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Najważniejsze w tym miesiącu


Projekt utworzenia europejskiego funduszu inwestycji strategicznych (European Fund for Strategic Investments, EFSI)
Opublikowany przez KE projekt rozporządzenia w sprawie europejskiego funduszu inwestycji
strategicznych tworzy podstawę prawną do powołania EFSI, z którego finansowane będą inwestycje obarczone zwiększonym ryzykiem.
więcej w pkt 1.2



Doprecyzowanie interpretacji zasad paktu stabilności i wzrostu
KE opublikowała komunikat, w którym doprecyzowała zasady interpretacji paktu stabilności
i wzrostu. Doprecyzowania dotyczą elastyczności możliwej w przypadku podejmowania przez
państwo członkowskie inwestycji lub reform strukturalnych. W interpretacji zasad uwzględniono
także cykle koniunkturalne.
więcej w pkt 1.3



Opinia rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie legalności programu
OMT
Według opinii rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości UE program bezwarunkowych
operacji monetarnych OMT – jako narzędzie polityki pieniężnej – nie wykracza poza mandat EBC
oraz jest co do zasady zgodny z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. W przypadku
wdrożenia programu OMT EBC musi powstrzymać się od bezpośredniego zaangażowania w
programy pomocy finansowej. Zakaz bezpośredniego finansowania rządów nie zostanie naruszony, jeśli program OMT będzie realizowany: (i) na rynku wtórnym, (ii) w sposób, który umożliwi
rzeczywiste kształtowanie się ceny rynkowej obligacji skarbowych.
więcej w pkt 3.1



Rozszerzenie programu skupu aktywów przez EBC
W marcu 2015 r. EBC rozpocznie skup na rynku wtórnym obligacji wyemitowanych przez rządy
krajów strefy euro, agencje oraz europejskie instytucje ponadnarodowe. EBC przeznaczy 60 mld
euro miesięcznie na zakupy w ramach programu. Program skupu aktywów będzie realizowany
do końca września 2016 r., z możliwością przedłużenia.
więcej w pkt 3.3



Litwa dziewiętnastym członkiem strefy euro
Wymiana litów na euro przebiegła sprawnie. Dołączenie centralnego banku Litwy do Eurosystemu uruchomiło rotacyjny system głosowania w Radzie Prezesów EBC. Jednocześnie Litwa stała
się członkiem jednolitego mechanizmu nadzorczego (SSM).
więcej w pkt 6.1, 6.2 i 6.3
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1. Komisja Europejska
1.1. Ograniczenie
prawnych

biurokracji

w

rozwiązywaniu

transgranicznych

sporów

Od 10 stycznia 2015 r. zaczęły obowiązywać w UE przepisy, których celem jest pogłębienie zaufania do prowadzenia transgranicznej działalności handlowej i do dokonywania zakupów na
jednolitym rynku UE. Przepisy upraszczają rozstrzyganie cywilnych i handlowych sporów
transgranicznych, usuwają biurokratyczne przeszkody w dostępie do wymiaru sprawiedliwości
oraz lepiej chronią interesy konsumentów dokonujących zakupów poza granicami UE. Udogodnienia przewidziane w nowych regulacjach ułatwią m.in. rozwiązywanie transgranicznych sporów prawnych poprzez likwidację procedury uzyskiwania i uznawania orzeczeń w innych państwach członkowskich oraz wprowadzenie zapisu o natychmiastowej wykonalności ww. orzeczeń w całej Unii. Według szacunków Komisji Europejskiej powyższe zmiany mogą przynieść
UE nawet 48 mln euro oszczędności rocznie, zaś konsumenci i przedsiębiorcy w sposób bezkosztowy, szybszy i łatwiejszy będą mogli odzyskać zainwestowane środki finansowe.

1.2. Projekt utworzenia europejskiego funduszu inwestycji strategicznych
(European Fund for Strategic Investments, EFSI)
Komisja Europejska opublikowała 13 stycznia br. projekt rozporządzenia w sprawie europejskiego funduszu inwestycji strategicznych. Rozporządzenie ma umożliwić wdrożenie dwóch
(z trzech) elementów Planu inwestycyjnego dla Europy (zgodnie z komunikatem Komisji z 26 listopada 2014 r.): utworzenie EFSI oraz utworzenie wiarygodnego wykazu projektów inwestycyjnych w powiazaniu z programem pomocy technicznej1.

Opublikowany przez KE projekt rozporządzenia w sprawie europejskiego funduszu
inwestycji strategicznych tworzy podstawę prawną do powołania EFSI, z którego
finansowane będą inwestycje obarczone zwiększonym ryzykiem.

Zgodnie z projektem EFSI będzie oparty na porozumieniu pomiędzy Komisją i Europejskim
Bankiem Inwestycyjnym (EBI). Celem funduszu będzie wspieranie inwestycji w UE i zapewnienie dostępu do finansowania firmom zatrudniającym do 3 tys. pracowników, w tym małym i
średnim przedsiębiorstwom. Środki z funduszu przeznaczane będą na finansowanie projektów

1

Trzecim elementem planu ma być podjęcie działań na rzecz zapewnienia odpowiednich warunków do inwestowania. Służyć
temu mają w szczególności: lepsze i prostsze regulacje, rozwój nowych źródeł długoterminowego finansowania (z czym
związane są także prace nad utworzeniem unii rynków kapitałowych) oraz eliminowanie barier dla inwestycji w ramach
wspólnego rynku. Więcej na ten temat w „Przeglądzie Spraw Europejskich” z listopada 2014 r.
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obciążonych zwiększonym ryzykiem. Powstanie fundusz gwarancyjny UE, który będzie chronił
EBI przed ewentualnymi stratami poniesionymi przy wspieraniu projektów. Do roku 2020 z budżetu UE do funduszu gwarancyjnego wpłacone miałoby być stopniowo 8 mld euro.
W projekcie rozporządzenia określono sposób zarządzania funduszem. Głównym organem decyzyjnym ma być rada sterująca. Ma ona wyznaczać główne kierunki działania funduszu i decydować o strategii alokacji aktywów. W ramach funduszu ma zostać utworzony także komitet
inwestycyjny, którego zadaniem będzie m.in. analiza zgodności potencjalnych projektów z założeniami polityki inwestycyjnej EFSI. Projekt zakłada także powstanie (z wykorzystaniem wiedzy
eksperckiej pracowników Komisji i EBI) europejskiego centrum doradztwa inwestycyjnego, będącego pojedynczym punktem kontaktowym dla całej UE, pomagającym w wyborze projektów,
ich przygotowaniu, realizacji oraz finansowaniu.
Projekt zakłada, że kapitały do funduszu, poza środkami z budżetu UE, mogą wnosić dobrowolnie także państwa członkowskie. Wkłady te nie będą brane pod uwagę przy ocenie przez Komisję wypełniania przez dane państwo członkowskie wymogów paktu stabilności i wzrostu (więcej
na ten temat w punkcie 1.3).

