednak przede wszystkim w realizacji tych spoÊród zadaƒ powierzonych zlikwidowanemu ju˝ Europejskiemu Instytutowi WalutoweNarodowy Bank Polski
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mu, które muszà byç kontynuowane w ciàgu trzeciego etapu tworzenia UGW. Sà to g∏ównie zadania zwiàzane z przygotowaniem
do w∏àczenia do strefy euro pozostajàcych obecnie poza nià trzech
paƒstw cz∏onkowskich UE.

Komitet Ekonomiczny i Finansowy
Komitet powsta∏ w miejsce dzia∏ajàcego do rozpocz´cia trzeciego etapu budowy UGW Komitetu Monetarnego i rozpoczà∏ dzia∏alnoÊç
1 stycznia 1999 r. Jego zadaniem jest przedstawianie opinii Radzie Unii
oraz Komisji Europejskiej, na ich proÊb´ bàdê z w∏asnej inicjatywy, we
wszystkich sprawach zwiàzanych z UGW. W sk∏ad Komitetu wchodzi
po 2 przedstawicieli ka˝dego paƒstwa cz∏onkowskiego, Komisji Europejskiej oraz EBC. Rekrutujà si´ oni z grona ekspertów o wysokich
kwalifikacjach z zakresu gospodarki i finansów. Przedstawiciele paƒstw
cz∏onkowskich zasiadajàcy w Komitecie powinni jednoczeÊnie zajmowaç wysokie stanowiska w administracji i krajowych bankach centralnych. Komitet zajmuje si´ bie˝àcym monitoringiem oraz ocenà ogólnej
sytuacji ekonomiczno-finansowej UGW ze szczególnym uwzgl´dnieniem kwestii monetarnych, przep∏ywu kapita∏ów, funkcjonowania
systemu p∏atnoÊci i rozliczeƒ pieni´˝nych. Odpowiada on równie˝
za kontakty z krajami trzecimi i organizacjami mi´dzynarodowymi.
Instrumenty prawne realizacji zadaƒ EBC
W celu realizacji postawionych przed EBC zadaƒ jego organy, o czym
ju˝ wspomniano, zosta∏y wyposa˝one (aczkolwiek w ograniczonym zakresie) w istotne instrumenty prawne, do których nale˝à: rozporzàdzenia, decyzje, zalecenia i opinie w rozumieniu art. 249 Traktatu o WE
(art. 110 traktatu o WE i art. 34 Statutu). WÊród aktów prawnych stanowionych przez EBC nie ma jedynie dyrektyw, których wy∏àcznymi adresatami sà paƒstwa cz∏onkowskie. Wszystkie akty prawne stanowione
przez EBC sà publikowane w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej.
Kontrol´ zgodnoÊci z prawem aktów przyj´tych przez EBC sprawuje
Trybuna∏ SprawiedliwoÊci. Jest on równie˝ w∏aÊciwy do orzekania w innych sprawach, w których stronà jest EBC, w sytuacjach i na warunkach okreÊlonych przez Traktat. Decyzj´ o wniesieniu przez EBC sprawy
do Trybuna∏u SprawiedliwoÊci podejmuje Rada Zarzàdzajàca.
Narodowy Bank Polski
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Struktura wewn´trzna EBC
Wewn´trznà struktur´ EBC tworzà dyrekcje generalne, dyrekcje i wydzia∏y. Praca ka˝dej jednostki jest nadzorowana przez jednego z cz∏onków Zarzàdu.
W kwietniu 2000 r. we wszystkich jednostkach EBC we Frankfurcie
nad Menem by∏o zatrudnionych oko∏o 770 pracowników. Sà oni rekrutowani w 15 paƒstwach cz∏onkowskich UE wed∏ug kryterium
kompetencji zawodowych (bez rozpisywania konkursu). Uposa˝enie funkcjonariuszy EBC jest bardzo wysokie (prawdopodobnie
wy˝sze ni˝ w przypadku innych instytucji UE; dane na ten temat sà
traktowane jako poufne). Cz∏onkowie organów decyzyjnych EBC
i ich personel sà zobowiàzani do przestrzegania tajemnicy zawodowej, nawet po zakoƒczeniu sprawowania swych funkcji w Banku.
Przepisy prawne dotyczàce personelu EBC uchwala Rada Zarzàdzajàca.
Do rozpoznawania wszelkich spraw mi´dzy EBC a jego pracownikami
w∏aÊciwy jest Trybuna∏ SprawiedliwoÊci.

Wspó∏praca EBC z innymi instytucjami UE
Pozostajàc niezale˝nà (w zasadzie) instytucjà finansowà WE, Europejski Bank Centralny utrzymuje Êcis∏e kontakty z innymi organami Unii,
w szczególnoÊci zaÊ z Radà Unii, Komisjà Europejskà i Parlamentem
Europejskim. Do takiej wspó∏pracy zobowiàzujà go stosowne postanowienia Traktatu o WE.
Przewodniczàcy Rady Unii mo˝e uczestniczyç, bez prawa do g∏osowania, ale z prawem do g∏osu, w posiedzeniach Rady Zarzàdzajàcej
EBC. Prezes Banku jest z kolei zapraszany na posiedzenia Rady
Unii wówczas, gdy obraduje ona w gronie ministrów gospodarki
i finansów, a wi´c jako tzw. ECOFIN, i dyskutuje nad sprawami dotyczàcymi celów i zadaƒ ESBC. Prezes EBC uczestniczy równie˝
w spotkaniach grupy Euro 12, a wi´c w gronie ministrów gospodarki i finansów krajów strefy euro. Ponadto, EBC i krajowe banki
centralne sà reprezentowane na forum Komitetu Ekonomicznego
i Finansowego UGW.
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Równie˝ cz∏onek Komisji Europejskiej, którym najcz´Êciej jest komisarz odpowiadajàcy za gospodark´ i finanse UE, mo˝e uczestniczyç,
bez prawa do g∏osowania, w posiedzeniach Rady Zarzàdzajàcej i Rady
Ogólnej EBC.
Do Rady Europejskiej, Rady Unii, Komisji Europejskiej i Parlamentu
Europejskiego EBC kieruje roczne sprawozdania z dzia∏alnoÊci ESBC
i realizacji polityki walutowej. Na podstawie tych sprawozdaƒ Rada
Unii i Parlament Europejski mogà odbyç ogólnà debat´. Prezes EBC
i pozostali cz∏onkowie Zarzàdu, na wniosek Parlamentu lub z w∏asnej
inicjatywy, mogà byç wys∏uchani przez kompetentne komisje Parlamentu Europejskiego.
EBC publikuje równie˝ inne raporty i biuletyny, które kieruje do ró˝nych instytucji UE.
Na forum mi´dzynarodowym EBC utrzymuje Êcis∏e kontakty z MFW
i OECD.

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY - EBC

RADA OGÓLNA

EUROPEJSKI SYSTEM BANKÓW CENTRALNYCH
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