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 2    Narodowy Bank Polski 

Najważniejsze w tym miesiącu 

 Drugi filar unii bankowej w pełni operacyjny 

Z dniem 1 stycznia 2016 r. drugi filar unii bankowej, czyli jednolity mechanizm restrukturyzacji 

i uporządkowanej likwidacji (Single Resolution Mechanism, SRM), stał się w pełni operacyjny. 

Decyzje dotyczące rozpoczęcia procesu resolution w stosunku do banków na skraju upadłości, 

sposobu jego przeprowadzenia oraz zasad korzystania z jednolitego funduszu resolution (Sin-

gle Resolution Fund, SRF) w krajach uczestniczących w unii bankowej będzie podejmować 

Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (Single Resolution Board, 

SRB), będąca centralnym organem SRM. 

więcej w pkt 1.1 

 Posiedzenie Eurogrupy 

Podczas posiedzenia Eurogrupy ministrowie dyskutowali m.in. o pierwszym przeglądzie 

trzeciego programu pomocowego dla Grecji, projekcie zaleceń dla strefy euro przyjętym przez 

Komisję Europejską (KE) w ramach semestru europejskiego oraz o propozycji ustanowienia 

wspólnych zasad w zakresie krajowych przepisów dotyczących niewypłacalności. 

więcej w pkt 3.1 

 Opinia EBC na temat polskiej ustawy w sprawie podatku od niektórych instytucji finanso-

wych 

Europejski Bank Centralny (EBC) wydał 12 stycznia 2016 r. opinię w sprawie projektu ustawy 

o podatku od niektórych instytucji finansowych. Podkreślił w niej konieczność dogłębnej ana-

lizy wpływu regulacji m.in. na odporność instytucji finansowych, stabilność finansową, dyna-

mikę akcji kredytowej oraz ogólną sytuację gospodarczą. 

więcej w pkt 4.4 

 

 Zalecenia dotyczące transgranicznych aspektów polityki makroostrożnościowej  

Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego (European Systemic Risk Board, ESRB) opubliko-

wała dwa zalecenia dotyczące transgranicznych aspektów polityki makroostrożnościowej. 

Pierwsze określa zasady stosowania antycyklicznego bufora kapitałowego (countercyclical ca-

pital buffer, CCB) w odniesieniu do ekspozycji banków w krajach spoza Unii Europejskiej (UE). 

Drugie dotyczy systemowej oceny transgranicznych skutków implementacji krajowych 

narzędzi makroostrożnościowych oraz zasady wzajemności (reciprocity) przy stosowaniu tych 

narzędzi w UE.  

więcej w pkt 5.4  
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1. Komisja Europejska 

1.1. Drugi filar unii bankowej w pełni operacyjny 

Drugi filar unii bankowej (SRM) stał się w pełni operacyjny 1 stycznia 2016 r. Głównym celem SRM 

jest zagwarantowanie, by banki zagrożone upadłością były restrukturyzowane lub likwidowane 

w sposób kontrolowany, a koszt takiej operacji nie był przenoszony na podatników.  

Z dniem 1 stycznia 2016 r. drugi filar unii bankowej, czyli SRM, stał się w pełni 

operacyjny. Decyzje dotyczące rozpoczęcia procesu resolution w stosunku do banków 

na skraju upadłości, sposobu jego przeprowadzenia oraz zasad korzystania z SRF 

w krajach uczestniczących w unii bankowej będzie podejmować SRB. 

Od początku roku w państwach uczestniczących w unii bankowej1 decyzje co do rozpoczęcia pro-

cesu resolution, sposobu jego realizacji oraz ewentualnego skorzystania ze środków SRF będzie po-

dejmowała SRB. Do 11 stycznia br. 20 państw członkowskich UE2 ratyfikowało międzyrządową 

umowę o przekazywaniu i uwspólnianiu składek na rzecz SRF (intergovernmental agreement, IGA). 

Zgodnie z jej postanowieniami SRF będzie przez osiem lat budowany ze składek pochodzących 

z sektora bankowego krajów uczestniczących i stopniowo uwspólniany.  

Utworzenie SRM zaproponowała KE 10 lipca 2013 r. W ślad za propozycją legislacyjną KE 

30 lipca 2014 r. opublikowane zostało rozporządzenie ustanawiające jednolite zasady i jednolitą 

procedurę restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych oraz niektórych 

firm inwestycyjnych w ramach SRM.  

1.2. Decyzja KE dotycząca belgijskiego prawa podatkowego  

W decyzji z 11 stycznia br. KE stwierdziła, że belgijski „system opodatkowania nadmiernych zy-

sków” jest nielegalny w świetle unijnych przepisów dotyczących pomocy publicznej. 

„System opodatkowania nadmiernych zysków” pozwalał niektórym wielonarodowym grupom 

przedsiębiorstw na płacenie znacznie niższych podatków w Belgii na podstawie uzyskiwanych 

                                                                                                                                                                                                                                
1 Państwa uczestniczące to państwa należące do strefy euro oraz kraje spoza Eurolandu, które zdecydują się na przystąpienie do 

unii bankowej przez nawiązanie tzw. bliskiej współpracy z EBC. Dotychczas żaden kraj spoza strefy euro nie przystąpił do unii 

bankowej.  
2 Warunkiem pełnej operacyjności SRM od 1 stycznia br. było zakończenie do 30 listopada 2015 r. ratyfikacji IGA przez państwa 

uczestniczące w unii bankowej, które reprezentują co najmniej 90% łącznej wagi głosów wszystkich krajów członkowskich 

uczestniczących w jednolitym mechanizmie nadzorczym (SSM) i SRM. Do 30 listopada 2015 r. IGA została ratyfikowana w 18 

spośród 19 krajów unii bankowej. Jako pierwszy z krajów nieuczestniczących w unii bankowej informację o ratyfikacji umowy 

przekazały Węgry − 29 grudnia 2015 r. Luksemburg ratyfikował IGA 11 stycznia br. jako ostatnie z państw uczestniczących 

w unii bankowej. Polska podpisała IGA, ale dotychczas jej nie ratyfikowała. Ratyfikacja umowy przez Polskę nie jest konieczna 

do rozpoczęcia funkcjonowania SRF, ponieważ Polska nie uczestniczy w unii bankowej.  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6397_en.htm?locale=en
http://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/agreements-conventions/agreement/?aid=2014031
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-674_pl.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:225:FULL&from=EN
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-42_pl.htm
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przez nie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego. W szczególności umożliwiał znaczne 

obniżanie podstawy opodatkowania przedsiębiorstw (w większości przypadków o ponad połowę) 

przez nieuwzględnianie tzw. nadmiernych zysków, które wynikały z przynależności do grupy 

wielonarodowej. Od czasu wprowadzenia systemu w 2004 r. skorzystało z niego około 50 przed-

siębiorstw. Dochodzenie KE rozpoczęte w lutym 2015 r. wykazało, że stanowił on odstępstwo od 

normalnej praktyki, zgodnej z belgijskimi przepisami dotyczącymi podatku od przedsiębiorstw, 

a także od zasady ceny rynkowej. 

