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Komisja Europejska

1. Komisja Europejska
1.1. Publikacja rekomendacji dla państw członkowskich UE w ramach semestru
europejskiego
W dniu 2 czerwca Komisja Europejska (KE) opublikowała pakiet dokumentów odnoszących się
do

sytuacji

gospodarczej

i

społecznej

poszczególnych

krajów

członkowskich

UE

i zawierających rekomendacje dla prowadzonych przez nie polityk (gospodarczych, budżetowych, społecznych) w następnym roku. Przyjęty przez KE pakiet dokumentów jest realizacją
kolejnego etapu czwartego semestru europejskiego.
W skład pakietu weszły: komunikat KE, przedstawiający postępy w powrocie UE na ścieżkę
długotrwałego wzrostu gospodarczego osiągnięte przez ostatni rok oraz opisujący wyzwania dla
polityk gospodarczych krajów członkowskich w kontekście priorytetów określonych w Rocznej
Analizie Wzrostu na 2014 r.1; 26 zestawów zaleceń dla państw członkowskich UE (po jednym dla
każdego państwa członkowskiego UE, z wyjątkiem Grecji i Cypru) oraz dodatkowy zestaw zaleceń dla całej strefy euro; a także dokumenty odnoszące się do procedury nadmiernego deficytu:
rekomendacje dotyczące uchylenia decyzji o występowaniu nadmiernych deficytów w Austrii,
Belgii, Czechach, Danii, Holandii i Słowacji; komunikat KE zawierający ocenę działań podjętych
przez Polskę i Chorwację w odpowiedzi na zalecenia Rady UE mające na celu likwidację nadmiernego deficytu; sprawozdanie KE dotyczące spełnienia przez Finlandię kryteriów poszanowania dyscypliny budżetowej (stanowiące pierwszy krok w procedurze nadmiernego deficytu).
Z dokumentów KE wynika m.in., iż sytuacja gospodarcza poprawia się powoli i w różnym stopniu, w zależności od państwa członkowskiego. Pomimo powracającej stabilności finansowej oraz
ograniczenia wzrostu zadłużenia i poprawy konkurencyjności w krajach UE wysiłki polityczne
w latach 2014–2015 powinny zostać skierowane na podejmowanie reform strukturalnych służących budowaniu i wzmacnianiu warunków dla trwałego wzrostu i zatrudnienia.

Zgodnie z Roczną Analizą Wzrostu priorytety polityki gospodarczej na 2014 r. to: dążenie do zróżnicowanej konsolidacji
budżetowej sprzyjającej wzrostowi; przywrócenie normalnych warunków kredytowania gospodarki; promowanie wzrostu
gospodarczego i konkurencyjności; uporanie się z problemem bezrobocia i społecznymi skutkami kryzysu; modernizacja administracji publicznej.
1
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1.2. Publikacja Raportów o konwergencji KE i EBC
W dniu 4 czerwca Komisja Europejska (KE) oraz Europejski Bank Centralny (EBC) opublikowały
Raporty o konwergencji, w których oceniły postępy 8 państw członkowskich UE z derogacją na
drodze do przyjęcia wspólnej waluty euro (Bułgarii, Czech, Chorwacji, Litwy, Polski, Rumunii,
Szwecji i Węgier). W raportach szczególną uwagę poświęcono Litwie, która planuje wprowadzić
euro 1 stycznia 2015 r. Oceniono, że w okresie referencyjnym Litwa wypełniła wszystkie kryteria
konwergencji nominalnej. W kwietniu 2014 r. dwunastomiesięczna średnia stopa inflacji wyniosła na Litwie 0,6% (wartość referencyjna to 1,7%), a poziom dwunastomiesięcznych długoterminowych stóp procentowych wyniósł 3,6% (wobec wartości referencyjnej 6,2%). Litwa nie jest objęta procedurą nadmiernego deficytu (na koniec 2013 r. deficyt budżetowy wyniósł 2,1% PKB,
a dług publiczny 39,4% PKB), uczestniczy w systemie ERM II od dziecięciu lat, a w ciągu dwuletniego okresu referencyjnego kurs lita nie podlegał wahaniom wobec kursu centralnego ani nie
uległ dewaluacji. Litwa spełnia także wszystkie wymogi prawne związane z członkostwem
w strefie euro.
Wnioski z raportów przygotowanych przez KE i EBC stały się podstawą do wydania pozytywnej
opinii przez kwalifikowaną większość członków Rady UE pochodzących z państw strefy euro,
w której stwierdzono wypełnienie przez Litwę wszystkich wymogów niezbędnych do wprowadzenia wspólnej waluty. Rada Europejska podczas posiedzenia w dniach 26–27 czerwca 2014 r.
zatwierdziła propozycję Komisji, by Litwa przyjęła euro z dniem 1 stycznia 2015 r. W dalszej
kolejności planowane jest wydanie opinii w tej sprawie przez Parlament Europejski (PE) oraz
przyjęcie 23 lipca br. przez Radę UE decyzji o uchyleniu derogacji w stosunku do Litwy z dniem
1 stycznia 2015 r.

