
II 

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa) 

DECYZJE 

RADA 

DECYZJA RADY 

z dnia 6 maja 2009 r. 

w sprawie przyznania Rumunii pomocy wzajemnej 

(2009/458/WE) 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, 
w szczególności jego art. 119, 

uwzględniając zalecenie Komisji przedstawione po konsultacji 
z Komitetem Ekonomiczno-Finansowym, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Rumuński rynek kapitałowy i rynek finansowy znalazły 
się ostatnio pod presją w następstwie światowego pogor
szenia koniunktury gospodarczej oraz w związku z coraz 
większymi obawami co do rumuńskiej gospodarki 
w obliczu znacznego deficytu bilansu płatniczego, 
a także wobec gwałtownie rosnącego deficytu publicz
nego. Wzrosła również presja na kurs walutowy, co 
oznacza zagrożenie dla stabilności sektora bankowego. 

(2) W reakcji na powyższą sytuację rząd oraz Narodowy 
Bank Rumunii (NBR) opracowały kompleksową strategię 
w celu ustabilizowania polityki makroekonomicznej 
i zmniejszenia presji na rynku finansowym oraz przed
stawiły tę strategię w liście intencyjnym, który Komisja 
otrzymała w dniu 27 kwietnia 2009 r. Kluczowym 
elementem programu gospodarczego jest zmniejszenie 
deficytu budżetowego z 5,4 % PKB w 2008 r. do 5,1 % 
PKB w 2009 r. i do poziomu poniżej 3 % PKB do 2011 
r. W celu udzielenia pomocy na rzecz osiągnięcia trwa 
łego niższego deficytu budżetowego podjęte zostaną 
środki ukierunkowane na udoskonalenie strategii 
i procedury budżetowej. Powyższy program gospodarczy, 
a w szczególności wyznaczone w nim cele budżetowe, 
znajdą swoje odzwierciedlenie w budżecie państwa i w 
programie konwergencji. 

(3) Rada dokonuje regularnie przeglądów polityk gospodar
czych wdrażanych przez Rumunię, w szczególności 

w kontekście corocznych przeglądów zaktualizowanego 
programu konwergencji Rumunii i realizacji krajowego 
programu reform oraz systematycznego przeglądu 
postępów Rumunii w kontekście sprawozdania 
z konwergencji i rocznego sprawozdania z postępów. 

(4) Przewiduje się, że finansowanie zewnętrzne pozostanie 
pod znaczną presją, ponieważ bezpośrednie inwestycje 
zagraniczne i inne napływy kapitałowe i finansowe 
w latach 2009–2011 prawdopodobnie nie w pełni 
pokryją utrzymujący się, choć malejący, deficyt obrotów 
bieżących oraz konieczność prolongowania znacznego, 
krótko- i długoterminowego długu denominowanego 
w walucie obcej. Szacuje się, że potrzeby Rumunii 
w zakresie finansowania zewnętrznego w okresie do 
pierwszego kwartału 2011 r. wyniosą 20 mld EUR. 
Przyjmuje się, że po przyznaniu wzajemnej pomocy 
stopa prolongowania ekspozycji banków zagranicznych 
na Rumunię wyniesie 100 %, zgodnie z wymaganym 
zobowiązaniem głównych zagranicznych banków do 
utrzymania ich narażenia na Rumunię (jak potwierdzono 
w ich wspólnym oświadczeniu z dnia 26 marca 2009 r.), 
natomiast stopa prolongowania zadłużenia zewnętrznego 
podmiotów korporacyjnych wobec ich instytucji macie
rzystych oraz zadłużenia zewnętrznego banków rumuń
skich w 2009 r. wyniosłaby 50 %. Na lata 2010 i 2011 
zakłada się, że wszystkie dobiegające terminu zapadal
ności zobowiązania zagraniczne zostaną w 100 % 
prolongowane zgodnie z przewidywaną stabilizacją 
rynku finansowego oraz początkiem poprawy sytuacji 
na największych rynkach eksportowych Rumunii. Oprócz 
wystarczająco wysokiego docelowego poziomu rezerw 
walutowych (wynoszącego ponad 100 % pozostałego 
do spłaty krótkoterminowego zadłużenia zewnętrznego) 
przyjęto również konserwatywne założenia dotyczące 
innych odpływów kapitałowych, takich jak odpływy 
depozytów nierezydentów, spadek kredytów kupieckich 
i odpływ inwestycji portfelowych w celu włączenia 
dodatkowych buforów do obliczeń.
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(5) Władze Rumunii zwróciły się do UE oraz do międzyna
rodowych instytucji finansowych o udzielenie znacznej 
pomocy finansowej na potrzeby wsparcia równowagi 
bilansu płatniczego i osiągnięcia poziomu rezerw dewi
zowych zgodnego z zasadą ostrożności. 

(6) Równowaga bilansu płatniczego Rumunii jest 
w poważnym stopniu zagrożona, w związku z czym 
uzasadnione jest pilne udzielenie przez Wspólnotę 
wzajemnej pomocy finansowej. Ponadto, mając na 
uwadze pilny charakter sprawy, konieczne jest przy
znanie wyjątku do sześciotygodniowego okresu, 
o którym mowa w ust. I pkt 3 Protokołu w sprawie 
roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej, dołą
czonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatów 
ustanawiających Wspólnoty Europejskie, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Wspólnota udziela Rumunii wzajemnej pomocy. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 maja 2009 r. 

W imieniu Rady 

V. TOŠOVSKÝ 
Przewodniczący
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