Według KE, aby przywrócić uczciwą konkurencję i odebrać nienależne korzyści przedsiębior-

stwom, które je uzyskały, Belgia musi teraz odzyskać pełną kwotę niezapłaconego podatku. Bel-

gijskie organy podatkowe będą musiały określić, które z przedsiębiorstw skorzystały z systemu, 

oraz ustalić dokładne kwoty podatku do odzyskania. Według szacunków KE kwoty te opiewają 

na około 700 mln euro. 

1.3. Raport na temat unijnego rynku pracy i sytuacji społecznej w 2015 r.  

KE opublikowała 21 stycznia br. doroczny raport, zawierający ocenę kondycji rynku pracy 

w 2015 r. z uwzględnieniem kwestii społecznych. Dokument wskazuje na poprawę sytuacji w ob-

szarze zatrudnienia na unijnym rynku pracy. Autorzy raportu zwracają uwagę na wciąż utrzymu-

jące się zróżnicowanie sytuacji w poszczególnych państwach członkowskich pod względem 

wskaźników rynku pracy, co wynika m.in. z niewłaściwego wykorzystania kapitału ludzkiego. 

W raporcie podkreślono, że państwa członkowskie powinny w większym niż dotychczas stopniu 

promować programy i inicjatywy na rzecz samozatrudnienia i przedsiębiorczości w drodze zwięk-

szania dostępu do kapitału oraz wybranych instrumentów finansowych dostosowanych do po-

trzeb przedsiębiorców. W ocenie KE takie działania pozwolą lepiej wykorzystać potencjał wzrostu 

przedsiębiorstw unijnych i ich zdolność do tworzenia nowych miejsc pracy. Eksperci KE zwracają 

również uwagę, że wprawdzie mobilność geograficzna unijnych pracowników wzrosła w ciągu 

ostatnich dwóch dekad, zwłaszcza w wyniku rozszerzenia UE, jednak jej poziom jest wciąż niski 

w porównaniu z mobilnością pracowników amerykańskich. W UE 4% osób w wieku od 15 do 64 

lat mieszka w innym państwie członkowskim niż ich kraj urodzenia, podczas gdy w USA niemal 

30% pracowników w wieku produkcyjnym mieszka w innym stanie, niż ten, w którym się urodzili. 

Autorzy raportu podkreślają, że większa mobilność zawodowa i geograficzna ma duże znaczenie 

w walce z bezrobociem i może się przyczynić do wzrostu zatrudnienia w UE.  

1.4. Debata orientacyjna na temat wydarzeń w Polsce i ram prawnych 
praworządności 

KE przeprowadziła 13 stycznia br. debatę orientacyjną na temat wydarzeń w Polsce i ram praw-

nych praworządności. Przedmiotem dyskusji były dwa zagadnienia: Trybunał Konstytucyjny oraz 

nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji publicznej.  

 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=pl&pubId=7859&furtherPubs=yes
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-62_en.htm
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Kolegium komisarzy przeprowadziło debatę zgodnie z mechanizmem określonym przez nowe 

ramy prawne ustanowione w celu zaradzenia systemowym zagrożeniom dla państwa prawnego 

w którymkolwiek z krajów członkowskich UE3 (tzw. nowe ramy). Mają one na celu umożliwienie 

KE znalezienia rozwiązania, w porozumieniu z państwem członkowskim, i zapobieżenie wszczę-

ciu procedury w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego na podstawie 

art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE). Procedura ta dopuszcza zawieszenie wykonywania 

prawa do głosowania w przypadku „poważnego i stałego naruszenia” przez państwo członkow-

skie wartości UE wyrażonych w art. 2 TUE4. Jak dotąd procedura art. 7 TUE nie została zastoso-

wana wobec żadnego z państw UE. Dotychczasowe problemy dotyczące państwa prawnego 

w krajach członkowskich UE były rozwiązywane poprzez wywieranie presji politycznej przez KE 

oraz wszczynanie postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego 

w przypadku naruszenia prawa UE. 

 

W celu zebrania informacji na potrzeby debaty orientacyjnej KE zwróciła się do polskiego rządu 

(dwa pisma: z 23 i 30 grudnia 2015 r.) z prośbami o szczegółowe wyjaśnienia w obu dyskutowa-

nych kwestiach. Rząd RP 7 stycznia br. przekazał odpowiedź na pismo w sprawie ustawy medial-

nej, a 11 stycznia br. na pismo w sprawie reformy Trybunału Konstytucyjnego. Po debacie orien-

tacyjnej kolegium komisarzy upoważniło Fransa Timmermansa do wysłania pisma do rządu pol-

skiego w sprawie rozpoczęcia dialogu zgodnie z ramami prawnymi w dziedzinie praworządności. 

Decyzja KE o rozpoczęciu dialogu z Polską dotyczącego wydarzeń w Polsce i ram praworządności 

była przedmiotem debaty z udziałem Beaty Szydło, Prezes Rady Ministrów, podczas posiedzenia 

plenarnego Parlamentu Europejskiego 19 stycznia br.  

                                                                                                                                                                                                                                
3 Nowe ramy prawne, dotyczące przestrzegania zasad państwa prawnego, przygotowane w wyniku sytuacji kry-

zysowych, z którymi KE miała do czynienia od 2009 r., zostały przyjęte 11 marca 2014 r. 
4 Art. 2 TUE: Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równo-

ści, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. 

