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Najważniejsze w tym miesiącu


Orędzie o stanie Unii Europejskiej
Podczas wygłoszonego 14 września 2016 r. orędzia o stanie Unii Europejskiej (UE) przewodniczący Komisji Europejskiej (KE) podsumował unijne działania przez ostatnie dwanaście miesięcy oraz przedstawił priorytety na najbliższy rok. W swoim wystąpieniu w Parlamencie Europejskim (PE) w Strasburgu Jean-Claude Juncker postulował m.in. zwiększenie uprawnień
Europolu w celu zagwarantowania bezpieczeństwa unijnych granic, przyspieszenie prac nad
unią rynków kapitałowych oraz dalsze działania na rzecz powstrzymania fali migracji.
więcej w pkt. 1.2.



Przegląd wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020
Podczas przeglądu wieloletnich ram finansowych (multiannual financial framework, MFF) na
lata 2014–2020 KE zaproponowała wykorzystanie środków z rezerw budżetowych o łącznej
wartości 12,8 mld euro. Środki te zostaną przeznaczone na inicjatywy służące: wspieraniu
wzrostu i zatrudnienia oraz sprostaniu wyzwaniom związanym z migracjami, uchodźcami
i bezpieczeństwem.
więcej w pkt. 1.3.



Posiedzenie Rady Generalnej Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego
Na posiedzeniu Rady Generalnej Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (European Systemic Risk Board, ESRB) omówiono najistotniejsze czynniki ryzyka dla stabilności finansowej
w UE. Przedmiotem dyskusji był w szczególności raport dotyczący wpływu środowiska niskich stóp procentowych na system finansowy. ESRB omówiła również propozycje zmian,
które wzmocniłyby ramy polityki makroostrożnościowej w UE.
więcej w pkt. 6.1.
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Komisja Europejska

1. Komisja Europejska
1.1. Konsultacje KE w sprawie przeglądu ram nadzoru makroostrożnościowego UE
Celem konsultacji publicznych rozpoczętych przez KE 1 sierpnia 2016 r. jest zebranie doświadczeń i opinii związanych z obecnym funkcjonowaniem nadzoru makroostrożnościowego w UE.
Odpowiedzi respondentów będą dla KE podstawą do przeanalizowania i zaproponowania zmian
w regulacjach, tak aby sprawność nadzoru makroostrożnościowego została zwiększona – zarówno
na poziomie krajów członkowskich, jak i całej UE. Konsultacje potrwają do 24 października br.
Ramy nadzoru makroostrożnościowego w UE były tworzone stopniowo od 2010 r. Obecnie składają się na nie: dwa rozporządzenia dotyczące powołania i funkcjonowania ESRB1, pakiet w sprawie wymogów kapitałowych (Capital Requirements Directive IV, CRD IV / Capital Requirements Regulation, CRR)2 oraz rozporządzenie ustanawiające jednolity mechanizm nadzorczy (Single Supervisory Mechanism, SSM)3. Dopełnieniem ram nadzoru makroostrożnościowego na poziomie UE
było utworzenie, zgodnie z zaleceniem ESRB z 2011 r., krajowych organów odpowiedzialnych za
prowadzenie polityki makroostrożnościowej w poszczególnych państwach. Przegląd prowadzony
przez KE ma zidentyfikować i wyeliminować ewentualne niespójności i nakładanie się kompetencji poszczególnych organów, zarówno na poziomie UE, jak i krajowym. Przedmiotem konsultacji
są m.in. następujące kwestie: podział uprawnień między poszczególnymi organami w zakresie
nadzoru makroostrożnościowego, ewentualne rozszerzenie nadzoru makroostrożnościowego
poza sektor bankowy, stosowanie instrumentów makroostrożnościowych określonych w pakiecie
w sprawie wymogów kapitałowych CRD IV/CRR (w tym ich adekwatność do sektora bankowego
oraz zasady ich uruchamiania), a także rola, uprawnienia i struktura organizacyjna ESRB.

Rozporządzenie PE i Rady (UE) nr 1092/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego
nad systemem finansowym i ustanowienia ESRB oraz rozporządzenie Rady (UE) nr 1096/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie powierzenia EBC szczególnych zadań w zakresie funkcjonowania ESRB.
2 Dyrektywa PE i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do
działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę
2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE, a także rozporządzenie PE i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26
czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012.
3 Rozporządzenie Rady (UE) nr 1024/2013 z dnia 15 października 2013 r. powierzające EBC szczególne zadania w odniesieniu do
polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi.
1
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1.2. Orędzie o stanie UE
Dnia 14 września br. przewodniczący KE wygłosił – na forum PE – orędzie o stanie UE. JeanClaude Juncker podsumował osiągnięcia minionego roku oraz przedstawił priorytety na nadchodzące dwanaście miesięcy.

Podczas wygłoszonego 14 września 2016 r. orędzia o stanie UE
przewodniczący KE podsumował unijne działania przez ostatnie dwunaście miesięcy
oraz przedstawił priorytety na najbliższy rok. W swoim wystąpieniu
w PE w Strasburgu Jean-Claude Juncker postulował m.in. zwiększenie uprawnień
Europolu w celu zagwarantowania bezpieczeństwa unijnych granic,
przyspieszenie prac nad unią rynków kapitałowych oraz dalsze działania
na rzecz powstrzymania fali migracji.

Wśród głównych postulatów Przewodniczącego KE4 znalazły się m.in.:


propozycja utworzenia do końca roku Europejskiego Korpusu Solidarności (European Solidarity Corps), w skład którego wchodziliby wolontariusze z Europy, którzy nie ukończyli
trzydziestego roku życia;



propozycja przyznania większych uprawnień Europolowi w celu zapewnienia bezpieczeństwa unijnych granic;



propozycja utworzenia kwatery głównej dla europejskiej formacji militarnej, która powinna dopełniać siły NATO, finansowanej z Europejskiego Funduszu Obrony (European
Defence Fund)



propozycja przeznaczenia kwoty 630 mld euro do 2022 r. na Europejski Fundusz na rzecz
Inwestycji Strategicznych (European Fund for Strategic Investments, EFSI);



zapowiedź dalszych prac nad pogłębieniem filara socjalnego UE;



poparcie dla zmiany dyrektywy o pracownikach delegowanych;



propozycja reformy europejskiego prawa autorskiego;



przyspieszenie prac nad unią rynków kapitałowych;



potrzeba ochrony UE przed terroryzmem m.in. z pomocą nowej Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej (European Border and Coast Guard, EBCG) oraz nowego unijnego
systemu informacji o przemieszczaniu się i podróżach osób chcących przekroczyć unijne
granice;



potrzeba powstrzymania fali migracji poprzez m.in. wdrażanie planu inwestycji w Afryce
i w sąsiedztwie Europy.

