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Najważniejsze w tym miesiącu 

▪ Pakiet zmian regulacyjnych w odniesieniu do rynków kapitałowych w związku z pandemią 

COVID-19 

Komisja Europejska (KE) przedstawiła 24 lipca 2020 r. pakiet legislacyjny w odniesieniu do 

rynków kapitałowych (tzw. Capital Markets Recovery Package), mający na celu ułatwienie 

przedsiębiorstwom pozyskiwanie finansowania na rynkach publicznych. Jest to kolejna inicja-

tywa KE służąca wspieraniu ożywienia gospodarczego w Unii Europejskiej (UE). Pakiet obej-

muje propozycje zmian legislacyjnych w czterech unijnych aktach prawnych: dyrektywie w 

sprawie rynków instrumentów finansowych, rozporządzeniu prospektowym, rozporządzeniu 

w sprawie ustanowienia ogólnych ram dla sekurytyzacji oraz rozporządzeniu w sprawie wy-

mogów kapitałowych w odniesieniu do sekurytyzacji. 

więcej w pkt 1.5 

▪ Spotkanie Rady Europejskiej w dniach 17–21 lipca 2020 r. 

Liderzy państw członkowskich UE w trakcie nadzwyczajnego spotkania Rady Europejskiej 

w Brukseli osiągnęli porozumienie w sprawie pakietu odbudowy oraz budżetu na lata 2021–

2027. Pułap wieloletnich ram finansowych wyniesie 1074,3 mld euro, a funduszu odbudowy 

w ramach instrumentu Next Generation EU – 750 mld euro. Środki na finansowanie Next Ge-

neration EU będą pozyskiwane na rynkach finansowych. Posłużą one do odbudowy gospoda-

rek państw członkowskich po pandemii oraz wsparcia inwestycji w ramach transformacji eko-

logicznej i cyfrowej. Kapitał zgromadzony na rynkach finansowych ma zostać spłacony do 

2058 r. 

więcej w pkt 4.1 

 

▪ Komunikat Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego dotyczący przygotowań instytucji 

finansowych do wyjścia Wielkiej Brytanii z UE 

W komunikacie przypominano instytucjom finansowym o konieczności przygotowania się na 

zakończenie okresu przejściowego między Wielką Brytanią i UE z dniem 31 grudnia 2020 r. 

Świadczenie usług przez instytucje finansowe z Wielkiej Brytanii na terenie UE od 2021 r. bę-

dzie możliwe po uzyskaniu uprawnień od właściwego organu nadzoru z państwa UE oraz 

zapewnieniu pełnej zdolności operacyjnej i przy przestrzeganiu regulacji UE. 

więcej w pkt 7.3 

▪ Komunikat KE o gotowości na zmiany po zakończeniu okresu przejściowego między UE 

i Zjednoczonym Królestwem  

KE opublikowała 9 lipca komunikat dotyczący gotowości na zmiany po zakończeniu okresu 

przejściowego między UE a Zjednoczonym Królestwem. Zwróciła w nim uwagę, że 
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niezależnie od wyniku negocjacji umowy o przyszłych stosunkach od 1 stycznia 2021 r. wystą-

pią bariery w handlu, na które należy się przygotować. 

więcej w pkt 8.2 
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1. Komisja Europejska 

1.1. Przedłużenie funkcjonowania zasad pomocy państwa oraz konsultacje 
publiczne 

Aby złagodzić gospodarcze i finansowe skutki epidemii COVID-19 Komisja Europejska 2 lipca br. 

przedłużyła o rok lub o trzy lata ważność niektórych zasad pomocy państwa, które przestałyby 

obowiązywać pod koniec 2020 r. KE przyjęła nowe rozporządzenie zmieniające ogólne rozporzą-

dzenie w sprawie wyłączeń blokowych (general block exemption regulation, GBER) oraz komunikat 

zmieniający siedem zestawów wytycznych w sprawie pomocy państwa i przedłużający te, które 

wygasłyby 31 grudnia 2020 r. Zmiany dotyczyły m.in. przedsiębiorstw, które znajdują się w trud-

nej sytuacji, oraz zagadnienia relokacji pracy. 

W dniu 23 lipca br. KE rozpoczęła konsultacje publiczne dotyczące projektu zmienionych wytycz-

nych UE w sprawie regionalnej pomocy państwa. Wytyczne w sprawie pomocy regionalnej mają 

na celu wspieranie rozwoju gospodarczego słabiej rozwiniętych regionów w UE przy jednocze-

snym zapewnieniu równych warunków prowadzenia działalności gospodarczej w państwach 

członkowskich. 

1.2. Publikacja przeglądu programów stabilności i konwergencji państw 
członkowskich UE na rok 2020 

Dnia 6 lipca 2020 r. Komisja Europejska opublikowała przegląd programów stabilności i konwer-

gencji państw członkowskich UE na rok 2020 oraz ocenę ich wpływu na politykę budżetową 

w strefie euro. W dokumencie wskazuje się, że w związku z trwającym kryzysem spowodowanym 

przez pandemię COVID-19 zarówno wymogi sprawozdawcze dla państw członkowskich, jak i 

analizy opracowane przez KE musiały zostać dostosowane do obecnej sytuacji i zmienione w po-

równaniu z poprzednimi latami. W pierwszej części dokumentu analizie poddano wdrażanie pro-

gramów stabilności i konwergencji w 2019 r. Następnie omówiono plany budżetowe przedsta-

wione przez państwa członkowskie w ich programach stabilności i konwergencji na 2020 r. oraz – 

w takim zakresie, w jakim to możliwe – na 2021 r. W raporcie zamieszczono także ocenę ogólnego 

kursu polityki fiskalnej w strefie euro oraz przeanalizowano wpływ planów budżetowych państw 

członkowskich na długoterminową stabilność budżetową. Do przeprowadzenia oceny wykorzy-

stano analizę zdolności do obsługi zadłużenia dokonaną przez KE. 

1.3. Letnie prognozy gospodarcze KE 

KE opublikowała 7 lipca br. letnie prognozy gospodarcze. W wyniku pandemii COVID-19 gospo-

darka europejska doświadczy w tym roku głębokiej recesji pomimo wprowadzenia środków za-

radczych na poziomie krajowym i europejskim. Obostrzenia są znoszone wolniej, niż oczekiwano, 

a więc ich wpływ na działalność gospodarczą będzie większy od zakładanego.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_20_1247
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_20_1385
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip131_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/summer-2020-economic-forecast-deeper-recession-wider-divergences_pl
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Zgodnie z nowymi prognozami gospodarka strefy euro skurczy się w tym roku o 8,7%, a w przy-

szłym roku wzrośnie o 6,1%. W przypadku całej UE tegoroczny prognozowany spadek wyniesie 

8,3%, a przyszłoroczny wzrost 5,8%. Prognozy na 2021 r. zostały sporządzone z technicznym zało-

żeniem zachowania status quo w relacjach handlowych między UE i Zjednoczonym Królestwem 

po zakończeniu okresu przejściowego. Przewiduje się, że w porównaniu z wiosennymi szacun-

kami spadek PKB w strefie euro oraz w UE w 2020 r. będzie głębszy odpowiednio o 1 pkt proc. i 

0,9 pkt proc. 

Prognozy inflacji nie zmieniły się istotnie od czasu wiosennych szacunków KE. Silniejszy, niż ocze-

kiwano, wzrost cen ropy i żywności zostanie prawdopodobnie zrównoważony przez słabsze per-

spektywy gospodarcze, obniżki podatku VAT i środki zaradcze przyjęte przez poszczególne pań-

stwa. Inflacja w strefie euro ma w tym roku wynieść 0,3%, a w 2021 r. wzrosnąć do 1,1%; w całej 

UE będzie to odpowiednio 0,6% i 1,3%. 

Ryzyko dla rozwoju sytuacji gospodarczej zostało określone przez KE jako silne i negatywne. Nie-

znana jest skala i długość trwania pandemii, ponadto w przyszłości możliwe jest wprowadzenie 

kolejnych obostrzeń. Pandemia może mieć negatywny wpływ na rynek pracy w dłuższym okresie, 

a obecne problemy przedsiębiorstw z płynnością mogą być źródłem trudności z wypłacalnością. 