1.3. Publikacja projektu budżetu unijnego na 2015 r.
W dniu 11 czerwca KE przedstawiła projekt budżetu unijnego na 2015 r. Przewidziane w projekcie środki na zobowiązania wynoszą 145,6 mld EUR (1,04% DNB UE), a na płatności (wydatki, które zostaną faktycznie poniesione) – 142,1 mld EUR (1,02% DNB UE). Oznacza to zwiększenie zobowiązań o 2,1%, a płatności o 1,4% w stosunku do środków budżetowych na 2014 r.
Kolejnym krokiem w procedurze budżetowej jest przyjęcie stanowiska przez Radę UE, a następnie przez PE. W przypadku rozbieżności stanowisk zostanie uruchomione 21-dniowe postępowanie pojednawcze, które ma umożliwić Radzie i Parlamentowi osiągnięcie porozumienia.

1.4. Pomoc finansowa dla Ukrainy na rzecz wsparcia instytucji i reform
W dniu 13 czerwca KE dokonała wypłaty pierwszej transzy środków w ramach wsparcia dla
Ukrainy w wysokości 250 mln EUR, która zostanie przeznaczona na wspieranie procesu transformacji w tym kraju. Powyższa płatność została zrealizowana w ramach programu na rzecz
wzmacniania instytucji państwowych na Ukrainie (State Building Contract), którego całkowity
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budżet wynosi 355 mln EUR. Działania przewidziane w ww. programie pomocowym obejmują
m.in. wsparcie w zakresie stanowienia lepszego prawa oraz zwalczania korupcji. Wypłata drugiej transzy, w wysokości 105 mln EUR, jest przewidziana w najbliższych miesiącach. Będzie ona
jednak uzależniona od postępów Ukrainy w realizacji założonych reform w takich obszarach, jak
m.in: walka z korupcją, zarządzanie finansami publicznymi oraz reforma konstytucyjna.
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2. Rada Unii Europejskiej
2.1. Rada ECOFIN w dniu 20 czerwca 2014 r.


Postanowienia w ramach semestru europejskiego

W ramach semestru europejskiego Rada ECOFIN zaakceptowała 26 zestawów zaleceń – po jednym dla każdego państwa członkowskiego UE z wyjątkiem Grecji i Cypru oraz, dodatkowo, zalecenia dla strefy euro2. Aspekty rekomendacji dotyczące polityki zatrudnienia i polityki społecznej krajów członkowskich zostały omówione dzień wcześniej i zaakceptowane przez Radę
ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów.
Rada przyjęła także decyzje dotyczące uchylenia procedury nadmiernego deficytu w Austrii,
Belgii, Czechach, Danii, Holandii i Słowacji.


Nowelizacja dyrektywy w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego
w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich

Rada ECOFIN osiągnęła także porozumienie polityczne w zakresie nowelizacji dyrektywy Rady
w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego w przypadku spółek dominujących
i spółek zależnych różnych państw członkowskich. Nowelizacja ma na celu rozwiązanie problemu uchylania się od opodatkowania poprzez wykorzystywanie tzw. hybrydowych uzgodnień
kredytowych (instrumentów finansowych mających cechy zarówno instrumentów dłużnych, jak
i kapitałowych i uznawanych przez niektóre państwa za instrumenty dłużne, a przez inne - za
instrumenty kapitałowe). W szczególności, proponowane rozwiązania mają zapobiec sytuacjom,
w których hybrydowe uzgodnienia kredytowe stosuje się w stosunkach pomiędzy znajdującymi
się w różnych krajach spółkami dominującymi i zależnymi w celu unikania opodatkowania
przekazywanych zysków zarówno w państwie płatnika kredytu, jak i w państwie odbiorcy kredytu.
Po formalnym przyjęciu nowelizacji przez Radę UE kraje będą miały czas na jej transpozycję do
krajowych porządków prawnych do końca 2015 r.