4

Szczegóły dotyczące poszczególnych inicjatyw w punktach 1.2., 1.3. oraz 1.4. „Przeglądu Spraw Europejskich”.
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Orędzie o stanie UE staje się podstawą do rozpoczęcia dialogu między PE a Radą Unii Europejskiej
(Radą), który ma doprowadzić do przygotowania planu pracy KE na 2017 r.

1.3. Przegląd wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020
W opublikowanym 14 września br. komunikacie KE zaprezentowała wnioski z przeglądu MFF na
lata 2014–2020. Komunikatowi towarzyszył projekt nowelizacji rozporządzenia określającego MFF
na lata 2014–2020, a także inne propozycje legislacyjne umożliwiające realizację przewidzianych
przez KE działań5.

W ramach przeglądu MFF na lata 2014–2020 KE zaproponowała wykorzystanie
środków z rezerw budżetowych o łącznej wartości 12,8 mld euro. Środki te zostaną
przeznaczone na inicjatywy służące: wspieraniu wzrostu i zatrudnienia oraz
sprostaniu wyzwaniom związanym z migracjami, uchodźcami i bezpieczeństwem.

KE zaproponowała realizację szeregu inicjatyw na pozostałe lata bieżącej perspektywy finansowej,
służących dwóm celom: (1) wspieraniu wzrostu i zatrudnienia, (2) odpowiedzi na wyzwania związane z migracjami, uchodźcami i bezpieczeństwem. Na realizację tych inicjatyw KE zaproponowała przeznaczyć łącznie (do 2020 r.) dodatkowe 6,33 mld euro w środkach na zobowiązania6.
Propozycja KE nie przewiduje zwiększenia łącznych alokacji w ramach MFF na lata 2014–2020.
Pieniądze będą pochodzić z rezerw budżetowych, takich jak nieprzydzielone marginesy i instrumenty specjalne. Dodatkowe fundusze mają zostać wykorzystane w następujących działach budżetowych:


Dział 1 (Inteligentny wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu): w tym dziale zaproponowano zwiększenie środków na zobowiązania o 2,4 mld euro. Te dodatkowe środki
mają zostać wykorzystane na: unijny program finansowania badań naukowych i innowacji

5

6

W szczególności komunikatowi towarzyszyły: projekt nowelizacji porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami, propozycja nowelizacji decyzji
w sprawie uruchomienia marginesu środków na nieprzewidziane wydatki, propozycja rozporządzenia w sprawie zasad finansowych budżetu ogólnego UE. Równolegle KE opublikowała także propozycje „sektorowe”: propozycję nowelizacji rozporządzenia w sprawie EFSI w celu przedłużenia jego obowiązywania (patrz punkt 1.3. Przeglądu), propozycje legislacyjne związane
z opracowaniem Europejskiego Planu Inwestycji Zewnętrznych (dwa rozporządzenia i decyzja – patrz punkt 1.4. Przeglądu)
oraz propozycję nowelizacji rozporządzeń 113/2013 i 283/204 w zakresie promocji połączeń internetowych w społecznościach
lokalnych.
Środki na zobowiązania dotyczą zobowiązań prawnych pokrycia wydatków – mogą one np. wynikać z umowy o dotację (w
odróżnieniu od środków na płatności – czyli na wypłaty z tytułu powstałych wcześniej zobowiązań).
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„Horyzont 2020”, instrument „Łącząc Europę” (wsparcie budowy transgranicznej infrastruktury, zwłaszcza transportowej), program „Erasmus +”, program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME), inicjatywę na
rzecz zatrudnienia ludzi młodych oraz przedłużenie obowiązywania EFSI (zasilenie funduszu gwarancyjnego)7;


Dział 3 (Bezpieczeństwo i obywatelstwo): w ramach tego działu dodatkowe 2,55 mld euro ma
zostać wykorzystane m.in. na: funkcjonowanie EBCG i wzmocnienie Europolu oraz reformę wspólnego europejskiego systemu azylowego, w tym na działalność Agencji UE ds.
Azylu8;



Dział 4 (Globalny wymiar Europy): KE proponuje dodatkowe 1,38 mld euro na, m.in., utworzenie Europejskiego Funduszu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (European Fund for
Sustainable Development, EFSD), który będzie wspierać inwestycje prywatne w regionach
poza UE, tak aby niwelować pierwotne przyczyny migracji i realizować inne cele rozwojowe9. Środki będą przeznaczone także na: realizację działań po zmianie ram partnerstwa
w dziedzinie migracji, pomoc makrofinansową i wsparcie tzw. mandatu zewnętrznego Europejskiego Banku Inwestycyjnego (European Investment Bank, EBI), umożliwiającego finansowanie projektów poza UE.

Do zaproponowanej kwoty dodatkowych zobowiązań w wysokości 6,33 mld euro KE na cele związane z migracjami dodała także środki zaproponowane w projekcie budżetowym na 2017 r., w wysokości 1,8 mld euro (z nieprzydzielonych marginesów poniżej pułapów budżetowych i instrumentów specjalnych). Dodatkowo KE, w wyniku przeglądu łącznej alokacji dla krajów członkowskich na lata 2017–2020 i „technicznego” dostosowania poszczególnych krajów10 do ich aktualnych
wielkości PKB, wzięła pod uwagę zwiększenie ogólnej puli środków na politykę spójności o 4,6
mld euro. Łączny pakiet dodatkowych środków na zobowiązania w ramach MFF (2014–2020) wynosi zatem 12,8 mld euro.
W ramach przeglądu KE zaproponowała również uproszczenie przepisów, określających wykorzystanie środków UE, a także poprawę zdolności budżetu UE do szybkiego i odpowiedniego reagowania na nieprzewidziane wydarzenia, głównie poprzez: ustanowienie nowej rezerwy kryzy-

Więcej na ten temat w punkcie 1.4. „Przeglądu Spraw Europejskich”.
Więcej na ten temat w „Przeglądzie Spraw Europejskich” z maja i lipca br.
9 Więcej na ten temat w punkcie 1.4. „Przeglądu Spraw Europejskich”.
10 KE była zobowiązana do przeprowadzenia przeglądu na mocy art. 7 rozporządzenia określającego MFF na lata 2014–2020 z 2
grudnia 2013 r. Zgodnie z tym art. alokacje na lata 2017–2020 zostały odpowiednio skorygowane dla tych krajów, w których
różnica pomiędzy faktycznym a oszacowanym w 2012 r. skumulowanym PKB na lata 2014–2015 wyniosła więcej niż +/- 5%.
Wyniki przeglądu zostały przedstawione przez KE w komunikacie z 30 czerwca br.
7
8
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sowej UE finansowanej z niewykorzystanych środków, podwojenie budżetu instrumentu elastyczności (do kwoty 1 mld euro) i rezerwy na pomoc nadzwyczajną (do kwoty 0,5 mld euro), wprowadzenie, po raz pierwszy, rezerwy elastyczności na potrzeby działań wspierających poza granicami
UE, dopuszczenie funduszy powierniczych na rzecz działań nadzwyczajnych lub szczególnych na
terytorium UE (obecnie są one dopuszczalne tylko poza UE).