1.3. Doprecyzowanie interpretacji zasad paktu stabilności i wzrostu
Dnia 13 stycznia br. KE opublikowała komunikat, zawierający reguły interpretacji przez Komisję
wymogów paktu stabilności i wzrostu w kontekście: 1) podejmowania przez kraj członkowski
inwestycji, w tym wniesienia wkładu kapitałowego do EFSI, 2) podejmowania reform strukturalnych, 3) uwzględnienia fazy cyklu koniunkturalnego, w której znajduje się dany kraj członkowski w momencie przeprowadzania przez Komisję oceny jego sytuacji fiskalnej.

KE opublikowała komunikat, w którym doprecyzowała zasady interpretacji paktu
stabilności i wzrostu. Doprecyzowania dotyczą elastyczności możliwej
w przypadku podejmowania przez państwo członkowskie inwestycji lub reform
strukturalnych. W interpretacji zasad uwzględniono także cykle koniunkturalne.

1.3.1. Interpretacja wymogów paktu w kontekście podejmowania przez kraj członkowski
inwestycji
Sprecyzowano, że w kontekście wniesienia wkładu do EFSI stanowi on działanie jednorazowe,
którego efekt (zgodnie z zapisami paktu2) nie będzie uwzględniany przez Komisję przy ocenie
dokonywanych przez państwa korekt budżetowych – ani w ramach części zapobiegawczej, ani
w ramach części naprawczej. Ponadto, jeżeli dla kraju nieobjętego dotąd procedurą nadmiernego
2

Zob. art. 5(1) rozporządzenia 1466/97 i art. 3(4) rozporządzenia 1467/97.
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deficytu wniesienie wkładu do EFSI będzie przyczyną przekroczenia dopuszczalnej wartości
deficytu budżetowego (wynoszącej 3% PKB) lub niespełnienia przez państwo kryterium długu
publicznego, Komisja będzie traktować ten wkład jako tzw. istotny czynnik wpływający na ocenę
sytuacji fiskalnej danego państwa3, w wyniku czego nie będzie wszczynać procedury nadmiernego deficytu4.
Komunikat odnosi się także do uwzględniania innych inwestycji państwa przy ocenie wypełniania przez dany kraj wymogów paktu, poprzez doprecyzowanie tzw. klauzuli inwestycyjnej5.
W szczególności państwa członkowskie objęte częścią zapobiegawczą paktu mogą tymczasowo
odstąpić od swojego średniookresowego celu budżetowego lub uzgodnionej ścieżki korekty budżetowej prowadzącej do jego osiągnięcia, jeżeli spełnione są wymienione poniżej warunki: (1)
stopa wzrostu PKB ma wartość ujemną lub PKB utrzymuje się znacznie poniżej jego wartości
potencjalnej; (2) odstępstwo nie prowadzi do przekroczenia dopuszczalnej wartości deficytu
(wynoszącej 3% PKB) i zachowany zostaje odpowiedni margines bezpieczeństwa; (3) odstępstwo
związane jest z wydatkami na inwestycje w te projekty współfinansowane z UE (w ramach polityki strukturalnej i polityki spójności, sieci transeuropejskich oraz instrumentu „Łącząc Europę”)
i z EFSI, które mają bezpośredni, długoterminowy i możliwy do zweryfikowania pozytywny
wpływ na budżet; (4) wydatki na współfinansowanie inwestycji nie zastępują innych planowanych wydatków państwa na inwestycje; (5) odstępstwo zostaje zniwelowane w ramach czasowych określonych w programie stabilności lub programie konwergencji państwa członkowskiego.
1.3.2. Interpretacja wymogów paktu w kontekście podejmowania przez kraj członkowski
reform strukturalnych
Zgodnie z komunikatem w przypadku państw członkowskich objętych częścią zapobiegawczą
paktu (czyli tych, które nie podlegają procedurze nadmiernego deficytu) Komisja przy ocenie
dokonanej korekty budżetowej weźmie pod uwagę wpływ na budżet przeprowadzanych przez
państwa członkowskie reform strukturalnych (nie będzie uwzględniać ich krótkoterminowego
kosztu ze względu na pozytywny długoterminowy wpływ na finanse publiczne)6, pod warunkiem że: (1) są one istotne, (2) mają weryfikowalne, pozytywne, długoterminowe skutki budżetowe oraz (3) zostały wdrożone. Reformy takie mogą zostać uwzględnione także przed ich wdrożeniem (ex ante), jeżeli państwo członkowskie przedstawiło plan7 z precyzyjnie określonymi re-