2

Więcej na ten temat w punkcie 1.1.
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3. Rada Europejska
W dniach 26–27 czerwca odbyło się posiedzenie Rady Europejskiej. Rada Europejska uzgodniła,
że zaproponuje Parlamentowi Europejskiemu Jeana Claude’a Junckera jako kandydata na przewodniczącego Komisji Europejskiej. Kandydatura została przyjęta kwalifikowaną większością
głosów w drodze formalnego głosowania. Jean Claude Juncker, były premier Luksemburga, został oficjalnym kandydatem na przewodniczącego KE z ramienia Europejskiej Partii Ludowej
(European People’s Party, EPP) w marcu 2014 r. Kolejnym krokiem w procedurze obsadzenia fotela
przewodniczącego jest akceptacja kandydata przez PE w trakcie pierwszej sesji plenarnej nowej
kadencji, tj. w lipcu 2014 r.
Rada Europejska zatwierdziła opublikowane w ramach semestru europejskiego rekomendacje
dla krajów członkowskich UE oraz z zadowoleniem przyjęła uchylenie procedury nadmiernego
deficytu w Austrii, Belgii, Czechach, Danii, Holandii i Słowacji3. Formalne przyjęcie ww. dokumentów nastąpi na posiedzeniu Rady ECOFIN 8 lipca br.
Dnia 26 czerwca liderzy UE spotkali się w Ypres (Zachodnia Flandria), by upamiętnić setną rocznicę wybuchu I wojny światowej i zastanowić się nad przyszłością Unii Europejskiej. Dyskutowano o celach Unii i kierunkach jej rozwoju na przyszłość. Do konkluzji Rady dołączono dokument Strategiczny program Unii w okresie zmian, w którym Rada Europejska określiła pięć
nadrzędnych obszarów priorytetowych UE na pięć najbliższych lat:


Unia pracy, wzrostu i konkurencyjności;



Unia dająca podmiotowość wszystkim obywatelom i chroniąca ich;



Ku unii energetycznej z przyszłościową polityką klimatyczną;



Unia wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości;



Unia jako silny podmiot globalny.

W konkluzjach Rady Europejskiej znalazły się także: poparcie dla planu pokojowego dla
Ukrainy, strategiczne wytyczne dotyczące planowania ustawodawczego i operacyjnego w obszarze wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, postanowienia związane z pracami nad ramami
klimatyczno-energetycznymi do roku 2030, kwestia powiększenia strefy euro o Litwę oraz informacja o podpisaniu umów stowarzyszeniowych z Gruzją, Mołdową i Ukrainą oraz uzyskaniu
przez Albanię statusu państwa kandydującego do UE4.

3
4

Więcej o tych dokumentach w punktach 1.2 i 2.1.
Więcej na ten temat w punktach 7.1 i 7.2.
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4. Europejski Bank Centralny
4.1. Decyzje w sprawie polityki pieniężnej
W dniu 5 czerwca Rada Prezesów EBC postanowiła, że główne stopy procentowe ulegną zmianie. Trzy główne stopy procentowe zostaną obniżone, w tym:


stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących Eurosystemu o 10 punktów
bazowych, do poziomu 0,15%,



stopa kredytu w banku centralnym o 35 punktów bazowych, do poziomu 0,40%,



stopa depozytu w banku centralnym na koniec dnia o 10 punktów bazowych, do poziomu minus 0,10%.

Oczekiwania dotyczące inflacji w strefie euro w okresie od średniego do długiego, pozostają silnie zakotwiczone na poziomie zgodnym z celem Rady Prezesów, by utrzymać inflację poniżej,
ale blisko 2%. Jednakże, aby przeciwdziałać utrzymywaniu się niskiej inflacji Rada Prezesów
EBC jednogłośnie zaakceptowała pakiet dodatkowych środków, które mają poprawić działanie
mechanizmu transmisji polityki pieniężnej przez wsparcie akcji kredytowej dla sfery gospodarki
realnej. Pakiet ma trzy główne cele: rozluźnienie polityki pieniężnej, wzmocnienie mechanizmu
transmisyjnego do gospodarki realnej oraz potwierdzenie możliwości wykorzystania niekonwencjonalnych narzędzi przez Radę. Pakiet zapewnia również wsparcie akcji kredytowej oraz
zwiększenie akomodacyjności polityki pieniężnej. Jest on również istotny w świetle trwającej
oceny bilansu banków w strefie euro oraz zwalniającej dynamiki inflacji. Na pakiet składają się
następujące środki:


Serie ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (TLTRO)

Przez dwa lata operacje te będą wzmacniać napływ kredytów do niefinansowego sektora prywatnego strefy euro (oprócz kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych). Kontrahentom będzie przysługiwać wstępna pożyczka w ramach operacji TLTRO (Targeted Long-term
Refinancing Operations), wynosząca 7% skumulowanej kwoty kredytów udzielonych na rzecz
niefinansowego sektora prywatnego strefy euro (oprócz kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych). W dwóch operacjach TLTRO, które zostaną przeprowadzone kolejno we
wrześniu i w grudniu 2014 r., kontrahenci będą mogli pożyczyć kwotę nieprzekraczającą łącznie
wysokości wstępnej pożyczki.
W okresie od marca 2015 r. do czerwca 2016 r. wszyscy kontrahenci będą mogli uzyskać dodatkowe pożyczki w serii kwartalnych operacji TLTRO. Skumulowana wysokość tych pożyczek
może osiągnąć trzykrotność kwoty netto kredytów dla niefinansowego sektora prywatnego strefy euro (oprócz kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych). Oprocentowanie operacji TLTRO będzie przez czas trwania każdej operacji stałe i równe stopie podstawowych opera-
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cji refinansujących plus stały spread w wysokości 10 punktów bazowych, co umożliwia lepsze
wchłonięcie płynności w dłuższym okresie. Termin zapadalności wszystkich operacji TLTRO
przypada we wrześniu 2018 r.


Przedłużenie podstawowych oraz dłuższych operacji refinansujących (LTRO)

Podstawowe operacje refinansujące będą w dalszym ciągu prowadzone w trybie przetargu kwotowego z pełnym przydziałem, dopóki będzie to konieczne, a co najmniej do końca okresu
utrzymywania rezerwy obowiązkowej w Eurosystemie, upływającego w grudniu 2016 r. Ponadto, 3-miesięczne dłuższe operacje refinansujące z terminem przed końcem okresu utrzymywania
rezerwy obowiązkowej w Eurosystemie, upływającego w grudniu 2016 r., będą prowadzone
w trybie przetargu kwotowego z pełnym przydziałem, po stopie równej średniej stóp podstawowych operacji refinansujących za czas trwania odpowiedniej operacji LTRO (Long-term Refinancing Operations). Specjalne operacje refinansujące Eurosystemu zostaną zakończone
z terminem zapadalności równym jednemu okresowi utrzymywania rezerwy obowiązkowej.
Zostaje również zawieszony proces sterylizacji w ramach programu SMP (securities markets programme).


Intensyfikacja przygotowań do bezwarunkowego zakupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami (Asset-Backed Securities, ABS)

Potencjalne papiery wartościowe objęte tym programem powinny charakteryzować się trzema
cechami: prostotą, przejrzystością oraz skierowaniem na sferę gospodarki realnej. Eurosystem
współpracuje z odpowiednimi w tym zakresie instytucjami, aby uwzględnić pożądane zmiany
w otoczeniu regulacyjnym oraz dopracować zasady realizacji tego programu, w tym główne
wymogi warunkujące dopuszczenie papierów ABS do zakupu.

4.2. Publikacja rezultatów sieci badawczej ds. makroostrożnościowych (MaRs)
W dniu 23 czerwca EBC opublikował raport podsumowujący prace sieci badawczej MaRs (Macro-prudential Research Network). Jest to projekt badawczy zainicjowany w 2010 r., obejmujący
banki centralne ESBC, który miał na celu pobudzić wymianę pomysłów badawczych i prezentowanie wyników w formie artykułów i innych publikacji na temat polityki makroostrożnościowej
prowadzonej przez banki centralne.
W sumie w ramach MaRs powstało ponad 160 prac naukowych oraz przeprowadzono kilka międzynarodowych projektów, w których uczestniczyło wiele banków centralnych. Prace obejmowały szeroki zakres tematów, jednak można wyodrębnić trzy kluczowe grupy tematyczne (work
streams): (1) modele makrofinansowe łączące analizę makroekonomiczną z analizą stabilności
finansowej, (2) systemy wczesnego ostrzegania przed kryzysami finansowymi i miary ryzyka
systemowego, (3) efekty zarażania w systemie finansowym.
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Z ramienia NBP w pracach MaRs uczestniczyli pracownicy Instytutu Ekonomicznego i Departamentu Stabilności Finansowej.

