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Najważniejsze w numerze 

 Publikacja programu prac KE na 2023 r. 
W programie prac na 2023 r. Komisja Europejska (KE) przedstawiła 43 nowe inicjatywy. Wśród 
inicjatyw gospodarczo-finansowych zaplanowano m.in.: przegląd unijnych ram zarządzania 
gospodarczego, śródokresowy przegląd budżetu Unii Europejskiej (UE) na lata 2021–2027, 
drugi zestaw nowych zasobów własnych, przegląd dyrektywy w sprawie usług płatniczych 
oraz wniosek legislacyjny w sprawie zasad dotyczących cyfrowego euro. 
więcej w pkt 1.4 

 Raport o ryzyku związanym z ekspozycjami sektora bankowego UE na rynek nieruchomo-
ści mieszkaniowych 
W nocie Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (European Banking Authority, EBA) 
wskazano, że ekspozycje banków zabezpieczone nieruchomościami mieszkaniowymi stano-
wią ponad 1/3 udzielonych kredytów. Jednocześnie w UE narastają zagrożenia (m.in. wysoka 
inflacja, osłabienie wzrostu gospodarczego), które mogą spowodować pogorszenie się jakości 
tych kredytów. 
więcej w pkt 6.2 
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1. Komisja Europejska 

1.1. Zatwierdzenie pomocy państwa na wsparcie przymusowej restrukturyzacji 
Getin Noble Bank SA 

Dnia 1 października 2022 r. KE zatwierdziła środki pomocy publicznej w ramach restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji polskiego banku Getin Noble Bank SA. 

Getin Noble Bank był jednym z dziesięciu największych polskich banków, a łączna wielkość jego 
aktywów wynosiła około 9,2 mld euro (44 mld zł). Od 2016 r. rentowność tego banku pozostawała 
niska, co doprowadziło do wyczerpania jego kapitału, a środki naprawcze wprowadzane przez 
bank od 2016 r. okazały się niewystarczające. 

Na podstawie opinii wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego 30 września br. Bankowy Fun-
dusz Gwarancyjny (BFG), będący polskim krajowym organem do spraw restrukturyzacji i upo-
rządkowanej likwidacji, uznał, że Getin Noble Bank jest zagrożony upadłością. Jednocześnie BFG 
zdecydował, że w interesie publicznym leży wszczęcie wobec tego banku procedury przymusowej 
restrukturyzacji, zgodnie z europejską dyrektywą w sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i upo-
rządkowanej likwidacji banków (Bank Recovery and Resolution Directive, BRRD), a nie postępo-
wania upadłościowego na mocy prawa krajowego. 

Po restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji Getin Noble Bank jego główne aktywa i pasywa 
(z wyjątkiem wszystkich akcji i obligacji podporządkowanych, które zostały umorzone w celu po-
krycia strat) zostały przeniesione do nowo utworzonego banku pomostowego. Jest to rozwiązanie 
tymczasowe, mające zapobiec nieuporządkowanemu wyjściu Getin Noble Bank z rynku oraz za-
pewnić czas na przeprowadzenie uporządkowanej sprzedaży banku pomostowego odpowied-
niemu nabywcy, który będzie w stanie zapewnić jego długoterminową rentowność. 

Aby wyposażyć bank pomostowy w kapitał i wystarczającą płynność, BFG przekazał mu bezpo-
średnie wsparcie finansowe o wartości 6,9 mld złotych, finansowane z funduszu przymusowej re-
strukturyzacji oraz systemu gwarantowania depozytów. Ponadto System Ochrony Banków Ko-
mercyjnych utworzony przez osiem największych banków komercyjnych działających na polskim 
rynku, postanowił wesprzeć operację kwotą 3,5 mld zł w celu pokrycia reszty strat, a także tym-
czasowo objąć 49% akcji banku pomostowego. 