Wartości te są wspólne państwom członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, 

tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn. 
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2. Rada Unii Europejskiej 

2.1. Posiedzenie Rady Ecofin w dniu 15 stycznia  

Ministrowie gospodarki i finansów odnotowali – na podstawie Raportu mechanizmu ostrzegawczego 

20165 – postęp w zakresie korygowania nierównowag makroekonomicznych przez państwa 

członkowskie UE. Podzielili pogląd KE, że obecnie największymi wyzwaniami w UE są: 

nadmierne zadłużenie (publiczne i prywatne), wysokie bezrobocie, a także tendencje spadkowe 

potencjalnego wzrostu gospodarczego oraz wzrostu wydajności. 

Rada odnotowała zamiar opublikowania przez KE w lutym 2016 r. wyników pogłębionej analizy 

sytuacji makroekonomicznej 18 państw członkowskich UE wskazanych w raporcie KE6. Wyraziła 

jednocześnie zaniepokojenie włączeniem przez KE do tablicy zawierającej podstawowe wskaźniki 

makroekonomiczne i makrofinansowe wykorzystywane w procedurze nierównowag markoeko-

nomicznych (macroeconomic imbalance procedure, MIP) dodatkowych trzech wskaźników dotyczą-

cych zatrudnienia7. Zdaniem Rady nie są one pomocne we wczesnej identyfikacji powstawania 

ryzyka o charakterze makrofinansowym. Rada pozytywnie odniosła się do zamiaru KE poprawie-

nia przejrzystości i skuteczności procedury MIP, m.in. przez wydanie kompendium na temat jej 

stosowania. Zwróciła także uwagę na przeprowadzoną dyskusję na temat postępów w prowadze-

niu reform w państwach członkowskich, w których występują największe zaburzenia gospodarcze 

(tj. w Bułgarii, Chorwacji, Hiszpanii, Irlandii, Słowenii oraz we Francji i we Włoszech).  

Ministrowie przyjęli także konkluzje w sprawie komunikatu KE Roczna analiza wzrostu na 2016 r. 

Wyrazili poparcie dla określonych w nim priorytetów gospodarczych na 2016 r., tj.: ożywienia 

inwestycji, realizacji reform strukturalnych oraz odpowiedzialnych finansów publicznych8. 

W konkluzjach Rada wskazała, jakie działania miałyby sprzyjać realizacji wymienionych prioryte-

tów. W odniesieniu do wspierania inwestycji zwrócono uwagę m.in. na konieczność: większego 

upowszechniania informacji o Europejskim Funduszu Inwestycji Strategicznych w poszczegól-

nych krajach i większej mobilizacji w zakresie opracowywania prywatnych i publicznych projek-

tów inwestycyjnych, poprawy otoczenia regulacyjnego zarówno na szczeblu krajowym, jak i eu-

ropejskim oraz polepszenia warunków finansowania gospodarki realnej. W zakresie realizacji re-

form strukturalnych ministrowie poparli możliwość prowadzenia przez państwa członkowskie 

                                                                                                                                                                                                                                
5 Więcej na temat raportu w „Przeglądzie Spraw Europejskich” z listopada 2015 r. 
6 Analiza taka zostanie przeprowadzona również w przypadku Cypru, który w marcu br. powinien zakończyć 

realizację programu pomocy finansowej. 
7 Dotyczy to wskaźnika aktywności zawodowej, stopy bezrobocia ludzi młodych oraz stopy długotrwałego bezro-

bocia. 
8 Więcej na temat komunikatu w „Przeglądzie Spraw Europejskich” z listopada 2015 r. 

http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/ecofin/2015/11/10/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/01/15-conclusions-on-alert-mechanism-report-2016/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/01/15-conclusions-on-alert-mechanism-report-2016/
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/2016/ags2016_annual_growth_survey.pdf
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analiz porównawczych (benchmarking) i wymiany najlepszych praktyk w różnych obszarach poli-

tyki gospodarczej. Wskazali też na potrzebę skoncentrowania się na kluczowych reformach rynku 

pracy. W odniesieniu do polityki fiskalnej stwierdzono, że należy poświęcić więcej uwagi jakości 

i strukturze korekty fiskalnej, a także wpływowi polityki fiskalnej na wzrost gospodarczy. Jedno-

cześnie podkreślono, że ze względu na wyzwania demograficzne planowanie budżetowe powinno 

być ostrożne, a prowadzenie polityki gospodarczej nie może zagrażać stabilności systemów zabez-

pieczenia społecznego. 

2.2. Prezydencja holenderska w Radzie 

Holandia objęła sześciomiesięczne rotacyjne przewodnictwo w Radzie 1 stycznia br. Jest ona 

pierwszym państwem z tzw. tria prezydencji, czyli grupy trzech krajów, które przez 18 miesięcy 

ściśle ze sobą współpracują. Wspólnie z Holandią przygotowaniem programu prac Rady i wyzna-

czaniem długofalowych celów dla UE zajmą się Słowacja i Malta. Priorytety prezydencji holender-

skiej zostały ujęte w czterech głównych blokach tematycznych: migracje i bezpieczeństwo między-

narodowe, racjonalne finanse i silna strefa euro, Europa jako katalizator innowacji i zatrudnienia 

oraz przyszłościowa polityka klimatyczno-energetyczna. Holandia przewodzi pracom Rady już 

po raz 12; ostatni raz pełniła tę funkcję w 2004 r.  

http://www.consilium.europa.eu/pl/council-eu/presidency-council-eu/
http://english.eu2016.nl/
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3. Eurogrupa  

3.1. Posiedzenie Eurogrupy 14 stycznia 

Podczas posiedzenia Eurogrupy przedstawiciele KE, EBC i Międzynarodowego Funduszu Walu-

towego (MFW) oraz grecki minister finansów Euclid Tsakalotos poinformowali ministrów o kolej-

nych etapach realizacji trzeciego greckiego programu pomocowego9. W szczególności zwrócono 

uwagę na kwestie, które mają kluczowe znaczenie dla pierwszego przeglądu programu, tj.: re-

forma emerytalna, budżet na 2016 r., średniookresowa strategia budżetowa, modernizacja admi-

nistracji publicznej w Grecji, reformy sektora finansowego, reformy w sektorze energii elektrycz-

nej. Od pomyślnego zakończenia przeglądu będą zależeć ewentualne decyzje w sprawie środków 

redukcji długu i w sprawie programu MFW. 

