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Komisja Europejska 

Komisja Europejska 

1. Kary nałożone przez Komisję za manipulowanie stawkami EURIBOR  
oraz LIBOR  

4 grudnia KE nałożyła kary na sześć instytucji finansowych za udział w nielegalnych kartelach na rynku 
instrumentów pochodnych stopy procentowej. Ukarane instytucje finansowe to: Deutsche Bank (725 mln 
euro), Société Générale (446 mln euro), RBS (391 mln euro), JPMorgan (80 mln euro), Citigroup (70 mln 
euro) oraz broker RP Martin (0,247 mln euro). Natomiast Barclays oraz UBS zostały całkowicie zwolnione  
z zapłacenia kary finansowej, ponieważ same ujawniły Komisji informację o kartelach, w których były za-
angażowane. W rezultacie Barclays uniknął kary w wysokości 690 mln euro, a UBS - 2,5 mld euro. 

Pierwszy z dwóch wykrytych przez Komisję nielegalnych karteli dotyczył stawki EURIBOR. Uczestniczyły 
w nim cztery instytucje finansowe: Barclays, Deutsche Bank, Société Générale oraz RBS. Funkcjonował on 
od września 2005 r. do maja 2008 r. W drugim przypadku, Komisja wykryła siedem nielegalnych dwu-
stronnych porozumień dotyczących stawki LIBOR dla jena japońskiego, trwających od 1 do 10 miesięcy  
w okresie od 2007 r. do 2010 r. W nielegalnych porozumieniach uczestniczyły: UBS, RBS, Deutsche Bank, 
JPMorgan, Citigroup oraz broker RP Martin. W oświadczeniu prasowym KE podkreśliła swoją determina-
cję w przeciwdziałaniu manipulacjom w sektorze finansowym oraz wymierzaniu surowych kar finanso-
wych za tego typu przewinienia.  

2. Raport dotyczący rozporządzenia w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych 
aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego 

13 grudnia KE opublikowała raport dla Parlamentu Europejskiego i Rady UE dotyczący rozporządzenia nr 
236/2012 w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego 
(credit default swap, CDS), które obowiązuje od 1 listopada 2012 r. Komisja poddała ocenie adekwatność 
progów powodujących obowiązki zgłoszenia i podawania do publicznej wiadomości informacji o pozy-
cjach krótkich netto w akcjach i papierach skarbowych, a także niepokrytych transakcjach CDS; skutki po-
szczególnych wymogów dotyczących ujawniania informacji; zasadność bezpośredniej i scentralizowanej 
sprawozdawczości wobec Europejskiego Urzędu Nadzoru Papierów Wartościowych i Giełd (European 
Securities and Markets Authority, ESMA); ograniczenia i wymogi w zakresie niepokrytych transakcji krótkiej 
sprzedaży akcji, papierów skarbowych oraz CDS z tytułu zobowiązań państw członkowskich. W swojej 
ocenie Komisja odwoływała się do wniosków raportu przygotowanego w tym zakresie przez ESMA  
w czerwcu 2013 r. Zdaniem Komisji obecnie jest zbyt wcześnie na wyciągnięcie jednoznacznych wnio-
sków odnośnie funkcjonowania analizowanego rozporządzenia. Dlatego też w dokumencie proponuje się 
przeprowadzenie powtórnej analizy o zbliżonym zakresie do końca 2016 r. 
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Rada Unii Europejskiej 

1. Przyjęcie Wieloletnich Ram Finansowych (WRF) na lata 2014-2020  

 2 grudnia Rada ds. Konkurencyjności przyjęła rozporządzenie w sprawie Wieloletnich Ram Finansowych 
na lata 2014-2020 oraz porozumienie międzyinstytucjonalne między Parlamentem Europejskim, Radą UE  
i Komisją Europejską dotyczące współpracy w sprawach budżetowych i należytego zarządzania finanso-
wego. Przyjęcie ww. dokumentów stanowi uprawomocnienie porozumienia politycznego pomiędzy Radą 
UE a Parlamentem osiągniętego w czerwcu 2013 r.1  

Maksymalna kwota środków na zobowiązania na lata 2014-2020 wynosić ma 959,99 mld euro, co stanowi 
1% DNB UE. Maksymalna kwota środków na płatności wynosi natomiast 908,4 mld euro2 - 0,95% DNB 
UE. W porównaniu z perspektywą finansową na lata 2007-2013, przewidywane łączne pułapy środków na 
kolejne siedem lat zmniejszą się o 3,7% w odniesieniu do zobowiązań i o 3,5% w odniesieniu do płatności.  

2.  Posiedzenie Rady ECOFIN w dn. 10 grudnia i 18 grudnia 

2.1. Przyjęcie decyzji i zalecenia dotyczących procedury nadmiernego deficytu w Polsce 

10 grudnia Rada ECOFIN - zgodnie z propozycjami Komisji z 15 listopada 2013r. - przyjęła decyzję o braku 
skutecznych działań Polski w odpowiedzi na zalecenie Rady z 21 czerwca 2013 r. Zgodnie z decyzją, Pol-
ska w szczególności nie osiągnęła celów budżetowych zalecanych na 2013 r., a przewidywane na 2014 r. 
wartości docelowe salda sektora rządowego (określone w zaleceniu Rady) zostaną osiągnięte wyłącznie 
dzięki jednorazowemu transferowi aktywów funduszy emerytalnych. Zalecona przez Radę wartość doce-
lowa deficytu nominalnego wynosiła 3,6 % PKB, natomiast - zgodnie z jesienną prognozą Komisji - deficyt 
sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2013 r. miał wynieść 4,8 % PKB. 

Rada przyjęła także nowe zalecenie dla Polski, mające na celu likwidację nadmiernego deficytu w Pol-
sce, wydłużające termin jego eliminacji do 2015 r. Zgodnie z zaleceniem, Polska powinna osiągnąć doce-
lowe wartości deficytu nominalnego na poziomie 4,8 % PKB w 2013 r., 3,9 % PKB w 2014 r. i 2,8 % PKB  
w 2015 r.  

Zgodnie ze standardem ESA 2010, który będzie obowiązywał dla danych statystycznych przekazywanych 
od września 2014 r., transfer aktywów z OFE nie będzie zmniejszał wysokości deficytu. Wyznaczone przez 
Radę docelowe wartości deficytu dla Polski nie uwzględniają skutków tego transferu. 