Na mocy przepisów UE interwencję w ramach funduszu przymusowej restrukturyzacji, finanso-
wanego ze składek sektora bankowego i zarządzanego przez BFG, uznaje się za pomoc państwa. 
KE oceniła, że środki opracowane i wdrożone przez BFG w ramach restrukturyzacji i uporządko-
wanej likwidacji Getin Noble Bank są zgodne z celem dotyczącym utrzymania stabilności 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_22_5922
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polskiego systemu finansowego. KE odnotowała również, że obecni akcjonariusze i obligatariusze 
Getin Noble Bank pokryli część kosztów, ograniczając potrzebę interwencji z polskiego funduszu 
przymusowej restrukturyzacji, zgodnie z zasadami podziału obciążenia. Ponadto w celu zmniej-
szenia zakłóceń konkurencji Polska zobowiązała się do wdrożenia zasad ostrożnego zarządzania 
w tymczasowym banku pomostowym. Mając powyższe na uwadze, KE stwierdziła, że pomoc fi-
nansowa dla Getin Noble Banku, przeznaczona na jego przymusową restrukturyzację, spełnia od-
powiednie warunki określone w dyrektywie BRRD i jest zgodna z unijnymi zasadami pomocy 
państwa. 

1.2. Next Generation EU: trzynasta emisja obligacji od uruchomienia NGEU 

Dnia 11 października br. KE wyemitowała obligacje o wartości 11 mld euro, w tym 7-letnie obliga-
cje o wartości 5 mld euro z terminem zapadalności 4 grudnia 2029 r. w ramach emisji ciągłej (tap 
issuance) oraz nowe 20-letnie obligacje o wartości 6 mld euro z terminem zapadalności 4 listopada 
2042 r. Była to 13. emisja obligacji od czasu uruchomienia Next Generation EU (NGEU). 

Kwota 2 mld euro ze środków pozyskanych z emisji nowych obligacji 20-letnich nie zasiliła fun-
duszy NGEU, ale została przeznaczona przez KE na wypłatę pierwszej transzy pożyczki dla Ukra-
iny, uzgodnionej 20 września br. w ramach instrumentu pomocy makrofinansowej, której łączna 
wartość wynosi 5 mld euro. Wypłata tej transzy nastąpiła 18 października br. 

W ramach instrumentu odbudowy gospodarczej Next Generation EU w 2022 r. KE wyemitowała 
instrumenty dłużne o wartości 86,6 mld euro, służące do finansowania długoterminowego. Łączna 
wartość tego finansowania od początku działania programu NGEU, to jest od czerwca 2021 r., wy-
niosła 157,6 mld euro. 

Do 11 października 2022 r. KE wypłaciła prawie 113 mld euro w ramach instrumentu na rzecz 
odbudowy i zwiększania odporności oraz ponad 15 mld euro w ramach innych programów UE, 
które korzystają z finansowania NGEU. 

1.3. Zatwierdzenie polskiego programu pomocy państwa dla przedsiębiorstw 
energochłonnych 

Dnia 17 października br. KE zatwierdziła polski program pomocy publicznej o wartości 10 mld 
euro, częściowo rekompensujący przedsiębiorstwom energochłonnym wyższe ceny energii elek-
trycznej wynikające z pośrednich kosztów emisji gazów cieplarnianych w ramach unijnego sys-
temu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. 

Zgłoszony przez Polskę program pomocy państwa ma na celu m.in. zmniejszenie ryzyka „ucieczki 
emisji”, czyli sytuacji, w której przedsiębiorstwa przenoszą swoją produkcję do krajów spoza UE 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6097
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_22_6079
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prowadzących mniej ambitną politykę klimatyczną. Przedsiębiorstwa kwalifikujące się do tego 
programu otrzymają rekompensatę w postaci częściowego zwrotu pośrednich kosztów emisji po-
niesionych w poprzednim roku, przy czym płatność końcowa nastąpi w 2031 r. Maksymalna 
kwota pomocy dla beneficjenta wyniesie 75% poniesionych pośrednich kosztów emisji (w niektó-
rych przypadkach może być jednak wyższa). 