Zagrożona jest również stabilność rynków finansowych, a działania podejmowane przez państwa 

mogą okazać się niewystarczające. Istotnym czynnikiem ryzyka jest także brak porozumienia w 

sprawie negocjowanej obecnie umowy o przyszłych stosunkach ze Zjednoczonym Królestwem. 

Pozytywnie na rozwój sytuacji gospodarczej mogłoby natomiast wpłynąć szybsze, niż się zakłada, 

wynalezienie szczepionki na koronawirusa. 

Szacunki i prognozy gospodarcze dla Polski w latach 2020–2021: 

▪ PKB: -4,5% w 2020 r., 4,25% w 2021 r.; 

▪ inflacja (HICP): 2,7% w 2020 r., 2,8% w 2021 r.  

1.4. Propozycja zmian przepisów dotyczących indeksów stosowanych jako 
wskaźniki referencyjne 

KE przedstawiła 24 lipca br. propozycję zmiany przepisów rozporządzenia w sprawie indeksów 

stosowanych jako wskaźniki referencyjne1 (benchmark regulation, BMR). Proponowane zmiany wy-

nikają z faktu, że stawka referencyjna LIBOR2 (London Interbank Offered Rate) prawdopodobnie 

 
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów 

stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru 

wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) 

nr 596/2014 (Dz. Urz. UE L 171 z 2016 r., s. 1). 
2 Referencyjna wysokość oprocentowania depozytów i kredytów na rynku międzybankowym w Londynie. 

https://ec.europa.eu/finance/docs/law/200724-benchmarks-review-proposal_en.pdf
https://pl.wikipedia.org/wiki/Referencyjna_stopa_procentowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Depozyt_bankowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kredyt_bankowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Londyn
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będzie publikowana do końca 2021 r., a w dniu zaprzestania jej publikacji wiele umów i instru-

mentów finansowych nadal będzie się odnosiło do tego wskaźnika. 

W związku z tym, że obecne przepisy nie przewidują sytuacji, w której wskaźnik referencyjny 

przestaje obowiązywać, KE zaproponowała zmiany w rozporządzeniu w sprawie indeksów sto-

sowanych jako wskaźniki referencyjne. Przepisy te upoważniają KE do wyznaczenia zastępczego 

wskaźnika referencyjnego (replacement benchmark) w przypadku, gdy przestanie być publikowany 

wskaźnik, którego wycofanie spowodowałoby istotne zakłócenia w funkcjonowaniu rynków fi-

nansowych w UE.  

Dodatkowo KE zaproponowała wprowadzenie zmian, które umożliwią podmiotom z UE dalsze 

stosowanie wskaźników referencyjnych dla walut z krajów trzecich. Pozwoli to przedsiębior-

stwom z UE zabezpieczyć się przed ryzykiem kursowym w związku z prowadzoną przez nie dzia-

łalnością eksportową i importową. 

1.5. Pakiet zmian regulacyjnych w odniesieniu do rynków kapitałowych w związku 
z pandemią COVID-19 

W ramach działań na rzecz przywrócenia ożywienia gospodarczego w UE 24 lipca br. KE opubli-

kowała pakiet legislacyjny w odniesieniu do rynków kapitałowych ‒ Capital Markets Recovery 

Package, którego celem jest ułatwienie przedsiębiorstwom dotkniętym pandemią COVID-19 po-

zyskiwanie finansowania na rynkach publicznych. W ramach pakietu przewiduje się wprowadze-

nie zmian w czterech aktach prawnych: dyrektywie w sprawie rynków instrumentów finansowych 

(Markets in Financial Instruments Directive II, MiFID II), rozporządzeniu prospektowym, rozpo-

rządzeniu w sprawie ustanowienia ogólnych ram dla sekurytyzacji oraz rozporządzeniu w spra-

wie wymogów kapitałowych (Capital Requirements Regulation, CRR) w odniesieniu do sekuryty-

zacji. Zaproponowane zmiany mają wspierać europejskie przedsiębiorstwa w wychodzeniu z kry-

zysu przez ułatwienie procesu inwestycyjnego, umożliwienie szybkiego dokapitalizowania przed-

siębiorstw oraz zwiększenie zdolności banków do udzielania finansowania. 

Celem zmian zaproponowanych przez KE w rozporządzeniu prospektowym jest umożliwienie 

przedsiębiorstwom dostępu do nowego finansowania w krótkim czasie przez uproszczenie proce-

dury pozyskiwania kapitału przez emitentów. KE zaproponowała stworzenie nowego rodzaju 

skróconego prospektu emisyjnego ‒ EU Recovery Prospectus. Ma on być łatwy do sporządzenia 

przez emitentów, czytelny dla inwestorów oraz łatwy do przeanalizowania przez właściwe organy 

krajowe. Nowy rodzaj prospektu będzie dostępny tylko dla emitentów, których akcje są już do-

puszczone do obrotu na rynku regulowanym lub na tzw. rynkach rozwoju małych i średnich 

przedsiębiorstw (MŚP) (SME growth market) przez co najmniej 18 miesięcy, a jego objętość nie może 

przekroczyć 30 stron. Nowe przepisy doprecyzowują również terminy oraz rodzaj inwestorów, z 

którymi pośrednicy finansowi (tj. banki komercyjne lub banki inwestycyjne) powinni się 

https://ec.europa.eu/info/publications/200722-proposal-capital-markets-recovery_en
https://ec.europa.eu/finance/docs/law/200724-prospectus-review-proposal_en.pdf
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kontaktować po opublikowaniu suplementów do prospektu emisyjnego3. Ponadto KE zapropono-

wała podwyższenie progu całkowitej wartości emisji, który zwalnia instytucje kredytowe z obo-

wiązku sporządzania prospektu emisyjnego. Podwyższenie progu z 75 mln euro do 150 mln 

euro w ciągu 12 miesięcy dotyczy tylko niektórych rodzajów ofert papierów wartościowych emi-

towanych przez instytucje kredytowe w trybie ciągłym lub w sposób powtarzalny i będzie obo-

wiązywać przez 18 miesięcy. Zdaniem Komisji zmiana ta powinna ułatwić instytucjom kredyto-

wym regularne pozyskiwanie dodatkowych środków. 

KE przedstawiła 24 lipca 2020 r. tzw. Capital Markets Recovery Package, mający 

na celu ułatwienie przedsiębiorstwom pozyskiwania finansowania na rynkach 

publicznych. Pakiet obejmuje propozycje zmian legislacyjnych w czterech unijnych 

aktach prawnych: dyrektywie w sprawie rynków instrumentów finansowych, 

rozporządzeniu prospektowym, rozporządzeniu w sprawie ustanowienia ogólnych 

ram dla sekurytyzacji oraz rozporządzeniu w sprawie wymogów kapitałowych w 

odniesieniu do sekurytyzacji.  

Zmiany zaproponowane w odniesieniu do regulacji MiFID II mają na celu zmniejszenie niektórych 

obciążeń administracyjnych dla profesjonalnych inwestorów i uprawnionych kontrahentów przy 

jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu ochrony. KE przedstawiła także zmiany w prze-

pisach dotyczących towarowych instrumentów pochodnych w celu umożliwienia producentom 

zabezpieczania się przed ryzykiem na powstających rynkach towarowych instrumentów finanso-

wych. 