1.4. Propozycja przedłużenia funkcjonowania Europejskiego Funduszu na rzecz
Inwestycji Strategicznych
W opublikowanym 14 września br. projekcie rozporządzenia KE zaproponowała przedłużenie
funkcjonowania EFSI na okres obejmujący obowiązywanie aktualnych wieloletnich ram finansowych, co powinno zapewnić inwestycje na poziomie 500 mld euro do 2020 r.
Zgodnie z propozycją KE gwarancja UE dla EFSI zostanie zwiększona z 16 do 26 mld euro.
Aby zagwarantować zabezpieczenie w wysokości 26 mld euro w całym okresie inwestycyjnym,
fundusz gwarancyjny ma zostać zwiększony o 1,1 mld euro, do kwoty 9,1 mld euro – 450 mln euro
ma być przekazane z opłat pobieranych od beneficjentów i z inwestowania środków funduszu
inwestycyjnego UE, 500 mln euro będzie realokowane z instrumentu „Łącząc Europę”, a 150 mln
euro ma zostać pokryte z nieprzydzielonego marginesu budżetowego. Wkład EBI zostałby natomiast zwiększony z 5 mld euro do 7,5 mld euro.
KE zaproponowała także zwiększenie roli projektów przyczyniających się do osiągnięcia celów UE
przyjętych na paryskiej konferencji klimatycznej (Conference of Parties). W coraz większym stopniu uwzględniane będą priorytetowe projekty z zakresu połączeń międzysystemowych oraz projekty dotyczące efektywności energetycznej. Ponadto w projekcie określono, że należy unikać
przydzielania z EFSI środków na budowę autostrad, chyba że jest to jednocześnie wsparcie prywatnych inwestycji w sektorze transportu w krajach objętych polityką spójności lub projektów
transgranicznych w sektorze transportu, w których udział bierze co najmniej jeden kraj objęty polityką spójności. W projekcie wyraźnie przewidziano włączenie rolnictwa, rybołówstwa i akwakultury do celów ogólnych, kwalifikujących się do wsparcia z EFSI. Ponadto większa część tego
finansowania ma zostać przeznaczona dla małych i średnich przedsiębiorstw z uwagi na istotne
zapotrzebowanie rynku w tym zakresie.

1.5. Propozycje
zewnętrznych

legislacyjne

w

ramach

Europejskiego

planu

inwestycji

W dniu 14 września br. KE opublikowała pakiet projektów legislacyjnych, mających na celu realizację Europejskiego planu inwestycji zewnętrznych (European External Investment Plan, EEIP). Plan
został zapowiedziany w komunikacie KE z 7 czerwca br. dotyczącym ram dla partnerstwa z krajami trzecimi w dziedzinie migracji. Działania w ramach EEIP mają zaradzić niektórym przyczynom migracji, a jednocześnie realizować inne cele rozwojowe. Plan zakłada, że ilość środków UE
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(dotacji) na pozyskanie dodatkowego wsparcia – na przykład w formie pożyczek – od instytucji
finansowych i sektora prywatnego będzie ograniczona, tak aby zwiększyć wpływ projektów inwestycyjnych na rozwój.
Najważniejszym dokumentem pakietu KE jest projekt rozporządzenia ustanawiającego EFSD11.
Fundusz jest pierwszym filarem Europejskiego planu inwestycji zewnętrznych. Jego głównym celem jest wspieranie inwestycji prywatnych w Afryce i w krajach objętych unijną polityką sąsiedztwa.
Środki z funduszu będą wykorzystane poprzez platformy inwestycji regionalnych, które pozwolą
połączyć istniejące instrumenty (instrument inwestycyjny dla Afryki, Africa Investment Facility, fundusz inwestycyjny w ramach polityki sąsiedztwa, Neighbourhood Investment Facility), i mają pełnić
funkcję punktu kompleksowej obsługi, do którego instytucje finansowe i inni inwestorzy publiczni
i prywatni będą mogli kierować swoje wnioski.
Ponadto przewiduje się utworzenie w ramach EFSD nowej gwarancji UE, w wysokości 1,5 mld
euro, udzielanej pośredniczącym instytucjom finansowym, które z kolei będą udzielać wsparcia,
w formie pożyczek, gwarancji, kapitału lub podobnych produktów, beneficjentom końcowym. Celem tego działania jest pozyskanie dodatkowego finansowania, w szczególności z sektora prywatnego.
Środki z funduszu mają przyczynić się do wygenerowania inwestycji o wartości co najmniej 44 mld
euro do 2020 r.

11

Projektowi rozporządzenia towarzyszą: projekt nowelizacji rozporządzenia ustanawiającego fundusz gwarancyjny dla działań
zewnętrznych UE oraz projekt nowelizacji decyzji w sprawie udzielenia gwarancji UE dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego
na pokrycie strat poniesionych w związku z działaniami z zakresu finansowania wspierającymi projekty inwestycyjne poza
granicami Unii.
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2. Rada Unii Europejskiej
2.1. Przyjęcie decyzji dotyczących Portugalii i Hiszpanii w ramach procedury
nadmiernego deficytu
W dniu 8 sierpnia 2016 r. Rada przyjęła decyzje dotyczące Hiszpanii i Portugalii, zaproponowane
przez KE 27 lipca br. w ramach procedury nadmiernego deficytu12. Były to zarówno tzw. decyzje
wdrażające (implementing decisions) dotyczące anulowania grzywien dla Hiszpanii i Portugalii, jak
i decyzje o podjęciu działań, które skłoniłyby te państwa do przyjęcia w wyznaczonym terminie
środków zmierzających do odpowiedniego ograniczenia deficytu (określające, m.in., nowe terminy wyeliminowania nadmiernego deficytu). Zgodnie z zasadami określonymi w Traktacie
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej decyzje przyjmowały jedynie kraje strefy euro, z wyłączeniem
kraju, którego dotyczyła dana decyzja. Decyzje dotyczące anulowania grzywien były przyjmowane w trybie odwróconej większości kwalifikowanej, natomiast decyzje o podjęciu działań zmierzających do ograniczenia deficytu zostały podjęte „normalną” większością kwalifikowaną.

