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 2    Narodowy Bank Polski 

Najważniejsze w tym miesiącu 

 Przyjęcie rozporządzenia w sprawie europejskich długoterminowych funduszy inwesty-

cyjnych (ELTIF)  

Rada UE zatwierdziła projekt rozporządzenia w sprawie europejskich długoterminowych 

funduszy inwestycyjnych (ELTIF). Celem utworzenia nowej kategorii funduszy inwestycyj-

nych jest zwiększenie dostępnych środków na finansowanie długoterminowych inwestycji 

w UE. 

więcej w pkt 2.1 

 Postępy we wdrażaniu unii bankowej  

Podczas posiedzenia Eurogrupy ministrowie finansów krajów strefy euro zaapelowali 

o przyśpieszenie prac nad budową unii bankowej. W związku z opóźnieniami w transpozycji 

dyrektywy BRR Komisja Europejska wszczęła w styczniu br. procedurę naruszenia prawa 

i wystosowała zarzuty formalne do większości państw członkowskich UE (w tym także Pol-

ski). Z kolei umowa międzyrządowa (IGA) o przekazywaniu i uwspólnianiu składek na rzecz 

Single Resolution Fund (SRF) została do tej pory ratyfikowana jedynie przez cztery kraje UE.  

więcej w pkt 2.3.3 

 Informacja o przebiegu programu skupu aktywów EBC 

Zdaniem prezesa EBC rozpoczęty 9 marca rozszerzony program skupu aktywów jest sku-

teczny i przebiega zgodnie z założeniami. W ostatnich miesiącach warunki na rynkach finan-

sowych uległy poprawie, zmniejszyły się koszty finansowania dla sektora prywatnego oraz 

wyraźnie poprawiły się warunki kredytowania dla przedsiębiorstw oraz gospodarstw do-

mowych.  

więcej w pkt 3.2 

 Raport EBA na temat stopnia zbieżności praktyk nadzorczych 

W pierwszym raporcie EBA oceniającym stopień zbieżności praktyk nadzorczych w europej-

skim sektorze bankowym odnotowano, że w ostatnich latach praktyki nadzorcze właściwych 

organów w państwach członkowskich UE zostały znacznie ujednolicone. Mimo to 

w niektórych obszarach (np. w kwestii stosowanych metodologii nadzorczych) stopień 

zbieżności powinien zostać zwiększony.  

więcej w pkt 4.1 
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1. Komisja Europejska 

1.1. Raporty KE i EBC poświęcone integracji finansowej 

Dnia 27 kwietnia 2015 r. odbyła się wspólna konferencja Komisji Europejskiej (KE) i Europejskie-

go Banku Centralnego (EBC) poświęcona zagadnieniom związanym z europejską integracją fi-

nansową i stabilnością finansową. Podczas konferencji przedstawiciele organizatorów zaprezen-

towali roczne raporty przygotowane przez te instytucje: raport KE European Financial Stability and 

Integration Review oraz raport EBC Financial Integration in Europe.  

W raporcie KE European Financial Stability and Integration Review omówiono rozwój sytuacji na 

rynkach finansowych w 2014 r. i w pierwszych miesiącach 2015 r. W pierwszej części raportu 

przeanalizowano trzy główne źródła finansowania działalności gospodarczej, tj. pozyskiwanie 

środków za pośrednictwem banków, poprzez rynki długu oraz rynki akcji. W tej części dokona-

no także przeglądu struktury systemu finansowego w Unii Europejskiej. W szczególności skon-

centrowano się na określeniu roli sytemu finansowego w ukierunkowywaniu finansowania 

w całej gospodarce oraz udzieleniu odpowiedzi na pytania: kto dostarcza finansowania, kto je 

wykorzystuje, w jakiej formie oraz jakimi kanałami przepływają środki finansowe. W drugiej 

części raportu omówiono: skutki nadmiernego zadłużenia sektora prywatnego w UE, istotne 

ryzyka finansowe dla gospodarstw domowych, kwestie dotyczące konkurencyjności i regulacji 

w systemie finansowym, zagrożenia bezpieczeństwa cybernetycznego w sektorze finansowym 

oraz zagadnienia związane z pozyskiwaniem informacji kredytowej o małych i średnich przed-

siębiorstwach w UE. 

