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Narodowy Bank Polski 

Najważniejsze w tym miesiącu 

 Zimowe prognozy gospodarcze  

Według zimowych prognoz Komisji Europejskiej (KE) wzrost gospodarczy w strefie euro wy-

niesie w tym roku 1,3%, a w 2020 r. przyspieszy do 1,6%. Gospodarki państw członkowskich 

Unii Europejskiej (UE) z uwzględnieniem Wielkiej Brytanii wzrosną o 1,5% w 2019 r. i 1,7% 

w 2020 r. Spowolnienie wzrostu odnotowane pod koniec 2018 r. okazało się silniejsze, niż za-

kładano jesienią. W najbliższych latach unijna gospodarka będzie nadal rosnąć, ale w bardziej 

umiarkowanym tempie. 

więcej w pkt 1.1 

 Publikacja dokumentów w ramach semestru europejskiego  

KE zaprezentowała 27 lutego 2019 r. pakiet dokumentów w ramach tzw. semestru europej-

skiego. Przedstawiono w nim roczną analizę sytuacji gospodarczej i społecznej w poszczegól-

nych państwach członkowskich. W 28 sprawozdaniach krajowych uwzględniono ocenę postę-

pów w realizacji zaleceń krajowych oraz ocenę ewentualnych zakłóceń równowagi makroeko-

nomicznej. 

więcej w pkt 1.2 
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1. Komisja Europejska 

1.1. Zimowe prognozy gospodarcze  

W opublikowanych 7 lutego 2019 r. prognozach gospodarczych KE podała, że wzrost gospodarczy 

w strefie euro oraz w UE 28 w 2018 r. był na tym samym poziomie tj. 1,9% (2,1% w UE 27). KE 

obniżyła swoje przewidywania w stosunku do jesiennych prognoz. W 2019 r. gospodarki strefy 

euro mają wzrosnąć o 1,3% (to o 0,6 pkt proc. mniej, niż zakładano jesienią), a w 2020 r. o 1,6% 

(o 0,1 pkt proc. mniej, niż przewidywano). KE szacuje, że wzrost gospodarczy zarówno w UE 27, 

jak i UE 28 w 2019 r. wyniesie 1,5%. Prognozy na 2020 r. dla UE 27 i UE 28 różnią się nieznacznie – 

KE zakłada, że PKB UE 27 wrośnie w 2020 r. o 1,8%, podczas gdy w UE 28 o 1,7%. 

W porównaniu z szybkim wzrostem w poprzednich latach przewidywane tempo wzrostu w UE 

będzie umiarkowane. Zdaniem ekspertów na osłabienie działalności gospodarczej w Europie pod 

koniec 2018 r. miała wpływ m.in. duża niepewność na rynkach światowych, głównie związana z 

polityką gospodarczą i handlową Stanów Zjednoczonych oraz Chin, a także słabszy wzrost świa-

towego handlu. Do czynników wewnętrznych przyczyniających się do spadku tempa wzrostu go-

spodarczego zaliczono zakłócenia w produkcji samochodów w UE w trzecim kwartale 2018 r., nie-

pewność polityki fiskalnej i napięcia społeczne odnotowane w niektórych państwach członkow-

skich. 

Według zimowych prognoz KE wzrost gospodarczy w strefie euro wyniesie w tym 

roku 1,3%, a w 2020 r. przyspieszy do 1,6%. Gospodarki państw członkowskich UE 

z uwzględnieniem Wielkiej Brytanii wzrosną o 1,5% w 2019 r. i 1,7% w 2020 r. 

Spowolnienie wzrostu odnotowane pod koniec 2018 r. okazało się silniejsze, niż 

zakładano jesienią. W najbliższych latach unijna gospodarka będzie nadal rosnąć, ale 

w bardziej umiarkowanym tempie. 

Inflacja cen konsumpcyjnych w strefie euro obniżyła się pod koniec 2018 r. ze względu na gwał-

towny spadek cen energii i niższą inflację cen żywności. Ogólna inflacja (HICP) w strefie euro 

w 2018 r. wyniosła średnio 1,7% (w UE 28 1,9%). Szacuje się, że w 2019 r. wskaźnik ten spadnie do 

1,4% (UE 28 − 1,6%), a w 2020 r. nieznacznie wzrośnie, do poziomu 1,5% (UE 28 − 1,8%).  