2.2. Nieformalne posiedzenie Rady Ecofin 9–10 września 2016 r.
Podczas nieformalnego posiedzenia Rady Ecofin, które odbyło się 9–10 września br. w Bratysławie, ministrowie dyskutowali na temat kształtu unijnych polityk gospodarczych w przyszłości.
W trakcie spotkania analizowano obowiązujące ramy regulacyjne, koncentrując się na ich wystarczalności co do potencjalnych wyzwań związanych m.in. z wzrastającą presją migracyjną, zagrożeniami w sferze bezpieczeństwa czy Brexitem. Jednym z celów spotkania była także debata o sposobach pogłębienia integracji fiskalnej w strefie euro. Tak rozumiana integracja miałaby opierać
się na odpowiedzialnych politykach fiskalnych i strukturalnych na poziomie danego kraju, przy
jednoczesnym zagwarantowaniu właściwego narzędzia fiskalnego na poziomie centralnym, które
absorbowałoby ewentualne szoki makroekonomiczne. Podczas spotkania poruszono także kwestie walki z unikaniem opodatkowania, działań mających zapobiegać oszustwom podatkowym
czy też potrzeby zagwarantowania stabilnych i bardziej przewidywalnych systemów podatkowych. Ministrowie omówili także postępy w realizacji Planu inwestycyjnego dla Europy.

2.3. Przyjęcie zalecenia w sprawie ustanowienia krajowych rad ds. wydajności
(wcześniej konkurencyjności)
W dniu 20 września br. Rada przyjęła zalecenie w sprawie utworzenia krajowych rad ds. wydajności. Projekt zalecenia w sprawie utworzenia rad (w trakcie prac nad projektem ich nazwa została
zmieniona z rad ds. konkurencyjności na rady ds. wydajności) był jednym z elementów pakietu

12

Więcej na ten temat w „Przeglądzie Spraw Europejskich” z lipca br.
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z 21 października 2015 r., którego celem były postępy w realizacji pierwszego etapu pogłębiania
unii gospodarczej i walutowej13.
Rada zaleciła, aby rada ds. wydajności powstała w każdym państwie członkowskim strefy euro.
Do utworzenia podobnych organów zachęca się, zgodnie z zaleceniem, również państwa członkowskie spoza strefy euro
Rady ds. wydajności mogłyby korzystać z pomocy innych istniejących organów lub się z nich składać. Powinny realizować następujące zadania:





przeprowadzać analizy i diagnozy zmian wydajności i konkurencyjności w danym państwie członkowskim, które objęłyby zarówno kosztowe, jak i pozakosztowe czynniki mogące wpływać na konkurencyjność oraz perspektywę (zarówno krótko-, jak i długoterminową);
analizować na bieżąco wyzwania w dziedzinie wydajności i konkurencyjności oraz, opcjonalnie, oceniać skutki wariantów prowadzonej polityki.

Państwa członkowskie strefy euro powinny wdrożyć zalecenie w terminie 18 miesięcy od daty jego
przyjęcia (tj. do 20 marca 2018 r.). W terminie 30 miesięcy KE ma sporządzić sprawozdanie dotyczące postępów we wdrażaniu zalecenia.

13

Więcej na ten temat w „Przeglądzie Spraw Europejskich” z października 2015 r.
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3. Eurogrupa
3.1. Posiedzenie Eurogrupy 9 września 2016 r.
Podczas posiedzenia Eurogrupy 9 września br. przedstawiciele instytucji unijnych oraz grecki minister finansów, Euclid Tsakalotos, poinformowali członków Eurogrupy o postępach
w realizacji programu dostosowań makroekonomicznych przewidzianych w ramach trzeciego
programu pomocowego14. Wśród piętnastu działań, których pełne wdrożenie warunkuje dalsze
wypłaty zatwierdzonej już pomocy finansowej z Europejskiego Mechanizmu Stabilności (European
Stability Mechanism, ESM), największe trudności odnotowano w zakresie dalszej prywatyzacji i restrukturyzacji sektora energetycznego. Bez wprowadzenia reform we wszystkich uzgodnionych
obszarach przed końcem października br. Ateny nie uzyskają dostępu do drugiej puli środków
w ramach drugiej transzy pomocy finansowej z ESM w wysokości 2,8 mld euro15. Przedstawiciele
instytucji unijnych wkrótce rozpoczną drugi przegląd realizacji przez Grecję postanowień przyjętych w ramach trzeciego programu pomocowego.
Członkowie Eurogrupy dyskutowali także o doświadczeniach krajów strefy euro w zakresie przeprowadzania przez ich rządy przeglądów wydatków budżetowych. Eurogrupa przyjęła oświadczenie, w którym określiła zasady mające zapewnić wpływ takich przeglądów na poprawę alokacji
wydatków publicznych, tj.:


silne i trwałe zobowiązanie polityczne na szczeblu krajowym, umożliwiające zarówno wykonanie przeglądów, jak i przekładanie ich rezultatów na konkretne reformy;



wykonywanie przeglądów zgodnie z najlepszymi praktykami, czyli przede wszystkim:


jasne określenie celów (potencjalnie włączając w to cele ilościowe), zakresu (znacząca część wydatków sektora instytucji rządowych i pozarządowych w różnych
obszarach polityk) i centrum koordynacji,



prowadzenie projektów pilotażowych,



zapewnienie odpowiednich zasobów i dostępu do danych,



stosowanie wytycznych zapewniających spójność w opracowywaniu diagnozy,



przedkładanie propozycje reform i planów ich wdrażania;



regularne monitorowanie i komunikacja wyników przeglądów;



spójność wniosków z przeglądów z rocznymi i wieloletnimi planami budżetowymi.

Porozumienie między władzami Grecji a instytucjami unijnymi (KE i EBC) oraz Międzynarodowym Funduszem Walutowym
w sprawie trzeciego programu pomocowego dla Grecji osiągnięto podczas posiedzenia Eurogrupy 14 sierpnia 2015 r. Więcej na
ten temat w „Przeglądzie Spraw Europejskich” z sierpnia−września 2015 r.
15 Więcej na temat realizacji wypłat dla Grecji w ramach drugiej transzy pomocy finansowej z ESM w „Przeglądzie Spraw Europejskich” z czerwca 2016 r.
14
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4. Europejski Bank Centralny
4.1. Publikacja uzupełnienia do wytycznych EBC dotyczących opcji narodowych
Europejski Bank Centralny (EBC) opublikował 10 sierpnia 2016 r. uzupełnienie (addendum) do
przedstawionych 24 marca br. wytycznych określających, jak postępować w zakresie opcji w przypadku wymogów ostrożnościowych mających zastosowanie w pojedynczych przypadkach. Dokument uzupełnia ww. wytyczne i rozporządzenie EBC z 24 marca 2016 r. Jego celem jest harmonizacja stosowania przez EBC niektórych opcji narodowych dotyczących wymogów ostrożnościowych w odniesieniu do wszystkich istotnych banków w strefie euro. W dokumencie określono
ogólne podejście do dodatkowych 8 opcji stosowanych w indywidualnych przypadkach. Publikacja skonsolidowanej wersji wytycznych jest planowana pod koniec br.