                                                                                                                                                                                                                                
1 Parlament przyjął omawiane dokumenty na posiedzeniu plenarnym 19 listopada 2013 r. po spełnieniu przez Radę UE warun-

ków będących elementami czerwcowego porozumienia, a w szczególności po przyjęciu przez Radę UE odpowiednich korekt 
w budżecie za 2013 r., służących zapobieżeniu przesunięcia niezrealizowanych płatności do przyszłych ram finansowych. 

2 W cenach z 2011 r. 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ecofin/139831.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/140041.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/140190.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/140041.pdf
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2.2. Przyjęcie opinii w sprawie programów partnerstwa gospodarczego 

10 grudnia Rada ECOFIN, zgodnie z propozycjami Komisji z 15 listopada 2013 r., przyjęła opinie w sprawie 
tzw. programów partnerstwa gospodarczego Hiszpanii, Francji, Malty, Holandii i Słowenii. Programy 
partnerstwa gospodarczego określają działania i reformy strukturalne potrzebne dla zapewnienia skutecz-
nej i trwałej korekty nadmiernego deficytu. Opracowanie programów i ich przedstawienie Komisji i Radzie 
wynika z wymogów „dwupaku” i jest następstwem otwarcia procedury nadmiernego deficytu wobec Mal-
ty oraz przedłużenia terminów skorygowania nadmiernych deficytów w Hiszpanii, Francji, Holandii i Sło-
wenii (decyzje Rady UE z czerwca 2013 r.). 

2.3. Rewizja stanowiska Rady wobec BRRD i DGSD  

Podczas tego samego posiedzenia Rady ECOFIN - w obliczu trwających negocjacji z PE - ministrowie fi-
nansów UE poddali dyskusji swoje stanowisko wobec dyrektywy ws. restrukturyzacji i uporządkowa-
nej likwidacji instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (ang. Bank Recovery and Resolution  
Directive, BRRD) oraz dyrektywy ws. systemów gwarancji depozytów (ang. Deposit Guarantee Scheme 
Directive, DGSD) w celu osiągnięcia porozumienia z PE przed końcem 2013 roku. [Więcej na ten temat  
w częściach „Porozumienie Rady i PE ws. BRRD” s. 5 i „Wstępne porozumienie Rady i PE ws. DGSD” s. 7] 

Ministrowie prowadzili także rozmowy ws. ogólnego podejścia Rady do Jednolitego Mechanizmu Re-
strukturyzacji i Uporządkowanej Likwidaji (ang. Single Resolution Mechanism, SRM). Prezydencja li-
tewska przedstawiła nowe propozycje kompromisowe, w tym założenia umowy międzyrządowej precy-
zującej warunki funkcjonowania SRM, jednak nie udało się osiągnąć porozumienia. Postanowiono, iż 
negocjacje będą kontynuowane na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady 18 grudnia. [Więcej na ten temat  
w części poniżej] 

2.4. Rada przyjęła stanowisko ws. SRM  

Na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady ECOFIN w Brukseli, które odbyło się 18 grudnia i było kontynuacją 
negocjacji z 10 grudnia, ministrowie finansów UE osiągnęli kompromis w sprawie projektu rozporzą-
dzenia ustanawiającego Jednolity Mechanizm Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidaji (ang. Sin-
gle Resolution Mechanism (SRM). Przyjęcie ogólnego podejścia pozwala na rozpoczęcie negocjacji z Par-
lamentem Europejskim w styczniu 2014 r. i otwiera drogę dla przyjęcia rozporządzenia przed końcem  
kadencji obecnego PE w maju 2014 r. Gdyby to się udało, mechanizm mógłby rozpocząć działanie  
od 1 stycznia 2015 r. 

W ramach kompromisu przyjęto projekt rozporządzenia ws. SRM oraz decyzję państw strefy euro, w której 
zobowiązały się one do przyjęcia do 1 marca 2014 r. umowy międzyrządowej określającej warunki funkcjo-
nowania SRM. Umowa ta - zgodnie z przyjętym do niej dokumentem kierunkowym (Terms of Reference) - 
objąć ma m.in. zasady dotyczące przekazywania wkładów do funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji (ang. Single Resolution Fund, SRF) przez państwa uczestniczące i ich stopniowego uwspólnoto-
wienia (ang. mutualisation) w dziesięcioletnim okresie przejściowym, a także zasady funkcjonowania in-
strumentu umorzenia kapitału i konwersji długu (ang. bail-in) w ramach SRM.  

W zakresie głównych kwestii spornych przyjęto następujące ustalenia: 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/140041.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/140277.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/140156.pdf
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 zasady funkcjonowania SRM i rola instytucji unijnych – wzmocniono rolę Jednolitej Ra-
dy ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (ang. Single Resolution Board, SRB), 
która sama lub na wniosek EBC ma wszczynać procedurę resolution; ograniczone zostały 
kompetencje KE w procesie decyzyjnym, do którego dodatkowo została włączona Rada 
UE3; 

 zasady głosowania w SRB – zwiększono uprawnienia sesji plenarnej SRB oraz zmieniono-
zasady podejmowania niektórych decyzji4;  

 finansowanie SRF – początkowo SRF ma składać się z krajowych subfunduszy, do któ-
rych państwa uczestniczące będą wpłacać składki zebrane od banków krajowych, subfun-
dusze będą stopniowo redukowane przez okres 10 lat (przy równoczesnym stopniowym 
zwiększaniu środków uwspólnotowionych) tak, iż po upływie okresu przejściowego ist-
nieć ma jeden fundusz centralny, którego docelowy poziom ma wynieść 1% gwarantowa-
nych depozytów instytucji kredytowych, mających swoją siedzibę na obszarze SSM/SRM; 

 korzystanie z SRF – w okresie przejściowym, w każdym kolejnym roku kraje uczestniczą-
ce będą mogły sięgać po coraz większe kwoty z uwspólnotowionej części funduszu po 
wykorzystaniu coraz mniejszej kwoty z własnego subfunduszu; 

 mechanizm zabezpieczający5 – w okresie przejściowym możliwe ma być finansowanie 
pomostowe ze środków krajowych lub z Europejskiego Mechanizmu Stabilności (ang. Eu-
ropean Stability Mechanism, ESM), a także pożyczki między subfunduszami SRF;  

 zasięg SRM – objąć ma wszystkie banki państw uczestniczących (bezpośrednio: banki 
transnarodowe oraz nadzorowane bezpośrednio przez EBC, za pośrednictwem organów 
krajowych: pozostałe banki); 

 data wejścia w życie bail-in – została ustalona na 1 stycznia 2016 r. 