Wśród czynników ryzyka dla prognoz gospodarczych KE wymieniła wystąpienie napięć w świa-

towym handlu oraz większe, niż zakładano, spowolnienie gospodarki Chin. Nadal dużą niepew-

ność budzą wyniki negocjacji w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z UE.  

Prognozy gospodarcze dla Polski w latach 2018−2020: 

PKB: 5,1% w 2018 r., 3,5% w 2019 r., 3,2% w 2020 r.; 

inflacja (HICP): 1,2% w 2018 r., 2,3% w 2019 r., 2,7% w 2020 r. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-850_pl.htm
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/winter-2019-economic-forecast-growth-moderates-amid-global-uncertainties_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ecfin_forecast_winter_07_02_19_pl_en.pdf
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1.2. Publikacja dokumentów w ramach semestru europejskiego  

KE zaprezentowała 27 lutego br. pakiet dokumentów przygotowanych w związku z trwającym 

cyklem zarządzania gospodarczego UE – tzw. semestrem europejskim 2019. Opublikowano nastę-

pujące dokumenty: 

a) sprawozdania krajowe, 

b) komunikat podsumowujący sprawozdania krajowe, 

c) opinię na temat projektu planu budżetowego Słowenii, 

d) raport na temat gospodarki Grecji w ramach nadzoru po zakończeniu programu dostosowań 

gospodarczych, 

e) roczny program prac na potrzeby programu wspierania reform strukturalnych na 2019 r., 

f) zaktualizowane wytyczne odnośnie do polityki zatrudnienia w państwach członkowskich, 

g) sprawozdanie z postępu prac, dotyczące krajowych rad do spraw produktywności, 

h) sprawozdanie dotyczące strategii państw członkowskich w dziedzinie szkoleń i zmian 

kwalifikacji. 

W 28 sprawozdaniach krajowych KE zaprezentowała postępy państw członkowskich w realizacji 

priorytetów gospodarczych i społecznych. Państwa członkowskie osiągnęły postępy w wypełnia-

niu ponad dwóch trzecich zaleceń wydanych od rozpoczęcia europejskiego semestru w 2011 r. 

Największy postęp odnotowano we wdrażaniu zaleceń dotyczących usług finansowych. Znaczne 

postępy poczyniono też w zakresie reform ułatwiających tworzenie miejsc pracy na podstawie 

umów na czas nieokreślony oraz w rozwiązywaniu problemu segmentacji rynków pracy. Wolne 

tempo wprowadzania zmian stwierdzono natomiast w wypadku zaleceń dotyczących regulacji za-

sad konkurencji, funkcjonowania państwowych przedsiębiorstw i poszerzenia podstawy opodat-

kowania. 

KE zaprezentowała 27 lutego 2019 r. pakiet dokumentów w ramach tzw. semestru 

europejskiego. Przedstawiono w nim roczną analizę sytuacji gospodarczej 

i społecznej w poszczególnych państwach członkowskich. W 28 sprawozdaniach 

krajowych uwzględniono ocenę postępów w realizacji zaleceń krajowych oraz ocenę 

ewentualnych zakłóceń równowagi makroekonomicznej. 

Po raz pierwszy w sprawozdaniach krajowych KE przedstawiła propozycje sposobów finansowa-

nia z funduszy unijnych, w szczególności ze środków polityki spójności, projektów w przyszłym 

okresie programowania 2021–2027. Celem jest zapewnienie większej spójności między koordyna-

cją polityki gospodarczej a wykorzystaniem funduszy UE, które w kilku państwach członkowskich 

stanowią znaczną część inwestycji publicznych. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1389_en.htm
https://ec.europa.eu/info/publications/2019-european-semester-country-reports_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-communication-country-reports_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/annual-draft-budgetary-plans-dbps-euro-area-countries/draft-budgetary-plans-2019_en
file://///fs/dsf/WUEAM/03_Biuletyn%20(PSE)/2019/02%20-%20luty/PSE/a)%09raport%20na%20temt%20gospodarki%20Grecji%20w%20ramach%20nadzoru%20po%20zakończeniu%20programu%20dostosowań%20gospodarczych
https://ec.europa.eu/info/publications/structural-reform-support-programme-financing-decisions-and-annual-work-programmes_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/employment-guidelines-update_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/progress-report-council-recommendation-establishment-national-productivity-boards_en
https://ec.europa.eu/info/publications/implementation-report-upskilling-pathways_en
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KE opublikowała także ocenę zaktualizowanego 25 stycznia br. projektu planu budżetowego Sło-