W celu ułatwienia wykorzystania sekurytyzacji do wspierania ożywienia gospodarczego KE 

przedstawiła propozycje zmian dwóch unijnych regulacji: rozporządzenia w sprawie ustanowie-

nia ogólnych ram dla sekurytyzacji oraz rozporządzenia CRR, uzupełniających dotychczasowe 

przepisy w tym zakresie. Propozycja KE ustanawia nowe ramy prawne syntetycznej sekurytyzacji 

bilansowej (balance-sheet synthetic securitisation) oraz usuwa bariery regulacyjne sekurytyzacji eks-

pozycji zagrożonych (non-performing exposure securitisation). Wprowadzone zmiany powinny 

umożliwić bankom zwiększenie akcji kredytowej dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych 

 
3 Zgodnie z treścią projektu KE „w ramach obecnego systemu emitenci mają obowiązek opublikowania suplementu do prospektu 

w przypadku wszelkich nowych znaczących czynników, odnoszących się do informacji zawartych w prospekcie, które mogą 

wpłynąć na ocenę papierów wartościowych i które wystąpiły lub zostały zauważone w okresie między zatwierdzeniem 

prospektu a zakończeniem okresu oferowania lub rozpoczęciem obrotu na rynku regulowanym, w zależności od tego, które 

z tych zdarzeń nastąpi później. Publikacja suplementu powoduje, że inwestorzy mogą skorzystać z prawa do wycofania zgody 

w terminie dwóch dni roboczych od opublikowania suplementu. W ramach obowiązku ochrony inwestorów pośrednicy 

finansowi muszą skontaktować się z inwestorami, aby poinformować ich o publikacji suplementu, w dniu publikacji tego 

suplementu.” 

https://ec.europa.eu/finance/docs/law/200724-mifid-review-proposal_en.pdf
https://ec.europa.eu/finance/docs/law/200724-securitisation-review-proposal_en.pdf
https://ec.europa.eu/finance/docs/law/200724-crr-review-proposal_en.pdf
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oraz lepsze zarządzanie kredytami zagrożonymi, których wartość może wzrosnąć w konsekwencji 

pandemii. 
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2. Rada Unii Europejskiej 

2.1. Prezydencja niemiecka w Radzie UE w ramach nowego tria prezydencji 

Z dniem 1 lipca 2020 r. Niemcy objęły sześciomiesięczną prezydencję w Radzie UE. Głównym prio-

rytetem programu prezydencji, której motto brzmi: „Razem na rzecz odbudowy Europy”, jest 

przezwyciężenie skutków pandemii COVID-19 przez wzmocnienie jednolitego rynku i przemysłu 

europejskiego. Do pierwszych sukcesów w okresie prezydencji niemieckiej należy zaliczyć po-

myślne zakończenie negocjacji w sprawie wieloletnich ram finansowych (WRF) 2021–2027 oraz 

funduszu odbudowy Next Generation EU4. Prezydencja będzie ponadto dążyć do zawarcia ambit-

nej i kompleksowej umowy o przyszłych stosunkach między UE a Zjednoczonym Królestwem, 

a także kontynuować prace nad unijnymi priorytetowymi inicjatywami, takimi jak: Europejski Zie-

lony Ład, transformacja cyfrowa, europejski system migracyjny i azylowy, rozwijanie unii banko-

wej i unii rynków kapitałowych. Będzie też działać na rzecz utworzenia cyfrowej unii rynków fi-

nansowych, wzmocnienia spójności społecznej, praworządności, demokracji i bezpieczeństwa we-

wnętrznego, jak również wzmocnienia pozycji UE w skali globalnej. 

W ramach obecnego tria rotacyjną prezydencję w Radzie UE (po Niemczech) obejmie, od stycznia 

2021 r., Portugalia, a następnie Słowenia. Osiemnastomiesięczny program Rady, zaplanowany na 

okres od 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2021 r., jako priorytety wskazuje m.in.: odpowiedź na pan-

demię COVID-19 i jej skutki, transformację ekologiczną (której celem jest osiągniecie neutralności 

klimatycznej do 2050 r.) i cyfrową, działania na rzecz zapewnienia strategicznej autonomii UE oraz 

przywrócenia działania jednolitego rynku do stanu sprzed pandemii. Trio będzie pracować m.in. 

na rzecz dalszego pogłębiania unii gospodarczej i walutowej, wzmacniania unii bankowej i unii 

rynków kapitałowych oraz wdrażania unii energetycznej ukierunkowanej na zrównoważoną ener-

gię. 

2.2. Wideokonferencja Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych z 10 lipca 

Dnia 10 lipca br. odbyła się wideokonferencja ministrów gospodarki i finansów UE. Ministrowie 

debatowali na temat postępów prac nad środkami mającymi stanowić unijną odpowiedź na kryzys 

wywołany przez pandemię COVID-19. Komisja Europejska i Europejski Bank Centralny 

przedstawiły ocenę bieżącej sytuacji. Uczestnicy wideokonferencji zapoznali się ze stanem 

wdrażania trzech mechanizmów: 

▪ nadzwyczajnego wsparcia dla państw członkowskich w ramach Europejskiego 

Mechanizmu Stabilności; 

▪ instrumentu tymczasowej pomocy w celu zmniejszenia ryzyka bezrobocia w związku 

z sytuacją nadzwyczajną (instrument for temporary support to mitigate unemployment risks in 

an emergency, SURE); 

 
4 Więcej na temat porozumienia w sprawie WRF i instrumentu odbudowy w pkt 4.1. 

https://www.eu2020.de/blob/2360248/e0312c50f910931819ab67f630d15b2f/pdf-programm-en-data.pdf
https://www.eu2020.de/eu2020-en
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8086-2020-REV-1/pl/pdf
https://www.consilium.europa.eu/pl/meetings/ecofin/2020/07/10/
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▪ ogólnoeuropejskiego funduszu gwarancyjnego Europejskiego Banku Inwestycyjnego 

(EBI) wspierającego przedsiębiorstwa, w wysokości 25 mld euro, mającego zmobilizować 

inwestycje we wszystkich unijnych sektorach, który zacznie obowiązywać, gdy gwarancje 

zapewnią państwa członkowskie reprezentujące co najmniej 60% kapitału EBI; ma to 

nastąpić do końca lipca br. 

Podczas wideokonferencji rozmawiano również o unii rynków kapitałowych, zwłaszcza w kon-

tekście przezwyciężenia gospodarczych konsekwencji pandemii oraz brexitu. Ministrowie zapo-

znali się z opublikowanym 10 czerwca br. końcowym raportem przygotowanym przez forum wy-

sokiego szczebla w sprawie unii rynków kapitałowych, utworzone przez KE5. Zwrócono uwagę 

na kluczową rolę rynków kapitałowych w przywracaniu ożywienia gospodarczego przez zapew-

nienie przedsiębiorstwom dodatkowego źródła finansowania oraz ułatwianie zielonej i cyfrowej 

transformacji. 

Do końca bieżącego roku KE ma przygotować nowy plan działania w odniesieniu do unii rynków 

kapitałowych. Celem Rady w tym okresie będzie natomiast uzgodnienie wspólnego podejścia 

w sprawie działań priorytetowych służących dalszemu wzmacnianiu tej inicjatywy. 

2.3. Przyjęcie zaleceń dla państw członkowskich w ramach semestru europejskiego 

Rada UE przyjęła 20 lipca br. zalecenia dotyczące polityki gospodarczej, fiskalnej i zatrudnienia 

dla wszystkich państw członkowskich i Wielkiej Brytanii6. Dokumenty zostały opublikowane 

przez KE w czerwcu br., a następnie uzgodnione na forum Rady UE i zaakceptowane przez Radę 

Europejską. W tegorocznych zaleceniach dla poszczególnych krajów uwzględniono wyjątkową sy-

tuację związaną z pandemią COVID-19 oraz uruchomienie 20 marca 2020 r. ogólnej klauzuli ko-

rekcyjnej w ramach paktu stabilności i wzrostu, aby umożliwić państwom członkowskim reakcję 

fiskalną w okresie znacznego pogorszenia się koniunktury gospodarczej. 

 
5 Forum wysokiego szczebla do spraw unii rynków kapitałowych zostało utworzone przez KE w listopadzie 2019 r. Celem jego 

prac było dokonanie przeglądu działań podjętych na szczeblu unijnym na rzecz utworzenia unii rynków kapitałowych oraz 

przedstawienie propozycji dalszych działań w tym zakresie. Więcej na temat ostatecznego raportu przygotowanego przez fo-

rum w „Przeglądzie Spraw Europejskich” z czerwca 2020 r. 
6 Wielka Brytania będzie objęta analizą w ramach semestru europejskiego do 31 grudnia 2020 r. zgodnie z postanowieniami 

umowy o wystąpieniu dotyczącymi okresu przejściowego. 

https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2020/07/20/european-semester-2020-country-specific-recommendations-adopted/
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3. Eurogrupa 

3.1. Wideokonferencja Eurogrupy 9 lipca 2020 r. 

W trakcie wideokonferencji został zaprezentowany raport Europejskiej Rady Budżetowej (Euro-

pean Fiscal Board, EFB)7 dotyczący oceny kursu polityki fiskalnej właściwego dla strefy euro. Zda-

niem EFB przyjęte przez poszczególne państwa członkowskie środki fiskalne, którym towarzy-

szyły decyzje EBC i KE, są w pełni uzasadnione. W związku z przewidywanym kruchym ożywie-

niem gospodarczym w 2021 r. Rada przestrzega przed przedwczesnym wycofaniem środków 

wsparcia budżetowego przez państwa członkowskie oraz oczekuje szybkiego i skutecznego wdro-

żenia propozycji legislacyjnych zapowiedzianych przez instytucje UE w odpowiedzi na kryzys 

wywołany pandemią COVID-19. Opowiada się także za skoncentrowaniem się na wydatkach pu-

blicznych pobudzających wzrost gospodarczy, w tym na inwestycjach, w celu zapewnienia stabi-

lizacji w perspektywie krótkoterminowej, przy jednoczesnym wzmocnieniu perspektyw silniej-

szego wzrostu. 