Podczas posiedzenia Eurogrupy ministrowie dyskutowali m.in. o kwestiach 

dotyczących pierwszego przeglądu trzeciego programu pomocowego dla Grecji, 

projektu zaleceń dla strefy euro przedstawionego przez Komisję Europejską 

w ramach semestru europejskiego oraz o propozycji ustanowienia wspólnych zasad 

w zakresie krajowych przepisów dotyczących niewypłacalności. 

Ministrowie dyskutowali też o projekcie zaleceń dla strefy euro na lata 2016–2017, przyjętym 

przez KE 26 listopada 2015 r. w ramach semestru europejskiego10. Uzgodnili pięć priorytetów dla 

strefy euro: reformy strukturalne, wspieranie zatrudnienia, rozważne polityki budżetowe, zmniej-

szanie zadłużenia, pogłębianie unii gospodarczej i walutowej. Zalecenie zostanie przedłożone do 

zatwierdzenia Radzie Europejskiej, a następnie formalnie przyjęte przez Radę Unii Europejskiej. 

Eurogrupa wymieniła ponadto poglądy na temat krajowych przepisów dotyczących niewypła-

calności oraz ich stosowania. Ministrowie uzgodnili, że użyteczne byłoby ustanowienie zbioru 

wspólnych zasad w tym zakresie w celu poprawienia skuteczności przepisów. Dalszą część debaty 

na ten temat zaplanowno na wiosnę 2016 r. 

Przewodniczący Eurogrupy Jeroen Dijsselbloem poinformował także, że wszystkie państwa człon-

kowskie strefy euro, które uczestniczą obecnie w Azjatyckim Banku Inwestycji Infrastruktural-

nych, postanowiły utworzyć jedną konstytuantę w ramach banku. 

                                                                                                                                                                                                                                
9 Porozumienie pomiędzy władzami Grecji a instytucjami unijnymi (KE i EBC) oraz MFW w sprawie trzeciego programu pomo-

cowego dla Grecji osiągnięto podczas posiedzenia Eurogrupy 14 sierpnia 2015 r. Więcej na ten temat w „Przeglądzie Spraw 

Europejskich”z sierpnia−września 2015 r. 
10 Więcej na ten temat w „Przeglądzie Spraw Europesjkich” z listopada 2015 r.  

http://www.consilium.europa.eu/pl/meetings/eurogroup/2016/01/14/
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4. Europejski Bank Centralny 

4.1. Decyzja w sprawie polityki pieniężnej 

W trakcie posiedzenia 21 stycznia 2016 r. Rada Prezesów EBC postanowiła pozostawić podsta-

wowe stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Stopy procentowe EBC wynoszą: 

0,05% – stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących, 

0,30% – stopa kredytu w banku centralnym, 

 -0,30% – stopa depozytu w banku centralnym na koniec dnia. 

Podczas konferencji prasowej prezes Mario Draghi podkreślił, że według przewidywań Rady Pre-

zesów podstawowe stopy procentowe EBC pozostaną na obecnym lub niższym poziomie jeszcze 

przez dłuższy czas. 

4.2. Przebieg programu skupu aktywów EBC 

Eurosystem w związku z wdrożonymi programami dokonał skupu aktywów o wartości (według 

stanu na 22 stycznia br.): 

148 mld 857 mln euro – w ramach trzeciego programu skupu obligacji zabezpieczonych 

(CBPP3); 

 15 mld 786 mln euro – w ramach programu skupu papierów wartościowych zabezpieczonych 

aktywami (ABSPP); 

 529 mld 652 mln euro – w ramach programu skupu papierów wartościowych wyemitowanych 

przez sektor publiczny (PSPP). 

4.3. 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 styczniu następujące opinie:  

 do polskiej ustawy w sprawie podatku od niektórych instytucji finansowych (CON/2016/1),   

 do litewskiej ustawy w sprawie nadzoru nad działalnością podmiotów zajmujących się ob-

sługą gotówki oraz stosowania środków i kar administracyjnych (CON/2016/2),  

 do greckiej ustawy w sprawie systemu gwarantowania depozytów (CON/2016/3),  

 do austriackiej ustawy w sprawie zabezpieczenia środków na wycofywanie z obiegu monet 

przez mennicę austriacką (CON/2016/4). 

https://app.sharepoint.nbpdom.win/sites/DOKER2/Lists/Sprawy/WgNumeru.aspx?RootFolder=/sites/DOKER2/Lists/Sprawy/D.2413&FolderCTID=0x012000B71D7A4E9C2D2A41819A86AC0EFEE138001EFF44D509760646AB3FB60D64EB588D
https://app.sharepoint.nbpdom.win/sites/DOKER2/Lists/Sprawy/WgNumeru.aspx?RootFolder=/sites/DOKER2/Lists/Sprawy/D.2413&FolderCTID=0x012000B71D7A4E9C2D2A41819A86AC0EFEE138001EFF44D509760646AB3FB60D64EB588D
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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4.4. Opinia EBC na temat polskiej ustawy w sprawie podatku od niektórych 
instytucji finansowych  

EBC wydał 12 stycznia br. opinię CON/2016/1 w sprawie projektu ustawy o podatku od niektórych 

instytucji finansowych. Projekt został przekazany − na wniosek Sejmu RP − w trybie konsultacji 

krajowych projektów prawnych ze względu na jego wpływ na stabilność instytucji i rynków finan-

sowych.  

EBC wydał 12 stycznia 2016 r. opinię w sprawie projektu ustawy o podatku od 

niektórych instytucji finansowych. Podkreślił w niej konieczność dogłębnej analizy 

wpływu regulacji m.in. na odporność instytucji finansowych, stabilność finansową, 

dynamikę akcji kredytowej oraz ogólną sytuację gospodarczą.  