3. Porozumienie Rady i PE ws. BRRD  

12 grudnia Prezydencja Rady osiągnęła w Strasburgu porozumienie polityczne z Parlamentem Europej-
skim dotyczące dyrektywy ws. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i firm 
inwestycyjnych (BRRD). 

Dyrektywa zakłada powstanie ujednoliconego na poziomie UE modelu działań naprawczych i restruk-
turyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych (ang. resolution). Przepisy dyrektywy 
obejmują trzy etapy działań: 1) przygotowawczy i zapobiegawczy, 2) wczesnej interwencji oraz 3) restruk-
turyzacji i uporządkowanej likwidacji (ang. resolution).  

                                                                                                                                                                                                                                
3 Rada UE ma podejmować ostateczną decyzję, jeśli KE uzna za konieczne wniesienie sprzeciwu lub dokonanie zmian w de-
cyzji SRB. 
4 Sesja plenarna SRB ma podejmować decyzje dot. wsparcia płynnościowego przekraczającego 20% środków SRF lub innych 
form pomocy przekraczających 10% środków oraz wszystkie decyzje w przypadku, gdy w danym roku kalendarzowym zu-
żyto ponad 5 mld EUR środków SRF. W tym przypadku decyzje zapadać mają większością 2/3 głosów członków SRB repre-
zentujących min. 50% wkładów do funduszu. Dodatkowo, sesja plenarna ma mieć też prawo do sprzeciwu wobec decyzji sesji 
wykonawczej dot. autoryzacji SRF do udzielania pożyczek oraz uwspólnotowienia środków SRF w przypadku restrukturyza-
cji grup bankowych. Decyzje w tych przypadkach mają zapadać w sesji plenarnej zwykłą większością głosów. 

5 Rada przyjęła w tej kwestii osobny komunikat, dostępny na jej stronach internetowych. 
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W myśl BRRD, ciężar restrukturyzacji i uporządowanej likwidacji banków ponosić mają przede wszystkim 
ich udziałowcy i wierzyciele poprzez wykorzystanie instrumentu bail-in. Instrument ten nie obejmuje jed-
nak depozytów gwarantowanych (do 100 tys. euro), natomiast depozyty osób fizycznych oraz mikro, ma-
łych i średnich przedsiębiorstw powyżej 100 tys. euro otrzymały status uprzywilejowny, co oznacza, iż 
mogą one podlegać bail-in dopiero w ostateczności. Dodatkowo, w dyrektywie zapewniono krajowym 
organom resolution elastyczność w zakresie wyłączania zobowiązań spod instrumentu bail-in w przypadku, 
gdy m.in. mogłoby to spowodować efekt zarażania, zagrażając tym samym stabilności finansowej. W przy-
padku, gdy krajowy organ resolution decyzuje się wykluczyć pewne zobowiązania kwalifikowane6 spod 
instrumentu bail-in i część strat nie zostaje poniesiona przez wierzycieli instytucji, dyrektywa dopuszcza 
możliwość wykorzystania środków z funduszurestrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, aby pokryć 
straty lub dokapitalizować daną instytucję. Jednak zastosowanie finansowania z funduszu restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji możliwe jest, gdy spełnione zostaną łącznie dwa warunki: 

1. w wyniku wcześniejszego zastosowania instrumentu bail-in właściciele i wierzyciele instrutucji po-
kryli straty w wysokości przynajmniej 8% całkowitych zobowiązań i funduszy własnych instytucji,  

2. zanagażowanie funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji nie może przekroczyć 5% 
całkowitych zobowązań i funduszy własnych instytucji.  

Zapisy dotyczące instrumentu bail-in zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2016 r. 

Ponadto, w ramach dyrektywy państwa członkowskie zobowiązane są do utworzenia krajowych funduszy 
restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, finansowanych ex-ante ze składek sektora bankowego. Fun-
dusze te mają osiągnąć do 2025 r. docelowy poziom w wysokości co najmniej 1% gwarantowanych depozy-
tów wszystkich instytucji kredytowych, które uzyskały zezwolenie na terytorium danego państwa.  

W dyrektywie przewidziano także sytuacje wyjątkowe, w których dla utrzymania stabilności finansowej 
konieczne będzie użycie środków publicznych. W tym celu w BRRD zaproponowano tzw. rządowe in-
strumenty stabilizacyjne (ang. government stabilisation tools) w postaci dokapitalizowania bądź czasowej 
nacjonalizacji. Zgodnie z dyrektywą użycie tych instrumentówmożliwe będzie jednak tylko w sytuacji bra-
ku innych alternatyw oraz gdy przynajmniej 8% całkowitych zobowiązań banku i funduszy własnych ban-
ku zostało już poddane bail-in7. Wykorzystanie stabilizacyjnych instrumentów rządowych będzie podlegało 
unijnym regulacjom w zakresie pomocy publicznej (ang. State aid rules). 

Porozumienie polityczne musi zostać sfinalizowane na poziomie technicznym oraz oficjalnie zatwierdzone 
przez Radę UE oraz PE w sesji plenarnej. Przepisy dyrektywy mają wejść w życie z dniem 1 stycznia  
2015 r. 

 

                                                                                                                                                                                                                                
6 Przez zobowiązania kwalifikowane rozumie się zobowiązania instytucji, które mogą podlegać umorzeniu lub konwersji długu 

na mocy przepisów dyrektywy. 
7 W ciągu 6 miesięcy od wejścia w życie BRRD, EBA wyda szczegółowe wytyczne dot. okoliczności, w jakich mogą być użyte 

środki publiczne w ramach BRRD. Dodatkowo, KE dokona w 2018 r. przeglądu instrumentów pod kątem ich stosowania i 
zadecyduje o ich ew. dalszym użyciu.  
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4. Wstępne porozumienie Rady i PE ws. DGSD  

17 grudnia Prezydencja Rady osiągnęła tymczasowe porozumienie polityczne z Parlamentem Europejskim 
dotyczące dyrektywy ws. systemów gwarancji depozytów (DGSD) w ramach toczącego się trilogu negocja-
cyjnego.  

Celem dyrektywy jest zwiększenie ochrony deponentów. W zakresie ochrony deponentów, dyrektywa 
utrzymuje zharmonizowany poziom kwoty gwarantowanej w wysokości 100 tys. euro oraz wprowadza 
dalsze stopniowe skrócenie czas wypłaty środków gwarantowanych z 20 do 7 dni roboczych w 2024 r.  
Ponadto, wzmocniono także politykę komunikacyjną i wprowadzono wymóg informowania klientów  
w jasny i przejrzysty sposób o gwarantowaniu ich środków pieniężnych.  