4.2. Publikacja skonsolidowanych danych bankowych na koniec marca 2016 r.
EBC opublikował 24 sierpnia br. skonsolidowane dane bankowe (Consolidated Banking Data, CBD)
dotyczące zmian, jakie nastąpiły od grudnia 2015 r. do końca marca 2016 r. Kwartalne CBD zawierają analogiczny do zestawień rocznych, ale nieznacznie uproszczony, zbiór danych statystycznych dotyczących sektora bankowego w podziale na: UE, strefę euro oraz poszczególne kraje
członkowskie UE. CBD odnoszą się do 344 grup bankowych, 3216 instytucji kredytowych oraz 956
oddziałów i filii zarządzanych przez podmioty zagraniczne, co pokrywa niemal 100% bilansu sektora bankowego UE. Dane zawierają wskaźniki związane z: rentownością i efektywnością, bilansem, obciążeniem aktywów, płynnością, zmianami w zakresie kredytów zagrożonych (non-performing loans, NPLs), adekwatnością kapitałową i wypłacalnością. Zgodnie z marcowymi danymi,
liczba instytucji kredytowych działających na terenie UE nieznacznie spadła – z 3278 w grudniu
2015 r. do 3266 w marcu 2016 r. Całkowita wartość aktywów zarządzanych przez te instytucje
wzrosła w badanym okresie o 1,7% (z 33,8 bln euro do 34,4 bln euro).

4.3. Decyzje w sprawie polityki pieniężnej
W trakcie posiedzenia 8 września br. Rada Prezesów EBC zdecydowała, że stopy procentowe pozostaną na niezmienionym poziomie. Wynoszą one odpowiednio:


0,00% – stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących,



0,25% – stopa kredytu w banku centralnym,



-0,40% – stopa depozytu w banku centralnym na koniec dnia.

Podczas konferencji prasowej Mario Draghi podkreślił, że według oczekiwań Rady Prezesów podstawowe stopy procentowe EBC w długim okresie pozostaną na obecnym lub niższym poziomie.
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Potwierdził również, że program skupu aktywów (asset purchase programme, APP) w wysokości 80
mld euro miesięcznie będzie kontynuowany do marca 2017 r. lub dłużej, jeśli zajdzie taka potrzeba.

4.4. Publiczne konsultacje EBC w sprawie projektu wytycznych dotyczących
kredytów zagrożonych
EBC rozpoczął 12 września br. publiczne konsultacje w sprawie projektu wytycznych określających sposób postępowania banków z kredytami zagrożonymi. Propozycje wytycznych skierowane
są do banków istotnych systemowo, które znajdują się pod bezpośrednim nadzorem EBC w ramach SSM oraz ich krajowych i międzynarodowych podmiotów zależnych. Rekomendacje EBC
zawarte w projekcie dotyczą m.in.: strategii banków wobec NPLs, zarządzania i sposobu podejmowania decyzji dotyczących NPLs przez banki, modelu operacyjnego banków w zakresie NPLs,
możliwych rozwiązań dotyczących renegocjowania warunków umów kredytowych (forbearance)
czy też sposobu szacowania odpisów z tytułu utraty wartości aktywów (impairment) zgodnie
z międzynarodowymi standardami. Równolegle do prowadzonych konsultacji EBC opublikował
zbiór najlepszych krajowych praktyk dotyczących NPLs, w którym przedstawił m.in. rozwiązania
funkcjonujące na Cyprze, w Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Niemczech, Portugalii, Słowenii oraz we
Włoszech. Konsultacje EBC potrwają do 15 listopada 2016 r., 7 listopada 2016 r. EBC planuje zorganizować wysłuchanie publiczne w sprawie powyższego projektu wytycznych.

4.5. Publikacja orientacyjnych kalendarzy standardowych operacji przetargowych i
okresów utrzymywania rezerwy obowiązkowej w Eurosystemie na lata 2017–2018
EBC opublikował 14 września br. orientacyjne kalendarze standardowych operacji przetargowych
oraz okresów utrzymywania rezerwy obowiązkowej na dwa kolejne lata. Pierwsze uwzględniają
tylko podstawowe operacje refinansujące (MRO) i dłuższe operacje refinansujące z trzymiesięcznym okresem zapadalności (LTRO). W kalendarzach dotyczących okresów utrzymywania rezerwy obowiązkowej uwzględniono terminy posiedzeń Rady Prezesów EBC oraz terminy standardowych operacji przetargowych.

4.6. Przebieg programu skupu aktywów
W związku z wdrożonymi programami Eurosystem dokonał skupu aktywów o wartości (według
stanu na 16 września 2016 r.):


25 mld 552 mln euro – w ramach programu skupu aktywów sektora przedsiębiorstw (corporate sector purchase programme, CSPP);



1 bln 34 mld 290 mln euro – w ramach skupu papierów wartościowych wyemitowanych
przez sektor publiczny (public sector purchase programme, PSPP);



20 mld 319 mln euro – w ramach programu skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami (asset-backed securities purchase programme, ABSPP);
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193 mld 6 mln euro – w ramach trzeciego programu skupu obligacji zabezpieczonych (third
covered bond purchase programme, CBPP3).

4.7. 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 sierpniu i wrześniu następujące opinie:


do rumuńskiej ustawy w sprawie projektu zmian zasad utrzymywania przez banki rezerwy obowiązkowej (CON/2016/40),



do włoskiej ustawy w sprawie projektu zarządzenia Banca d’Italia wprowadzającego reformę włoskich banków spółdzielczych (CON/2016/41),



do słoweńskiej ustawy w sprawie centralnego rejestru kredytów (CON/2016/42),



do fińskiej ustawy w sprawie roli przedstawiciela fińskiego organu nadzoru finansowego w Radzie ds. Nadzoru EBC oraz w sprawie opłat nadzorczych (CON/2016/43),



do słowackiej ustawy w sprawie roli Národná Banka Slovenska w przekazywaniu sprawozdawczości dotyczącej podatku od składek ubezpieczeniowych (CON/2016/45).
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5. Rada Europejska
5.1. Nieformalne posiedzenie szefów państw i rządów 27 krajów UE
Głównym tematem dyskusji podczas nieformalnego posiedzenia szefów państw i rządów w Bratysławie, które odbyło się 16 września 2016 r., była przyszłość UE złożonej z 27 krajów członkowskich. Podczas posiedzenia uzgodniono treść tzw. deklaracji z Bratysławy i Planu działania z Bratysławy. Zadeklarowano w nich chęć przedstawienia obywatelom 27 krajów UE, w najbliższych
miesiącach, „wizji UE”, której mogą ufać i którą mogą popierać. W związku z powyższym przyjęto
plan działań, z których główne to:


niedopuszczenie do powtórzenia niekontrolowanego napływu migrantów oraz zmniejszanie liczby migrantów o nieuregulowanym statusie, zapewnienie pełnej kontroli na granicach UE i powrót do stosowania postanowień z Schengen;



podjęcie wszelkich koniecznych działań, które pomogą państwom członkowskich w zapewnianiu bezpieczeństwa wewnętrznego i w walce z terroryzmem;



wzmocnienie unijnej współpracy w zakresie bezpieczeństwa zewnętrznego i obrony
(w obliczu trudnej sytuacji geopolitycznej);



stworzenie lepszych warunków ekonomicznych dla obywateli, zabezpieczenie ich warunków życiowych i zapewnienie lepszych perspektyw młodym mieszkańcom UE.