Aby kwalifikować się do otrzymania rekompensaty, przedsiębiorstwa powinny: (i) wdrożyć nie-
które zalecenia z audytu energetycznego, (ii) co najmniej 30% zużywanej energii elektrycznej po-
bierać ze źródeł odnawialnych lub (iii) zainwestować co najmniej 50% wartości pomocy w projekty 
prowadzące do znacznego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. 

KE uznała, że przedstawiony przez Polskę program pomocy publicznej jest konieczny i odpo-
wiedni, by w sytuacji podwyższonych cen energii zapewnić pomoc przedsiębiorstwom energo-
chłonnym. Ponadto KE stwierdziła, że program ten wspiera cele UE w obszarze klimatu oraz cele 
określone w Europejskim Zielonym Ładzie. Jednocześnie KE oceniła, że pomoc przyznawana 
przedsiębiorstwom w ramach tego programu jest ograniczona do niezbędnego minimum i nie bę-
dzie miała nadmiernego negatywnego wpływu na konkurencję i wymianę handlową z UE. 

1.4. Publikacja programu prac KE na 2023 r. 

Wzorem lat ubiegłych KE 18 października br. opublikowała program prac na 2023 r. Przedsta-
wiono w nim 43 nowe inicjatywy w sześciu priorytetowych obszarach (określonych w 2019 r. 
w związku z pięcioletnią kadencją KE): Europejski Zielony Ład, Europa na miarę ery cyfrowej, 
Gospodarka służąca ludziom, Silniejsza pozycja Europy na świecie, Promowanie europejskiego 
stylu życia oraz Nowy impuls dla demokracji europejskiej. Wiele inicjatyw wymienionych w pro-
gramie zostało wybranych na podstawie wyników konferencji w sprawie przyszłości Europy 
z 9 maja 2022 r.1  

Przewidziane w programie inicjatywy o znaczeniu strategicznym to m.in.: kompleksowa reforma 
unijnego rynku energii elektrycznej, utworzenie Europejskiego Banku Wodoru oraz zwiększenie 
strategicznej autonomii Europy w zakresie surowców krytycznych. W obszarze gospodarczo-fi-
nansowym na 2023 r. zaplanowano realizację następujących inicjatyw:  
 przegląd unijnych ram zarządzania gospodarczego, 
 śródokresowy przegląd budżetu UE na lata 2021–2027, 
 opracowanie propozycji dotyczącej drugiego zestawu nowych zasobów własnych, 
 przegląd dyrektywy w sprawie usług płatniczych, 
 zgłoszenie wniosku legislacyjnego w sprawie zasad dotyczących cyfrowego euro przed jego 

ewentualną emisją przez EBC. 

 
1 Więcej na ten temat w „Przeglądzie Spraw Europejskich z kwietnia−czerwca 2022 r.  

https://ec.europa.eu/info/strategy-documents/commission-work-programme/commission-work-programme-2023_en
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W programie prac na 2023 r. KE przedstawiła 43 nowe inicjatywy. 
Wśród inicjatyw gospodarczo-finansowych zaplanowano m.in.: przegląd 

unijnych ram zarządzania gospodarczego, śródokresowy przegląd bu-
dżetu UE na lata 2021–2027, drugi zestaw nowych zasobów własnych, 
przegląd dyrektywy w sprawie usług płatniczych oraz wniosek legisla-

cyjny w sprawie zasad dotyczących cyfrowego. 

KE wskazała ponadto priorytetowe projekty aktów prawnych opublikowane w poprzednich la-
tach, będące obecnie przedmiotem prac legislacyjnych w Parlamencie Europejskim (PE) i Radzie 
UE. W obszarze usług finansowych dotyczą one m.in.: (i) ustanowienia europejskiego systemu 
gwarantowania depozytów; (ii) nowelizacji aktów prawnych dotyczących: kredytów konsumenc-
kich, zielonych obligacji oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu; 
(iii) wdrożenia postanowień reformy Bazylea III do prawa UE; (iv) przeglądu przepisów w spra-
wie: rynków instrumentów finansowych, centralnych depozytów papierów wartościowych oraz 
dyrektywy Wypłacalność II. 