Ministrowie poruszyli również temat sytuacji budżetowej w strefie euro. Przewodniczący Euro-

pejskiej Rady Budżetowej Niels Thygesen przedstawił jej raport z 1 lipca 2020 r. w sprawie oceny 

kursu polityki fiskalnej właściwego dla strefy euro. Przedstawiciele KE zaprezentowali ocenę sy-

tuacji budżetowej wynikającą z analizy opublikowanych w lipcu programów stabilności 20208.  

Ponadto podczas posiedzenia wybrano nowego przewodniczącego Eurogrupy. Został nim Paschal 

Donohoe, irlandzki minister finansów, wydatków publicznych i reformy. Nowy przewodniczący 

zastąpi Mária Centeno, którego dwuipółletnia kadencja dobiegła końca 12 lipca br. 

 
7 Europejska Rada Budżetowa to niezależny organ doradczy Komisji Europejskiej. Do jej obowiązków należy m.in. ocena wdra-

żania unijnych ram budżetowych oraz ocena adekwatności kursu polityki budżetowej w strefie euro i na poziomie krajowym.  
8 Więcej na ten temat w pkt 1.1. 

https://www.consilium.europa.eu/pl/meetings/eurogroup/2020/07/09/
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020_06_25_efb_assessment_of_euro_area_fiscal_stance_en.pdf
https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2020/07/09/paschal-donohoe-elected-eurogroup-president/
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/european-fiscal-board-efb_pl
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4. Rada Europejska 

4.1. Spotkanie Rady Europejskiej w dniach 17–21 lipca 2020 r. 

W dniach 17–21 lipca 2020 r. odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Europejskiej, w całości 

poświęcone negocjacjom w sprawie przyszłych wieloletnich ram finansowych (2021–2027) oraz 

planu odbudowy. Po czterech dniach rozmów udało się uzyskać porozumienie, które zostało za-

warte w konkluzjach Rady Europejskiej. Łączna wartość WRF oraz nadzwyczajnego instrumentu 

odbudowy Next Generation EU wynosi 1824,3 mld euro, z czego na Next Generation EU przypada 

750 mld euro. Środki z planu odbudowy zostaną rozdzielone między państwa członkowskie w 

postaci dotacji (390 mld euro)  i pożyczek (360 mld euro). Aby pozyskać środki na Next Generation 

EU, Komisja Europejska zostanie uprawniona – na mocy decyzji w sprawie zasobów własnych UE 

– do zaciągnięcia w imieniu UE pożyczek na rynkach kapitałowych. Spłata tych zobowiązań ma 

nastąpić najpóźniej do końca 2058 r. Rada Europejska podkreśliła też znaczenie poszanowania pra-

worządności.  

Liderzy państw członkowskich UE w trakcie nadzwyczajnego spotkania Rady 

Europejskiej w Brukseli osiągnęli porozumienie w sprawie pakietu odbudowy oraz 

budżetu na lata 2021–2027. Pułap WRF wyniesie 1074,3 mld euro, a funduszu 

odbudowy w ramach instrumentu Next Generation EU – 750 mld euro. Środki na 

finansowanie Next Generation EU będą pozyskiwane na rynkach finansowych. 

Posłużą one do odbudowy gospodarek państw członkowskich po pandemii oraz 

wsparcia inwestycji w ramach transformacji ekologicznej i cyfrowej. Kapitał 

zgromadzony na rynkach finansowych ma zostać spłacony do 2058 r.  

Rada Europejska postanowiła wykorzystać nowe źródła dochodów, z których ma być sfinanso-

wany zwrot środków pożyczonych przez KE na rynkach kapitałowych w ramach Next Generation 

UE. Zdecydowano, że w 2021 r. zostanie wprowadzona opłata od odpadów z tworzyw sztucznych 

niepoddawanych recyklingowi. W przyszłym roku KE przedstawi też projekt granicznej opłaty 

węglowej oraz projekt opłaty cyfrowej. Obie opłaty zostałyby wprowadzone najpóźniej 1 stycznia 

2023 r. KE przedłoży nową propozycję w sprawie unijnego systemu handlu emisjami, z możliwo-

ścią rozszerzenia go na sektor lotniczy i morski. Pod uwagę są brane również inne źródła docho-

dów, np. podatek od transakcji finansowych. 

https://www.consilium.europa.eu/pl/meetings/european-council/2020/07/17-21/
https://www.consilium.europa.eu/media/45127/210720-euco-final-conclusions-pl.pdf
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5. Europejski Bank Centralny 

5.1. Europejska Inicjatywa Płatnicza 

EBC z zadowoleniem przyjął wspólną decyzję 16 europejskich banków w sprawie Europejskiej 

Inicjatywy Płatniczej (European Payments Initiative, EPI). Pomysł polega na stworzeniu jednoli-

tego rozwiązania płatniczego dla konsumentów i przedsiębiorców, łączącego cechy karty płatni-

czej i portfela elektronicznego. Za jego pośrednictwem będzie możliwe dokonywanie płatności 

online, w sklepach, płatności między osobami, jak również wypłat gotówkowych. EPI ma stanowić 

odpowiedź na fragmentację rynku usług płatniczych oferowanych na poziomie krajowym. Obec-

nie nie zawsze są one ze sobą kompatybilne lub bywają niedostępne w innych krajach. EPI ma być 

rozwiązaniem o zasięgu paneuropejskim, a w dłuższej perspektywie – globalnym. 

5.2. Przystąpienie Bułgarii i Chorwacji do mechanizmu kursów walutowych ERM II 

W odpowiedzi na wnioski władz Bułgarii i Chorwacji z 9 lipca br. lew bułgarski i chorwacka kuna 

zostały 10 lipca 2020 r. włączone do mechanizmu kursów walutowych (Exchange Rate Mechanism, 

ERM II). Zgodnie z oświadczeniem UE w sprawie poziomu kursu centralnego, dopuszczalnego 

pasma wahań oraz zobowiązań dotyczących polityki makroekonomicznej (w tym równoczesnego 

przystąpienia do unii bankowej) (Communiqué on Bulgaria oraz Communiqué on Croatia z 10 lipca 

br.), a także wspólnym komunikatem EBC oraz banków centralnych Bułgarii i Chorwacji w spra-

wie ustalenia kursów interwencji obowiązkowej w mechanizmie kursowym ERM II kurs centralny 

lewa bułgarskiego w stosunku do euro z chwilą wejścia do mechanizmu ERM II ustalono na 

1,95583 BGN/EUR, a kurs kuny chorwackiej na 7,53450 HRK/EUR. W obydwu przypadkach przy-

jęto standardowe pasmo wahań (+/- 15%). 

W odniesieniu do Bułgarii uzgodniono (w ramach stosownej procedury z udziałem interesariuszy) 

utrzymanie przyjętego tam systemu kursu sztywnego – systemu izby walutowej (currency board) 

jako jednostronnego zobowiązania Bułgarii, które nie nakłada dodatkowych obowiązków na EBC. 

Przystępując do mechanizmu ERM II, władze Bułgarii i Chorwacji zobowiązały się do prowadze-

nia odpowiedzialnej polityki gospodarczej mającej na celu zapewnienie stabilności gospodarczej i 

finansowej oraz osiągnięcie jak najwyższego stopnia trwałej zbieżności gospodarczej. Obydwa 

państwa mają wdrożyć środki przeciwdziałające praniu pieniędzy (anti-money laundering, AML), 

poprawić zarządzanie przedsiębiorstwami państwowymi oraz wzmocnić ramy prawne dotyczące 

niewypłacalności. Ponadto Bułgaria zobowiązała się do usprawnienia funkcjonowania sektora in-

stytucji finansowych innych niż banki, a Chorwacja będzie dążyć do redukcji obciążeń finanso-

wych i administracyjnych hamujących rozwój gospodarczy. Postępy we wskazanych obszarach 

będą ściśle monitorowane przez właściwe organy UE.  