4.3. Informacje dotyczące opinii EBC na temat projektów krajowych i unijnych
regulacji w zakresie bankowości centralnej i rynków finansowych
W ramach konsultacji projektów krajowych oraz unijnych aktów prawnych EBC opublikował
w czerwcu 6 opinii: opinię w sprawie polskich wymogów sprawozdawczości statystycznej
w zakresie statystyki płatności, opinię w sprawie komitetu ryzyka systemowego w Luksemburgu, opinię w sprawie oprocentowania rezerw obowiązkowych na Litwie; opinię w sprawie niebankowych instytucji finansowych udzielających pożyczek konsumentom bułgarskim, a także
dwie opinie dotyczące projektów węgierskich regulacji w sprawie wymogów w zakresie płynności krótkoterminowej instytucji kredytowych oraz w sprawie wymogów odpowiedzialnego
udzielania kredytów.
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5. Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego
5.1. Raport ASC nt. potencjalnych ryzyk systemowych związanych z nadmiernym
rozmiarem systemu bankowego
W dniu 2 czerwca na stronie internetowej Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (ang.
European Systemic Risk Board, ESRB) opublikowany został raport Doradczego Komitetu Naukowego (ang. Advisory Scientific Committee, ASC) dotyczący potencjalnych ryzyk systemowych
związanych z nadmiernym rozmiarem systemu bankowego w UE. Raport składa się
z czterech części:


część I – przedstawia podstawowe cechy sektora bankowego UE oraz opisuje zachodzące
w nim w ostatnich latach zmiany, takie jak wzrost stopnia koncentracji czy wskaźnika
dźwigni,



część II – analizuje skutki wzrostu rozmiarów sektora bankowego dla gospodarki,



część III – przedstawia przyczyny nadmiernego wzrostu sektora bankowego, takie jak
niedostateczny nadzór ostrożnościowy, występująca wśród banków pokusa nadużycia,
wspieranie z pobudek politycznych ekspansji niektórych banków międzynarodowych,



część IV – wskazuje na możliwe działania regulacyjne mające na celu ograniczenie negatywnych skutków nadmiernego wzrostu rozmiarów sektora bankowego w UE, obejmujące m.in. prowadzenie bardziej surowej polityki antymonopolowej oraz zmniejszanie uzależnienia finansowania małych i średnich przedsiębiorstw od źródeł bankowych.

W raporcie stwierdzono m.in., że europejski sektor bankowy jako całość osiągnął taki rozmiar
w relacji do PKB, przy którym staje się on obciążeniem dla wzrostu gospodarczego. Krytycznie
oceniono także model bankowości uniwersalnej. Według autorów łączenie bankowości depozytowo-kredytowej oraz inwestycyjnej pozwalało bankom na szybsze zwiększanie skali działalności, dzięki niższym kosztom finansowania działalności inwestycyjnej. Ponadto, ze względu na
ekspozycje banków uniwersalnych na zmiany cen instrumentów finansowych, skutkowało także
większym ryzykiem dla stabilności ich funkcjonowania.

5.2. Posiedzenie Rady Generalnej ESRB w dniu 18 czerwca 2014 r.
W dniu 18 czerwca odbyło się czternaste posiedzenie Rady Generalnej ESRB. W trakcie posiedzenia członkowie Rady Generalnej omówili czynniki ryzyka dla systemu finansowego. Zdecydowano o przeprowadzeniu dodatkowych analiz rynku nieruchomości mieszkaniowych. Zaprezentowano również postępy prac w analizie możliwych skutków sytuacji na Ukrainie dla UE.
Rada Generalna przyjęła Zalecenia ESRB ws. wytycznych dotyczących ustalania wskaźników
antycyklicznego bufora kapitałowego5 (ang. countercyclical capital buffer, CCB) oraz omówiła
5