EBC zauważył w swojej opinii, że proponowany w Polsce podatek ma na celu zwiększenie środ-

ków przekazywanych przez sektor finansowy na finansowanie wydatków budżetowych. W takich 

sytuacjach EBC konsekwentnie zalecał (w opiniach CON/2015/43, CON/2013/44, CON/2011/29, 

CON/2010/62 do projektów regulacji cypryjskiej, słowackiej i węgierskiej), aby opodatkowanie in-

stytucji finansowych było rozważane w powiązaniu z podwójnym celem, tj. „z zapewnieniem bar-

dziej zrównoważonego podziału kosztów wynikających z potencjalnych upadłości instytucji finan-

sowych pomiędzy podatników i sektor finansowy oraz ograniczaniem ryzyk kreowanych przez te 

instytucje”. W dokumencie podkreślono, że wprowadzenie podatku powinno zostać poprzedzone 

dogłębną analizą ewentualnych niekorzystnych skutków dla sektora bankowego, szczególnie jego 

wpływu na odporność instytucji finansowych, stabilność finansową, dynamikę akcji kredytowej 

oraz ogólną sytuację gospodarczą. Zwrócono również uwagę, że proponowany podatek może za-

chęcić instytucje finansowe do zwiększenia oferty ryzykownych produktów, wykorzystania ope-

racji pozabilansowych lub transferu aktywów za granicę. 

http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/pl_con_2016_1_f_sign.pdf
http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/en_con_2015_43_f_sign.pdf
http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/en_con_2013_44_f_sign.pdf
http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/en_con_2011_29.pdf
http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/en_con_2010_62.pdf
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5. Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego 

5.1. Raporty w sprawie rynków nieruchomości w UE  

ESRB opublikowała 4 stycznia 2016 r. dwa raporty dotyczące rynków nieruchomości w UE: 

w sprawie nieruchomości mieszkaniowych oraz nieruchomości komercyjnych. W raportach 

przeanalizowano cechy tych rynków w poszczególnych państwach UE, ich potencjalny wpływ na 

stabilność systemu finansowego oraz instrumenty makroostrożnościowe służące ograniczaniu 

związanego z nimi ryzyka systemowego. 

Przedstawione wyniki analiz wskazują, że struktura rynków nieruchomości mieszkaniowych 

znacznie różni się w poszczególnych państwach UE. Wyczerpujący opis rynków nie jest jednak 

możliwy z powodu braku porównywalnych danych. Z tego względu w raporcie proponuje się 

stworzenie zharmonizowanych na poziomie UE definicji głównych wskaźników, takich jak: 

LTV (loan-to-value), LTI (loan-to-income), DTI (debt-to-income) oraz DSTI (debt service-to-income), przy-

najmniej na potrzeby analiz i porównań międzynarodowych. Wskazuje się też, że sytuacja na 

rynku nieruchomości wpływa na stabilność systemu finansowego. Wzrost podatności na ryzyko 

występuje w przypadku wysokich wskaźników LTV, uregulowań podatkowych szczególnie 

sprzyjających zaciąganiu kredytów na mieszkania oraz wysokiego wskaźnika dźwigni. Instru-

menty makroostrożnościowe dotyczące rynku nieruchomości podzielono na trzy grupy, powią-

zane z: (1) dochodem kredytobiorcy, (2) zabezpieczeniem kredytu oraz (3) odpornością systemu 

bankowego. 

W raporcie dotyczącym rynku nieruchomości komercyjnych stwierdzono, że w UE brak jest po-

wszechnie stosowanej wspólnej definicji nieruchomości komercyjnych, a dostęp do porówny-

walnych danych jest ograniczony. Proponuje się więc uzupełnienie luk w zakresie danych niezbęd-

nych do oceny ryzyka. Stwierdzono także, że w przeciwieństwie do rynku nieruchomości miesz-

kaniowych znaczną część finansowania nieruchomości komercyjnych dostarczają instytucje 

niebankowe. Może mieć to istotne znaczenie dla sposobu prowadzenia polityki makroostrożno-

ściowej, która dotychczas koncentrowała się przede wszystkim na sektorze bankowym. 

5.2. Raport w sprawie rodzajów ryzyka systemowego związanego z połączeniami 
interoperacyjnymi między CCP 

W opublikowanym 18 stycznia br. raporcie ESRB przedstawiła ocenę wpływu połączeń interope-

racyjnych11 między kontrahentami centralnymi (central counterparties, CCP) na ryzyko syste-

mowe. Raport został przygotowany w związku z koniecznością przekazania przez ESRB opinii dla 

                                                                                                                                                                                                                                
11 Przez połączenie interoperacyjne rozumie się uzgodnienie pomiędzy dwoma CCP (bądź ich większą liczbą) dotyczące między-

systemowej realizacji transakcji. Dzięki takim uzgodnieniom członek jednego CCP może rozliczyć transakcję z członkiem dru-

giego CCP bez konieczności udziału w obydwu CCP. 

http://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/other/2015-12-28_ESRB_report_on_residential_real_estate_andfinancial_stability.pdf?01996aa195c38d8fee5d81e81d5979e4
http://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/other/2015-12-28_ESRB_report_on_commercial_real_estate_and_financial_stability.pdf?b4d2283c9d37e5aa80eb3909a3d45f89
http://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/other/2016-01-14_Interoperability_report.pdf?0f30112fb2e81e6474e271832de3cad7
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KE. Zgodnie z art. 85 Rozporządzenia w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu 

poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (EMIR) KE zobowiązana 

jest do przygotowywania sprawozdania rocznego, w którym ocenia ewentualne ryzyko syste-

mowe i koszty związane z połączeniami interoperacyjnymi. Raport ten powinien zostać opraco-

wany po otrzymaniu opinii od ESRB.  

W raporcie ESRB zwraca uwagę, że połączenia interoperacyjne mogą wpływać na stabilność finan-

sową w dwojaki sposób. Z jednej strony pozwalają ograniczyć ryzyko systemowe dzięki umoż-

liwieniu klientom rozliczania transakcji instrumentami finansowymi za pośrednictwem tylko jed-

nego CCP. Netting ekspozycji między CCP zmniejsza ponadto zapotrzebowanie na zabezpieczenia 

oraz redukuje ryzyko płynności. Z drugiej strony połączenia interoperacyjne zwiększają złożo-

ność systemów zarządzania ryzykiem w CCP oraz powiązania między CCP. Może się to przy-

czynić do powstania między nimi dodatkowego kanału rozprzestrzeniania się efektu zarażania. 