Jedną z zasadniczych zmian przewidywanych w projekcie dyrektywy jest wprowadzenie obowiązku finan-
sowania funduszy gwarancyjnych na zasadzie składek płaconych z góry (ex ante), jak również budowania 
docelowego poziomu funduszy w średnim horyzoncie czasu. Docelowy poziom środków, w jakie powi-
nien być wyposażony każdy fundusz, ma wynosić 0,8% gwarantowanych w danym państwie depozytów. 
Składki wpłacane do funduszu mają być kalkulowane z uwzgędnieniem zarówno aktualnej sytuacji gospo-
parczej oraz ich ewentualnego wpływu na procykliczność, jak i profilu ryzyka danego banku. Dyrektywa 
ma zostać przyjęta w pakiecie z BRRD. 

 

5. Rada zatwierdziła kandydatkę na przewodniczącą SSM  

16 grudnia Rada UE powołała Danièle Nouy, sekretarz generalną francuskiego nadzoru finansowego  
w Banque de France, na przewodniczącą Rady ds. Nadzoru – oragnu EBC odpowiedzialnego za nadzór 
nad bankami w ramach Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego (ang. Single Supervisory Mechanism, 
SSM). 11 grudnia kandydaturę zatwierdził w głosowaniu na sesji plenarnej Parlament Europejski,  
po wcześniejszej - 5 grudnia8 - akceptacji przez Komisję ds. Gospodarczych i Monetarnych PE (ECON).  

D. Nouy została mianowana na pięcioletnią kadencję od 1 stycznia 2014 r.9 Jednym z jej pierwszych  
zadań będzie wyznaczenie zastępcy przewodniczącego, który ma być wybrany spośród członków Zarządu 
EBC. Za kwestie związane z unią bankową odpowiadają w Zarządzie EBC Vitor Constâncio i Yves Mersch.  

                                                                                                                                                                                                                                
8 W ramach procedury w ECON w dn. 27 listopada odbyło się przesłuchanie kandydatki, podczas którego wygłosiła ona 

oświadczenie wstępne, a następnie udzieliła odpowiedzi na pytania członków komisji. Poruszane w debacie kwestie dotyczy-
ły m.in.: mandatu i głównych celów SSM, przejrzystości i odpowiedzialności demokratycznej SSM, związków między nadzo-
rem mikro- i makroostrożnościowym, potencjalnego konfliktu interesów między zadaniami EBC w zakresie nadzoru i polity-
ki pieniężnej, oraz pozostałych filarów unii bankowej. 
9 Kadencje przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Rady ds. Nadzoru są nieodnawialne. 

http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2013/html/pr131216_2.pl.html
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1. Posiedzenie Rady Europejskiej w dniach 19 i 20 grudnia 2013 r.  

W części posiedzenia poświęconej problematyce gospodarczej, szefowie państw lub rządów państw UE 
dokonali podsumowania realizowanych i planowanych działań odnoszących się do polityki gospodarczej  
i społecznej oraz funkcjonowania UGW.  

Polityka gospodarcza i społeczna: Rada Europejska odnotowała m.in. przyjęcie Rocznej Analizy Wzrostu 
na 2014 r. oraz wymieniła postępy i wyzwania w zakresie realizacji Paktu na rzecz Wzrostu i Zatrudnienia. 
Oprócz walki z wysokim bezrobociem ludzi młodych, priorytetem pozostaje przywrócenie normalnych 
warunków finansowania gospodarki realnej, uelastycznienie jednolitego rynku produktów i usług oraz 
ograniczenie barier regulacyjnych na wspólnym rynku. W celu zwiększenia dostępu do finansowania dla 
małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) i mandatu dla dodatkowych gwarancji Europejskiego Funduszu 
Inwestycyjnego (EFI) służących wsparciu MŚP w latach 2014-202010, Rada Europejska zaapelowała do  
Komisji i EBI o wypracowanie do maja 2014 r. porozumienia w kwestii dalszego zwiększenia zdolności 
pożyczkowej EFI poprzez podniesienie jego kapitału. Rada Europejska wezwała do osiągnięcia, na począt-
ku 2014 r., porozumienia politycznego w Radzie UE odnośnie nowelizacji dyrektywy w sprawie współpra-
cy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania bezpośredniego, a także do przyspieszenia negocjacji  
z europejskimi państwami trzecimi w zakresie wymiany informacji podatkowej.  

Unia bankowa: Rada Europejska z zadowoleniem przyjęła porozumienie polityczne Rady UE z Parlamen-
tem Europejskim dotyczące dyrektywy ws. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredy-
towych i firm inwestycyjnych (BRRD) oraz dyrektywy ws. systemów gwarantowania depozytów (DGSD). 
Szefowie państw lub rządów państw UE odnotowali także przyjęcie przez Radę UE ogólnego podejścia  
w sprawie projektu rozporządzenia ustanawiającego Jednolity Mechanizm Restrukturyzacji i Uporządko-
wanej Likwidacji (SRM). Przyjęcie ogólnego podejścia pozwala na rozpoczęcie negocjacji z PE w styczniu 
2014 r. Rada Europejska wezwała ustawodawców do przyjęcia rozporządzenia przed końcem kadencji 
obecnego PE w maju 2014 r. Mechanizm mógłby wtedy rozpocząć działanie od 1 stycznia 2015 r.  

Partnerstwo na rzecz wzrostu, zatrudnienia i konkurencyjności: w celu zacieśnienia koordynacji polityki 
gospodarczej podjęto decyzję o ustanowieniu nowego systemu - wspólnie uzgadnianych porozumień 
umownych - oraz towarzyszących im finansowych mechanizmów solidarności. Porozumienia umowne 
mają być przeznaczone dla państw strefy euro (za wyjątkiem tych, które zostały objęte makroekonomicz-
nym programem dostosowawczym), jak również dostępne dla członków UE pozostających poza strefą 
euro. Rada Europejska szeroko określiła zakres przedmiotowy porozumień umownych, które powinny 
ułatwiać realizację polityk i działań wspierających wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Punktem wyjścia dla 
zawarcia porozumienia będą plany zawarte w Krajowych Programach Reform oraz rekomendacje skiero-
wane do poszczególnych państw członkowskich w ramach semestru europejskiego. Projekty porozumień 
umownych powinny być uzgadniane z KE, a następnie przyjmowane przez Radę UE. KE będzie ponadto 
podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie monitoringu realizacji podjętych zobowiązań. Porozumie-
niom umownym towarzyszyć będą mechanizmy solidarności. Nie zostało jeszcze przesądzone jaką formę 
                                                                                                                                                                                                                                