W raporcie przygotowanym przez EBC Financial Integration in Europe przeanalizowano proces 

integracji finansowej w czterech najważniejszych obszarach systemu finansowego strefy euro, tj. 

na rynku pieniężnym, rynku obligacji, rynku akcji oraz w sektorze bankowym. Autorzy raportu 

podkreślają, że integracja finansowa w strefie euro w 2014 r. poprawiła się w stosunku do 2013 r., 

a jej obecny poziom jest zbliżony do poziomu sprzed rozpoczęcia kryzysu zadłużenia. Ich zda-

niem jest to głównie spowodowane ustanowieniem unii bankowej oraz podjęciem przez EBC 

niekonwencjonalnych działań w zakresie polityki pieniężnej. Autorzy dokumentu zwracają rów-

nież uwagę, że integracja finansowa jest niezbędna do przywrócenia akcji kredytowej dla sfery 

realnej gospodarki. Dodatkowo w oddzielnych sekcjach raportu przedstawiono m.in. zmiany 

warunków finansowania banków strefy euro oraz spodziewany wpływ unii bankowej na inte-

grację finansową. 

 

http://ec.europa.eu/finance/events/2015/0427-financial-integration/index_en.htm
http://ec.europa.eu/finance/financial-analysis/docs/efsir/150427-efsir-2014_en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/financialintegrationineurope201504.en.pdf?cc6dd7683457c947e7fd1748d102f7da
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2. Rada Unii Europejskiej 

2.1. Przyjęcie rozporządzenia w sprawie europejskich długoterminowych 
funduszy inwestycyjnych (ELTIF) 

Dnia 20 kwietnia 2015 r. Rada UE zatwierdziła projekt rozporządzenia w sprawie europejskich 

długoterminowych funduszy inwestycyjnych (European Long Term Investment Funds, ELTIF), któ-

ry został przedstawiony przez Komisję 26 czerwca 2013 r. Dnia 10 marca br. projekt został zaak-

ceptowany przez Parlament Europejski. Nowe przepisy wejdą w życie dwudziestego dnia po ich 

opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Rada UE zatwierdziła projekt rozporządzenia w sprawie europejskich 

długoterminowych funduszy inwestycyjnych (ELTIF). Celem utworzenia nowej 

kategorii funduszy inwestycyjnych jest zwiększenie dostępnych środków na 

finansowanie długoterminowych inwestycji w UE.  

Rozporządzenie przewiduje utworzenie nowej kategorii funduszy inwestycyjnych – europejskich 

długoterminowych funduszy inwestycyjnych. Działanie to powinno zwiększyć zasoby kapitału 

na inwestycje długoterminowe pobudzające innowacyjność i konkurencyjność. Nowe przepisy 

umożliwią transgraniczny przepływ kapitału inwestowanego w alternatywne aktywa długoter-

minowe. Kategoria ta obejmuje projekty infrastrukturalne (m.in. transport, energia, edukacja), 

inwestycje w przedsiębiorstwa pozagiełdowe oraz inwestycje w nieruchomości. Fundusze ELTIF 

mają być szansą – zarówno dla inwestorów instytucjonalnych, jak i indywidualnych – na zdy-

wersyfikowanie portfela inwestycyjnego w kategorii stabilnych, lecz nie płynnych instrumentów 

(przedterminowe umorzenie jednostek nie będzie oferowane).  

2.2. Decyzja w sprawie wysokości maksymalnych stawek opłat interchange  
dla transakcji płatniczych przy użyciu kart 

Dnia 20 kwietnia 2015 r. Rada UE przyjęła rozporządzenie  w sprawie maksymalnych opłat inter-

change przy transakcjach płatniczych realizowanych za pomocą karty płatniczej. Powyższe roz-

porządzenie, które wejdzie w życie za sześć miesięcy, przyczyni się m.in. do ograniczenia kosz-

tów ponoszonych przez konsumentów i sprzedawców, związanych z realizowanymi przez nich 

transakcjami kartowymi oraz do sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego płatności 

realizowanych przy użyciu kart płatniczych. Przyjęty dokument ustala maksymalną stawkę opłat 

interchange w wysokości 0,3% wartości transakcji przy użyciu karty kredytowej oraz wysokość 

maksymalnej opłaty interchange na poziomie 0,2% za płatność zrealizowaną przy wykorzystaniu 

karty debetowej. 

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/04/20-long-term-investment-funds/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013PC0462&from=EN
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=PE%203%202015%20INIT
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2.3. Posiedzenie Eurogrupy 24 kwietnia 2015 r. 