Zgodnie z art. 2(3) rozporządzenia 1467/97 takie „istotne czynniki” są brane pod uwagę w sprawozdaniu mającym prowadzić
do oceny, czy w danym państwie istnieje nadmierny deficyt.
4 W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartości deficytu Komisja weźmie pod uwagę, czy odstępstwo jest niewielkie
i czy ma charakter przejściowy.
5 Klauzula została przedstawiona w liście poprzedniego wiceprzewodniczącego Komisji, Olli Rehna do ministrów finansów UE
z 3 czerwca 2013 r.
6 Uwzględnienie reform przy ocenie korekty budżetowej wynika z treści art. 5(1) rozporządzenia nr 1466/97.
7 Plan może być częścią krajowego planu reform. W przypadku państw objętych procedurą nadmiernych nierównowag pod
uwagę będzie brany plan działań naprawczych, będący częścią tej procedury.
3
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formami, które zamierza wprowadzić oraz wiarygodnym harmonogramem ich przyjęcia i wdrożenia.
W odniesieniu do części korygującej paktu, zgodnie z interpretacją Komisji zawartą w komunikacie, niewywiązywanie się z implementacji reform może być istotnym czynnikiem przyczyniającym się do wszczęcia procedury nadmiernego deficytu. Ponadto podejmowanie przez państwo
członkowskie reform strukturalnych może istotnie wpływać na wyznaczany pierwotnie przez
Komisję termin korekty nadmiernego deficytu lub na jego ewentualne wydłużenie przy kolejnych ocenach8. Także w ramach tej części paktu reformy mogą zostać uwzględnione przed ich
wdrożeniem, pod warunkiem że państwo członkowskie przedstawi odpowiedni plan reform
strukturalnych.
1.3.3. Interpretacja wymogów paktu w kontekście uwzględniania fazy cyklu
koniunkturalnego, w której znajduje się dany kraj członkowski
Odwołując się do zapisów części zapobiegawczej paktu, które mówią o uwzględnianiu warunków gospodarczych w danym kraju przy określaniu odpowiedniej korekty budżetowej prowadzącej do osiągnięcia średnioterminowego celu budżetowego9, Komisja przedstawiła w komunikacie macierz, którą będzie się odtąd posługiwać przy określaniu wymaganej wysokości tej korekty. Macierz uzależnia wysokość zalecanej korekty głównie od wysokości luki popytowej.
Komunikat odnosi się także do wystąpienia „nieprzewidzianych niekorzystnych zdarzeń gospodarczych” po podjęciu skutecznego działania w ramach procedury nadmiernego deficytu10.
W takiej sytuacji decyzja Komisji dotycząca podjęcia działań naprawczych będzie nadal wynikała
z oceny wysiłku fiskalnego w ujęciu strukturalnym, co pozwala na wyłączenie wpływu na budżet czynników pozostających poza kontrolą rządów (związanych z trudną sytuacją gospodarczą).
Komunikat odnosi się także do zapisów paktu związanych ze „znacznym pogorszeniem koniunktury gospodarczej w strefie euro lub w UE”, wprowadzonych do paktu w 2011 r. (zarówno
do części prewencyjnej, jak i korygującej11), choć jak dotąd niezastosowanych w praktyce. Komunikat precyzuje, że potencjalne uruchomienie tych przepisów nie oznaczałoby wstrzymania dostosowań fiskalnych, ale zmianę ścieżki dostosowawczej zarówno w odniesieniu do wielkości
dostosowania, jak i terminów wyeliminowania nadmiernego deficytu.

Uwzględnienie tzw. istotnych czynników przy dokonywaniu ocen w ramach części korygującej paktu wynika z art. 2(3), art.
2(4), art. 2(6) rozporządzenia nr 1467/97.
9 Art. 5(1) rozporządzenia 1466/97.
10 Zgodnie z art. 3(5) rozporządzenia 1467/97.
11 Zob. art. 5(1) rozporządzenia 1466/97 i art. 3(5) rozporządzenia 1467/97.
8
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Zgodnie z komunikatem powyższe zasady doprecyzowujące kwestię elastyczności w ramach
paktu mają być niezwłocznie stosowane.

1.4. Wyniki rocznego przeglądu KE w obszarze zatrudnienia i kwestii społecznych
Komisja Europejska ogłosiła 15 stycznia br. wyniki przeglądu pt. „Zatrudnienie i kwestie społeczne w Europie” z 2014 r. W publikacji oceniono społeczne skutki obecnego kryzysu gospodarczego i doświadczeń państw członkowskich w tym zakresie. Z przeprowadzonego badania analitycznego wynika, że czynnikami zwiększającymi odporność obywateli UE na negatywne skutki
recesji są przede wszystkim działania podejmowane przez państwa członkowskie na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy i ochrony socjalnej zatrudnionych oraz inwestycje w kapitał ludzki
w celu poprawy wydajności pracy. W przeglądzie podkreślono również, że reformy na rzecz
podniesienia wskaźnika aktywizacji zawodowej i zatrudnienia kobiet oraz osób starszych są
przykładem skutecznych inwestycji w kapitał ludzki w UE.

1.5. Propozycja weryfikacji wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020 ze
względu na opóźnienia związane z przyjmowaniem nowych programów
Dnia 20 stycznia br. Komisja opublikowała projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2014–2020. Weryfikacja rozporządzenia wynika z konieczności przeniesienia na następne lata środków na zobowiązania, które zostały przydzielone
w ramach wieloletnich ram finansowych na rok 2014 r., ale niewykorzystane12. Niewykorzystanie
środków wynika natomiast z opóźnień w przyjmowaniu programów i dotyczy wszystkich programów przyjętych13 po 1 stycznia 2014 r.
Zgodnie z projektem rozporządzenia kwota niewykorzystanych środków na zobowiązania wynosi 21,04 mld euro. Komisja zaproponowała przesunięcie większości tych środków na 2015 r.
Obok nowelizacji rozporządzenia zmieniającego pułapy WRF Komisja opublikowała projekt budżetu korygującego w odniesieniu do środków na zobowiązania na 2015 r.