10 Decyzja w tej sprawie, umożliwiająca uruchomienie dodatkowych gwarancji na kwotę do 4 mld euro została podjęta na 

posiedzeniu Rady Dyrektorów EBI w dn. 17 grudnia 2013 r. 
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przybiorą te instrumenty (rozważane są m.in. pożyczki, dotacje oraz gwarancje). Brak jest też decyzji doty-
czącej formy instytucjonalnej tych mechanizmów oraz wielkości udzielanego wsparcia. Dalsze prace anali-
tyczne i koncepcyjne w tym zakresie będą prowadzone przez Przewodniczącego Rady Europejskiej, w 
ścisłej współpracy z Przewodniczącym Komisji Europejskiej. RE oczekuje przedstawienia wyników tych 
prac w październiku 2014 r., z zamiarem osiągnięcia ogólnego porozumienia w przypadku zarówno poro-
zumień umownych, jak i mechanizmów solidarności.  

 

2. Rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z Serbią  

Rada Europejska zdecydowała, że. w styczniu 2014 r. rozpoczną się negocjacje akcesyjne z Serbią (pierw-
sza konferencja międzyrządowa została zaplanowana na 21 stycznia 2014 r). Natomiast kwestia przyznania 
Albanii statusu państwa kandydującego do UE, mimo rekomendacji Komisji Europejskiej, została odroczo-
na do czerwca 2014 r.  

 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/PL/ec/140261.pdf
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1. Wsparcie dla polskich regionów  

5 grudnia Parlament Europejski przyjął reformę polityki spójności na lata 2014-2020. Polska będzie naj-
większym beneficjentem środków UE przeznaczonych na ten cel – z 322 mld euro otrzyma aż 72,9 mld 
euro. Inwestycje mają się skupić na obszarach stymulujących tworzenie miejsc pracy i wspomagających 
wzrost gospodarczy. Choć kwota przeznaczona na rozwój regionów w całej UE jest mniejsza niż w po-
przednim okresie (w latach 2007-2013 wynosiła 347 mld euro), tym razem Polsce przypadło o prawie  
10 mld euro więcej. Poprzednio polskie regiony dostały do dyspozycji 63,7 mld euro.  

2. Mario Draghi w Parlamencie Europejskim 

12 grudnia Prezes EBC Mario Draghi uczestniczył w publicznym wysłuchaniu na sesji plenarnej PE  
w ramach przyjęcia rezolucji dot. rocznego sprawozdania EBC za rok 2012, przygotowanej w oparciu  
o raport sporządzony przez G. Pittellę (S&D, IT). Dyskusja skupiła się na trzech głównych obszarach poru-
szanych w raporcie: polityce pieniężnej EBC w 2012 r. i związanych z nią działaniach antykryzysowych, 
unii bankowej oraz kwestiach instytucjonalnych. [Więcej na ten temat w PSE nr 11/2013]  

16 grudnia prezes EBC wziął także udział w czwartym w tym roku dialogu monetarnym na forum komi-
sji ds. Monetarnych i Gospodarczych (ECON). Główne kwestie poruszane podczas debaty dotyczyły: 
SRM, działań EBC na rzecz sektora MŚP oraz polityki pieniężnej EBC. W kwestii SRM, M. Draghi pod-
kreślił, iż konieczne jest utworzenie prawdziwie jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowa-
nej likwidacji banków, tymczasem rozwiązania proponowane obecnie przez państwa członkowskie w ra-
mach negocjacji w Radzie UE zdają się podążać w przeciwnym kierunku i są zbyt skomplikowane. Odno-
sząc się do postulatów deputowanych, iż konieczne jest większe wsparcie EBC dla gospodarki realnej,  
a w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorstw, M. Draghi zaznaczył, iż EBC podejmuje komplek-
sowe działania wspierające całą gospodarkę UE. W kwestii polityki pieniężnej EBC, Prezes przyznał  
w odpowiedzi na pytania członków komisji, iż EBC uwzględni w swoich działaniach ewentualne ryzyko 
zbyt niskiej inflacji oraz zadeklarował, iż polityka EBC pozostanie akomodacyjna tak długo, jak będzie to 
konieczne. 

3. Głosowanie w ECON ws. SRM  

17 grudnia na forum Komisji ECON odbyło się głosowanie ws. raportu dot. SRM przygotowanego przez  
E. Ferreirę (S&D, PT). W raporcie w dużej mierze przychylono się do rozwiązań przedstawionych w pro-
pozycji rozporządzenia, równocześnie jednak zgłoszono poprawki m.in. w zakresie: zasięgu mechani-
zmu, kompetencji poszczególnych instytucji i organów UE na kolejnych etapach procesu resolution, proce-
dury podejmowania decyzji w SRM oraz finansowania SRF.  

Ponadto, ECON przyjęła także oficjalnie swoje stanowisko negocjacyjne do trilogów ws. SRM, które mają 
się rozpocząć w styczniu z Prezydencją Rady UE pod przewodnictwem Grecji. Główne założenia PE doty-
czą procedury decyzyjnej, ponadnarodowego mechanizmu zabezpieczającego (ang. backstop), zakresu SRM 

http://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2013/html/sp131216.en.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FNONSGML%2BCOMPARL%2BPE-519.706%2B01%2BDOC%2BPDF%2BV0%2F%2FEN
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oraz kontroli parlamentarnej nad wypełnianiem powierzonych SRM zadań. Według PE, procedura decy-
zyjna musi gwarantować szybkie i efektywne podejmowanie decyzji, dlatego też deputowani postulują 
utrzymanie znaczącej roli KE w podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu procedury resolution i nieangażowa-
nie w proces Rady UE. Ponadto, konieczny jest wiarygodny mechanizm zabezpieczający w okresie przej-
ściowym dopóki SRF nie osiągnie swojego docelowego poziomu – PE proponuje, by był on finansowany  
z pożyczek z „europejskiego instrumentu publicznego”, który miałby obejmować m.in. pożyczki z ESM lub 
budżetu UE. W kontekście zasięgu SRM, europosłowie popierają propozycję KE, obejmującą bezpośrednio 
wszystkie banki państw uczestniczących w mechanizmie. Wreszcie, stanowisko PE przewiduje wyraźną 
kontrolę parlamentarną nad wykonywaniem przez SRM powierzonych mu zadań, wzorowaną na rozwią-
zaniach przyjętych wcześniej dla SSM. Tym samym, PE miałby m.in. zatwierdzać kandydatów na stanowi-
sko dyrektora wykonawczego SRB i jego zastępcy, oraz spotykać się z nimi na regularnych publicznych 
wysłuchaniach.  