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200702~214c52c76b.en.html
https://www.money.pl/gospodarka/bulgaria-i-chorwacja-w-poczekalni-do-euro-oba-kraje-moghttps:/www.ecb.europa.eu/pub/pdf/annex/ecb.pr200710_annex~29156bba37.en.pdf?0f1ea2d08e6a6d909e88144c62e51654
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/annex/ecb.pr200710_annex~29156bba37.en.pdf?0f1ea2d08e6a6d909e88144c62e51654
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200710~4aa5e3565a.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200710_1~88c0f764e7.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200713~a93cfb85a9.en.html
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Co istotne, warunkiem włączenia bułgarskiego lewa i chorwackiej kuny do ERM II było wdrożenie 

przez obydwa kraje reform uzgodnionych ze stronami ERM II9 oraz jednoczesne przystąpienie do 

unii bankowej w trybie bliskiej współpracy – wymóg ustanowiony przez strony ERM II w lipcu 

2018 r. w odpowiedzi na wniosek Bułgarii w ramach tzw. wzmocnionego podejścia do przystąpie-

nia do ERM II. W ocenie10 KE (komunikat z 10 lipca 2020 r.) i EBC zarówno Bułgaria, jak i Chorwa-

cja wypełniły wszystkie zobowiązania podjęte na etapie zgłoszenia zamiaru uczestnictwa  

w ERM II (odpowiednio pismo z 29 czerwca 2018 r. i pismo z 4 lipca 2019 r.). Państwa pomyślnie 

przeprowadziły reformy w zakresie nadzoru bankowego, przepisów makroostrożnościowych 

oraz AML. Dodatkowo Bułgaria wzmocniła nadzór nad niebankowymi instytucjami finansowymi, 

zarządzanie sektorem spółek państwowych oraz poprawiła uregulowania dotyczące niewypłacal-

ności. Chorwacja dokonała postępu w obszarze statystyki i zarządzania sektorem publicznym oraz 

zmniejszyła obciążenia administracyjne i finansowe. 

Ponadto 10 lipca br. EBC oficjalnie poinformował o nawiązaniu bliskiej współpracy przez Chor-

wację i Bułgarię (ECB establishes close cooperation with Bulgaria’s central bank; ECB establishes close 

cooperation with Croatia’s central bank). Właściwe decyzje11 (EBC/2020/30; EBC/2020/31) zapadły 

24 czerwca 2020 r. 

Biorąc pod uwagę (minimum) dwuletni okres uczestnictwa w ERM II, a następnie czas niezbędny 

na przygotowania do akcesji do strefy euro, Bułgaria i Chorwacja najwcześniej mogą wejść do 

strefy euro w 2023 r. 

 

5.3. Wyniki lipcowego badania akcji kredytowej banków strefy euro 

EBC opublikował 14 lipca br. wyniki lipcowego badania akcji kredytowej banków strefy euro (bank 

lending survey, BLS). Badanie dotyczy zmian, które zaszły w ich polityce kredytowej w drugim 

kwartale br. oraz zmian oczekiwanych w trzecim kwartale. Zostało przeprowadzone między  

5 a 23 czerwca br. i uczestniczyły w nim 144 banki. 

 
9 Strony ERM II to ministrowie finansów strefy euro, EBC oraz ministrowie finansów i prezesi banków centralnych państw człon-

kowskich spoza strefy euro uczestniczących w ERM II (wówczas Dania). 
10 Ocena KE wdrożenia zobowiązań podjętych przez Bułgarię i analogiczna ocena zobowiązań Chorwacji wraz z towarzyszącymi 

im pismami wiceprzewodniczącego wykonawczego KE Valdisa Dombrovskisa oraz komisarza do spraw gospodarki Paola 

Gentiloniego do przewodniczącego Eurogrupy Mária Centeno. 
11 Podstawę prawną nawiązania bliskiej współpracy stanowi art. 7 Rozporządzenia Rady (UE) nr 1024/2013 z dnia 15 października 

2013 r. powierzającego EBC szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad insty-

tucjami kredytowymi oraz decyzja EBC z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie bliskiej współpracy z właściwymi organami krajo-

wymi uczestniczących państw członkowskich, których walutą nie jest euro (EBC/2014/5); decyzja ma charakter operacyjny. 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1321
https://www.consilium.europa.eu/media/36111/letter-by-bulgaria-on-erm-ii-participation.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/40282/letter-of-intent.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ssm.pr200710~ae2abe1f23.en.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ssm.pr200710_1~ead3942902.en.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ssm.pr200710_1~ead3942902.en.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020D1015&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1016&from=EN
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200714~d6b166d17c.en.html
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/com_opinion_on_bg_erm-ii.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/com_opinion_on_hr_erm-ii.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1024
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32014D0005(01)
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Rządowe gwarancje kredytowe, które zostały wprowadzone w tym roku w ramach pomocy w 

przeciwdziałaniu negatywnym skutkom pandemii, pozwoliły na utrzymanie wewnętrznych ban-

kowych standardów udzielania kredytów przedsiębiorstwom na niezmienionym poziomie. Zao-

strzone zostały jednak warunki udzielania kredytów mieszkaniowych gospodarstwom domo-

wym, jak też kredytów konsumenckich (odpowiednio o 22%12 i 26%). Banki oczekują podniesienia 

standardów udzielania kredytów przedsiębiorstwom w trzecim kwartale w związku z planowa-

nym zakończeniem niektórych programów gwarancyjnych oraz dalszego podwyższania standar-

dów w odniesieniu do kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych. 

W drugim kwartale br. popyt na kredyty udzielane przedsiębiorstwom oraz zaciąganie przez nie 

linii kredytowych wzrosły do poziomu najwyższego od momentu rozpoczęcia badania BLS , tj. od 

2003 r. Z kolei popyt na kredyty mieszkaniowe dla gospodarstw domowych oraz kredyty konsu-

menckie był najniższy od 2003 r.  

5.4. Decyzje w sprawie polityki pieniężnej 

Podczas posiedzenia 16 lipca br. Rada Prezesów EBC zadecydowała o pozostawieniu stóp procen-

towych na niezmienionym poziomie. Wynoszą one odpowiednio:  

▪ 0,00% ‒ stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących,  

▪ 0,25% ‒ stopa kredytu w banku centralnym,  

▪ -0,50% ‒ stopa depozytu w banku centralnym na koniec dnia. 

Podczas konferencji prasowej Christine Lagarde wskazała, że Rada Prezesów oczekuje, iż podsta-

wowe stopy procentowe EBC pozostaną na obecnym lub niższym poziomie, dopóki Rada nie 

stwierdzi, że perspektywy inflacji w horyzoncie czasowym jej projekcji zdecydowanie zbliżają się 

do poziomu wystarczająco bliskiego, ale nieprzekraczającego 2% oraz że znajduje to odzwiercie-

dlenie w dynamice inflacji bazowej.  

Poinformowano również, że będą kontynuowane zakupy w ramach nadzwyczajnego programu 

skupu aktywów w czasie pandemii (pandemic emergency purchase programme, PEPP), na który EBC 

przeznaczy łącznie 1350 mld euro. Zakupy będą przeprowadzane w elastyczny sposób w ramach 

różnych klas aktywów i jurysdykcji i potrwają dotąd, aż Rada Prezesów uzna, że kryzysowa faza 

pandemii COVID-19 dobiega końca. Skup nie zakończy się jednak przed końcem czerwca 2021 r. 

Potwierdzono także, że spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych 

w ramach programu PEPP będą reinwestowane co najmniej do końca 2022 r.  

Program skupu aktywów będzie nadal realizowany na poziomie 20 mld euro miesięcznie wraz 

z dodatkowymi funduszami w ramach dodatkowej puli środków w wysokości 120 mld euro, które 

zostały przeznaczone na ten cel w bieżącym roku. Reinwestycje będą również prowadzone przez 

dłuższy czas po tym, jak EBC zacznie podnosić stopy procentowe: „tak długo, jak długo będzie to 

 
12 Różnica między odsetkiem banków w badanej próbie, które zaostrzyły warunki kredytowania, a odsetkiem banków, które je 

złagodziły. 