1.6. Początek prac nad projektem unii rynków kapitałowych
Dnia 28 stycznia br. KE ogłosiła, że rozpoczęła prace nad projektem unii rynków kapitałowych
(Capital Markets Union, CMU) obejmującej wszystkie 28 państw UE. CMU, ogłoszony jako jeden
z priorytetów KE, ma przyczynić się do poprawy finansowania gospodarki, zwłaszcza do obniNowelizacja dotyczy środków przyznanych w ramach tzw. zarządzania dzielonego pomiędzy Komisją a krajami członkowskimi.
13 Zgodnie z treścią projektu rewizja ma zastosowanie do programów przyjętych po 1 stycznia 2014 r., nawet w przypadku gdy
odpowiedni akt prawny został przyjęty przed tą datą. Ponadto obejmuje ona nie tylko podstawowe akty ustawodawcze ustanawiające przepisy dotyczące wdrażania wskazanych funduszy, lecz również akty wykonawcze i delegowane, w zakresie, w
jakim są one niezbędne do przygotowywania lub skonkretyzowania programów.
12
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żenia kosztów pozyskania kapitału, w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP). Celem CMU jest również zwiększenie atrakcyjności UE jako miejsca do inwestowania.
W trakcie pierwszej debaty kolegium komisarzy na temat CMU komisarz Jonathan Hill, odpowiedzialny m.in. za unię rynków kapitałowych, podkreślił, że celem Zielonej księgi nt. CMU (która
ma zostać ogłoszona za kilka tygodni) będzie identyfikacja barier, które hamują przepływ kapitału oraz wskazanie sposobów ich niwelowania.
W trzecim kwartale br. KE planuje ogłosić plan prac nad unią rynków kapitałowych, który powstanie na podstawie wyników konsultacji, jakie KE przeprowadzi z Parlamentem Europejskim,
parlamentami narodowymi, państwami członkowskimi, obywatelami, MŚP, sektorem pozarządowym oraz sektorem finansowym.
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2. Rada Unii Europejskiej
2.1. Przyjęcie wymogów ostrożnościowych dla sektora bankowego
i ubezpieczeniowego
Dnia 12 stycznia 2015 r. Rada UE oraz Parlament Europejski zatwierdziły dwa akty delegowane
dotyczące wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych związanych z CRR oraz jeden
akt delegowany dotyczący prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej zgodnie
z dyrektywą Solvency II. Akty te zostały przyjęte przez Komisję Europejską 10 października 2014
r.14 Wymogi dotyczące pokrycia płynności (liquidity coverage requirements, LCR) i wskaźnika
dźwigni (leverage ratio) wejdą w życie 1 października 2015 r., a zasady związane z Solvency II
1 stycznia 2016 r.

2.2. Posiedzenie Rady Ecofin 27 stycznia 2015 r.
Rada UE przeprowadziła wstępną dyskusję na temat projektu rozporządzenia w sprawie europejskiego funduszu inwestycji strategicznych, opublikowanego przez Komisję 13 stycznia br.15
Rada planuje wrócić do dyskusji na ten temat w lutym, a w marcu – osiągnąć porozumienie w
sprawie rozporządzenia.
Ministrowie przedyskutowali też treść dwóch opublikowanych niedawno komunikatów Komisji:
komunikatu z 13 stycznia, doprecyzowującego zapisy dotyczące elastyczności w ramach paktu
stabilności i wzrostu16 oraz komunikatu Przegląd zarządzania gospodarczego, zawierającego wnioski
z przeglądu siedmiu rozporządzeń wchodzących w skład dwupaku i sześciopaku17.
Rada przyjęła także nowelizację dyrektywy w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego
zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich. Celem
nowelizacji jest wprowadzenie do dyrektywy ogólnej zasady przeciwdziałania nadużyciom (minimum anti-abuse rule). Ma ona na celu ograniczenie unikania płacenia podatków przez przedsiębiorstwa zorganizowane w formie łańcucha spółek, znajdujące się w różnych państwach członkowskich.
Przedmiotem dyskusji w trakcie posiedzenia Rady był ponadto program prezydencji łotewskiej
na okres styczeń-czerwiec 2015 r. oraz plan pracy Komisji Europejskiej na 2015 r., w części poświęconej problematyce gospodarczej i finansowej.

Więcej na ten temat w „Przeglądzie Spraw Europejskich” z października 2014 r.
Więcej na temat projektu rozporządzenia w punkcie 1.2.
16 Więcej na temat komunikatu w punkcie 1.3.
17 Więcej na temat tego komunikatu w „Przeglądzie Spraw Europejskich” z listopada 2014 r.
14
15
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3. Europejski Bank Centralny
3.1. Opinia rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie
legalności programu OMT
Dnia 14 stycznia br. rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości UE przedstawił opinię
w sprawie ważności decyzji EBC dotyczącej Technical features of Outright Monetary Transactions
(OMT). Trybunał Sprawiedliwości UE zajął się tą sprawą na wniosek niemieckiego Federalnego
Trybunału Konstytucyjnego, który w styczniu ubiegłego roku wystąpił z wnioskiem o wydanie
orzeczenia w trybie prejudycjalnym na podstawie skargi konstytucyjnej wniesionej przez grupę
niemieckich prawników, polityków, ekonomistów i dziennikarzy. Federalny Trybunał Konstytucyjny zwrócił się z pytaniem, czy program OMT – ogłoszony przez EBC 6 września 2012 r. – choć
w praktyce niezastosowany, stanowi formę bezpośredniego finansowania rządów, a także czy
należy on bardziej do instrumentów polityki gospodarczej niż pieniężnej i w związku z tym wykracza poza mandat przyznany EBC przepisami unijnymi. Orzeczenie rzecznika generalnego jest
kolejnym etapem w toczącym się postępowaniu przed wydaniem ostatecznej decyzji Trybunału
Sprawiedliwości UE. Decyzja ta spodziewana jest za kilka miesięcy.

Według opinii rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości UE program
bezwarunkowych operacji monetarnych OMT – jako narzędzie polityki pieniężnej – nie
wykracza poza mandat EBC oraz jest co do zasady zgodny z Traktatem o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej. W przypadku wdrożenia programu OMT EBC musi powstrzymać się
od bezpośredniego zaangażowania w programy pomocy finansowej. Zakaz bezpośredniego
finansowania rządów nie zostanie naruszony, jeśli program OMT będzie realizowany: (i)
na rynku wtórnym, (ii) w sposób, który umożliwi rzeczywiste kształtowanie się ceny
rynkowej obligacji skarbowych.