4. Wstępne wyniki oceny antykryzysowych działań Trojki  

18 grudnia w Komisji ECON przedstawione zostały wstępne wyniki przeprowadzanej przez PE oceny 
działalności antykryzysowej Trojki. Wstępne ustalenia skupiają się na m.in.: procedurach decyzyjnych, 
przejrzystości działań Trojki oraz modelowaniu ekonomicznym (kwestia ewentualnej rewizji mnożników 
fiskalnych, na których Trojka opiera swoje prognozy). Ponadto, w projekcie raportu opisano sytuację go-
spodarczą krajów objętych programami pomocowymi UE na początku kryzysu, strukturę instytucjonalną 
Trojki oraz jej główne cele.  

Pracom komisji w tym zakresie przewodniczą Othmar Karas (EPP, AT) i Liem Hoang Ngoc (S&D, FR). 
Wyniki oceny posłużą jako podstawa do dalszych prac nad raportem końcowym, które mają się rozpocząć 
na początku 2014 roku. Na styczeń 2014 r. przewidziano m.in. wysłuchania z przedstawicielami stosow-
nych instytucji (w tym: były prezes EBC J.C. Trichet, komisarz ds. gospodarczych i walutowych O. Rehn  
i dyrektor ESM K. Regling) oraz delegacje PE do Grecji, Irlandii, Portugalii i na Cypr.  

PE zakłada, iż raport będzie gotowy przed końcem obecnej kadencji PE w maju 2014 r. [Więcej na ten 
temat w PSE nr 11/2013] 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-526.111&format=PDF&language=PL&secondRef=01
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1. Decyzje w sprawie polityki pieniężnej 

5 grudnia Rada Prezesów EBC postanowiła, że stopa procentowa podstawowych operacji refinansują-
cych oraz stopy kredytu w banku centralnym i depozytu w banku centralnym na koniec dnia pozostaną 
na niezmienionym poziomie, odpowiednio 0,25%, 0,75% oraz 0,00%. 

Przewiduje się, że presja cenowa w strefie euro w średnim okresie pozostanie pod względem tendencji 
ograniczona. Spójna z tym obrazem jest nadal niewielka dynamika podaży pieniądza i akcji kredytowej. 

Jednocześnie oczekiwania dotyczące inflacji w strefie euro w okresie średnim do długiego są wciąż mocno 
zakotwiczone na poziomie zgodnym z celem Rady Prezesów, by utrzymać inflację poniżej, ale blisko 2%. 
Nastawienie polityki pieniężnej pozostanie akomodacyjne tak długo, jak długo będzie to potrzebne,  
i w ten sposób będzie nadal podtrzymywać stopniowe ożywienie gospodarcze. W tej sytuacji Rada Preze-
sów potwierdziła swoją zapowiedź dotyczącą przyszłego nastawienia polityki pieniężnej – nadal ocze-
kuje utrzymania podstawowych stóp procentowych EBC na poziomie obecnym lub niższym przez dłuż-
szy czas.  

2. Jörg Asmussen odchodzi z Zarządu EBC 

15 grudnia Jörg Asmussen, członek Zarządu EBC, ogłosił, iż rezygnuje ze swojego stanowiska w EBC  
i przyjmuje stanowisko zastępcy ministra pracy i spraw socjalnych w nowym rządzie Angeli Merkel.  
W oświadczeniu J. Asmussen podkreślił, iż decyzja ta wynika ze względów osobistych. J. Asmussen  
w styczniu 2012 r. zastąpił w Zarządzie EBC swojego rodaka Jürgena Starka. W EBC zajmował się m.in. 
kierowaniem departamentami stosunków międzynarodowych i europejskich oraz prawnym, a także repre-
zentowaniem instytucji na forach unijnych, jak Eurogrupa czy Komitet ds. Ekonomicznych i Finansowych 
(ang. Economic and Financial Committee, EFC). Na jego następczynię typuje się Sabine Lautenschläger, wice-
prezes Bundesbanku. 

3. Utworzenie Rady ds. Płatności Detalicznych w Euro 

18 grudnia Rada Prezesów zatwierdziła utworzenie Rady ds. Płatności Detalicznych w Euro (ang. Euro 
Retail Payments Board, ERPB). Ten nowy podmiot - powołany w miejsce Rady ds. Jednolitego Obszaru Płat-
ności w Euro (Rada SEPA) - będzie działać na rzecz rozwoju zintegrowanego, innowacyjnego 
i konkurencyjnego rynku płatności detalicznych w euro na terenie Unii Europejskiej. Do nowo powołanej 
Rady wejdą przedstawiciele europejskiego rynku płatności detalicznych; przewodniczyć jej będzie EBC.  

 

 

http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2013/html/pr131205.pl.html
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4. Informacje dotyczące opinii EBC na temat projektów krajowych i unijnych 
regulacji w zakresie bankowości centralnej i rynków finansowych  

 
W grudniu - w ramach procesu konsultacji projektów przepisów krajowych oraz unijnych - EBC wydał 
czternaście opinii do projektów krajowych regulacji, m. in. opinię w sprawie sprawie struktury zarządzania 
duńskiego organu nadzoru finansowego; opinię w sprawie finansów publicznych Estonii; opinię w sprawie 
w sprawie nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i nadzoru makroostrożnościowego; 
opinię w sprawie francuskiej regulacji dot. środków płatniczych i systemów płatności; opinię w sprawie 
regulacji dot. rekapitalizacji portugalskch instytucji finansowych; opinię w sprawie w sprawie słoweńskiej 
regulacji dot. środków zmierzających do wzmocnienia stabilności banków; opinię w sprawie ograniczenia 
wydatków publicznych związanych z Banca d’Italia  oraz opinię w sprawie podwyższenia kapitału Banca 
d’Italia; opinię w sprawie węgierskiego projektu regulacji dot. przetwarzania i dystrybucji banknotów oraz 
ich ochrony przed fałszowaniem. [Opinie EBC dostępne są na stronie internetowej EBC] 

 

 

http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/opinions/html/index.pl.html
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Europejski Urząd Nadzoru Bankowego 