Dlatego zdaniem ESRB połączenia interoperacyjne powinny być: (1) odpowiednio monitorowane, 

(2) uwzględniane w systemach zarządzania ryzykiem oraz (3) zabezpieczone adekwatnymi środ-

kami finansowymi. ESRB zwraca również uwagę na konieczność opracowania ram restruktury-

zacji i uporządkowanej likwidacji CCP, które pozwoliłyby na ograniczenie efektu zarażania 

w przypadku niewypłacalności CCP będącego członkiem połączenia interoperacyjnego.  

5.3. Raport w sprawie pośredniego efektu zarażania 

W opublikowanym 26 stycznia br. dziewiątym raporcie z serii Occasional Papers ESRB przedstawiła 

problematykę dotyczącą pośredniego efektu zarażania. Przez pojęcie to rozumie się zarażanie nie-

związane z niedotrzymaniem przez kontrahenta lub kontrahentów zobowiązań umownych, 

czyli niewynikające z bezpośrednich ekspozycji między podmiotami. W dokumencie wyróż-

niono dwa potencjalne kanały pośredniego zarażania: 

 kanał cenowy – związany głównie z paniczną wyprzedażą aktywów, która prowadzi do gwał-

townego spadku ich cen rynkowych, a tym samym wpływa na wszystkie podmioty mające 

w bilansie te aktywa; 

 kanał informacyjny – dotyczący wpływu negatywnych informacji o danej instytucji na stosu-

nek uczestników rynku nie tylko wobec danego podmiotu, ale także do innych instytucji fi-

nansowych o podobnym profilu działalności. 

W raporcie stwierdzono, że podejmowane do tej pory działania regulacyjne mogą przyczyniać 

się do ograniczania pośredniego efektu zarażania. Wskazano m.in. na regulacje dotyczące wy-

mogów kapitałowych, reformę strukturalną sektora bankowego, regulacje dotyczące infrastruk-

tury rynkowej (CCP) oraz wprowadzanie zasad restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (re-

solution) instytucji finansowych.  

http://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/occasional/20160126_occasional_paper_9.pdf?031a90b283f9e864671e20380b3453d5


Europejska Rada ds. Ryzyka Systemo 

 

 
Przegląd Spraw Europejskich styczeń 2016 r.  14    

Zwrócono jednak uwagę, że istnieją jeszcze obszary, których uregulowanie może zwiększyć od-

porność sektora finansowego na pośredni efekt zarażania. Przedstawione propozycje nowych 

działań regulacyjnych obejmują: 

 wykorzystywanie wymogów płynnościowych w celach makroostrożnościowych – wprowa-

dzenie wymogów płynnościowych zmiennych w czasie oraz różnych dla poszczególnych 

grup podmiotów, np. systemowo istotnych instytucji finansowych; 

 wprowadzenie ograniczeń dotyczących depozytów zabezpieczających i wskaźników korekty 

wartości zabezpieczenia (haircuts) – stosowanie zmiennych w czasie minimalnych wymogów 

lub nałożenie limitów na stopień zmiany wymogów; 

 wprowadzenie zasad dotyczących ujawniania informacji w celu ograniczenia negatywnych 

efektów zewnętrznych związanych z przepływem informacji, zwłaszcza w warunkach napięć 

na rynkach finansowych. 

5.4. Zalecenia dotyczące transgranicznych aspektów polityki makroostrożnościowej  

ESRB opublikowała 29 stycznia br. dwa zalecenia dotyczące transgranicznych aspektów polityki 

makroostrożnościowej. Pierwsze z nich określa zasady związane ze stosowaniem antycyklicz-

nego bufora kapitałowego (countercyclical capital buffer, CCB) w przypadku ekspozycji europej-

skich banków w krajach trzecich (spoza UE). Zalecenie ma zapewnić spójność wykonywania 

przez krajowe organy uprawnień w tym zakresie wobec krajów trzecich niemonitorowanych bez-

pośrednio przez ESRB. Skierowane jest do wyznaczonych organów, odpowiedzialnych za ustala-

nie wskaźnika CCB dla danego państwa członkowskiego. W szczególności dotyczy: uznawania 

przez państwa Unii CCB wprowadzonego w kraju trzecim; stosowania CCB w odniesieniu do eks-

pozycji banków UE w krajach trzecich oraz uwzględnienia w polityce komunikacji zasad informo-

wania o decyzjach w tym zakresie. 

Jako uzupełnienie tego zalecenia opublikowano decyzję ESRB dotyczącą kryteriów identyfiko-

wania krajów trzecich istotnych dla systemu bankowego w UE, które będą monitorowane bez-

pośrednio przez ESRB. Ocena istotności danego kraju trzeciego będzie przeprowadzana na pod-

stawie trzech  wskaźników referencyjnych, obliczanych jako udział ekspozycji wobec danego pań-

stwa trzeciego w ekspozycjach banków UE ogółem. Wskaźniki będą się opierać na: (1) wartości 

ekspozycji ważonych ryzykiem, (2) pierwotnej wartości ekspozycji i (3) wartości ekspozycji w mo-

mencie niewykonania zobowiązania. Kraj trzeci zostanie uznany za istotny, jeśli wartość przy-

najmniej jednego wskaźnika w okresach zdefiniowanych w decyzji przekroczy 1%. Jako kraje 

istotne zostały wskazane: Brazylia, Chiny, Hongkong, Rosja, Turcja i USA, przy czym lista ta ma 

być co roku aktualizowana. Decyzja określa również zasady wykreślania państwa z listy. 

 

https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/recommendations/2016/Recommendation_ESRB_2015_1.pdf?6803801f716737c9d034025e6fc48990
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/other/Decision_ESRB_2015_3.pdf?535d5259acd032a0d92ea76eb7540457
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ESRB opublikowała dwa zalecenia na temat transgranicznych aspektów polityki 

makroostrożnościowej. Pierwsze określa zasady stosowania CCB w odniesieniu do 

ekspozycji banków w krajach spoza UE. Drugie dotyczy systemowej oceny 

transgranicznych skutków implementacji krajowych narzędzi 

makroostrożnościowych oraz zasady wzajemności przy stosowaniu tych 

narzędzi w UE. 