W swojej opinii rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości UE uznał, że program OMT jest
niekonwencjonalnym środkiem polityki pieniężnej. Jednocześnie jest też środkiem niekompletnym, ponieważ w komunikacie prasowym EBC z 6 września 2012 r. określono jedynie jego podstawowe parametry techniczne, zaś sam program nie został formalnie zatwierdzony ani też
wdrożony. Bazując na informacjach zamieszczonych w ww. komunikacje prasowym rzecznik
generalny uznał, że cele programu są co do zasady zgodne z prawem i zgodne z polityką pieniężną. Niemniej jednak, aby program zachował charakter środka polityki pieniężnej, EBC –
w przypadku jego wdrożenia – musi powstrzymać się od bezpośredniego zaangażowania
w program pomocy finansowej skierowany do danego państwa członkowskiego. Ponadto EBC
powinien podać powody zmuszające go do zatwierdzenia niekonwencjonalnych środków (takich
jak program OMT), przedstawiając w sposób jasny i precyzyjny nadzwyczajne okoliczności uzasadniające podjęcie tego rodzaju działań.
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W odniesieniu do zawartego w Traktacie (TFUE) zakazu bezpośredniego finansowania rządów
przez EBC, rzecznik generalny podkreślił, że Traktat nie zabrania transakcji na rynku wtórnym,
ale jednocześnie wymaga od EBC, aby jego interwencje na rynku były przeprowadzane w sposób, który nie będzie naruszał zakazu finansowania. W przypadku wdrożenia programu OMT
Europejski Bank Centralny powinien zachować należytą ostrożność, interweniując na rynku
wtórnym, aby nie dopuścić do spekulacyjnych zachowań uczestników rynku, które mogłyby
osłabić skuteczność programu. Zdaniem rzecznika program OMT jest zgodny z TFUE, pod warunkiem że w przypadku jego wdrożenia, będzie on realizowany w taki sposób, aby umożliwić
rzeczywiste ukształtowanie się ceny rynkowej obligacji skarbowych objętych programem, tj. aby
nadal występowała realna różnica w cenie pomiędzy zakupem obligacji na rynku pierwotnym
i rynku wtórnym.

3.2. Decyzje w sprawie polityki pieniężnej
Rada Prezesów EBC na posiedzeniu 22 stycznia 2015 r. zdecydowała o pozostawieniu stopy procentowej podstawowych operacji refinansujących oraz stóp: kredytu w banku centralnym i depozytu w banku centralnym na koniec dnia na dotychczasowym poziomie. Stopy procentowe
w strefie euro od września 2014 r. wynoszą:
 0,05% – stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących,
 0,30% – stopa kredytu w banku centralnym,
 -0,20% – stopa depozytu w banku centralnym na koniec dnia.
Ponadto EBC zmniejszył oprocentowanie ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących
(TLTRO). Oprocentowanie przyszłych sześciu operacji będzie równe stopie podstawowych operacji refinansujących Eurosystemu, jaka obowiązywać będzie w momencie realizacji danej operacji TLTRO. Tym samym EBC zrezygnował ze spreadu w wysokości 10 punktów bazowych ponad
stopę operacji podstawowych, który obowiązywał w dwóch pierwszych operacjach TLTRO.
Od stycznia 2015 r. posiedzenia Rady Prezesów EBC, na których podejmowane są decyzje z zakresu polityki pieniężnej, odbywają się co sześć tygodni, a nie, jak dotychczas, co cztery tygodnie18. Następnie posiedzenie zaplanowane jest na 5 marca br.

3.3. Rozszerzenie programu skupu aktywów przez EBC
Podczas konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Prezesów w sprawie polityki pieniężnej prezes EBC M. Draghi poinformował o rozszerzeniu przez EBC programu skupu aktywów. Decyzja
ta od kilku miesięcy pozostawała w centrum uwagi uczestników rynku, a zmiany wprowadzone

18

Więcej na ten temat w „Przeglądzie Spraw Europejskich” z grudnia 2014 r.

Przegląd Spraw Europejskich

12

Europejski Bank Centralny

przez EBC są w znacznej mierze zgodne z ich oczekiwaniami.

W marcu 2015 r. EBC rozpocznie skup na rynku wtórnym obligacji
wyemitowanych przez rządy krajów strefy euro, agencje oraz europejskie
instytucje ponadnarodowe. EBC przeznaczy 60 mld euro miesięcznie na zakupy
w ramach programu. Program skupu aktywów będzie realizowany do końca
września 2016 r., z możliwością przedłużenia.