wenii1. Podobnie jak w listopadzie KE zidentyfikowała „ryzyko niezgodności” projektu planu bu-

dżetowego Słowenii z wymogami części prewencyjnej paktu stabilności i wzrostu. KE wskazała 

w szczególności na ryzyko znacznego odchylenia od ścieżki dostosowawczej prowadzącej do osią-

gnięcia przez Słowenię jej średniookresowego celu budżetowego w 2019 r. i wezwała Słowenię do 

podjęcia działań służących zapewnieniu w 2019 r. zgodności z paktem stabilności i wzrostu.  

W odniesieniu do Grecji, która została włączona w tryb semestru europejskiego po zakończeniu 

programu pomocy stabilizacyjnej latem ubiegłego roku2, KE opublikowała drugi już raport na te-

mat gospodarki tego kraju w ramach wzmocnionego nadzoru gospodarczego. W dokumencie 

przedstawiono ocenę postępów w zakresie wywiązywania się ze zobowiązań polityczno-gospo-

darczych podjętych przez rząd w Atenach w czerwcu 2018 r.3 W raporcie wskazano na postępy we 

wdrażaniu reform, które − zgodnie z postanowieniami przyjętymi podczas posiedzenia Eurogrupy 

w czerwcu ub.r. − miały zostać wprowadzone do końca 2018 r. Części zadeklarowanych działań 

nadal nie zrealizowano, zwłaszcza w ramach reformy sektora finansowego. W ocenie autorów ra-

portu może to powodować narastanie ryzyka w perspektywie średnioterminowej. 

 

                                                                                                                                                                                                                                
1 Konieczność aktualizacji projektu wynikała ze zmian w polityce nowego rządu, wybranego w lipcu 2018 r. (październikowy 

projekt planu budżetowego przygotowany był przy założeniu braku zmiany polityki). 
2 Więcej na ten temat w „Przeglądzie Spraw Europejskich” z sierpnia – września 2018 r.  
3 Więcej na ten temat w „Przeglądzie Spraw Europejskich” z czerwca – lipca 2018 r. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip099_en.pdf
https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2018/06/22/eurogroup-statement-on-greece-22-june-2018/
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2. Rada Unii Europejskiej 

2.1.  Posiedzenie Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych 12 lutego 2019 r. 

Podczas posiedzenia Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych (Economic and Financial Affa-

irs Council, Ecofin) ministrowie potwierdzili przyjęcie tzw. ogólnego podejścia w sprawie prze-

glądu funkcjonowania Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego. Poproszono także prezy-

dencję rumuńską o jak najszybsze rozpoczęcie negocjacji z Parlamentem Europejskim (PE) w tym 

zakresie. Pierwsze rozmowy trójstronne między KE, Radą UE a PE na temat propozycji zmian Eu-

ropejskiego Systemu Nadzoru Finansowego zapowiedziano na 14 lutego 2019 r. 

Rada Ecofin przyjęła konkluzje na temat opublikowanego 18 stycznia br. przez KE raportu, którego 

celem jest ocena4 wyzwań związanych ze stabilnością fiskalną w państwach członkowskich.  

W konkluzjach powtórzono główne wnioski raportu dotyczące ryzyka w zakresie zdolności do 

obsługi długu publicznego w krótkim, średnim i długim okresie. Zwrócono m.in. uwagę na to, że 

wyzwania związane ze stabilnością fiskalną mogą wymagać od krajów członkowskich reform do-

tyczących: systemów emerytalnych, systemów opieki zdrowotnej i długoterminowej i/lub reform 

zwiększających wzrost gospodarczy, produktywność i zatrudnienie. Wskazano też, że kraje, gdzie 

ryzyko dla stabilności fiskalnej zostało określone jako niskie, powinny zadbać o zrównoważenie 

budżetu, aby umożliwić łagodzenie potencjalnych wstrząsów makroekonomicznych, które mogą 

wystąpić w trakcie cyklu gospodarczego.  