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.mp200716~fc5fbe06d9.pl.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pressconf/2020/html/ecb.is200716~3865f74bf8.pl.html
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konieczne do utrzymania korzystnych warunków płynnościowych i zdecydowanie łagodnej poli-

tyki pieniężnej”. 

Nadal będzie również zapewniana dodatkowa płynność w ramach operacji refinansujących, 

w szczególności za pośrednictwem trzeciej serii ukierunkowanych dłuższych operacji refinansują-

cych.  

5.5. Ustanowienie nowych linii repo z bankami centralnymi Albanii, Serbii i Węgier 

EBC ogłosił 17 i 23 lipca br. ustanowienie nowych linii repo z bankami centralnymi Albanii (Banka 

e Shqipërisë), Serbii (Народна банка Србије) oraz Węgier (Magyar Nemzeti Bank). Linie te mają 

na celu zapewnienie krajowym instytucjom finansowym płynności w euro w odpowiedzi na ewen-

tualne dysfunkcje rynków będące następstwem pandemii COVID-19. Linie repo będą dostępne do 

końca czerwca 2021 r. z możliwością przedłużenia, a maksymalny okres zapadalności każdej serii 

będzie wynosił trzy miesiące. Bankowi Albanii udostępniono linię repo w kwocie 400 mln euro, 

Serbii – 1 mld euro, a Węgier – 4 mld euro. Płynność będzie udostępniana w zamian za odpowied-

nie zabezpieczenie, denominowane w euro. 

5.6. 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 lipcu br. opinię do projektowanej regulacji portugalskiej zmieniającej kryteria mianowania pre-

zesa banku centralnego Portugalii i innych członków zarządu (CON/2020/19). 

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200717_1~f143ca1c56.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200717_2~7d1fb908e4.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200723~ddf371441e.en.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AB0019&qid=1596457672511&from=EN
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6. Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego 

6.1. Opinia w sprawie planów zastosowania przez władze francuskie instrumentu 
makroostrożnościowego na podstawie art. 458 rozporządzenia w sprawie 
wymogów kapitałowych 

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

14 lipca 2020 r. opinię oraz będący jej uzupełnieniem raport w sprawie planów Francuskiej Rady 

Stabilności Finansowej przedłużenia o rok obowiązywania instrumentu wprowadzonego  

w 2018 r. w trybie przewidzianym w art. 458 rozporządzenia w sprawie wymogów kapitałowych 

(CRR)13. Instrument ten zakłada obniżenie do 5% limitu dużych ekspozycji na wysoce zadłużone 

duże przedsiębiorstwa niefinansowe będące rezydentami we Francji. Zmiana obowiązuje na naj-

wyższym poziomie konsolidacji i dotyczy sześciu grup bankowych będących globalnymi instytu-

cjami o znaczeniu systemowym lub innymi instytucjami o znaczeniu systemowym. 

Biorąc pod uwagę informacje przedstawione przez władze francuskie, ESRB uznała propozycję 

przedłużenia obowiązywania wyżej opisanego wymogu za działanie właściwe, skuteczne i pro-

porcjonalne. W ocenie ESRB nie powinno ono mieć nadmiernie negatywnego wpływu na systemy 

finansowe innych państw członkowskich i UE jako całości ani na rynek wewnętrzny UE. 

6.2. Nota techniczna w sprawie skutków masowych obniżek ocen ratingowych  

W opublikowanej 23 lipca br. nocie technicznej ESRB zaprezentowała analizę wpływu hipotetycz-

nych masowych i skumulowanych w czasie obniżek ratingów przedsiębiorstw na rynek obligacji 

korporacyjnych i instytucje finansowe (banki, fundusze inwestycyjne i emerytalne, zakłady ubez-

pieczeń). W raporcie wskazano też możliwe efekty drugiej tury obniżek ratingów, w tym skutki 

wymuszonej sprzedaży tych papierów. Badanie zostało zrealizowane w ramach jednego z pięciu 

obszarów priorytetowych zidentyfikowanych przez ESRB w związku z pandemią COVID-1914. 

Przeanalizowano dwa negatywne scenariusze, zakładające obniżkę ratingu dla 25% oraz 45% ob-

ligacji korporacyjnych o ratingu BBB, której towarzyszy szokowy wzrost rentowności tych obliga-

cji. Dodatkowo przyjęto trzy warianty siły reakcji instytucji finansowych na obniżkę ratingów,  

a także dwa scenariusze zależnego od płynności rynku wpływu wyprzedaży na dalsze zmiany cen 

obligacji korporacyjnych. 

Analiza wykazała, że potencjalna masowa obniżka ratingów z towarzyszącym jej szokiem ceno-

wym na rynku obligacji korporacyjnych spowodowałaby w systemie finansowym Europejskiego 

Systemu Gospodarczego (EOG) straty z tytułu spadku wartości aktywów na poziomie około 150–

 
13 CRR nakłada na ESRB i Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (European Banking Authority, EBA) obowiązek przedstawienia 

opinii w ciągu miesiąca od dnia otrzymania powiadomienia. EBA opublikował swoją opinię 27 maja br. Więcej na jej temat 

w „Przeglądzie Spraw Europejskich” za maj 2020 r. 
14 Więcej na temat obszarów priorytetowych w „Przeglądzie Spraw Europejskich” za kwiecień 2020 r. 

https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/other/esrb.opinion200713_regarding_French_notification~58cca15e63.en.pdf
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/other/esrb.opinion200713_report~81fb85248f.en.pdf
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/A_system-wide_scenario_analysis_of_large-scale_corporate_bond_downgrades.en.pdf
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200 mld euro. Dodatkowo wymuszona sprzedaż tych obligacji przez instytucje finansowe zwięk-

szyłaby początkowe straty o około 20–30%. Nabywcami obligacji najbardziej narażonych na ob-

niżkę ratingu poniżej poziomu inwestycyjnego (czyli obligacji o ratingu BBB) są głównie fundusze 

inwestycyjne oraz zakłady ubezpieczeń. Wpływ na inne kategorie instytucji finansowych byłby 

ograniczony. 

6.3. Raport roczny ESRB z działalności w 2019 r. 

ESRB opublikowała 23 lipca br. raport roczny z działalności w 2019 r. Raport ten zawiera – wyjąt-

kowo – ocenę ryzyka ESRB w okresie do czerwca 2020 r., dzięki czemu odzwierciedla nowe czyn-

niki ryzyka systemowego, związane z pandemią COVID-19. W ostatnich miesiącach zidentyfiko-

wano cztery nowe zagrożenia. Są to: i) powszechne przypadki niewypłacalności w sektorze pry-

watnym w wyniku głębokiej globalnej recesji; ii) trudna sytuacja makroekonomiczna, stanowiąca 

wyzwanie dla banków, ubezpieczycieli i systemów emerytalnych; iii) ponowne pojawienie się ry-

zyka związanego z finansowaniem rządów i obawy o ich zdolność do obsługi zadłużenia oraz iv) 

problemy z płynnością na rynkach finansowych. ESRB zidentyfikowała także zagrożenia wynika-

jące z ogólnosystemowych incydentów cybernetycznych, zakłóceń działania krytycznej infrastruk-

tury finansowej oraz zmian klimatu. Wszystkie te zagrożenia mają kluczowe znaczenie dla długo-

terminowej stabilności finansowej. Ponadto przed wybuchem pandemii ESRB wydała pięć ostrze-

żeń i sześć zaleceń dotyczących średnioterminowego ryzyka w sektorze nieruchomości mieszka-

niowych w 11 państwach członkowskich15.  

ESRB kontynuowała działania związane z koordynacją polityki makroostrożnościowej w UE. Wy-

dała m.in. zalecenie w sprawie wymiany i gromadzenia informacji do celów makroostrożnościo-

wych w odniesieniu do oddziałów instytucji kredytowych. Wydawała także opinie dotyczące pla-

nów zastosowania przez władze krajowe instrumentów makroostrożnościowych oraz zalecenia 

dotyczące stosowania zasady wzajemności w krajowych działaniach makroostrożnościowych. 

ESRB monitorowała również instrumenty makroostrożnościowe stosowane w UE. 