Więcej na temat zaleceń w punkcie 5.4.
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stopień implementacji Zaleceń ESRB ws. mandatu makroostrożnościowego organów krajowych6.
Podczas posiedzenia dokonano również wyboru członka Komitetu Sterującego oraz członka
ASC. Christian Noyer, Prezes Narodowego Banku Francji, został wybrany na trzyletnią kadencję
na członka Komitetu Sterującego ESRB, zastępując na tym stanowisku Prezesa Bundesbanku
Jensa Weidmanna. Z kolei nowym członkiem ASC został Ross Levine, zastępując Claudię Buch.
Rada Generalna podjęła również decyzję o publikacji ósmej edycji risk dashboard. Dokument
ten, zgodnie z Rozporządzeniem ustanawiającym ESRB, zawiera zestaw wskaźników ilościowych i jakościowych ilustrujących bieżącą sytuację systemu finansowego i gospodarki w krajach
UE.

5.3. Raport z oceny implementacji zaleceń ESRB ws. mandatu
makroostrożnościowego organów krajowych
W dniu 25 czerwca na stronie internetowej ESRB opublikowany został raport z oceny implementacji Zaleceń ESRB ws. mandatu makroostrożnościowego organów krajowych z 22 grudnia
2011 r. Termin implementacji zalecenia minął 30 czerwca 2013 r., jednak w niektórych krajach
proces legislacyjny wprowadzający zalecenia do krajowego porządku prawnego wciąż trwa.
W celu uwzględnienia w ocenie najnowszych działań w możliwie jak największym stopniu, Rada
Generalna ESRB wydała decyzję, zgodnie z którą termin wejścia w życie przepisów wprowadzających zalecenia wydłużono do końca lutego 2014 r. Przy ocenie stopnia wdrożenia zaleceń brano
pod uwagę dwa kryteria: stopień zgodności przepisów krajowego aktu prawnego z treścią zaleceń oraz etap prac legislacyjnych nad aktem prawnym.
Zgodnie z opublikowanym raportem wszystkie 29 analizowanych krajów (kraje UE oraz Norwegia) podjęły działania zmierzające do wdrożenia zaleceń ESRB. W wyniku przeprowadzonej
oceny 24 kraje członkowskie otrzymały noty pozytywne (w przypadku 7 krajów stopień implementacji zalecenia został oceniony jako „pełny” (ang. fully compliant), w odniesieniu do 17 –
jako „prawie pełny” (ang. largely compliant)). Jedynie w 5 krajach, w tym w Polsce, implementację oceniono jako częściową (ang. partially compliant), co jest najniższą przyznaną notą. W przypadku Polski ocena ta wynika głównie z wczesnego etapu procesu legislacyjnego, na którym
znajduje się projekt ustawy.

5.4. Zalecenia ESRB ws. wytycznych dotyczących ustalania wskaźników
antycyklicznego bufora kapitałowego
W dniu 30 czerwca na stronie internetowej ESRB opublikowane zostały Zalecenia ESRB ws. wytycznych dotyczących stosowania antycyklicznego bufora kapitałowego (CCB). Uprawnienia
ESRB do wydania takich zaleceń wynikają z art. 135 Dyrektywy ws. wymogów kapitałowych
6

Więcej na temat oceny implementacji w punkcie 5.3.
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(tzw. CRD IV). Adresatami zaleceń są wyznaczone organy krajowe (ang. designated authority),
odpowiedzialne za wyznaczanie wskaźników CCB w danym państwie członkowskim w ramach
prowadzenia polityki makroostrożnościowej. Opublikowane w nich wytyczne dotyczą:


zasad, którymi wyznaczone organy powinny kierować się przy ocenie oraz ustalaniu odpowiedniego wskaźnika CCB,



pomiaru i obliczania wskaźnika kredyt do PKB oraz kalibracji CCB,



zmiennych, które sygnalizowałyby akumulację ryzyka systemowego związanego z okresami nadmiernego wzrostu akcji kredytowej w systemie finansowym,



zmiennych, które wskazywałyby, że CCB powinien zostać utrzymany, zmniejszony lub
całkowicie zniesiony.