Ministrowie finansów państw strefy euro podczas posiedzenia Eurogrupy 24 kwietnia br. w Ry-

dze omówili sytuację w trzech krajach członkowskich objętych programami pomocowymi, tj. 

w Grecji, w Hiszpanii oraz na Cyprze. Przedmiotem dyskusji była również analiza postępów 

w pracach nad unią bankową.  

2.3.1. Sytuacja w Grecji 

Jednym z najważniejszych punktów programu było omówienie sytuacji w Grecji, która na mocy 

porozumienia z 20 lutego br. w sprawie przedłużenia programu pomocowego1, zobowiązała się 

do uzgodnienia z instytucjami (KE, EBC i MFW) do końca kwietnia br. poszerzonego planu re-

form, co przyśpieszyłoby pozytywne zakończenie obecnego przeglądu programu i tym samym 

umożliwiło wypłatę zaległej transzy środków. Na konferencji prasowej po posiedzeniu Eurogru-

py jej przewodniczący Jeroen Dijsselbloem zaapelował do władz Grecji o przyśpieszenie prac 

mających na celu uzgodnienie z wymienionymi instytucjami poszerzonego planu reform. Zazna-

czył, że odpowiedzialność w tym zakresie leży przede wszystkim po stronie Grecji, a jak najszyb-

sze osiągniecie porozumienia jest w jej interesie. Jednocześnie przewodniczący Eurogrupy przy-

pomniał, że wypłata zaległej transzy środków nie będzie możliwa bez uzyskania porozumienia 

pomiędzy tymi instytucjami i Grecją w zakresie kompleksowej listy reform. Następne spotkanie 

Eurogrupy poświęcone sytuacji w Grecji odbędzie się 11 maja br. 

2.3.2. Sytuacja w Hiszpanii oraz na Cyprze 

Eurogrupa zapoznała się z wynikami trzeciej misji przeglądowej KE i EBC w Hiszpanii, która 

odbyła się w dniach 12–18 marca br. z udziałem przedstawicieli Europejskiego Mechanizmu Sta-

bilności2. Podczas posiedzenia podkreślono dotychczasowy postęp dokonany przez władze 

Hiszpanii, a także konieczność podjęcia dalszych prac, przede wszystkim w celu redukcji zadłu-

żenia i stopy bezrobocia. 

Ministrowie finansów zostali również poinformowani o uchwaleniu przez parlament cypryjski 

prawa egzekucyjnego (foreclosure legislation), co ma istotne znaczenie w kontekście możliwości 

osiągnięcia porozumienia z Trojką odnośnie do pozytywnego zakończenia piątego przeglądu 

programu pomocowego3. Ponadto 6 kwietnia br. na Cyprze zniesiono ostatnie ograniczenia 

w zakresie przepływu kapitału, przywracając tym samym możliwość swobodnego przepływu 

kapitału.  

                                                                                                                                                                                                                                
1 Więcej na ten temat w „Przeglądzie Spraw Europejskich” z lutego 2015 r. 
2 Więcej na ten temat w „Przeglądzie Spraw Europejskich” z marca 2015 r. 
3 Więcej na ten temat w „Przeglądzie Spraw Europejskich” z lutego 2015 r. 

http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/eurogroup/2015/04/24/
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2.3.3. Postępy we wdrażaniu unii bankowej 

Podczas posiedzenia Europgrupy omawiano także postępy w działaniach podejmowanych na 

rzecz budowy unii bankowej. 

Podczas posiedzenia Eurogrupy ministrowie finansów krajów strefy euro 

zaapelowali o przyśpieszenie prac nad budową unii bankowej. W związku 

z opóźnieniami w transpozycji dyrektywy BRR Komisja Europejska wszczęła 

w styczniu br. procedurę naruszenia prawa i wystosowała zarzuty formalne do 

większości państw członkowskich UE(w tym także Polski). Z kolei umowa 

międzyrządowa (IGA) o przekazywaniu i uwspólnianiu składek na rzecz Single 

Resolution Fund (SRF) została do tej pory ratyfikowana jedynie przez cztery 

kraje UE. 