Przywódcy 27 krajów planują kontynuowanie dyskusji podczas spotkania w styczniu 2017 r.
w Valletcie oraz podsumowanie ustaleń na posiedzeniu w marcu 2017 r., w Rzymie.
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6. Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego
6.1. Posiedzenie Rady Generalnej Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego
Na posiedzeniu Rady Generalnej ESRB, które odbyło się 22 września 2016 r., omówiono czynniki
ryzyka dla stabilności finansowej w UE. Jako główne zagrożenia wymieniono dalsze pogarszanie
się bilansów instytucji finansowych. Zwrócono uwagę, że zmaterializowało się ryzyko związane z
brytyjskim referendum ws. wyjścia z UE, co spowodowało znaczne - ale krótkotrwałe - wahania,
po których sytuacja na rynkach finansowych szybko się poprawiła. Wyzwaniem dla europejskich
banków pozostają: 1) niska rentowność w warunkach niskiego tempa wzrostu gospodarczego i
niskich stóp procentowych, 2) zmiany strukturalne (np. konkurencja ze strony firm wykorzystujących nowoczesne technologie w oferowaniu usług finansowych), 3) utrzymujący się w niektórych
krajach wysoki poziom kredytów zagrożonych. Rada Generalna podkreśliła, że rozwiązanie tych
problemów powinno być najwyższym priorytetem dla decydentów w UE.

Na posiedzeniu Rady Generalnej ESRB omówiono najistotniejsze czynniki ryzyka
dla stabilności finansowej w UE. Przedmiotem dyskusji był w szczególności raport
w sprawie wpływu środowiska niskich stóp procentowych na system finansowy.
ESRB omówiła również propozycje zmian, które wzmocniłyby ramy polityki
makroostrożnościowej w UE.

Przedmiotem pogłębionej dyskusji Rady Generalnej były rodzaje ryzyka w sektorze finansowym
UE związane ze środowiskiem niskich stóp procentowych. Szczególną uwagę poświęcono potencjalnym działaniom zaradczym. Rada Generalna wyraziła zgodę na publikację raportu ESRB,
w którym omówiono aspekty makroostrożnościowe środowiska niskich stóp procentowych oraz
związane z nim zmiany strukturalne. Raport przedstawia dokonaną przez ESRB ocenę potencjalnych czynników ryzyka dla stabilności finansowej w UE oraz propozycje działań z zakresu polityki makroostrożnościowej. Dokument ma zostać opublikowany w listopadzie br.
Rada Generalna omówiła również średniookresowe zagrożenia związane z sektorem nieruchomości mieszkaniowych w UE.
W trakcie posiedzenia Rada Generalna dyskutowała na temat mandatu oraz strategii prac powołanej grupy zadaniowej wysokiego szczebla ds. bezpiecznych aktywów. Jej przewodniczącym jest
Philip Lane, Prezes banku centralnego Irlandii. Grupa ma zbadać możliwość w UE tzw. sovereign
bond backed securities (SBSs) – papierami wartościowymi zabezpieczonymi zdywersyfikowanym
portfelem obligacji skarbowych krajów strefy euro. W trakcie prac grupa będzie się konsultować
z interesariuszami, zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego.
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Podczas posiedzenia dyskutowano także nad wzmocnieniem ram polityki makroostrożnościowej
w UE. ESRB weźmie udział w konsultacjach KE w sprawie przeglądu ram polityki makroostrożnościowej w UE, który uwzględnia możliwość przeformułowania zasad stosowania instrumentów
makroostrożnościowych w UE.
Pan Boris Vujčić, Prezes Narodowego Banku Chorwacji, został wybrany na nowego członka Komitetu Sterującego ESRB. Zastąpił na tym stanowisku Marka Belkę, którego kadencja jako Prezesa
Narodowego Banku Polskiego upłynęła w czerwcu br.
ESRB opublikowała siedemnastą edycję risk dashboard. Jest to dokument zawierający zestawienie
wskaźników ilościowych i jakościowych ilustrujących sytuację systemu finansowego w UE.
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7. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego
7.1. Raport w sprawie wskaźnika dźwigni
W opublikowanym 3 sierpnia 2016 r. raporcie Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (European
Banking Authority, EBA) przedstawił analizę wpływu wprowadzenia i kalibracji w UE wskaźnika
dźwigni. EBA rekomenduje wprowadzenie minimalnego poziomu wskaźnika dźwigni w wysokości 3%. Przeprowadzone przez EBA badania wskazują, że ustalenie minimalnego poziomu dźwigni w takiej wysokości powinno nieznacznie oddziaływać na akcję kredytową banków, a jednocześnie powinno się przyczynić do zwiększenia stabilności instytucji kredytowych.
EBA przeanalizował ekspozycje na ryzyko nadmiernej dźwigni finansowej różnych kategorii instytucji finansowych (biorąc pod uwagę model biznesowy, rozmiar lub systemową istotność). Analizy nie wykazały znaczących różnic w poziomie ekspozycji na to ryzyko. Wyższy poziom ekspozycji występuje jedynie w przypadku globalnych instytucji o znaczeniu systemowym (global systematically important institutions, GSIIs). W związku z tym zasadne mogłoby być ustalenie wyższego
poziomu wskaźnika dźwigni dla GSIIs. Ponadto, zdaniem EBA, instytucje takie jak kontrahenci
centralni oraz centralne depozyty papierów wartościowych, ze względu na specyficzne modele
biznesowe, powinny zostać wyłączone z wymogów dotyczących wskaźnika dźwigni. EBA nie znalazł natomiast podstaw do wyłączenia z tego wymogu małych instytucji, zbada jednak możliwość
zmniejszenia częstotliwości lub szczegółowości raportowania na temat dźwigni przez te instytucje.
Raport zostanie wykorzystany przez KE w sprawozdaniu dotyczącym wpływu i skuteczności
wskaźnika dźwigni. Zgodnie z CRR sprawozdanie powinno zostać przedstawione PE i Radzie do
31 grudnia 2016 r.