Najważniejsze zmiany wprowadzone przez EBC w programie skupu aktywów:
 Klasa aktywów. Oprócz skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami (assetbacked securities purchase programme, ABSPP) oraz listów zastawnych (covered bond purchase
programme, CBPP3) EBC rozpocznie skup na rynku wtórnym denominowanych w euro obligacji o ratingu inwestycyjnym, wyemitowanych przez rządy krajowe i agencje ze strefy euro
oraz europejskie instytucje ponadnarodowe.
 Wielkość. Łącznie EBC przeznaczy 60 mld euro miesięcznie na zakup aktywów wyemitowanych przez sektor publiczny oraz prywatny (około 10 mld euro w ramach ABSPP i CBPP3
oraz około 50 mld euro na zakup obligacji).
 Czas trwania. Program skupu obligacji rozpocznie się w marcu 2015 r. i ma potrwać do końca września 2016 r. Niemniej M. Draghi zapowiedział możliwość wydłużenia czasu trwania
programu do czasu zaobserwowania trwałego dostosowania ścieżki inflacji do celu inflacyjnego EBC (tj. poniżej, ale blisko 2% w średnim okresie).
 Struktura. Zakupy dokonywane będą na podstawie udziałów poszczególnych krajowych
banków centralnych w kapitale EBC19.
 Zapadalność. EBC będzie nabywał obligacje skarbowe z terminem zapadalności od 2 do 30
lat.
 Ograniczenia. W ramach skupu dodatkowych aktywów nie może zostać zakupione więcej
niż 25% danej emisji i 33% długu danego emitenta. Ponadto dodatkowe kryteria kwalifikowalności do programu zostaną zastosowane w odniesieniu do państw objętych programem
pomocowym UE–MFW20.
 Realizacja programu. Skup dodatkowych aktywów będzie realizowany w sposób zdecentralizowany przez krajowe banki centralne, zaś EBC będzie koordynował te zakupy. Takie
rozwiązanie ma pozwolić na utrzymanie jedności polityki pieniężnej Eurosystemu. Rada
Prezesów będzie sprawować kontrolę nad wszystkimi parametrami programu.
Według stanu na dzień 1 stycznia 2015 r. procentowe udziały krajowych banków centralnych w kluczu kapitałowym EBC
kształtują się następująco: Niemcy (17,99%), Francja (14,17%), Włochy (12,31%), Hiszpania (8,84%), Holandia (4,00%), Belgia
(2,48%), Grecja (2,03%), Austria (1,96%), Portugalia (1,74%), Finlandia (1,26%), Irlandia (1,16%), Słowacja (0,77%), Litwa
(0,41%), Słowenia (0,34%), Łotwa (0,28%), Luksemburg (0,20%), Estonia (0,19%), Cypr (0,15%) oraz Malta (0,06%).
20 Obecnie programem tym objęta jest Grecja oraz Cypr.
19
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 Podział strat i ryzyka. Podziałem strat objęty zostanie zakup obligacji europejskich instytucji
ponadnarodowych. Ich udział w strukturze zakupów dodatkowych aktywów ma stanowić
12%. Papiery te będą skupowane przez krajowe banki centralne, zaś pozostałe zakupy krajowych banków centralnych Eurosystemu w ramach skupu dodatkowych aktywów nie będą
objęte podziałem strat. EBC będzie posiadał 8% dodatkowo zakupionych aktywów, które
także będą objęte podziałem strat. Zatem łącznie 20% dodatkowo zakupionych aktywów
podlegać będzie zasadom uwspólnotowienia ryzyka.
Celem decyzji EBC o rozszerzeniu programu skupu aktywów jest przeciwdziałanie dwóm niekorzystnym zjawiskom: niższej niż oczekiwano dynamice inflacji oraz niewystarczającym stopniem
łagodzenia polityki pieniężnej na skutek działań uchwalonych w czerwcu i we wrześniu 2014 r.
(m.in. targeted longer-term refinancing operations – TLTRO, ABSPP, CBPP3). Skup dodatkowych
aktywów przez EBC ma przeciwdziałać ryzyku zbyt długiego utrzymywania się inflacji na niskim poziomie, a tym samym pomóc w przywróceniu inflacji do poziomu około 2%.
3.4. Opinie 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 styczniu 3 opinie: opinię w sprawie austriackiej regulacji dotyczącej wniosków o prowadzenie
działalności jako spółka likwidująca aktywa (run-off company); opinię w sprawie roli słowackiego
banku centralnego w przeprowadzaniu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji na rynku
finansowym oraz opinię w sprawie belgijskiego kolegium ds. restrukturyzacji i uporządkowanej
likwidacji.
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4. Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego
4.1. Zaproszenie do składania deklaracji zainteresowania członkostwem
w Doradczym Komitecie Naukowym ESRB
Dnia 9 stycznia 2015 r. w Dzienniku Urzędowym UE opublikowano zaproszenie do składania
deklaracji zainteresowania stanowiskami dwunastu ekspertów zewnętrznych, którzy mają być
powołani na członków Doradczego Komitetu Naukowego (Advisory Scientific Committee, ASC)
Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (European Systemic Risk Board, ESRB). Publikacja
otworzyła trzytygodniowy okres składania zgłoszeń. Po wstępnym zarekomendowaniu kandydatów przez Komitet Sterujący wybrani eksperci zewnętrzni zostaną zatwierdzeni przez Radę
Generalną ESRB.
Zadaniem ASC jest doradzanie ESRB oraz merytoryczne wspieranie jej działalności. W skład
Komitetu wchodzi 15 ekspertów mających szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie funkcjonowania systemu finansowego. Członkowie ASC powoływani są na czteroletnią kadencję.
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5. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego
5.1. Konsultacje w sprawie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków
Dnia 14 stycznia 2015 r. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (European Banking Authority,
EBA) opublikował dokument konsultacyjny dotyczący standardów technicznych w sprawie procedur, formularzy i szablonów stosowanych do przekazywania informacji na potrzeby tworzenia
planów resolution. Konsultacje potrwają do 14 kwietnia br.
Zgodnie z zaproponowaną przez EBA procedurą organ ds. resolution, opracowując plan resolution, powinien w pierwszej kolejności zwrócić się do właściwego organu (nadzorcy) z prośbą
o udostępnienie mu niezbędnych informacji na temat danej instytucji. Jeśli informacja jest niedostępna lub niesatysfakcjonująca dla organu ds. resolution, wówczas może on zwrócić się bezpośrednio do instytucji z prośbą o udzielenie niezbędnych informacji z wykorzystaniem opracowanych formularzy i szablonów stanowiących załącznik do projektu standardów technicznych.
Minimalny zestaw standardowych formularzy i szablonów zaproponowany przez EBA obejmuje
m.in. informacje na temat struktury organizacyjnej instytucji, krytycznych funkcji oraz głównych
linii biznesowych, istotnych partnerów, struktury zobowiązań, źródeł finansowania, systemów
płatności, systemów informacyjnych, powiązań z innymi podmiotami, a także podmiotów nadzorujących.