Ministrowie finansów państw strefy euro zaapelowali o: 

 przyśpieszenie prac nad implementacją dyrektywy BRR. Państwa członkowskie zostały 

zobowiązane do wdrożenia przepisów ww. dyrektywy, której nadrzędnym celem jest ogra-

niczenie możliwości zaangażowania pieniędzy podatników w ratowanie sektora bankowego 

i przeniesienie odpowiedzialności za proces resolution na wierzycieli i akcjonariuszy banków. 

W związku z opóźnieniami w transpozycji dyrektywy BRR, której termin upłynął 31 grudnia 

2014 r., KE wszczęła procedurę naruszenia prawa (infringement procedure) i wystosowała za-

rzuty formalne (letters of formal notice) do większości państw, w tym Polski. Następnym kro-

kiem będzie wysłanie przez KE do tych krajów uzasadnionej opinii (reasoned opinion), a w ra-

zie braku postępu w pracach nad implementacją dyrektywy BRR Komisja Europejska będzie 

mogła skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości, wnioskując o nałożenie odpowied-

nich kar finansowych na te z państw członkowskich, które nie wypełniły swoich zobowiązań 

wynikających z prawa UE. Do 30 marca br. dyrektywę BRR wdrożyło jedynie osiem państw 

członkowskich. W Polsce trwają prace nad projektem ustawy o Bankowym Funduszu Gwa-

rancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, która 

wdroży m.in. dyrektywę BRR. Projekt ustawy jest obecnie w uzgodnieniach międzyresorto-

wych. 

 

 przyśpieszenie prac nad ratyfikacją umowy międzyrządowej (Intergovernmental Agreement, 

IGA) o przekazywaniu i uwspólnianiu składek na rzecz Jednolitego Funduszu Restruktu-

ryzacji i Uporządkowanej Likwidacji (Single Resolution Fund, SRF), podpisanej 21 maja 

2014 r. przez wszystkie państwa członkowskie UE z wyjątkiem Wielkiej Brytanii i Szwecji. Do 

zadań Funduszu, ustanowionego na mocy rozporządzenia o Jednolitym Mechanizmie Re-

strukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (Single Resolution Mechanism, SRM), będzie nale-

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0059&from=EN
http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/_docs/2015/04/smsw14_looking_ahead.pdf
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żało zagwarantowanie dostępności średnioterminowego wsparcia finansowego podczas re-

strukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków. Aby SRM mógł osiągnąć pełną opera-

cyjność przed 1 stycznia 2016 r., konieczna jest ratyfikacja IGA przez wszystkie państwa 

członkowskie, których walutą jest euro, oraz przez państwa członkowskie, których walutą 

nie jest euro, ale które uczestniczą w Jednolitym Mechanizmie Nadzorczym (Single Superviso-

ry Mechanism, SSM), a co za tym idzie, również i w SRM. Do 30 marca 2015 r. IGA została ra-

tyfikowana jedynie w czterech państwach uczestniczących w SSM/SRM.  

2.4. Nieformalne posiedzenie Rady Ecofin 24–25 kwietnia br. 

W dniach 24–25 kwietnia br. w Rydze odbyło się nieformalne posiedzenie Rady Ecofin. Podczas 

sesji roboczych omawiano wyzwania związane z unijnym budżetem i planowaniem budżeto-

wym, a w szczególności z przewidzianym przeglądem unijnych wieloletnich ram finansowych 

na lata 2014–2020 (KE ma go przeprowadzić do końca 2016 r.). Pierwsza sesja posiedzenia po-

święcona była dyskusji o sytuacji gospodarczej i stabilności finansowej, a także o reformach 

strukturalnych. Podczas drugiej sesji dyskutowano natomiast o najważniejszych elementach unii 

rynków kapitałowych i barierach dla jej utworzenia oraz o wdrażaniu w UE standardów służą-

cych zapobieganiu erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysków. 

 

 

https://eu2015.lv/images/Background_ECOFIN.pdf
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3. Europejski Bank Centralny 

3.1. Decyzja w sprawie polityki pieniężnej 

Na posiedzeniu 15 kwietnia 2015 r. Rada Prezesów EBC zdecydowała o pozostawieniu bez 

zmian podstawowych stóp procentowych w strefie euro. Od września 2014 r. stopy procentowe 

EBC wynoszą: 

 0,05% – stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących, 

 0,30% – stopa kredytu w banku centralnym, 

 -0,20% – stopa depozytu w banku centralnym na koniec dnia. 