7.2. Opinia w sprawie propozycji KE dotyczącej objęcia dyrektywą w sprawie
przeciwdziałania praniu pieniędzy podmiotów zajmujących się transakcjami
walutami wirtualnymi
W opublikowanej 11 sierpnia br. opinii EBA poparł propozycję KE16 dotyczącą objęcia tzw. IV dyrektywą w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy (Anti-Money Laundering Directive)17 platform wymiany walut wirtualnych i dostawców kont waluty wirtualnej. Zdaniem EBA będzie to

Wniosek KE o zaostrzenie przepisów Dyrektywy w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania
pieniędzy lub finansowania terroryzmu został opublikowany 5 lipca br. Więcej na jego temat w „Przeglądzie Spraw Europejskich” z lipca br.
17 Dyrektywa PE i Rady 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie PE i Rady nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę PE i Rady 2005/60/WE oraz
dyrektywę KE 2006/70/WE.
16
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ważne działanie, które ograniczy ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu z wykorzystaniem walut wirtualnych. EBA przedstawił jednak kilka uzupełnień do propozycji KE, m.in.:


terminy transpozycji zmian w dyrektywie powinny być ustalone w sposób, który umożliwi
ich spójną implementację w całej UE;



transakcje walutami wirtualnymi nie powinny podlegać dyrektywie w sprawie usług płatniczych18 (tzw. PSD2);



status platform wymiany walut wirtualnych i dostawców kont waluty wirtualnej powinien
zostać doprecyzowany – w szczególności powinno zostać określone, czy podmioty te mogą
równocześnie prowadzić uregulowaną działalność finansową oraz przeprowadzać transakcje walutami wirtualnymi;



powinno się umożliwić organom krajowym łatwiejszą i bardziej efektywną wymianę informacji na temat platform wymiany walut wirtualnych i dostawców kont waluty wirtualnej;



zasady licencjonowania i rejestracji powinny zostać doprecyzowane tak, aby uniknąć
wprowadzania odmiennych rozwiązań w różnych krajach.

7.3. Raport Europejskich Urzędów Nadzoru w sprawie czynników ryzyka dla
systemu finansowego w UE
EBA opublikował 7 września br. kolejną edycję raportu Wspólnego Komitetu Europejskich Urzędów Nadzoru (Joint Committee of European Supervisory Authorities)19 w sprawie czynników ryzyka dla sektora finansowego w UE. Dokument ten przygotowywany jest dwa razy do roku.
W najnowszym raporcie zwrócono uwagę, że opisywane czynniki ryzyka były identyfikowane już
wcześniej, jednak wyniki brytyjskiego referendum w sprawie wyjścia z UE spowodowały wzrost
niepewności politycznej i prawnej. W dokumencie wyróżniono następujące trzy główne czynniki
ryzyka dla systemu finansowego w UE:


niskie tempo wzrostu gospodarczego oraz utrzymujące się środowisko niskich stóp procentowych, które mogą skłaniać banki, zakłady ubezpieczeń, fundusze emertytalne oraz
innych inwestorów do poszukiwania wyższych stóp zwrotu, przyczyniając się tym samym
do wzrostu obaw o wycenę aktywów i płynność rynkową. Zdaniem Komitetu niezbędne
jest opracowanie efektywnych zasad restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji we

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach
rynku wewnętrznego, zmieniająca dyrektywy 2002/65/WE, 2009/110/WE, 2013/36/UE i rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 oraz
uchylająca dyrektywę 2007/64/WE.
19 Wspólny Komitet odpowiada za koordynację działań Europejskich Urzędów Nadzoru i zapewnienie międzysektorowej spójności nadzoru. W skład Komitetu wchodzą: EBA oraz Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)
i Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA).
18
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wszystkich najważniejszych sektorach systemu finansowego oraz wdrożenie odpowiednich procedur testów warunków skrajnych;


niską rentowność instytucji finansowych, związaną m.in. z niską jakością aktywów
w wielu krajach i rosnącą konkurencją ze strony podmiotów spoza sektora bankowego,
ubezpieczeniowego i emerytalnego. W przypadku banków szczególne obawy budzi wysoki poziom kredytów zagrożonych;



rosnące powiązania wewnątrz systemu finansowego, zwłaszcza między bankami, zakładami ubezpieczeń i funduszami emerytalnymi a pozostałymi sektorami systemu finansowego.

7.4. Raport w sprawie wskaźników finansowania
EBA opublikował 8 września br. raport dotyczący kształtowania się wskaźników finansowania
banków w UE. Dokument jest odpowiedzią na prośbę KE o zbadanie, czy wskaźnik finansowania
podstawowego (core funding ratio, CFR) może być alternatywną dla wskaźnika stabilnego finansowania długoterminowego (Net Stable Funding Ratio, NSFR) miarą oceny ryzyka finansowania
w bankach. Przeprowadzone przez EBA analizy wykazały, że stosowanie do oceny potrzeb finansowych banków wyłącznie CFR mogłoby być mylące. Bowiem CFR, w przeciwieństwie do NSFR,
nie bierze pod uwagę całego bilansu banku – uwzględnia jedynie zobowiązania banku, bez analizy
zapotrzebowania na stabilne finansowanie wynikającego z posiadanych aktywów. W związku
z tym przy stosowaniu CFR nie można precyzyjnie oszacować potencjalnej luki w finansowaniu.
Z tego powodu, zdaniem EBA, CFR nie może zastąpić NSFR, który wydaje się najbardziej dokładną miarą oceny ryzyka finansowania banków.