1. Publikacja raportu EBA nt. sytuacji europejskich banków 

16 grudnia Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (ang. European Banking Authority, EBA) opublikował 
raport nt. sytuacji europejskich banków. Badanie przeprowadzono na próbie 64 banków z 21 państw Euro-
pejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w tym jednym banku z Polski – PKO BP. Analizie poddane zo-
stały dane obejmujące okres do 30 czerwca 2013 r. W raporcie przedstawiono następujące wnioski: 

 pozycja kapitałowa europejskiego sektora bankowego uległa poprawie – wartość kapitału pod-
stawowego Core Tier 1 (CT1) wzrosła między grudniem 2011 r. a czerwcem 2013 r. o ok. 80 mld eu-
ro, co w połączeniu z obniżeniem wartości aktywów ważonych ryzykiem (ang. risk-weighted assets, 
RWA) o ponad 800 mld euro spowodowało polepszenie współczynnika adekwatności kapitału 
podstawowego CT111 (ang. Core Tier 1 capital ratio) o 1,7 p.p. (z 10% do 11,7%), 

 wartość ekspozycji, których dotyczy niewykonanie zobowiązania (ang. Exposure at Default) spadła 
o 3% między grudniem 2012 r. a czerwcem 2013 r., 

 stosunek wartości ekspozycji, których dotyczy niewykonanie zobowiązania do całkowitej ekspozy-
cji wynosił w czerwcu 2013 r. 3,8% (dla porównania – w grudniu 2011 r. było to 3,0%, a w grudniu 
2012 r. 3,5%), 

 suma ekspozycji badanych banków wobec rządów państw EOG wynosiła w czerwcu 2013 r. 
1.647 mld euro – jest to wartość porównywalna do tej z grudnia 2010 r., wartość ta jednak od 
2010 r. podlegała wahaniom – w 2011 r. spadła o ok. 9,3%, jednak później wzrosła o ok. 9,5%, 

 w przypadku krajów będących w kryzysie udział obligacji skarbowych będących w posiadaniu 
banków krajowych w obligacjach danego państwa ogółem znacznie wzrósł między grudniem 2010 
r. a czerwcem 2013 r. – największy wzrost odnotowano w przypadku Grecji – o 32 p.p. (z 67% do 
99%) oraz Cypru – o 25 p.p. (z 59% do 84%). 

Oprócz raportu kompleksowo podsumowującego wyniki badania EBA opublikował na swojej stronie in-
ternetowej również dokumenty przedstawiające indywidualne wyniki analizowanych banków. 

2. Publikacja  raportów EBA ws. wymogów dotyczących płynności  

20 grudnia EBA opublikował na swojej stronie internetowej dwa raporty ws. wymogów dot. płynności: 

 raport oceniający wpływ wymogów pokrycia płynności (ang. Liquidity Coverage Ratio, LCR) na sta-
bilność i właściwe funkcjonowanie rynków finansowych, 

 raport na temat właściwych, ujednoliconych definicji aktywów wysokiej i wyjątkowo wysokiej 
płynności (ang. high quality liquid assets, HQLA oraz extremely HQLA) oraz tzw. wymogów opera-
cyjnych jakie powinny spełniać płynne aktywa. 

                                                                                                                                                                                                                                
11 Współczynnik ten obliczany jest jako stosunek wartości kapitału podstawowego CT1 do wartości aktywów ważonych ryzy-

kiem. 

http://www.eba.europa.eu/documents/10180/526027/20131216_EU-wide+Transparency+Summary+Report.pdf/7de30cfe-dfdf-40eb-bc6c-f0537af2eeed
http://www.eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/eu-wide-transparency-exercise
http://www.eba.europa.eu/-/eba-publishes-reports-on-liquidity
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Obowiązek przygotowania przez EBA tych raportów wynika z przepisów Rozporządzenia ws. wymogów 
kapitałowych (CRR). Raporty będą dla Komisji Europejskiej podstawą do przygotowania aktu delegowa-
nego mającego na celu szczegółowe określenie wymogów dot. pokrycia płynności, które zgodnie z CRR 
Komisja jest zobowiązana przyjąć do 30 czerwca 2014 r. 

Raport oceniający wpływ wymogów dot. pokrycia płynności został przygotowany na podstawie danych 
przekazanych dobrowolnie przez 357 banków europejskich, których aktywa stanowią ok. 2/3 aktywów 
sektora bankowego w UE. Przeprowadzone analizy wskazują, że wymogi dot. pokrycia płynności naj-
prawdopodobniej nie będą miały niekorzystnego wpływu na stabilność i właściwe funkcjonowanie rynków 
finansowych bądź na gospodarkę i stabilność podaży kredytów bankowych. W dużej mierze wynika to  
z faktu, że banki europejskie już wykazują średnią wartość LCR na poziomie 115%. 

Potencjalny wpływ wymogów pokrycia płynności różni się w zależności od przyjętego modelu bizne-
sowego instytucji. Banki uniwersalne wydają się być lepiej przystosowane do wymogów dotyczących 
płynności niż banki wyspecjalizowane. Dlatego też EBA proponuje dla niektórych rodzajów banków spe-
cjalistycznych, po spełnieniu określonych rygorystycznych warunków, złagodzić część wymogów przy 
określaniu przypływów płynności na podstawie art. 425 CRR. 

Raport dot. definicji HQLA przygotowany został na podstawie analizy płynności poszczególnych rodza-
jów instrumentów finansowych. EBA zaleca w szczególności, aby wszystkie obligacje emitowane lub gwa-
rantowane przez rządy lub banki centralne państw EOG oraz instytucje ponadnarodowe zaliczane były do 
aktywów wyjątkowo wysokiej płynności. Z kolei obligacje zabezpieczone, papiery wartościowe zabezpie-
czone mieszkaniowymi kredytami hipotecznymi (ang. Residential mortgage backed securities, RMBS), obliga-
cje korporacyjne, akcje oraz obligacje emitowane przez instytucje samorządowe powinny być zaliczane do 
aktywów wysokiej płynności. 
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1. Zakończenie programu pomocowego w Irlandii  

W grudniu Irlandia zakończyła realizację programu pomocowego. 9 grudnia Eurogrupa zatwierdziła 
wnioski z dwunastej i jednocześnie ostatniej misji Trojki w Irlandii, która odbyła się  w dniach 29 paździer-
nika – 7 listopada. Irlandia otrzymała już wszystkie środki z przyznanej jej pomocy z Europejskiego  
Instrumentu Stabilności Finansowej (ang. European Financial Stability Facility, EFSF). Do wypłaty pozostaje 
jeszcze kwota w wysokości 0,8 mld euro z Europejskiego Mechanizmu Stabilizacji Finansowej (ang. Euro-
pean Financial Stabilisation Mechanism, EFSM) oraz 0,6 mld euro z MFW. 