1.5. Wniosek legislacyjny KE w sprawie płatności natychmiastowych w euro 

KE przyjęła 26 października br. wniosek legislacyjny dotyczący płatności natychmiastowych 
w euro. Zgodnie z zamierzeniami KE płatności te mają być przystępne cenowo, bezpieczne i reali-
zowane bez przeszkód w całej UE oraz dostępne dla wszystkich obywateli i przedsiębiorstw ma-
jących rachunek bankowy w UE i krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wniosek 
w szczególności przewiduje zobowiązanie dostawców usług płatniczych do: 
 oferowania płatności natychmiastowych w euro; 
 niepobierania wyższych opłat za natychmiastowe płatności w euro niż w przypadku tradycyj-

nych przelewów pieniężnych w euro; 
 sprawdzania, czy numer IBAN zgadza się z nazwą beneficjenta, aby ostrzec zleceniodawcę 

o ewentualnej pomyłce lub oszustwie przed dokonaniem płatności natychmiastowej. 

Ponadto wniosek przewiduje usprawnienie kontroli przestrzegania sankcji w zakresie natychmia-
stowych płatności w euro dzięki zharmonizowanej procedurze gwarantującej, że dostawcy usług 
płatniczych będą co najmniej raz dziennie weryfikować swoich klientów pod kątem unijnych wy-
kazów sankcji, zamiast monitorować pojedynczo wszystkie transakcje. 

  

https://ec.europa.eu/finance/docs/law/221026-proposal-instant-payments_en.pdf
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2. Rada Europejska 

2.1. Posiedzenie Rady Europejskiej w dniach 20–21 października 2022 r 

Podczas posiedzenia w dniach 20–21 października 2022 r. Rada Europejska przyjęła konkluzje 
w sprawie Ukrainy i Rosji, infrastruktury krytycznej, energii i gospodarki oraz stosunków ze-
wnętrznych. Rada Europejska potępiła rosyjską agresję i eskalację wojny, która stwarza ryzyko dla 
pokoju i bezpieczeństwa w Europie i na świecie. Podkreślono ponadto, że to Rosja ponosi odpo-
wiedzialność za obecny kryzys energetyczny i gospodarczy. 

  

https://www.consilium.europa.eu/pl/meetings/european-council/2022/10/20-21/
https://www.consilium.europa.eu/media/59747/2022-10-2021-euco-conclusions-pl.pdf
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3. Rada Unii Europejskiej 

3.1. Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych, 4 października 2022 r. 

W trakcie posiedzenia Rada wypracowała ogólne podejście odnośnie do projektu REPowerEU, to 
jest planu stopniowego zmniejszania zależności UE od importu rosyjskich paliw kopalnych. Dys-
kutowano również o roli rynków finansowych w kontekście dużej zmienności cen energii. 

Ministrowie wymienili poglądy na temat gospodarczo-finansowych skutków rosyjskiej inwazji na 
Ukrainę. Podkreślono, że wspieranie Ukrainy i jej powojennej odbudowy jest jednym z politycz-
nych priorytetów czeskiej prezydencji w Radzie UE. Podczas posiedzenia zostały także przedsta-
wione informacje o stanie wdrożenia instrumentu na rzecz odbudowy i zwiększania odporności 
(Recovery and Resilient Facility, RRF). Rada przyjęła decyzję wykonawczą w sprawie zatwierdze-
nia krajowego planu odbudowy (KPO) przedstawionego przez Holandię. Środki przeznaczone dla 
Holandii w ramach RRF wyniosą łącznie 4,7 mld euro (całość w formie dotacji). Holenderski KPO 
przewiduje, że 48% powyższej kwoty zostanie przeznaczone na cele klimatyczne, a 26% wesprze 
transformację cyfrową. 

Ponadto Rada podjęła decyzję o dodaniu Anguilli, Bahamów oraz Turks i Caicos do unijnego wy-
kazu jurysdykcji niechętnych do współpracy w obszarze podatkowym. Obecnie w wykazie tym 
znajduje się 12 jurysdykcji: Anguilla, Bahamy, Fidżi, Guam, Palau, Panama, Samoa, Samoa Ame-
rykańskie, Trinidad i Tobago, Turks i Caicos, Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych, Vanuatu. 