5.2. Raport w sprawie wpływu wymogów pokrycia płynności na funkcjonowanie
rynków finansowych
Dnia 15 stycznia br. EBA opublikował raport oceniający wpływ wymogów pokrycia płynności
(LCR) na stabilność i właściwe funkcjonowanie rynków finansowych w UE. Jest to drugi raport
EBA na ten temat – pierwszy został opublikowany w grudniu 2013 r21. Obowiązek przygotowania tych raportów przez EBA wynika z przepisów Rozporządzenia w sprawie wymogów kapitałowych (art. 509 CRR).
Raport został przygotowany na podstawie danych pozyskanych od 322 europejskich banków,
których aktywa stanowią około 2/3 aktywów sektora bankowego UE. Przeprowadzone badanie
miało sprawdzić, czy nowe wymogi dotyczące płynności mogłyby mieć szkodliwy wpływ na
działalność banków, funkcjonowanie rynków finansowych, gospodarkę lub podaż kredytu bankowego. W ocenie EBA prawdopodobieństwo wystąpienia takiego negatywnego wpływu jest
niewielkie. W raporcie wskazano również, że średni wskaźnik LCR badanych banków wzrósł
w porównaniu z poprzednim raportem i wynosi obecnie 116,7%.

21
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6. Inne
6.1. Litwa dziewiętnastym członkiem strefy euro
Od 1 stycznia br. Litwa jest dziewiętnastym państwem należącym do strefy euro. Bank Litwy
został członkiem Eurosystemu, wpłacił pozostałą część swojego udziału w kapitale EBC
i przekazał swoją część rezerwowych aktywów walutowych.

Wymiana litów na euro przebiegła sprawnie. Dołączenie centralnego banku Litwy
do Eurosystemu uruchomiło rotacyjny system głosowania w Radzie Prezesów
EBC. Jednocześnie Litwa stała się członkiem jednolitego mechanizmu nadzorczego
(SSM).

Dnia 16 stycznia 2015 r. Komisja Europejska ogłosiła, że zmiana waluty na Litwie z lita na euro
przebiegła sprawnie. Okres podwójnego obiegu, w trakcie którego nie odnotowano większych
problemów, zakończył się 15 stycznia. Tym samym od 16 stycznia wszelkie płatności dokonywane są jedynie w euro.
Większość transakcji była dokonywana w euro już przed tą datą, tj. 14 stycznia br.: 87% badanych dokonywało w sklepach płatności w euro (podczas gdy 2 stycznia było to jedynie 13% badanych), 99% badanych otrzymywało resztę wyłącznie w euro (2 stycznia było to 84% badanych)22. Bankomaty wypłacały gotówkę w euro od 1 stycznia br. Terminale płatnicze zostały dostosowane do wykonywania transakcji w euro 2 stycznia br. W celu ułatwienia wymiany 161
oddziałów banków i 188 urzędów pocztowych dokonywało usług gotówkowych również w sobotę, 3 stycznia br. Dnia 9 stycznia br. wartość gotówki znajdującej się w obiegu w euro po raz
pierwszy przekroczyła wartość gotówki nominowanej w litach.
Lity można nadal wymieniać bezpłatnie po nieodwołalnym kursie wymiany (1 EUR = 3,45280
LTL) w urzędach Poczty Litwy i niektórych kasach oszczędnościowo-kredytowych (credit unions)
do 1 marca br., a w bankach komercyjnych do 30 czerwca br. (w 89 oddziałach banknoty będzie
można wymieniać do końca roku). Bank Litwy będzie dokonywał bezpłatnej wymiany dotychczasowej waluty na euro bezterminowo. Ceny towarów i usług będą podawane w obu walutach
do 30 czerwca br.

22

Źródło: European Commission, Flash Eurobarometer 410, January 2015
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6.2. Wejście w życie rotacyjnego systemu głosowania w Radzie Prezesów EBC
W związku z przyjęciem przez Litwę wspólnej waluty w styczniu wszedł w życie nowy system
rotacji prawa głosu w Radzie Prezesów EBC. Nowy system został uchwalony w 2003 r. przez
Radę UE23, przed planowanym rozszerzeniem Unii Europejskiej. W założeniu ma on usprawnić
przebieg obrad w przypadku zwiększonej liczby członków – prezesów krajowych banków centralnych, przy jednoczesnym utrzymaniu liczby głosujących członków Rady Prezesów na stałym
poziomie 21 głosów. W świetle przepisów prawo do udziału w głosowaniu przysługuje każdorazowo sześciu członkom Zarządu EBC oraz maksymalnie piętnastu prezesom krajowych banków
centralnych strefy euro. Nowy system zakłada wprowadzenie wśród prezesów krajowych banków centralnych rotacyjnego systemu głosowania. Z tego względu kraje strefy euro zostały podzielone na grupy na podstawie wielkości swoich gospodarek i sektorów finansowych. Aby
określić, do której grupy mają należeć prezesi poszczególnych krajowych banków centralnych,
został sporządzony ranking. Prezesi z pierwszych 5 krajów w rankingu – obecnie są to Niemcy,
Francja, Włochy, Hiszpania i Holandia – dysponują 4 głosami. Wszystkim pozostałym (obecnie
jest ich 14) przysługuje 11 głosów. Poszczególni prezesi korzystają z prawa głosu na zmianę,
każdorazowo przez miesiąc, zgodnie z harmonogramem rotacji.

6.3. Przystąpienie Litwy do SSM
Dnia 1 stycznia 2015 r. Litwa, przystępując do strefy euro, stała się automatycznie członkiem
jednolitego mechanizmu nadzorczego (Single Supervisory Mechanism, SSM), który wspólnie tworzą: EBC i krajowe organy nadzoru państw strefy euro. Bezpośrednim nadzorem EBC zostały
objęte trzy najistotniejsze banki z siedzibą na Litwie: SEB bankas, Swedbank i DNB bankas. Aktywa tych banków stanowiły na koniec 2013 r. 70% aktywów sektora bankowego na Litwie.
Z uwagi na planowane wejście Litwy do strefy euro banki te były przedmiotem przeprowadzonej w 2014 r. przez EBC wszechstronnej oceny (comprehensive assessment), w ramach której badano
sytuację finansową 130 największych banków w strefie euro oraz na Litwie24. Na podstawie
przeprowadzonego badania w żadnym z ww. banków nie odnotowano braków kapitałowych.
Ich współczynniki adekwatności kapitałowej znacznie przekraczały minimalny wymagany poziom 8% (SEB bankas – 14,87%, Swedbank – 22,39% oraz DNB bankas – 16,34%). Pozostałe banki
działające na Litwie pozostaną pod nadzorem centralnego banku Litwy, choć EBC będzie mógł
objąć bezpośrednim nadzorem również inne banki, jeśli uzna to za konieczne. Wraz z przystąpieniem Litwy do SSM członkiem Rady ds. Nadzoru, organu wewnętrznego EBC odpowiedzialnego za planowanie i wykonywanie zadań nadzorczych powierzonych EBC, została Ingrida Šimonytė, wiceprezes Banku Litwy (jako przedstawiciel krajowego organu nadzoru).