Komentując tę decyzję prezes EBC Mario Draghi zwrócił uwagę, że zgodnie z szacunkami Euro-

statu roczna inflacja HICP wyniosła -0,1% w marcu wobec -0,3% w lutym i -0,6% w styczniu. 

Wynika to przede wszystkim z obserwowanego od połowy stycznia wzrostu cen ropy wyrażo-

nych w euro. Oczekuje się, że w najbliższych miesiącach inflacja pozostanie ujemna lub ukształ-

tuje się na bardzo niskim poziomie. Stopa inflacji powinna jednak wzrosnąć w ciągu 2015 r., 

a następnie przyśpieszyć w latach 2016–2017 na skutek pozytywnego wpływu działań podjętych 

przez EBC na zagregowany popyt, obniżenia się kursu euro oraz wzrostu cen ropy. Prezes 

Draghi zapowiedział również, że EBC będzie uważnie monitorował transmisję wdrożonych 

środków w zakresie polityki pieniężnej, rozwój sytuacji geopolitycznej, a także kształtowanie się 

kursu euro oraz cen energii. 

3.2. Informacja o przebiegu programu skupu aktywów EBC 

Podczas konferencji prasowej EBC 15 kwietnia br. prezes EBC Mario Draghi podkreślił, że zakup 

aktywów przebiega sprawnie (zgodnie z założeniami Eurosystem miesięcznie skupuje aktywa 

o łącznej wartości 60 mld euro), a wdrożone programy są skuteczne.  

Zdaniem prezesa EBC rozpoczęty 9 marca rozszerzony program skupu aktywów 

jest skuteczny i przebiega zgodnie z założeniami. W ostatnich miesiącach warunki 

na rynkach finansowych uległy poprawie, zmniejszyły się koszty finansowania dla 

sektora prywatnego oraz wyraźnie poprawiły się warunki kredytowania dla 

przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych.   

W ostatnich miesiącach warunki na rynkach finansowych uległy poprawie, zmniejszyły się kosz-

ty finansowania zewnętrznego dla sektora prywatnego, a ponadto wyraźnie poprawiły się wa-

runki kredytowania dla przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych. W nadchodzącym okre-

sie uwaga EBC skupi się przede wszystkim na pełnym wdrożeniu uzgodnionych działań w za-

https://www.ecb.europa.eu/press/pressconf/2015/html/is150415.pl.html
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kresie polityki pieniężnej. Zakłada się, że przyczynią się one do dalszej poprawy perspektyw 

gospodarczych, zmniejszenia niewykorzystanych mocy produkcyjnych, wzrostu podaży pienią-

dza oraz akcji kredytowej. Tym samym w średnim okresie uda się doprowadzić do trwałego 

powrotu inflacji do poziomu poniżej, lecz blisko 2%.  

Według stanu na 30 kwietnia br. Eurosystem w ramach wdrożonych programów dokonał skupu 

aktywów o wartości: 

 75 070 mln euro – w ramach trzeciego programu skupu obligacji zabezpieczonych (CBPP3), 

 5 785 mln euro – w ramach programu skupu papierów wartościowych zabezpieczonych ak-

tywami (ABSPP), 

 95 056 mln euro – w ramach programu skupu papierów wartościowych wyemitowanych 

przez sektor publiczny (PSPP). 

W ramach programu PSPP według stanu na 30 kwietnia 2015 r. największy udział w zakupach 

Eurosystemu miały obligacje wyemitowane przez następujące kraje4: 

 Niemcy  –    22 211 mln euro, 

 Francję –     17 376 mln euro, 

 Włochy –     15 189 mln euro, 

 Hiszpanię – 10 914 mln euro, 

 Holandię –  5 014 mln euro. 

3.3. 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 kwietniu opinię do greckiej regulacji w sprawie zakazu licytacji nieruchomości będących 

głównym miejscem zamieszkania dłużnika (CON/2015/14).  

 

                                                                                                                                                                                                                                
4 Eurosystem skupuje obligacje skarbowe krajów strefy euro zgodnie z udziałem tych krajów w kluczu kapitałowym EBC. 

http://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/omt/html/index.en.html
http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/opinions/html/index.pl.html
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4. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego 

4.1. Raport EBA na temat stopnia zbieżności praktyk nadzorczych 

Dnia 9 kwietnia 2015 r. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (European Banking Authority, EBA) 

opublikował pierwszy raport oceniający stopień zbieżności praktyk nadzorczych w europej-

skim sektorze bankowym. Zgodnie z przepisami dyrektywy w sprawie wymogów kapitałowych 

(CRDIV) EBA zobowiązany jest przygotowywać taki raport raz do roku i przedkładać go Parla-

mentowi Europejskiemu i Radzie UE.  