2. Wypłata kolejnej transzy pomocy finansowej dla Cypru 

9 grudnia Eurogrupa zatwierdziła wyniki drugiego przeglądu programu gospodarczego Cypru, który od-
był się w dniach 29 października - 7 listopada, a następnie w dniu 17 grudnia Rada Dyrektorów Europej-
skiego Mechanizmu Stabilności (ESM) zatwierdziła wypłatę 100 mln euro na rzecz Cypru. Po wypłaceniu 
tych środków łączna pomoc finansowa przekazana Cyprowi wyniesie 4,6 mld euro, zaś do wypłaty pozo-
stanie jeszcze około 9 mld euro. Zakłada się, że środki z tej puli będą wypłacane kwartalnie do 2016 r.  
W dniu 20 grudnia Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) poinformował o wypłacie 83,5 mln euro 
na rzecz Cypru. 

3. Zestawy startowe łotewskich monet euro  

10 grudnia na Łotwie udostępniono dla kupujących tzw. zestawy startowe łotewskich monet euro o warto-
ści 14,23 euro, co stanowi równowartość 10 łatów. Zestawy miały ułatwić społeczeństwu zapoznanie się  
z wyglądem monet (oraz ułatwić zapamiętanie kursu wymiany) w związku z przystąpieniem Łotwy do 
strefy euro 1 stycznia 2014 r. 

4. Oświadczenie KE i EBC w sprawie przeglądu programu pomocowego w 
Hiszpanii  

16 grudnia zostało opublikowane wspólne oświadczenie KE i EBC po zakończeniu piątego i jednocześnie 
ostatniego przeglądu programu pomocowego dla sektora finansowego w Hiszpanii, który odbył się  
w dniach 2-13 grudnia. Delegacji KE i EBC towarzyszyli przedstawiciele Międzynarodowego Funduszu 
Walutowego, Europejskiego Mechanizmu Stabilności (ESM) oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Banko-
wego (EBA).   

W dokumencie podkreślono, że sytuacja na rynku finansowym w Hiszpanii stabilizuje się. Płynność i struk-
tura finansowania w sektorze bankowym poprawiły się, nastąpił wzrost depozytów, a banki stopniowo 
zaczynają korzystać z dostępu do finansowania rynkowego. Odnotowano poprawę wskaźników wypłacal-
ności, pozytywne wyniki finansowe banków w 2013 r., a także postęp procesu restrukturyzacji banków, 
które otrzymały pomoc publiczną. Niemniej akcja kredytowa, w szczególności dla sektora korporacyjnego, 
zmniejsza się. Ceny nieruchomości w dalszym ciągu spadają, co może pociągać za sobą presję na jakość 
aktywów banków. Dlatego też KE i EBC zwróciły uwagę na konieczność ciągłego monitorowania funkcjo-
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nowania i stabilności sektora bankowego, a także jego odporności na wstrząsy oraz wskaźniki wypłacalno-
ści. Program pomocowy dla sektora finansowego w Hiszpanii zostanie zakończony w dniu 23 stycznia 
2014 r.  

5. Oświadczenie Trojki w sprawie przeglądu programu pomocowego w 
Portugalii  

W dniach 4-16 grudnia odbył się dwunasty kwartalny przegląd programu dostosowań gospodarczych  
w Portugali z udziałem przedstawicieli KE, EBC oraz MFW. W oświadczeniu wydanym 16 grudnia pod-
kreślono, że realizacja programu przebiega zgodnie z planem, a władze Portugalii są zdeterminowane do 
osiągnięcia wyznaczonych celów. Przedstawiciele Trojki zwrócili uwagę, na pojawiające się sygnały oży-
wienia gospodarczego w kraju, a także zmniejszenie się stopy bezrobocia w większym stopniu niż oczeki-
wano. Zakłada się, że wyznaczony na 2013 r. deficyt fiskalny w wysokości 5,5% PKB zostanie osiągnięty. 
Sytuacja w sektorze bankowym jest stabilna, bufory kapitałowe są na adekwatnym poziomie, widoczna jest 
poprawa płynności. Niemniej rentowność banków kształtuje się na niskim poziomie. W dokumencie pod-
kreślono również postęp we wdrażaniu reform strukturalnych oraz zaznaczono konieczność kontynuacji 
rozpoczętych reform.  

6. Wypłata kolejnej transzy pomocy finansowej dla Grecji  

17 grudnia Eurogrupa wydała oświadczenie w sprawie Grecji podkreślając, że kraj ten spełnił cztery klu-
czowe warunki uzgodnione z przedstawicielami Trojki podczas trzeciego  przeglądu programu dostoso-
wań gospodarczych w czerwcu i lipcu 2013 r. Było to niezbędne do uruchomienia wypłaty kolejnej transzy 
pomocy finansowej. Działania podjęte przez Grecję obejmowały: reformę sektora administracji publicznej, 
restrukturyzację bądź likwidację trzech państwowych przedsiębiorstw przeznaczonych do prywatyzacji, 
przyjęcie Kodeksu Prawników (Code of Lawyers) w celu poprawy funkcjonowania zawodów regulowanych, 
a także  podjęcie działań służących polepszeniu sytuacji finansowej dwóch głównych przedsiębiorstw 
wodnych aby ułatwić ich prywatyzację.  

Jednocześnie 17 grudnia Rada Dyrektorów Europejskiego Instrumentu Stabilności Finansowej (EFSF) za-
twierdziła wypłatę kolejnej transzy pomocy dla Grecji w wysokości 0,5 mld euro oraz zapowiedziała że 
nastąpi ona w ciągu kilku dni. Ponadto, Europejski Mechanizm Stabilności (ESM) ma przekazać na konto 
Bank of Greece drugą transzę środków w wysokości 0,5 mld euro z zysków wypracowanych w 2012 r.  
w ramach programu EBC dotyczącego skupu aktywów na rynkach wtórnych (ang. Securities Markets  
Programme, SMP) 12.   

 

                                                                                                                                                                                                                                
12 Pierwsza transza w wysokości 1,5 mld została przekazana w lipcu 2013 r. 
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Zapowiedzi wydarzeń w styczniu 2014 r. 
22 stycznia – posiedzenie Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego  

28 stycznia – posiedzenie Rady ECOFIN  
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