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Raport roczny Europejskiego Banku Centralnego
– 2020

Parlament omówi raport roczny Europejskiego Banku Centralnego (EBC) za 2019 r. w obecności prezes EBC
Christine Lagarde podczas lutowej sesji plenarnej. Podstawą debaty będzie sprawozdanie z własnej inicjatywy
Komisji Gospodarczej i Monetarnej (ECON), które koncentruje się w szczególności na polityce pieniężnej EBC w
kontekście kryzysu związanego z koronawirusem, na środkach stabilności finansowej oraz na działaniach
przeciwko zmianie klimatu.

Raport roczny Europejskiego Banku Centralnego za rok 2019
Jak wskazano w raporcie rocznym EBC za 2019 r., w 2019 r. nadal trwała ekspansja gospodarcza w strefie
euro, ale tempo wzrostu spadło z 1,8% w 2018 r. do 1,2% w 2019 r. Wynikało to głównie ze spowolnienia
gospodarki światowej spowodowanego spadkiem produkcji i inwestycji w sektorze wytwórczym w
kontekście niepewności związanej z handlem. Niemniej jednak sytuacja na rynku pracy nadal się
poprawiała, a stopa bezrobocia spadła w 2019 r. do 7,6 %. Średnia roczna inflacja zmniejszyła się z 1,7 % w
2018 r. do 1,2 % w 2019 r., głównie z powodu niższej inflacji w sektorze energii i żywności. W takiej sytuacji
makroekonomicznej EBC prowadził w 2019 r. akomodacyjną politykę pieniężną. We wrześniu 2019 r. Rada
Prezesów EBC obniżyła stopę depozytu w banku centralnym z -0,40% do -0,50%, a w listopadzie tego
samego roku postanowiła wznowić zakupy netto w ramach programu zakupu aktywów (APP) w tempie 20
mld EUR miesięcznie.

W centrum uwagi w 2020 r.
Wybuch pandemii koronawirusa na początku 2020 r. stanowił poważny wstrząs dla gospodarki. EBC
przewiduje spadek realnego PKB w 2020 r. o 7,3% w strefie euro i wzrost stopy bezrobocia do 8,0%. Aby
złagodzić skutki, EBC przyjął nadzwyczajne środki, w tym monetarne środki stymulujące, niestandardowe
środki polityki pieniężnej oraz tymczasowe ulgi kapitałowe i operacyjne dla banków w celu zwiększenia ich
zdolności udzielania pożyczek. W marcu Rada Prezesów EBC zwiększyła skalę dotychczasowych programów
zakupu aktywów, wprowadzając tymczasową pulę dodatkowych zakupów aktywów netto w wysokości 120
mld EUR do końca 2020 r., i uruchomiła tymczasowy, odrębny i dodatkowy nadzwyczajny program
zakupów w czasie pandemii (PEPP) o puli środków w wysokości 750 mld EUR, którą następnie zwiększono
do łącznej kwoty 1 850 mld EUR.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
Parlamentarna Komisja Gospodarcza i Monetarna (ECON) przyjęła 10 grudnia 2020 r. sprawozdanie z
własnej inicjatywy w sprawie raportu rocznego EBC za 2019 r., które obejmuje również rolę EBC w
reagowaniu na kryzys związany z COVID-19. W sprawozdaniu doceniono apel prezes Lagarde o pełne
zbliżenie polityki fiskalnej i polityki pieniężnej oraz zobowiązanie EBC do wspierania odbudowy
gospodarczej strefy euro. Z zadowoleniem przyjęto szybką i zdecydowaną reakcję EBC środkami polityki
pieniężnej na kryzys związany z COVID-19 w tej wyjątkowej sytuacji oraz wyrażono nadzieję, że EBC utrzyma
wsparcie tak długo, jak będzie to konieczne. Podkreślono, że ponieważ sama polityka pieniężna nie
wystarczy do osiągnięcia trwałego ożywienia gospodarczego, muszą jej towarzyszyć reformy wzmacniające
konkurencyjność i spójność społeczną. W sprawozdaniu ostrzega się państwa członkowskie przed
przyjmowaniem niskich stóp procentowych za coś oczywistego i podkreśla skutki uboczne bardzo
akomodacyjnej polityki pieniężnej, takie jak wpływ na oszczędzających lub ryzyko inflacji cen aktywów.
Odnotowuje się zobowiązanie prezes Lagarde dotyczące zmiany klimatu i wzywa EBC, aby dostosował
system zabezpieczeń do ryzyka związanego ze zmianą klimatu oraz ujawnił stopień dostosowania do
porozumienia paryskiego, a także przeanalizował takie dostosowanie w sektorze bankowym. Z
zadowoleniem przyjęto analizę i prace przygotowawcze EBC dotyczące wprowadzenia cyfrowego euro;
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wezwano też EBC do zbadania sposobów wzmocnienia międzynarodowej roli euro. Ponadto poruszono
kwestie dotyczące rozliczalności i przypomniano w szczególności o poważnym zaniepokojeniu Parlamentu,
jeśli chodzi o równowagę płci w Radzie Prezesów EBC.

Sprawozdanie z własnej inicjatywy: 2020/2123(INI); komisja przedmiotowo właściwa: ECON; sprawozdawca:
Sven Simon (PPE, Niemcy).
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