Drugie zalecenie dotyczy oceny transgranicznych skutków implementacji krajowych narzędzi 

makroostrożnościowych oraz zasady wzajemności (reciprocity) przy stosowaniu tych narzędzi 

w UE. Jego adresatami są organy odpowiedzialne za prowadzenie polityki makroostrożnościowej 

w krajach UE. W zaleceniu ESRB zwraca się przede wszystkim o uznawanie narzędzi makro-

ostrożnościowych zastosowanych przez inne państwa UE. W dokumencie wskazuje się ponadto 

na potrzebę: przeprowadzania analiz potencjalnych efektów transgranicznych stosowania tych na-

rzędzi, notyfikowania ESRB zastosowania przez kraj instrumentu makroostrożnościowego, prze-

kazywania do ESRB przez kraje UE wprowadzające instrument makroostrożnościowy wniosków 

o jego uznanie przez inne państwa członkowskie oraz notyfikowania zastosowania zasady wza-

jemności.  

Ponadto ESRB opublikowała: 

 decyzję uzupełaniającą mandat Assessment Team12, powierzającą zespołowi obowiązek przy-

gotowywania projektów zaleceń ESRB dotyczących ustalania CCB w odniesieniu do ekspozy-

cji banków europejskich w krajach trzecich oraz stosowania w UE zasady wzajemności; 

 zaktualizowany Rozdział 11 podręcznika ESRB poświęconego operacjonalizacji poszczegól-

nych instrumentów makroostrożnościowych (The ESRB Handbook on Operationalizing Macro-

Prudential Policy in the Banking Sector), dotyczący oceny transgranicznych skutków stosowania 

krajowych narzędzi makroostrożnościowych oraz zasady wzajemności. 

Na stronie internetowej ESRB utworzono również zakładkę dotyczącą stosowania CCB w Unii. 

Publikowane tam będą notyfikacje organów krajowych na temat wprowadzania i zmiany pozio-

mów CCB. Informacje będą aktualizowane co tydzień i prezentowane w formie mapki i tabel. 

                                                                                                                                                                                                                                
12 Do tej pory Assessment Team był odpowiedzialny za przygotowywanie projektów opinii ESRB w sprawie stosowania przez 

władze krajowe narzędzi makroostrożnościowych, jeśli taka opinia była wymagana przez przepisy unijne. 

https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/recommendations/2016/Recommendation_ESRB_2015_2.pdf?d6bb2143942f54d7b05fce88ce40225c
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/other/Decision_ESRB_2015_4.pdf?aec90c5bafbd8d7fee70d98dea3253bf
http://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/other/140303_esrb_handbook_mp.en.pdf?f6b984db5f906edc33498318886aced4
http://www.esrb.europa.eu/ccb/applicable/html/index.en.html
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6. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego 

6.1. Projekt standardów technicznych i wytyczne dotyczące globalnych instytucji 
o znaczeniu systemowym   

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (European Banking Authority, EBA) opublikował 13 stycz-

nia 2016 r. trzy zaktualizowane dokumenty dotyczące identyfikacji globalnych instytucji o zna-

czeniu systemowym (global systemically important institutions, G-SIIs):  

 projekt regulacyjnych standardów technicznych dotyczących metodyki identyfikacji; 

 projekt wykonawczych standardów technicznych, określających jednolite wymogi ujawniania 

wartości wskaźników zastosowanych w procesie identyfikacji; 

 projekt zaktualizowanych wytycznych dotyczących wskaźników służących do identyfikacji 

G-SIIs. 

Metodyka identyfikacji G-SIIs przez EBA jest odwzorowaniem podejścia opracowanego przez Ba-

zylejski Komitet Nadzoru Bankowego (Basel Committee on Banking Supervision, BCBS) do iden-

tyfikacji globalnych banków o znaczeniu systemowym (global systemically important banks, G-SIBs). 

Pierwsza wersja wyżej wymienionych dokumentów została opublikowana przez EBA w czerwcu 

2014 r.13 Konieczność ich aktualizacji wynikała z przedstawienia przez BCBS w styczniu 2016 r. 

nowego formularza do identyfikacji G-SIBs. Ponadto formularz EBA, zawierający szczegółową 

specyfikację wartości poszczególnych wskaźników, który wcześniej był zawarty w standardach 

technicznych, został przeniesiony do wytycznych, co ułatwi jego coroczną aktualizację. Instrukcje 

dla instytucji, jak uzupełnić szablon, będą opublikowane na stronie EBA. 

Wytyczne będą opublikowane na stronie EBA. Projekty standardów technicznych zostaną przeka-

zane do zatwierdzenia KE, a na ostatnim etapie zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym 

Unii Europejskiej. 

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

http://www.eba.europa.eu/documents/10180/1333789/EBA-RTS-2016-01+%28Final+draft+RTS+on+G-SII+identification%29.pdf
http://www.eba.europa.eu/documents/10180/1333778/EBA-ITS-2016-01+%28Final+draft+ITS+on+G-SII+identification%29.pdf
http://www.eba.europa.eu/documents/10180/1333746/EBA-GL-2016-01+%28Final+report+on+GL+on+G-SII+identification%29.pdf


Inne 
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7. Inne 

7.1. Publikacja raportu specjalnego Europejskiego Trybunału Obrachunkowego na 
temat działań KE towarzyszących udzielaniu pomocy finansowej ze środków UE 

Opublikowany 26 stycznia 2016 r. raport specjalny Europejskiego Trybunału Obrachunkowego 

(ETO) zawiera ocenę działań KE związanych z przyznaniem pomocy finansowej ze środków UE 

pięciu krajom: Irlandii, Łotwie, Portugalii, Rumunii i Węgrom14, w latach 2008–2014. Raport wska-

zuje m.in. na następujące słabości działań KE: 

 Pewne znaki ostrzegawcze zwiastujące kryzys były pomijane: w poprzedzających go latach 

KE zbyt optymistycznie oceniała stan finansów publicznych krajów UE, nadzór fiskalny był 

niewystarczający. 