Do 30 czerwca 2016 r. adresaci zaleceń zobowiązani są przedstawić pierwszy raport z ich implementacji oraz przedstawiać kolejne raporty co 3 lata.
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6. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego
6.1. Projekt standardów technicznych i wytyczne dotyczące globalnych instytucji
o znaczeniu systemowym
W dniu 5 czerwca Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (ang. European Banking Authority, EBA)
opublikował trzy dokumenty dotyczące globalnych instytucji o znaczeniu systemowym
(ang. Global Systemically Important Institutions, G-SIIs):


projekt regulacyjnych standardów technicznych określających jednolite wskaźniki oraz
zharmonizowaną metodykę identyfikacji G-SIIs w UE,



projekt wykonawczych standardów technicznych określających jednolite wymogi dotyczące ujawniania wartości wskaźników zastosowanych w procesie identyfikacji i oceny
G-SIIs,



wytyczne ws. ujawnień obowiązujących duże instytucje – instytucje, których wartość
ekspozycji przekracza 200 mld EUR i które potencjalnie mogą być systemowo istotne, będą podlegać takim samym obowiązkom w zakresie ujawnień, co G-SIIs.

Proces identyfikacji G-SIIs w UE jest zgodny z metodyką przyjętą przez Radę ds. Stabilności Finansowej (ang. Financial Stability Board, FSB) i opracowaną przez Bazylejski Komitet Nadzoru
Bankowego (ang. Basel Committee on BankingSupervision, BSBC). Dyrektywa ws. wymogów kapitałowych (tzw. CRD IV) nakłada na G-SIIs obowiązek utrzymywania kapitałów na wyższym
poziomie, w celu ograniczenia ryzyk, jakie stanowią one dla systemu finansowego oraz potencjalnego wpływu ich niewypłacalności na finanse publiczne i podatników, czyli ograniczenia
tzw. problemu „zbyt duży, żeby upaść” (ang. too big to fail).
Metodyka EBA zostanie wykorzystana w styczniu 2015 r. podczas pierwszej identyfikacji globalnych instytucji o znaczeniu systemowym dla rynku UE. Wyższe wymogi kapitałowe zaczną
obowiązywać rok po publikacji listy G-SII.

6.2. Projekt standardów technicznych dotyczących ujawnień w zakresie wskaźnika
dźwigni
W dniu 5 czerwca EBA opublikował projekt wykonawczych standardów technicznych dotyczących ujawnień w zakresie wskaźnika dźwigni. Projekt zawiera cztery formularze, które mają
służyć do ujawniania odpowiednich danych dotyczących:


ujednolicenia miar ekspozycji wliczanych do wskaźnika dźwigni ze stosownymi informacjami ujawnianymi w publikowanych sprawozdaniach finansowych,



podziału ekspozycji wliczanych do wskaźnika dźwigni według kategorii ekspozycji,



podziału ekspozycji wliczanych do wskaźnika dźwigni według rodzajów podmiotów,
których dotyczy ekspozycja,
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jakościowych informacji nt. ryzyka nadmiernej dźwigni finansowej.

Projekt został przekazany do KE, która następnie nada mu formę rozporządzenia unijnego obowiązującego bezpośrednio w państwach członkowskich UE.

6.3. Dokument konsultacyjny ws. wymogów dotyczących ujawnień
W dniu 13 czerwca opublikowany został dokument konsultacyjny EBA, w którym przedstawione zostały projekty wytycznych ws. wymogów dotyczących ujawnień dla sektora bankowego w UE. Wytyczne opisują proces, którego powinny przestrzegać banki przy podejmowaniu
decyzji o częstotliwości ujawniania informacji lub ewentualnym ich nieujawnianiu ze względu na
ich istotność lub poufność. Jeżeli bank zdecyduje o nieujawnianiu niektórych informacji, powinien o tym poinformować, podając powód oraz bardziej ogólną informację na temat nieujawnionych danych. Bank powinien również informować, jeżeli zdecyduje ujawniać wymagane informacje częściej niż raz do roku.
Konsultacje potrwają do 13 września 2014 r., a po ich zakończeniu otrzymane odpowiedzi zostaną opublikowane.