7.5. Raport na temat wpływu postanowień Bazylei III i pakietu CRD IV/CRR na
sektor bankowy
W opublikowanym przez EBA 13 września br. raporcie przeanalizowano wpływ wdrażania postanowień Bazylei III oraz pakietu CRD IV/CRR na sektor bankowy. EBA publikuje takie raporty
dwa razy w roku. Bada w nich, jak kształtowałyby się wartości wybranych wskaźników przy założeniu pełnej implementacji przepisów CRD IV/CRR lub Bazylei III w momencie analizy. Następnie wyniki te porównywane są z wartościami otrzymanymi zgodnie z wymogami obowiązującymi
w badanym okresie.
W najnowszym raporcie wykorzystano dane na koniec grudnia 2015 r., pozyskane od 227 banków,
z czego 45 należało do tzw. grupy 1 (z kapitałem podstawowym Tier 1 przekraczającym 3 mld
euro oraz prowadzących działalność transgraniczną), a 182 – do grupy 2 (pozostałe banki).
Badanie wykazało dalszą poprawę pozycji kapitałowej banków. Średnia wartość wskaźnika kapitału podstawowego Tier 1 (Common Equity Tier 1 capital ratio, CET1) dla wszystkich banków wyno-
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siłaby 12,7% przy założeniu pełnej implementacji oraz 13,4% zgodnie z obowiązującymi przepisami (dla banków grupy 1 byłoby to odpowiednio 12,4% i 13,2%, a dla grupy 2 – 13,6% i 14,1%).
Łączna wartość niedoboru kapitału podstawowego dla wskaźnika CET1, przy założeniu pełnej
implementacji, wynosi jedynie 0,4 mld euro. Jest to najniższa wartość od 2011 r. Z kolei średni
wskaźnik dźwigni wynosiłby przy pełnej implementacji 4,7% dla banków grupy 1 oraz 5,6% dla
grupy 2. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami byłoby to odpowiednio 5,1% oraz 5,8%.
Średni wskaźnik pokrycia płynności (Liquidity Coverage Ratio, LCR) dla banków grupy 1 wynosiłby
126,8%, natomiast dla grupy 2 – 169,3%. Około 91% wszystkich badanych banków osiągnęłoby
LCR co najmniej na docelowym poziomie 100%. W przypadku pozostałych banków łączne niedobory płynnych aktywów wynoszą 10,8 mld euro (z czego 7,6 mld euro dotyczy banków grupy 1,
a 3,2 mld euro – banków grupy 2). Średnia wartość wskaźnika NSFR wynosiłaby 105,5% dla banków grupy 1 i 112,7% dla banków grupy 2. Docelowy poziom NSFR na poziomie 100% osiągnęłoby
około 79% wszystkich banków poddanych analizie. W przypadku pozostałych banków osiągnięcie
tego poziomu wymagałoby uzupełnienia buforów płynności aktywami o wartości 240,1 mld euro
(w tym 206,1 mld euro dla banków grupy 1 i 33,9 mld euro dla banków grupy 2).
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8. Inne
8.1. Publikacja biuletynu Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej
Likwidacji poświęconego planowaniu procesu resolution
22 września br. ukazała się publikacja Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (Single Resolution Board, SRB) przybliżająca działalność Jednolitego Mechanizmu Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (Single Resolution Mechanism). W pierwszej części
przedstawiona została rola i zadania SRB oraz zarys procesu podejmowania przez Radę decyzji
w ramach przymusowej restrukturyzacji. Druga część dokumentu przybliża natomiast proces planowania przez SRB działań z zakresu resolution. Wyróżniono w nim kilka głównych etapów: analiza banku, w tym jego funkcji krytycznych; ocena, czy bank może zostać poddany normalnej procedurze upadłościowej; przygotowanie preferowanej strategii resolution; zdiagnozowanie i usunięcie przeszkód w przeprowadzeniu procesu; zapewnienie kontynuacji funkcji krytycznych banku
(odpowiednie umowy i ustalenia finansowe oraz operacyjne); ustalenie wielkości minimalnego
wymogu w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowanych (mimum requirement for
own funds and eligible liabilities, MREL); opinia banku do przygotowanego planu resolution. Publikacja przedstawia informacje, jakie SRB musi pozyskać i przeanalizować w zakresie struktury
prawnej instytucji, danych dotyczących jej obszaru działalności, funkcji krytycznych czy też głównych linii biznesowych, by móc następnie skonstruować plan na potrzeby przeprowadzenia złożonego procesu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (plan resolution). W podsumowaniu
SRB podkreśla, że proces tworzenia planów resolution w unii bankowej jest obecnie w fazie początkowej i będzie podlegał dalszemu rozwojowi. Następny etap przewiduje identyfikację barier
utrudniających sprawny proces restrukturyzacji oraz wyliczenie wymogu MREL dla poszczególnych banków.
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Zapowiedzi wydarzeń w październiku 2016 r.
Data

Wydarzenie

3–6 października

sesja plenarna PE

5 października

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

11 października

posiedzenie Rady Ecofin

20 października

posiedzenie Rady Prezesów EBC (z decyzją w sprawie polityki
pieniężnej)

20–21 października

posiedzenie Rady Europejskiej

24–27 października

sesja plenarna PE

25–26 października

posiedzenie Rady Organów Nadzoru Europejskiego Urzędu Nadzoru
Bankowego (EBA)
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Wykaz skrótów

ABSPP

asset-backed securities purchase programme, program EBC skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami

APP

asset purchase programme, program skupu aktywów

CBD

Consolidated Banking Data, skonsolidowane dane bankowe

CBPP3

covered bond purchase programme 3, trzeci program EBC skupu obligacji
zabezpieczonych

CET1

common equity Tier 1 capital ratio, wskaźnik kapitału podstawowego
Tier 1

COSME

CRD IV

programme for the competitiveness of enterprises and small and medium-sized
enterprises, program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz
małych i średnich przedsiębiorstw
Capital Requirements Directive IV, dyrektywa Parlamentu Europejskiego
i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru
ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy
2006/48/WE oraz 2006/49/WE

CRF

core funding ratio, wskaźnik finansowania podstawowego

CRR

Capital Requirements Regulation, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie
wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012

CSPP

corporate sector purchase programme, program EBC skupu aktywów sektora przedsiębiorstw

EBA

European Banking Authority, Europejski Urząd Nadzoru Bankowego

EBC

Europejski Bank Centralny
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EBCG

European Border and Coast Guard, Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna

EBI

European Investment Bank, Europejski Bank Inwestycyjny

EEIP

European External Investment Plan, Europejski plan inwestycji zewnętrznych

EFSD

European Fund for Sustainable Development, Europejski Fundusz na rzecz
Zrównoważonego Rozwoju

EFSI

European Fund for Strategic Investments, Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych

EIOPA

The European Insurance and Occupational Pensions Authority, Europejski
Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych

ESM

European Stability Mechanism, Europejski Mechanizm Stabilności

ESMA

The European Securities and Markets Authority, Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych

ESRB

European Systemic Risk Board, Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego

GSIIs

global systematically important
o znaczeniu systemowym

KE

Komisja Europejska

LCR

Liquidity Coverage Ratio, wskaźnik pokrycia płynności

LTRO

long term refinancing operation, dłuższe operacje refinansujące

MFF

multiannual financial framework, wieloletnie ramy finansowe

MREL

minimum requirement on eligible liabilities, minimalny wymóg w zakresie
funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowanych
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MRO

main refinancing operations, podstawowe operacje refinansujące

NATO

North Atlantic Treaty
Północnoatlantyckiego

NPLs

non-performing loans, kredyty zagrożone

NSFR

Net Stable Funding
długoterminowego

PE

Parlament Europejski

PKB

produkt krajowy brutto

PSD2

Payment Services Directive 2, dyrektywa Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, zmieniająca dyrektywy
2002/65/WE, 2009/110/WE, 2013/36/UE i rozporządzenie (UE) nr
1093/2010 oraz uchylająca dyrektywę 2007/64/WE

PSPP

public sector purchase programme, program EBC skupu papierów wartościowych wyemitowanych przez sektor publiczny

Rada

Rada Unii Europejskiej

SBSs

sovereign bond backed securities, papiery wartościowe zabezpieczone obligacjami skarbowymi

SRB

Single Resolution Board, Jednolita Rada do spraw Restrukturyzacji
i Uporządkowanej Likwidacji

SSM

UE

Ratio,

Organisation,

wskaźnik

Organizacja

stabilnego

Traktatu

finansowania

Single Supervisory Mechanism, jednolity mechanizm nadzorczy

Unia Europejska
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