 Procesy, którymi zajmowała się KE w związku z przyznawaniem pomocy finansowej, nie 

zawsze podlegały odpowiedniej kontroli i weryfikacji. W efekcie istotne informacje wpływa-

jące na ocenę sytuacji gospodarczej w danym kraju członkowskim były niekiedy pomijane. 

Skutkiem tego była niespójność poszczególnych części programów. Raport ETO wskazuje 

także na braki w dokumentacji, mogące prowadzić do kwestionowania zasadności niektórych 

decyzji podjętych przez KE, a także na pewne różnice w traktowaniu krajów będących w po-

dobnej sytuacji.  

Jednocześnie raport pozytywnie ocenia skuteczność programów KE towarzyszących przyznawa-

nej pomocy finansowej. Zdaniem autorów raportu cele w zakresie deficytów budżetowych wska-

zane w programach były w dużej mierze osiągane, a reformy zainicjowane w celu spełnienia wa-

runków programów pomocowych najczęściej kontynuowano. 

Rekomendacje ETO zaleciła m.in.: 

 ustanowienie w ramach KE odpowiedniej struktury, umożliwiającej szybką mobilizację eks-

pertów w razie potrzeby opracowania i realizacji nowego programu dostosowań gospodar-

czych towarzyszącego wsparciu z UE; 

 bardziej systematyczną kontrolę jakości prognozowania gospodarczego i zapewnienie odpo-

wiednich procedur kontroli jakości zarządzania programem; 

 odpowiednie dokumentowanie decyzji związanych z programem;  

 skupienie się na najważniejszych reformach w krajach realizujących programy; 

 podjęcie próby sformalizowania współpracy z innymi partnerami instytucjonalnymi zaanga-

żowanymi w działania związane z programem. 

                                                                                                                                                                                                                                
14 Łotwa, Rumunia i Węgry jako kraje spoza strefy euro otrzymały w latach 2008–2012 wsparcie z mechanizmu wsparcia finan-

sowego dla bilansów płatniczych, natomiast Irlandia i Portugalia w latach 2010–2014 otrzymały wsparcie z Europejskiego In-

strumentu Stabilności Finansowej oraz Europejskiego Mechanizmu Stabilności Finansowej.  

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_18/SR_CRISIS_SUPPORT_EN.pdf


Inne 
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7.2. Raport na temat gospodarki Irlandii  

W styczniu 2016 r. KE opublikowała raport na temat gospodarki Irlandii Post-Programme Surveil-

lance Report Ireland, Autumn 2015. Dokument powstał na podstawie wyników czwartej misji prze-

glądowej gospodarki irlandzkiej15 w ramach nadzoru prowadzonego od zakończenia programu 

dostosowań makroekonomicznych w 2013 r.  

W ocenie ekspertów ożywienie gospodarcze w Irlandii utrzymuje się (prognozowany wzrost go-

spodarczy w 2016 r. wyniesie 4,5%, a w 2017 r. 3,5%). W raporcie stwierdzono, że ryzyko niespła-

cenia zobowiązań finansowych przez Irlandię na rzecz Europejskiego Mechanizmu Stabilności Fi-

nansowej i Europejskiego Funduszu Stabilności Finansowej pozostaje niskie w krótkim okresie. 

 

                                                                                                                                                                                                                                
15 Więcej na ten temat w „Przeglądzie Spraw Europejskich” z listopada 2015 r. 

https://nbp.sharepoint.nbpdom.win/inne/NBPDocs/Dokumenty/Przegląd%20prasy%2021%20stycznia%202016%20r_2016-01-21_11.15.38/Przegląd%20prasy%202016-01-21.pdf


Zapowiedzi wydarzeń w lutym 2016 r. 
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Zapowiedzi wydarzeń w lutym 2016 r. 

Data Wydarzenie 

1–4 lutego sesja plenarna Parlamentu Europejskiego 

4 lutego 
posiedzenie Rady Organów Nadzoru Europejskiego Urzędu Nadzoru 

Bankowego (EBA) 

12 lutego posiedzenie Rady Ecofin 

18–19 lutego posiedzenie Rady Europejskiej 

 

  



Wykaz skrótów 
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Wykaz skrótów 

ABSPP 
asset-backed securities purchase programme, program Europejskiego Banku 

Centralnego skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 

BCBS 
Basel Committee on Banking Supervision, Bazylejski Komitet Nadzoru 

Bankowego 

CBPP3 
covered bond purchase programme 3, trzeci program Europejskiego Banku 

Centralnego skupu obligacji zabezpieczonych  

CCB countercyclical capital buffer, antycykliczny bufor kapitałowy 

CCP central counterparties, kontrahenci centralni 

EBA European Banking Authority, Europejski Urząd Nadzoru Bankowego  

EBC Europejski Bank Centralny 

EMIR 

European Market Infrastructure Regulation, rozporządzenie Parlamentu Eu-

ropejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie in-

strumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem 

regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji 

ESRB European Systemic Risk Board, Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego 

ETO Europejski Trybunał Obrachunkowy 

G-SIBs 
global systemically important banks, globalne banki o znaczeniu systemo-

wym 

G-SIIs 
global systemically important institutions, globalne instytucje o znaczeniu 

systemowym 

IGA 
intergovernmental agreement, umowa międzyrządowa o przekazywaniu 

i uwspólnianiu składek na rzecz jednolitego funduszu resolution  



Wykaz skrótów 
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KE Komisja Europejska 

MIP 
macroeconomic imbalance procedure, procedura nierównowag markoekono-

micznych 

MFW Międzynarodowy Fundusz Walutowy 

PSPP 

public sector purchase programme, program Europejskiego Banku Central-

nego skupu papierów wartościowych wyemitowanych przez sektor pu-

bliczny 

SRB 
Single Resolution Board, Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządko-

wanej Likwidacji 

SRF 
Single Resolution Fund, jednolity fundusz restrukturyzacji i uporządko-

wanej likwidacji 

SRM 
Single Resolution Mechanism, jednolity mechanizm restrukturyzacji 

i uporządkowanej likwidacji banków 

SSM Single Supervisory Mechanism, jednolity mechanizm nadzorczy 

TUE Traktat o Unii Europejskiej 

UE Unia Europejska 
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