W pierwszym raporcie EBA oceniającym stopień zbieżności praktyk nadzorczych 

w europejskim sektorze bankowym odnotowano, że w ostatnich latach praktyki 

nadzorcze właściwych organów w państwach członkowskich UE zostały znacznie 

ujednolicone. Mimo to w niektórych obszarach (np. w kwestii stosowanych 

metodologii nadzorczych) stopień zbieżności powinien zostać zwiększony. 

Przedstawione w raporcie wnioski przygotowano na podstawie danych zebranych w ciągu 

ostatnich 3 lat. Dotyczą one stopnia zbieżności praktyk nadzorczych dotyczących: procesu prze-

glądu i oceny nadzorczej (supervisory review and evaluation proces, SREP), nadzorczych testów wa-

runków skrajnych, bieżącego przeglądu pozwoleń na stosowanie modeli wewnętrznych oraz 

środków nadzorczych. W raporcie stwierdzono, że od 2011 r. praktyki nadzorcze właściwych 

organów w państwach członkowskich UE zostały znacznie ujednolicone. Wciąż istnieją jednak 

obszary, w których stopień zbieżności powinien zostać zwiększony – w szczególności dotyczy to 

stosowanych przez organy nadzoru metodologii. EBA będzie kontynuować działania mające 

zwiększyć stopień zbieżności praktyk nadzorczych pomiędzy poszczególnymi krajami, zwłasz-

cza poprzez prace nad jednolitym zbiorem przepisów dla sektora finansowego (single rulebook) 

oraz przeprowadzenie szkoleń dla pracowników krajowych organów nadzoru. 

4.2. Raport w sprawie funkcjonowania kolegiów nadzorczych 

Dnia 16 kwietnia br. EBA opublikował raport w sprawie funkcjonowania kolegiów nadzor-

czych, odpowiedzialnych za wspólny nadzór nad grupami bankowymi prowadzącymi działal-

ność transgraniczną w UE. W raporcie oceniono funkcjonowanie kolegiów w 2014 r. oraz przed-

stawiono plan działalności kolegiów na 2015 r. W dokumencie stwierdzono, że w 2014 r. zostały 

poczynione znaczne postępy w zwiększaniu efektywności pracy kolegiów nadzorczych. Kole-

gia odegrały szczególnie istotną rolę w przeprowadzanym w 2014 r. przeglądzie jakości akty-

wów (asset quality review, AQR) oraz europejskich testach warunków skrajnych (stress tests). Za-

dania kolegiów w 2015 r. obejmować będą, między innymi, monitorowanie wdrażania planów 

kapitałowych przygotowanych przez banki w wyniku testów warunków skrajnych oraz podejmo-

http://www.eba.europa.eu/documents/10180/950548/Supervisory+convergence+report.pdf
http://www.eba.europa.eu/documents/10180/1042260/Accomplishment+of+2014+EBA+Colleges+Action+Plan+and+2015+EBA+Colleges+Action+Plan.pdf
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wanie wspólnych decyzji dotyczących oceny grupowych planów naprawy (recovery plans). EBA 

wskazuje również, że w trakcie swoich prac w 2015 r. kolegia powinny zwracać szczególną uwa-

gę na ryzyko nieprawidłowego prowadzenia działalności przez banki (conduct risks) oraz ryzyko 

związane z infrastrukturą informatyczną. 
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5. Inne 

5.1. Decyzja w sprawie zawarcia układu o stabilizacji i stowarzyszeniu z Bośnią 
i Hercegowiną 

Dnia 21 kwietnia br. Rada UE podjęła decyzję w sprawie zawarcia układu o stabilizacji i stowa-

rzyszeniu z Bośnią i Hercegowiną, który został wynegocjowany i podpisany 16 czerwca 2008 r. 

Zgodnie z powyższą decyzją układ zacznie obowiązywać od 1 czerwca 2015 r. Przewiduje on 

współpracę polityczną i gospodarczą między Unią Europejską a Bośnią i Hercegowiną, a także 

utworzenie strefy wolnego handlu oraz ustanawia zasady współpracy Bośni i Hercegowiny 

z UE.   