Działania podejmowane przez ESRB miały także na celu zwiększenie odporności systemu banko-

wego. W ramach tego obszaru prac ESRB opublikowała raport w sprawie wyceny niektórych in-

strumentów finansowych według wartości godziwej. W styczniu 2020 r. ESRB przedstawiła scena-

riusz szokowy na potrzeby testów warunków skrajnych, które miały się odbyć w 2020 r. 

W związku z pandemią COVID-19 Europejski Urząd Nadzoru Bankowego podjął jednak decyzję 

o przełożeniu testów warunków skrajnych na 2021 r. 

ESRB kontynuowała ponadto prace nad zestawem narzędzi makroostrożnościowych dla sektora 

pozabankowego. W szczególności ESRB analizowała: i) możliwe sposoby ograniczenia procyklicz-

ności depozytów zabezpieczających i wskaźników korekty wartości zabezpieczenia stosowanych 

na rynkach instrumentów pochodnych i w transakcjach finansowanych z użyciem papierów 

 
15 Zalecenia skierowano do: Belgii, Danii, Finlandii, Holandii, Luksemburga i Szwecji. Z kolei ostrzeżenia wydano dla Czech, 

Francji, Islandii, Niemiec i Norwegii. Więcej na ten temat w „Przeglądzie Spraw Europejskich” za sierpień-wrzesień 2019 r. 
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wartościowych; ii) możliwość ulepszenia ram prawnych dotyczących naprawy oraz restruktury-

zacji i uporządkowanej likwidacji kontrahentów centralnych; iii) sposoby uwzględnienia aspek-

tów makroostrożnościowych w przepisach dyrektywy ubezpieczeniowej Wypłacalność II oraz iv) 

możliwość ulepszenia dyrektywy w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwe-

stycyjnymi. 
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7. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego 

7.1. Raport w sprawie wdrażania działań podjętych w związku z pandemią  
COVID-19 

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

7 lipca 2020 r. raport doprecyzowujący zasady stosowania regulacyjnych ram ostrożnościowych 

w związku z pandemią COVID-19. Raport przedstawia przede wszystkim odpowiedzi na wątpli-

wości dotyczące interpretacji i wdrażania opublikowanych 2 kwietnia br. wytycznych EBA w spra-

wie moratoriów na spłaty kredytów16 oraz sposobu uwzględniania kwestii związanych z pande-

mią w obliczeniach wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego. 

W dokumencie podsumowano także skalę moratoriów na spłatę kredytów wprowadzonych 

w krajach członkowskich UE: moratoria wprowadzono w 26 z 28 państw, które przekazały odpo-

wiedzi do EBA. W ośmiu krajach mają one formę ustawową, w siedmiu zarówno ustawową, jak i 

pozaustawową, natomiast moratoria tylko z formie pozaustawowej wprowadzono w 11 pań-

stwach. W czterech krajach moratoria są połączone z publicznymi gwarancjami. Moratoria oferuje 

średnio ponad 90% sektora bankowego. Szczegółowe zestawienie moratoriów w poszczególnych 

jurysdykcjach zostało również opublikowane na stronie internetowej EBA i będzie regularnie ak-

tualizowane. 

EBA zapowiedział ponadto, że w razie pojawiania się nowych wątpliwości dotyczących wdrażania 

działań związanych z pandemią COVID-19 możliwe jest opublikowanie zaktualizowanej wersji 

raportu. 

7.2. Zestawienie programów gwarancyjnych wprowadzonych w związku 
z pandemią COVID-19 

EBA opublikował 21 lipca br. zestawienie programów gwarancyjnych wprowadzonych w odpo-

wiedzi na pandemię COVID-19. Zestawienie przestawia informacje na temat 47 programów gwa-

rancji publicznych, z których 43 pochodzą z państw członkowskich UE, a cztery z państw człon-

kowskich EOG. Lista zawiera informacje o poręczycielu oraz regionie objętym programem. Po-

nadto w zestawieniu wskazano, czy program jest ukierunkowany na nowe czy na istniejące eks-

pozycje, rodzaj dłużników lub ekspozycji objętych programem, a także poziom pokrycia ekspozy-

cji gwarancją. Zamieszczono także hiperłącza do dodatkowej dokumentacji dla poszczególnych 

programów. 

 
16 Więcej na temat wytycznych w „Przeglądzie Spraw Europejskich” za kwiecień 2020 r. 

https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Reports/2020/888311/Report%20on%20implementation%20of%20selected%20COVID-19%20policies%20.pdf
https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/credit-risk/guidelines-legislative-and-non-legislative-moratoria-loan-repayments-applied-light-covid-19-crisis
https://eba.europa.eu/eba-publishes-overview-public-guarantee-schemes-issued-response-covid-19-pandemic
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7.3. Komunikat Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego dotyczący 
przygotowań instytucji finansowych do wyjścia Wielkiej Brytanii z UE 

EBA wydał 29 lipca br. komunikat skierowany do instytucji finansowych, w którym zwrócił uwagę 

na konieczność przygotowania się na zakończenie, 31 grudnia 2020 r., okresu przejściowego mię-

dzy Wielką Brytanią i UE17. Instytucje finansowe mające siedzibę w Wielkiej Brytanii stracą wów-

czas możliwość świadczenia usług na terenie UE na podstawie tzw. jednolitego paszportu. Insty-

tucje te powinny dokończyć wdrażanie planów ciągłości działania uzgodnionych z krajowym or-

ganem nadzoru na wypadek niezawarcia porozumienia w sprawie przyszłych relacji UE-UK. 

Świadczenie usług przez instytucje finansowe z Wielkiej Brytanii na terenie UE będzie możliwe po 

uzyskaniu, przed zakończeniem okresu przejściowego, niezbędnych uprawnień od właściwego 

organu nadzoru z państwa UE. Instytucje finansowe z Wielkiej Brytanii muszą też mieć pełną zdol-

ność operacyjną do prowadzenia działalności w UE, nie polegać w znacznym stopniu na outsour-

cingu i stosować skuteczne zasady zarządzania ryzykiem, proporcjonalnie do skali swojej działal-

ności w UE. Instytucje te powinny również spełniać wymogi prawne w UE, w szczególności w 

zakresie regulacji ostrożnościowych, praw konsumenta oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy. 

EBA zaleca także, aby instytucje finansowe, w przypadku których brexit wpłynie na dostępność 

ich usług, poinformowały klientów z UE o podjętych działaniach w tym zakresie oraz o ewentual-

nej zmianie praw i obowiązków konsumentów wynikających z już zawartych umów. 

 
17 Okres przejściowy, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 

z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. Urz. UE CI 66/1 z 2019 r.). 

https://eba.europa.eu/eba-calls-financial-institutions-finalise-preparations-end-transitional-arrangements-between-eu-and
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8. Inne 

8.1. KE i Grupa Banku Światowego odnawiają porozumienie w celu wzmocnienia 
współpracy na rzecz rozwoju 

Dnia 8 lipca 2020 r. KE i Grupa Banku Światowego podpisały umowę o partnerstwie finansowym, 

która określa warunki, na jakich Grupa Banku Światowego będzie wykorzystywać fundusze UE 

do realizacji projektów rozwojowych na całym świecie. Realizacja umowy ma sprzyjać wzrostowi 

gospodarczemu i rozwojowi cyfrowemu, przyczyniać się do tworzenia miejsc pracy, zapewniać 

wsparcie państwom niestabilnym i dotkniętym konfliktami, a także wspierać walkę ze zmianami 

klimatycznymi. Ponadto realizacja umowy ma przyspieszyć wspólną reakcję partnerów na  

COVID-19, w tym wsparcie dla MŚP w gospodarkach wschodzących. W latach 2015–2019 UE prze-

znaczyła 2,07 mld euro na fundusze powiernicze Grupy Banku wspierające światowy rozwój spo-

łeczno-gospodarczy krajów.  