Rada Ecofin zarekomendowała Radzie Europejskiej nominację Philipa Lane’a na nowego członka 

zarządu Europejskiego Banku Centralnego (EBC). Na podstawie tej rekomendacji Rada Europejska 

zasięgnie opinii PE i Rady Prezesów EBC na temat kandydatury Philipa Lane’a, a następnie podej-

mie ostateczną decyzję w sprawie nominacji, najprawdopodobniej na posiedzeniu 22−23 marca br. 

Nowy członek Zarządu EBC rozpocznie swoją 8-letnią kadencję 1 czerwca br. 

                                                                                                                                                                                                                                
4 Ocena ta opiera się na dwóch elementach: analizie zdolności do obsługi zadłużenia (debt sustainability analysis, DSA) oraz wskaź-

nikach zdolności do obsługi długu w krótkim, średnim i długim okresie. Zgodnie z raportem wysokie ryzyko w zakresie zdol-

ności do obsługi długu zidentyfikowano: 1) w krótkim okresie na Cyprze; 2) w średnim okresie: w Belgii, Hiszpanii, Portugalii, 

na Węgrzech, we Francji, Włoszech i w Wielkiej Brytanii; 3) w długim okresie: w Belgii, Hiszpanii, Luksemburgu, na Węgrzech, 

we Włoszech i w Wielkiej Brytanii.  

https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/ecofin/2019/02/12/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5814-2019-INIT/pl/pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip094_en_vol_1.pdf
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3. Eurogrupa 

3.1. Posiedzenie Eurogrupy 11 lutego 2019 r. 

KE i EBC poinformowały ministrów o wynikach dziesiątej wizyty w ramach nadzoru prowadzo-

nego po zakończeniu programu dostosowań gospodarczych (post-programme surveillance, PPS) 

w Irlandii z 13–16 listopada 2018 r. oraz dziewiątej wizyty poprogramowej w Portugalii z 26–30 

listopada 2018 r.5 

Podczas posiedzenia ministrowie rozmawiali także o reformie unii gospodarczej i walutowej. Po 

raz pierwszy wymienili poglądy na temat dalszych kroków dotyczących utworzenia instrumentu 

budżetowego służącego konwergencji i konkurencyjności strefy euro (dostępnego także dla pań-

stw członkowskich uczestniczących w europejskim mechanizmie kursowym ERM II, które wyrażą 

zainteresowanie korzystaniem z instrumentu), zgodnie z upoważnieniem otrzymanym przez Eu-

rogrupę od przywódców państw lub rządów na szczycie strefy euro 14 grudnia 2018 r. 

                                                                                                                                                                                                                                
5 Więcej na ten temat w pkt 6.1 i 6.2. 

https://www.consilium.europa.eu/pl/meetings/eurogroup/2019/02/11/
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4. Europejski Bank Centralny 

4.1. Publikacja skonsolidowanych danych bankowych 

EBC opublikował 13 lutego br. skonsolidowane dane bankowe (consolidated banking data, CBD) 

przedstawiające kondycję sektora bankowego UE na koniec trzeciego kwartału 2018 r. Najnowsze 

CBD zbiorczo prezentują informacje dotyczące 375 grup bankowych oraz 2800 instytucji kredyto-

wych (w tym oddziałów i filii podmiotów zagranicznych) prowadzących działalność w UE, co 

odzwierciedla niemal 100% bilansu sektora bankowego UE. Dane obejmują szeroki zestaw wskaź-

ników związanych z rentownością i efektywnością, bilansem, płynnością, źródłami finansowania, 

jakością aktywów, obciążeniem aktywów, adekwatnością kapitałową i wypłacalnością. Zgodnie 

z opublikowanymi danymi całkowita wartość aktywów zarządzanych przez instytucje kredytowe 

z siedzibą w UE wzrosła rok do roku o 0,5% (z 33 bln euro we wrześniu 2017 r. do 33,2 bln euro 

we wrześniu 2018 r.). Wskaźnik kredytów zagrożonych (non-performing loans, NPLs) spadł w tym 

okresie o 1 pkt proc. i osiągnął wartość 3,4%. Wraz z CBD na koniec września 2018 r. opublikowano 

także kilka korekt wcześniejszych danych. 

