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Raport roczny Europejskiego Banku Centralnego
za rok 2016
Parlament przeanalizuje raport roczny Europejskiego Banku Centralnego (EBC) za 2016 r. podczas
pierwszej lutowej sesji plenarnej. Ponadto ma rozpatrzyć sprawozdanie z własnej inicjatywy w
sprawie polityki EBC. Poza informacjami na temat gospodarki strefy euro i prowadzonej polityki EBC
przekazał w raporcie również opinię na temat rezolucji Parlamentu z 2016 r. w sprawie raportu
rocznego EBC za rok 2015.

Kontekst: gospodarka strefy euro, polityka pieniężna i nadzór finansowy
Na początku 2016 r. warunki gospodarcze i finansowe cechował brak pewności i silna presja deflacyjna. W
2016 r. inflacja roczna wyniosła średnio 0,2 % (inflacja bazowa: 0,8 %), czyli wyraźnie poniżej zdefiniowanego
przez EBC poziomu stabilności cen, co odpowiada rocznemu wskaźnikowi inflacji na poziomie zbliżonym, lecz
poniżej 2 % w perspektywie średnioterminowej. Wzrost gospodarczy wyniósł w 2016 r. 1,8 %, co oznacza
spadek w porównaniu z 2,1 % w 2015 r., ale nabrał ponownie tempa w ostatnim kwartale.
Głównym celem EBC jest utrzymanie stabilności cen, w związku z czym ryzyko deflacji wymagało ekspansywnej
polityki pieniężnej. W marcu 2016 r. EBC obniżył podstawowe stopy procentowe i zwiększył miesięczne kwoty
skupu aktywów w ramach programów skupu aktywów z 60 mld EUR do 80 mld EUR. Jednocześnie włączył do
tego programu obligacje korporacyjne i wprowadził drugą serię ukierunkowanych dłuższych operacji
refinansujących (operacji TLTRO II). W grudniu 2016 r. EBC przedłużył program skupu aktywów do grudnia
2017 r., ale w związku z ożywieniem gospodarczym podjął decyzję o zredukowaniu go do poprzedniego
poziomu miesięcznych kwot skupu w wysokości 60 mld EUR począwszy od kwietnia 2017 r. W październiku
2017 r. program przedłużono do września 2018 r., a miesięczne kwoty skupu obniżono do 30 mld EUR
począwszy od stycznia 2018 r. Pomimo wysiłków EBC zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych (HICP)
wskazuje, że inflacja w strefie euro nadal utrzymuje się na niskim poziomie. W swoich najnowszych projekcjach
(z grudnia 2017 r.) eksperci EBC przewidują 1,4 % w 2018 r., 1,5 % w 2019 r. i 1,7 % w 2020 r., co uzasadniają
słabą dynamiką płac. Ponadto inflacja może być jeszcze niższa, jeżeli nie nastąpi zakładany w projekcjach
wzrost płac (2,4 %). W związku z tym EBC zamierza utrzymać akomodacyjną politykę pieniężną w perspektywie
średnioterminowej.
W raporcie EBC określono cztery zasadnicze zagrożenia dla stabilności finansowej w strefie euro. Są one
umiarkowane i wynikają z wzrostu globalnych premii z tytułu ryzyka w związku z niepewnością polityczną,
niską rentownością banków w kontekście niskiego wzrostu gospodarczego, zdolnością obsługi długu
państwowego i zadłużenia przedsiębiorstw, a także ryzykiem płynności w sektorze funduszy inwestycyjnych.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
W dniu 21 listopada 2017 r. parlamentarna Komisja Gospodarcza i Monetarna (ECON) przyjęła sprawozdanie
z własnej inicjatywy w sprawie raportu rocznego EBC za rok 2016.  Podkreślono w nim, że odzwierciedleniem
niezależności EBC jako organu kształtującego politykę pieniężną Unii musi być większa przejrzystość wobec
opinii publicznej oraz większa rozliczalność wobec Parlamentu. W ramach dialogu między obiema instytucjami
z zadowoleniem przyjęto opinię EBC na temat poprzedniej rezolucji Parlamentu i zaproponowano sposoby
poprawy dialogu monetarnego. W sprawozdaniu doceniono wkład EBC w ożywienie gospodarcze dzięki
niższym stopom procentowym i skupowi aktywów. Wyrażono w nim obawy w związku z wpływem
niekonwencjonalnej polityki pieniężnej na oszczędności osób fizycznych, funduszy emerytalnych i systemów
ubezpieczeniowych, a także ostrzeżono przed efektami redystrybucyjnymi dla najsilniejszych podmiotów
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gospodarczych, takich jak duże korporacje czy akcjonariusze banków. W sprawozdaniu z żalem stwierdzono,
że inflacja jest znacznie poniżej zakładanego celu i zgodnie z przewidywaniami nie osiągnie go w perspektywie
średnioterminowej oraz że stopa wzrostu gospodarczego i stopa bezrobocia są nadal nierównomierne w
strefie euro. Parlament zwrócił się do EBC o uwzględnienie w kolejnych raportach analizy dystrybucyjnych
efektów polityki pieniężnej, jak również zmian ram teoretycznych w następstwie kryzysu. Ponadto PE wezwał
do pełnego ukończenia unii rynków kapitałowych oraz wzmocnienia unii bankowej. Sprawozdanie ma zostać
poddane pod głosowanie podczas pierwszego posiedzenia plenarnego w lutym.

Sprawozdanie z własnej inicjatywy: 2017/2124(INI); Komisja przedmiotowo właściwa: ECON; Sprawozdawca: Jonás
Fernández (S&D, Hiszpania).
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