5.2. Wypłata 250 mln EUR pomocy makrofinansowej dla Ukrainy 

Dnia 21 kwietnia br. Komisja Europejska wypłaciła na rzecz Ukrainy ostatnią transzę w wysoko-

ści 250 mln EUR w ramach pierwszego pakietu pomocy makrofinansowej na rzecz wsparcia sta-

bilizacji gospodarki i programu reform w tym kraju. Pierwsze dwie transze w ramach powyższe-

go pakietu zostały wypłacone w 2014 r. 

5.3. Działania w ramach Planu inwestycyjnego dla Europy  

Dnia 22 kwietnia br. Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) ogłosił, że Rady EBI i Europejskiego 

Funduszu Inwestycyjnego (EFI) zatwierdziły realizację pierwszych czterech projektów w ramach 

europejskiego planu inwestycyjnego. Finansowanie projektów w wysokości 300 mln euro za-

pewni Grupa EBI (do czasu kiedy Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych (EFSI) będzie 

w pełni operacyjny5). Zatwierdzone projekty dotyczą różnych sektorów gospodarki (badania 

i rozwój, opieka zdrowotna, transport i przemysł) i realizowane będą w różnych państwach 

członkowskich (w Hiszpanii, Irlandii, Chorwacji i Włoszech).  

Sześć krajów, w tym Polska, zadeklarowało już wpłaty na tzw. platformy inwestycyjne w ramach 

europejskiego planu inwestycyjnego6. Minister finansów M. Szczurek ogłosił 21 kwietnia br. 

wniesienie wkładu w wysokości 8 mld euro za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego 

i Polskich Inwestycji Rozwojowych. Deklaracja uczestnictwa Polski w planie inwestycyjnym 

zbiegła się z wizytą w Polsce wiceprzewodniczącego KE Jyrki Katainena (Komisarz przebywał w 

Polsce w dniach 20–21 kwietnia), który od grudnia ubiegłego roku odbywa serię wizyt w krajach 

członkowskich, mających na celu promocję Planu inwestycyjnego dla Europy. 

                                                                                                                                                                                                                                
5 KE spodziewa się, że EFSI zostanie uruchomiony do września br., po przyjęciu rozporządzenia w sprawie EFSI.  Więcej na 

temat projektu rozporządzenia w „Przeglądzie Spraw Europejskich” ze stycznia br. 
6 Oprócz Polski są to: Niemcy, Hiszpania, Francja, Włochy, Luksemburg. 

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/04/21-bih-conclusion-stabilisation-association-agreement/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4811_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-15-4830_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4818_en.htm
https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/katainen/announcements/investment-plan-europe-vice-president-katainen-takes-roadshow-poland_en
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5.4. Pomoc UE dla małych i średnich przedsiębiorstw na Ukrainie 

Dnia 27 kwietnia br. odbył się szczyt UE–Ukraina, który został poświęcony m.in. omówieniu 

kwestii dotyczących aktualnej sytuacji na Ukrainie, w tym sytuacji humanitarnej oraz przedysku-

towaniu dalszych działań ustawodawczych i instytucjonalnych, które muszą zostać podjęte przez 

władze tego kraju. Po zakończeniu szczytu, 28 kwietnia, odbyła się międzynarodowa konferencja 

na rzecz Ukrainy, podczas której Komisja Europejska ogłosiła decyzję o przeznaczeniu 110 mln 

EUR na rzecz ożywienia i rozwoju gospodarczego na Ukrainie. Powyższa pomoc finansowa 

przyczyni się w szczególności do wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw działających na 

Ukrainie poprzez m.in. ułatwienie im dostępu do finansowania oraz do zwiększenia zatrudnie-

nia w tym kraju. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4868_en.htm
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Zapowiedzi wydarzeń w maju 2015 r. 

Data Wydarzenie 

6 maja  
posiedzenie Rady Prezesów EBC (bez decyzji z zakresu polityki  

pieniężnej) 

6–7 maja 
posiedzenie Rady Organów Nadzoru Europejskiego Urzędu Nadzoru 

Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) 

11–12 maja  posiedzenie Eurogrupy/Rady ECOFIN 

18–21 maja sesja plenarna Parlamentu Europejskiego 

20 maja  
posiedzenie Rady Prezesów EBC (bez decyzji z zakresu polityki  

pieniężnej) 
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