6.4. Raport dot. czynników ryzyka w sektorze bankowym w UE
W dniu 25 czerwca EBA opublikował raport dotyczący czynników ryzyka w sektorze bankowym w UE. W dokumencie przedstawiono następujące wnioski:


w pierwszej połowie 2014 r. zaobserwowano poprawę nastrojów na rynkach finansowych,



europejskie banki kontynuowały proces wzmacniania bazy kapitałowej – średni ważony
wskaźnik kapitału podstawowego Tier 1 (ang. weighted avarage tier 1 capital ratio) wzrósł
z 12,6% w czerwcu 2013 r. do 13,1% w grudniu 2013 r.,



przeprowadzany przez banki proces delewarowania przebiega w sposób uporządkowany, co doprowadziło do spadku wartości aktywów ważonych ryzykiem oraz zmniejszenia sumy bilansowej banków o 3,4 bln EUR od 2011 r.,



jakość portfeli kredytowych niektórych banków w dalszym ciągu się pogarsza – udział
kredytów zagrożonych i przeterminowanych (z zaległością w spłacie przekraczającą
90 dni) wzrósł nieznacznie z 6,7% w czerwcu 2013 r. do 6,8% w grudniu 2013 r.,



banki wciąż napotykają trudności z wypracowywaniem zysku i utrzymywaniem rentowności – udział banków, których wskaźnik rentowności kapitału własnego (ang. return
on equity, RoE) nie przekracza 8% wzrósł z 69% w czerwcu 2013 r. do 75% w grudniu 2013 r., w tym odsetek banków, których wskaźnik RoE wynosi poniżej 4% stanowił
w grudniu 2013 r. 39%.
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7. Inne
7.1. Oświadczenie KE, EBC i MFW w sprawie wystąpienia Portugalii z programu
dostosowań gospodarczych
W dniu 12 czerwca KE, EBC i MFW opublikowały wspólne oświadczenie w sprawie wystąpienia
Portugalii z programu dostosowań gospodarczych. Rząd Portugalii zadecydował o wycofaniu
się z programu wsparcia 17 maja br., tj. przed zatwierdzeniem dwunastego przeglądu dostosowań gospodarczych, oraz o rezygnacji z wypłaty ostatniej transzy pomocy (w wysokości 2,6 mld
EUR). W dokumencie postanowiono wstrzymać się z ostateczną decyzją w tej kwestii do momentu ogłoszenia przez portugalski Trybunał Konstytucyjny orzeczenia w sprawie legalności działań
przyjętych przez władze w sferze budżetowej.

7.2. Oświadczenie Eurogrupy w sprawie czwartego przeglądu gospodarczego dla
Cypru
W oświadczeniu z 19 czerwca Eurogrupa zatwierdziła wyniki czwartego przeglądu dostosowań
gospodarczych dla Cypru. Decyzja ta umożliwi wypłatę następnej transzy pomocy w wysokości
600 mln EUR ze środków Europejskiego Mechanizmu Stabilności (European Stability Mechanism,
ESM) oraz 86 mln EUR z MFW w lipcu br.

7.3. Podpisanie umów stowarzyszeniowych z UE przez Gruzję, Mołdawię
i Ukrainę
W dniu 27 czerwca, podczas posiedzenia Rady Europejskiej, Gruzja, Mołdawia i Ukraina podpisały umowy stowarzyszeniowe z UE. Dokumenty dotyczą pogłębionej i kompleksowej strefy
wolnego handlu (Deep and Comprehensive Free Trade Area) między Unią Europejską a Gruzją oraz
Republiką Mołdawii. Natomiast w przypadku Ukrainy podpisano drugą część układu o stowarzyszeniu dotyczącą utworzenia strefy wolnego handlu (część polityczna została podpisana
21 marca 2014 r.). Utworzenie ww. strefy wolnego handlu ma przyczynić się do rozwoju gospodarczego Gruzji, Mołdawii i Ukrainy w wyniku otwarcia rynku UE i umożliwienia przedsiębiorcom ww. państw prowadzenia działalności handlowej z partnerami unijnymi bez przeszkód
w postaci ceł czy innych ograniczeń.

7.4. Albania państwem kandydującym do UE
W dniu 27 czerwca Rada Europejska zatwierdziła konkluzje Rady ds. Ogólnych (The General Affairs Council - GAC) z 24 czerwca UE w sprawie przyznania Albanii statusu państwa kandydującego do członkostwa w UE.
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Zapowiedzi wydarzeń w lipcu
1–3 lipca – sesja plenarna Parlamentu Europejskiego
7–8 lipca – posiedzenie Eurogrupy oraz Rady ECOFIN
8 lipca – telekonferencja Rady Organów Nadzoru Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego
(EBA)
9 lipca – posiedzenie Rady Organów Nadzoru Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów
Wartościowych (ESMA)
10–11 lipca – posiedzenie Rady Organów Nadzoru Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego
(EBA)
16 lipca – posiedzenie Rady Europejskiej
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