4.2. 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 lutym br. następujące opinie: 

 do hiszpańskiej regulacji w sprawie ograniczeń dotyczących płatności 

gotówkowych (CON/2019/04), 

 do duńskiej regulacji w sprawie zakazu stosowania banknotów o nominale 500 euro oraz 

zmian w ustawodawstwie dotyczącym przeciwdziałania praniu pieniędzy (CON/2019/05), 

 w sprawie projektu decyzji Rady UE dotyczącej zawarcia umowy o wystąpieniu Wielkiej 

Brytanii i Irlandii Północnej z UE oraz Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej 

(CON/2019/06), 

 do regulacji greckiej w sprawie udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności przez 

podmioty udzielające mikrokredytów i nadzoru nad tymi podmiotami (CON/2019/07), 

 do regulacji irlandzkiej w sprawie nakazów eksmisji dotyczących nieruchomości 

stanowiących główne miejsce zamieszkania dłużnika (CON/2019/8), 

 do greckiej regulacji w sprawie ochrony nieruchomości stanowiących główne miejsce 

zamieszkania (CON/2019/9), 

 do hiszpańskiej regulacji w sprawie powołania rady makroostrożnościowej (CON/2019/10). 

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2019/html/ecb.pr190213~eadef1176c.en.html
https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/opinions/html/index.pl.html
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5. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego 

5.1. Raport w sprawie bankowości detalicznej 

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (European Banking Authority, EBA) opublikował 20 lu-

tego 2019 r. kolejną edycję raportu, w którym przedstawił analizę tendencji dotyczących podsta-

wowych produktów bankowości detalicznej objętych mandatem EBA w zakresie ochrony konsu-

mentów, takich jak: kredyty hipoteczne, pożyczki konsumenckie, depozyty, rachunki i usługi płat-

nicze oraz usługi pieniądza elektronicznego. W raporcie stwierdzono, że największy wpływ na 

sytuację finansową konsumentów w dalszym ciągu miały kredyty hipoteczne – w czerwcu 2018 r. 

stanowiły one średnio 77% kredytów dla gospodarstw domowych, a dodatkowo w ostatnich latach 

w UE obserwuje się stały wzrost ich wartości. Z kolei w większości państw UE zarówno liczba, jak 

i wartość kredytów konsumenckich pozostawała na tym samym poziomie, przy jednoczesnym 

spadku wartości depozytów, co wynikało przede wszystkim z utrzymujących się niskich stóp pro-

centowych. Systematycznie rośnie natomiast liczba i wartość usług płatniczych oraz liczba rachun-

ków płatniczych. Zmiany te wynikają ze wzrostu wykorzystania rozwiązań cyfrowych w banko-

wości i coraz większej popularności internetowych usług płatniczych. Dodatkowo w raporcie 

zwrócono uwagę na zagadnienia związane z ochroną klienta na rynku usług finansowych i iden-

tyfikowanie działań instytucji finansowych mogących powodować dodatkowe koszty dla konsu-

mentów. EBA przedstawił ponadto obszary, które są szczególnie istotne dla konsumentów w UE. 

Są to: 

 Opłaty i prowizje. W związku z utrzymującymi się niskimi stopami procentowymi instytucje 

finansowe poszukują nowych źródeł dochodów, takich jak opłaty i prowizje. Kwestią klu-

czową dla klientów jest brak przejrzystości informacji o obowiązujących i nowych opłatach. 

 Zadłużenie gospodarstw domowych. Ryzyko nadmiernego zadłużania się konsumentów spo-

wodowane jest przez utrzymywanie się niskich stóp procentowych, zbyt złagodzone zasady 

oceny zdolności kredytowej oraz praktyki sprzedażowe wprowadzające klientów w błąd. 

 Wiedza finansowa i edukacja konsumentów. Zbyt niski poziom wiedzy finansowej może pro-

wadzić do nieoptymalnych wyborów konsumentów, takich jak: nadmierne zadłużanie się, 

nieodpowiedzialne wykorzystywanie kredytu lub niewłaściwy wybór produktów i usług.  

 Dbałość o przejrzystość i ujawnianie informacji dotyczących zawieranych umów. Główne za-

strzeżenia konsumentów dotyczą przejrzystości opłat i kosztów bankowych, ujawniania kon-

sumentom informacji przed zawarciem umowy oraz jednostronnej zmiany warunków umow-

nych przez instytucje finansowe.  