Decyzja Rady zebranej w składzie szefów państw lub rządów z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie zmiany art. 10.2 Statutu Europejskiego
Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, Dz.U. L 083, z 1.4.2003, s. 66-68.
24 Wyniki wszechstronnej oceny zostały opublikowane dnia 26 października 2014 r. Więcej na ten temat w „Przeglądzie Spraw
Europejskich” z października 2014 r.
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6.4. Łotewska prezydencja w Radzie UE
Dnia 1 stycznia br. Łotwa po raz pierwszy objęła przewodnictwo w Radzie UE pod hasłem „Europa dla swoich obywateli”. W czasie najbliższych sześciu miesięcy Łotwa będzie realizować
projekty w trzech obszarach priorytetowych: Europa konkurencyjna, cyfrowa oraz globalnie zaangażowana.
Zgodnie z programem prezydencji łotewskiej najważniejszym celem, który przyświecać będzie
działaniom UE w najbliższej przyszłości, pozostanie tworzenie nowych miejsc pracy i stymulowanie wzrostu gospodarczego UE. Będą temu służyć inicjatywy takie jak: wdrożenie Planu inwestycyjnego dla Europy, wzmocnienie rynku wewnętrznego, działania przygotowawcze do ustanowienia unii energetycznej, podnoszenie dzięki reformom strukturalnym poziomu konkurencyjności przemysłu, wprowadzenie rozwiązań zwiększających skalę i bezpieczeństwo działalności
gospodarczej prowadzonej w środowisku cyfrowym oraz działania przygotowawcze do ustanowienia jednolitego rynku cyfrowego. W wymiarze globalnym Łotwa zamierza zainicjować przegląd polityki sąsiedztwa, zdynamizować negocjacje prowadzone pomiędzy UE i USA w sprawie
Transatlantyckiego partnerstwa na rzecz handlu i inwestycji oraz określić cele polityki rozwojowej po 2015 r.

6.5. Dalsza pomoc makrofinansowa UE dla Ukrainy
Dnia 8 stycznia 2015 r. Komisja Europejska ogłosiła zamiar udostępnienia Ukrainie nowego programu pomocy makrofinansowej w wysokości 1,8 mld euro w formie pożyczek średnioterminowych. Zaproponowane wsparcie finansowe ma na celu pomoc w rozwiązaniu problemów gospodarczych Ukrainy, zwłaszcza związanych ze złą kondycją bilansu płatniczego i budżetu państwa, wynikających z toczącego się konfliktu zbrojnego na wschodzie tego kraju. Nowy program
pomocy makrofinansowej oczekuje obecnie na zatwierdzenie przez Parlament Europejski i Radę
UE.

6.6. Zmiana rządu w Grecji
Dnia 27 stycznia br. zaprzysiężony został nowy premier Grecji Alexis Tsipras, lider zwycięskiej
partii w wyborach parlamentarnych 25 stycznia br. Wybory wygrała partia SYRIZA, uzyskując
149 miejsc w trzystuosobowym, jednoizbowym parlamencie, co wraz z 13 mandatami koalicjanta, partii Niezależnych Greków, pozwoliło uzyskać bezwzględną większość. W tym kontekście
należy zauważyć, że:
 Rząd utworzyła partia, która zapowiada, że Grecja nie będzie stosować się do zaleceń Trojki,
nie zaakceptuje dalszych oszczędności, wstrzyma prywatyzację oraz będzie dążyć do renegocjacji programu pomocowego UE.
 SYRIZA zapowiada także doprowadzenie do umorzenia części zadłużenia.
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 Zmiana rządu w Grecji wywołała zaniepokojenie na rynkach i może prowadzić do zwiększonej nieufności do całej strefy euro.
Komentarze ze strony władz UE:
 Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk w imieniu Unii Europejskiej wyraził wolę
dalszego wspierania Grecji w jej wysiłkach na rzecz unormowania sytuacji gospodarczej.
 Wiceprzewodniczący

KE,

komisarz

ds.

euro

i

dialogu

społecznego,

Valdis

is podczas konferencji prasowej w związku z posiedzeniem Rady Ecofin podkreślił, że Komisja będzie wspierać Grecję w respektowaniu jej zobowiązań i kontynuowaniu reform.
 Komisarz ds. gospodarczych i finansowych, podatków i ceł Pierre Moscovici podczas konferencji prasowej po spotkaniu Eurogrupy zadeklarował gotowość do współpracy z nowym
rządem Grecji i podjęcie jak najszybciej konstruktywnego dialogu w celu wspierania reform.
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Zapowiedzi wydarzeń w lutym 2015 r.

Zapowiedzi wydarzeń w lutym 2015 r.
Data

Wydarzenie

4 lutego

posiedzenie Rady Prezesów EBC (bez decyzji z zakresu polityki
pieniężnej)

9–12 lutego

sesja plenarna Parlamentu Europejskiego

12 lutego

nieformalne posiedzenie szefów państw i rządów

16–17 lutego

posiedzenie Eurogrupy/Rady ECOFIN

18 lutego

posiedzenie Rady Prezesów EBC (bez decyzji z zakresu polityki
pieniężnej)

24–25 lutego

posiedzenie Rady Organów Nadzoru Europejskiego Urzędu Nadzoru
Bankowego (EBA)
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