8.2. Komunikat KE o gotowości na zmiany po zakończeniu okresu przejściowego 
między UE i Zjednoczonym Królestwem 

Dnia 9 lipca br. został opublikowany przez KE Komunikat o gotowości na zmiany po zakończeniu okresu 

przejściowego między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem. Okres przejściowy wynika 

z umowy o wystąpieniu, na podstawie której Zjednoczone Królestwo opuściło UE 1 lutego br. Ma 

on trwać do końca 2020 r. Strona brytyjska nie zdecydowała się na skorzystanie z możliwości jego 

przedłużenia. KE w swoim komunikacie zwraca uwagę, że niezależnie od tego, czy stronom uda 

się zakończyć prace nad tworzeniem i ratyfikacją umowy o przyszłych stosunkach do zakończenia 

okresu przejściowego czy nie, 1 stycznia 2021 r. pojawią się ‒ nieistniejące obecnie –  bariery w 

handlu towarami i usługami. Celem opublikowania komunikatu KE jest zwrócenie uwagi na ob-

szary, w których zajdą nieuniknione zmiany, i ułatwienie przygotowań do funkcjonowania w no-

wej rzeczywistości przedsiębiorstwom, obywatelom, administracji publicznej oraz wszystkim za-

interesowanym stronom. W związku z opuszczeniem przez Zjednoczone Królestwo jednolitego 

rynku oraz unii celnej KE przygotowała zestaw informacji dotyczących zmian, jakie wystąpią w 

obszarach: handlu towarami i usługami; energii, podróży i turystyki; mobilności i koordynacji za-

bezpieczenia społecznego; prawa spółek i prawa cywilnego; danych, prawa cyfrowego i prawa 

własności intelektualnej oraz umów międzynarodowych UE. 

KE opublikowała 9 lipca komunikat dotyczący gotowości na zmiany po 

zakończeniu okresu przejściowego między UE a Zjednoczonym Królestwem. 

Zwróciła w nim uwagę, że niezależnie od wyniku negocjacji umowy o przyszłych 

stosunkach 1 stycznia 2021 r. wystąpią bariery w handlu, na które należy się 

przygotować.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1300
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0324&from=PL
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_20_1067
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W lipcu br. zakończyła się piąta i szósta runda negocjacji w sprawie umowy o przyszłych stosun-

kach pomiędzy UE i Zjednoczonym Królestwem. W swoim wystąpieniu po szóstej rundzie nego-

cjacji w Londynie unijny negocjator Michel Barnier stwierdził, że pomimo zintensyfikowania prac 

nad procesem negocjacyjnym strony nadal są dalekie od osiągnięcia porozumienia. Udało się po-

czynić postępy w zakresie koordynacji zabezpieczenia społecznego i programów unijnych, jedno-

litych ram instytucjonalnych oraz współpracy sądowej i policyjnej. Pozostają jednak znaczne róż-

nice między stronami w kwestii przeciwdziałania powstawaniu nieuczciwych przewag konkuren-

cyjnych oraz pomocy państwa, jak również rozwiązań dla rybołówstwa. 

Michel Barnier poinformował też o utworzeniu rezerwy w wysokości 5 mld euro na walkę z nie-

przewidzianymi skutkami, które mogą wystąpić w państwach członkowskich lub konkretnych 

sektorach w wyniku brexitu (Brexit adjustment reserve). 

Unijny negocjator wskazał również, że aby możliwe było wejście w życie umowy o przyszłych 

stosunkach z dniem 1 stycznia 2021 r., negocjacje nad nią powinny się zakończyć najpóźniej w paź-

dzierniku. Kolejna runda negocjacyjna została zaplanowana na połowę sierpnia. 

8.3. Postępy w tworzeniu jednolitego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji   

Dnia 14 lipca br. Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji ogłosiła, że 

w 2020 r. do jednolitego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (Single Resolution 

Fund, SRF) wpłynęło już 9 mld euro z 3066 instytucji kredytowych i niektórych firm inwestycyj-

nych w 19 krajach unii bankowej. Oznacza to, że łączna kwota środków zgromadzonych w ramach 

SRF wynosi obecnie około 42 mld euro. Docelowa wielkość SRF została ustalona na poziomie 1 

proc. gwarantowanych depozytów do końca 2023 r. Biorąc pod uwagę aktualny roczny wzrost 

liczby gwarantowanych depozytów, docelowa wysokość funduszu wyniesie blisko 70 mld euro.  

8.4. Projekty Europejskiego Banku Inwestycyjnego zainicjowane w odpowiedzi na 
pandemię COVID-19 w Polsce 

Europejski Bank Inwestycyjny w ramach odpowiedzi na kryzys wywołany pandemią COVID-19 

zatwierdził linie kredytowe, które będą służyć jako wsparcie następujących projektów w Polsce: 

▪ EFL COVID-19 crisis response for SME&MIDCAPS PL. Projekt dotyczy awaryjnego finanso-

wania leasingu dla MŚP oraz spółek o średniej kapitalizacji dotkniętych kryzysem COVID-19 

w Polsce. Proponowane finansowanie EBI (szacowana kwota) to 300 mln euro. Pośrednikiem 

finansowym jest Europejski Fundusz Leasingowy SA. 

▪ PFR COVID-19 support to SMES in Poland. Projekt pomoże Polskiemu Funduszowi Rozwoju 

pokryć potrzeby finansowe MŚP i spółek o średniej kapitalizacji dotkniętych kryzysem gospo-

darczym w związku z pandemią COVID-19. Szacuje się, że cały program Polskiego Funduszu 

Rozwoju zapewni dofinansowanie 670 tys. MŚP. Przez dotowane pożyczki program sfinan-

suje potrzeby w zakresie kapitału obrotowego beneficjentów, co umożliwi im dalsze 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_20_1262
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_20_1400
https://srb.europa.eu/en/node/1039
https://www.eib.org/en/projects/pipelines/all/20200518
https://www.eib.org/en/projects/pipelines/all/20200388
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prowadzenie działalności, a tym samym utrzymanie jak największej liczby miejsc pracy. Pro-

ponowane finansowanie EBI (szacowana kwota) to 1,5 mld euro. 
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Zapowiedzi wydarzeń we wrześniu 2020 r. 

Data Wydarzenie 

11–12 września 
nieformalne spotkanie ministrów ds. gospodarki i finansów 

państw członkowskich UE 

14–17 września Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego 

16 września 
Posiedzenie Rady Organów Nadzoru Europejskiego Urzędu Nadzoru 

Bankowego (EBA) 

23 września 
posiedzenie Rady Prezesów EBC bez decyzji w sprawie 

polityki pieniężnej 

23 września 
Posiedzenie Rady Organów Nadzoru Europejskiego Urzędu Nadzoru 

Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) 

24 września 
Posiedzenie Rady Generalnej Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemo-

wego (ESRB) 
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Wykaz skrótów 

 

AML 
anti-money laundering, przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowa-

niu terroryzmu 

BLS 
euro area bank lending survey, badanie akcji kredytowej banków strefy 

euro 

BMR 
benchmark regulation, rozporządzenia w sprawie indeksów stosowa-

nych jako wskaźniki referencyjnej 

CRR 

Capital Requirements Regulation, rozporządzenie Parlamentu Euro-

pejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie 

wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwe-

stycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012  

EBA European Banking Authority, Europejski Urząd Nadzoru Bankowego  

EBC Europejski Bank Centralny 

EBI Europejski Bank Inwestycyjny 

EFB European Fiscal Board, Europejska Rada Budżetowa 

EOG Europejski Obszar Gospodarczy 

EPI European Payments Initiative, Europejska Inicjatywa Płatnicza 

ERM II Exchange Rate Mechanism, mechanizm kursów walutowych 

ESMA 
European Securities and Markets Authority, Europejski Urząd Nad-

zoru Giełd i Papierów Wartościowych 

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

wego 

GBER 
general block exemption regulation, ogólne rozporządzenie w sprawie 

wyłączeń blokowych 
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HICP 
harmonised index of consumer prices, zharmonizowany wskaźnik cen 

konsumpcyjnych 

KE Komisja Europejska 

LIBOR London Interbank Offered Rate 

MiFID II 

Markets in Financial Instruments Directive II, Dyrektywa Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie ryn-

ków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 

2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE 

MŚP małe i średnie przedsiębiorstwa 

PEPP 
pandemic emergency purchase programme, nadzwyczajny program Euro-

pejskiego Banku Centralnego skupu aktywów w czasie pandemii 

PKB produkt krajowy brutto 

SRF 
Single Resolution Fund, jednolity fundusz restrukturyzacji i uporząd-

kowanej likwidacji 

SURE 

instrument for temporary support to mitigate unemployment risks in an emer-

gency, europejski instrument tymczasowego wsparcia w celu zmniej-

szenia zagrożeń związanych z bezrobociem w sytuacji nadzwyczajnej 

UE Unia Europejska 
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