 Naruszenie danych i bezpieczeństwo cybernetyczne. Cyfryzacja usług finansowych może na-

razić klientów na nowe zagrożenia, takie jak niewłaściwe wykorzystanie osobistych danych 

finansowych oraz cyberprzestępczość. 

https://eba.europa.eu/documents/10180/2551996/Consumer+Trends+Report+2018-19.pdf
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 Transgraniczna sprzedaż produktów i usług. Stwierdzono istotne problemy związane z bra-

kiem świadomości podmiotów zaangażowanych w umowy transgraniczne, jakie są ich obo-

wiązki oraz jakie istnieją mechanizmy dochodzenia roszczeń, a także na brak odpowiednich 

uprawnień wykonawczych dla organów nadzoru w krajach goszczących. 
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6. Inne 

6.1. Stan negocjacji dotyczący wyjścia Wielkiej Brytanii z UE  

Przewodniczący KE Jean-Claude Juncker wraz z premierem Irlandii Leo Varadkarem wydali 6 lu-

tego 2019 r. wspólne oświadczenie w reakcji na wyniki głosowania w brytyjskiej Izbie Gmin 

z 29 stycznia br. W głosowaniu tym parlamentarzyści: 1) poparli renegocjacje projektu umowy 

o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE, które miałyby służyć wypracowaniu „alternatywnych roz-

wiązań” dla tzw. backstopu − rozwiązania umożliwiającego uniknięcie wprowadzenia tzw. twar-

dej granicy pomiędzy Irlandią a Irlandią Północną; 2) odrzucili scenariusz bezumownego brexitu. 

W oświadczeniu podkreślono m.in., że projekt umowy o wystąpieniu jest „najlepszym i jedynym 

możliwym” i „nie podlega negocjacjom”. Podobnie wypowiedział się przewodniczący Rady Eu-

ropejskiej Donald Tusk.  

W dniu 7 lutego odbyło się spotkanie premier Theresy May z przewodniczącym Jeanem-

Claude’em Junckerem. Zgodnie z oświadczeniem opublikowanym po spotkaniu przewodniczący 

Juncker podtrzymał stanowisko, że kraje UE 27 nie zgadzają się na renegocjacje umowy o wystą-

pieniu. Jednocześnie wyraził poparcie dla zmian w deklaracji politycznej dołączonej do umowy 

o wystąpieniu, które miałyby prowadzić do „bardziej ambitnego” ujęcia kwestii przyszłych relacji 

UE–Wielka Brytania. 

Brytyjska Izba Gmin odrzuciła 14 lutego br. wniosek premier Theresy May dotyczący dalszego 

wsparcia strategii rządu w negocjacjach z UE (tj. kontynuowania renegocjacji umowy o wystąpie-

niu).  

Dnia 26 lutego br. premier Theresa May wygłosiła oświadczenie w Izbie Gmin, w którym zapo-

wiedziała, że kolejne głosowanie w sprawie przyjęcia umowy o wystąpieniu odbędzie się 12 marca 

br. Jeśli parlamentarzyści odrzucą wniosek, następnego dnia (13 marca br.) głosowanie nad „jed-

noznacznym” poparciem Izby Gmin dla bezumownego brexitu. Z kolei w przypadku odrzucenia 

tego wniosku, na 14 marca br. zaplanowano głosowanie nad przedłużeniem dwuletniego okresu 

negocjacji przewidzianego w art. 50 TUE. 

6.2. Ocena gospodarki Irlandii 

Przedstawiciele KE i EBC wzięli udział w dziesiątej misji oceny gospodarki irlandzkiej w ramach 

PPS w dniach 13–16 listopada 2018 r. Wynikiem spotkań z władzami Irlandii jest opublikowany 

7 lutego br. raport o stanie gospodarki kraju. 

Zdaniem ekspertów konsumpcja prywatna i inwestycje w sektorze budowlanym będą wspierać 

wzrost gospodarczy kraju w krótkim okresie. KE przewiduje, że PKB Irlandii wzrośnie w 2019 r. 

i w 2020 r. o 4%. Ponadto autorzy raportu odnotowali pozytywne zmiany na rynku pracy, w tym 

silny wzrost zatrudnienia i wynagrodzeń, które wpływają na zwiększenie dochodu irlandzkich 

gospodarstw domowych. 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/02/06/remarks-by-president-donald-tusk-after-his-meeting-with-taoiseach-leo-varadkar/
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-903_en.htm
https://www.gov.uk/government/speeches/pm-statement-to-the-house-of-commons-26-february-2019
https://ec.europa.eu/info/publications/post-programme-surveillance-report-ireland-autumn-2018_en
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Odporność banków wzrosła, ale sektor bankowy w Irlandii nadal boryka się z problemami. W ra-

porcie odnotowano, że odsetek NPLs obniżył się w pierwszej połowie 2018 r. w porównaniu z tym 

samym okresem poprzedniego roku z 11,6% wszystkich kredytów do 8,5%, głównie za sprawą 

sprzedaży NPLs. Następna wizyta przedstawicieli KE i EBC w Irlandii w ramach PPS odbędzie się 

wiosną 2019 r. 

6.3. Ocena gospodarki Portugalii 

Także 7 lutego br. KE opublikowała raport o stanie gospodarki Portugalii. Dokument prezentuje 

wyniki dziewiątej misji oceny gospodarki portugalskiej w ramach PPS. Misja miała miejsce w Li-

zbonie w dniach 26−30 listopada 2019 r. 

W publikacji odnotowano spadek tempa wzrostu portugalskiej gospodarki w stosunku do po-

przedniego roku. W 2018 r. PKB kraju wzrosło o 2,1%, a w 2017 r. o 2,8%. Według szacunków KE 

tempo wzrostu gospodarki Portugalii w kolejnych latach nieznacznie zmaleje i ustabilizuje się na 

poziomie 1,7% PKB w 2019 r. i w 2020 r.  

Sytuacja sektora finansów publicznych w Portugalii stopniowo się poprawia. Zdaniem ekspertów 

ostrożna polityka fiskalna pozostaje kluczowym warunkiem stabilności finansów publicznych.  

W swoich jesiennych prognozach KE przewidziała spadek deficytu nominalnego sektora instytucji 

rządowych w 2018 r. do 0,7% PKB, a w 2019 r. do 0,6% PKB. Oczekuje się, że Portugalia nadal 

będzie obniżać poziom długu publicznego. W raporcie podkreślono, że portugalskie banki stop-

niowo obniżają poziom NPLs, utrzymując przy tym ogólnie stabilny poziom kapitału. Kolejną 

ocenę gospodarki Portugalii w ramach PPS zapowiedziano na wiosnę 2019 r. 

 

https://ec.europa.eu/info/publications/post-programme-surveillance-report-portugal-autumn-2018_en
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Zapowiedzi wydarzeń w marcu 2019 r. 

Data Wydarzenie 

7 marca 
posiedzenie Rady Prezesów EBC z decyzją w sprawie 

polityki pieniężnej 

11–14 marca sesja plenarna PE 

12 marca Posiedzenie Rady Ecofin 

21–22 marca Posiedzenie Rady Europejskiej 

20 marca 
posiedzenie Rady Prezesów EBC bez decyzji w sprawie 

polityki pieniężnej 

21 marca 
Posiedzenie Rady Generalnej Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemo-

wego (ESRB) 

25–28 marca sesja plenarna PE 

26 marca 
Posiedzenie Rady Organów Nadzoru Europejskiego Urzędu Nadzoru 

Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) 
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Wykaz skrótów 

 

CBD consolidated banking data, skonsolidowane dane bankowe 

DSA debt sustainability analysis, analiza zdolności obsługi zadłużenia 

EBA European Banking Authority, Europejski Urząd Nadzoru Bankowego  

EBC Europejski Bank Centralny 

Ecofin 
Economic and Financial Affairs Council, Rada do Spraw Gospodar-

czych i Finansowych 

ERM II Exchange Rate Mechanism, mechanizm kursów walutowych 

ESRB 
European Systemic Risk Board, Europejska Rada ds. Ryzyka Systemo-

wego 

HICP 
harmonised index of consumer prices, zharmonizowany wskaźnik cen 

konsumpcyjnych 

KE Komisja Europejska 

NPLs non-performing loans, kredyty zagrożone 

PE Parlament Europejski 

PKB produkt krajowy brutto 

PPS 
post-programme surveillance, nadzór po zakończeniu programu dosto-

sowań gospodarczych 

TUE Traktat o Unii Europejskiej 
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UE Unia Europejska 

 



www.nbp.pl