Ministrowie dyskutowali również na temat fiskalnej i niefiskalnej roli organów celnych UE. Zasta-
nawiano się nad rozwiązaniami umożliwiającymi zachowanie równowagi między dużą liczbą no-
wych zadań pozafiskalnych nałożonych na organy celne a tradycyjnymi zadaniami tych organów, 
związanymi z ochroną interesów finansowych UE i ułatwianiem wymiany handlowej. 

W trakcie posiedzenia przyjęto ostateczną wersję dyrektywy o adekwatnych wynagrodzeniach 
minimalnych. Dyrektywa ta ustanawia procedury dotyczące adekwatności ustawowych wynagro-
dzeń minimalnych, promuje rokowania zbiorowe w sprawie ustalania wynagrodzeń oraz zwięk-
sza dostęp do ochrony wynagrodzenia minimalnego pracownikom, którzy są do niego uprawnieni 
na mocy prawa krajowego. Dyrektywa wejdzie w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym UE. Państwa członkowskie mają dwa lata na implementację przepisów 
dyrektywy do prawa krajowego. 

Jednocześnie Rada podczas posiedzenia zatwierdziła akt o usługach cyfrowych, który ma na celu 
zwiększenie ochrony praw użytkowników Internetu. Wyznacza on nowe standardy bezpieczniej-
szego i bardziej odpowiedzialnego środowiska internetowego, m.in. przez ochronę przestrzeni 

https://www.consilium.europa.eu/pl/meetings/ecofin/2022/10/04/
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cyfrowej przed rozpowszechnianiem w niej nielegalnych treści, oraz zapewnia ochronę podstawo-
wych praw internautów.  



Eurogrupa 
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4. Eurogrupa 

4.1. Posiedzenia Eurogrupy, 3 i 14 października 2022 r. 

Podczas posiedzenia, które odbyło się 3 października 2022 r. w Luksemburgu, dyskutowano o sy-
tuacji makroekonomicznej w strefie euro oraz reakcji polityki fiskalnej na wysokie ceny energii 
i presję inflacyjną. Ministrowie finansów strefy euro zgodzili się, że trzeba skupić większą uwagę 
na racjonalnych kosztowo, tymczasowych środkach fiskalnych, ukierunkowanych na wspieranie 
dochodów najbardziej wrażliwych grup społecznych. Jednocześnie podkreślono, że należy unikać 
strategii fiskalnych, które mogłyby zwiększać presję inflacyjną. Wytyczna ta powinna znaleźć od-
zwierciedlenie w budżetach państw strefy euro na 2023 r. 

Ministrowie zapoznali się również z analizą przygotowaną przez KE, dotyczącą uwzględniania 
priorytetów strefy euro w krajowych planach odbudowy i zwiększania odporności. Zaznaczono, 
że w obliczu trwającej wojny w Ukrainie zmieniły się niektóre polityczne priorytety strefy euro. 
Przewodniczący Eurogrupy zwrócił uwagę na konieczność podjęcia pilnych działań na rzecz 
transformacji energetycznej oraz wyraził poparcie dla wysiłków prezydencji czeskiej, mających na 
celu osiągnięcie porozumienia państw UE odnośnie do zasilenia – za pośrednictwem REPowerEU 
– funduszu odbudowy dodatkową kwotą 20 mld euro. 

Uczestniczący w spotkaniu ministrowie poruszyli także temat modeli biznesowych uczestników 
ekosystemu cyfrowego euro – publicznych i prywatnych. Dyskutowano o roli nadzorowanych po-
średników i Eurosystemu w całym procesie płatności, a także na temat ewentualnych modeli dys-
trybucji, które zapewniłyby ogólnoeuropejski zasięg cyfrowego euro, a jednocześnie sprzyjałyby 
innowacjom. Stwierdzono, że sukces cyfrowego euro będzie zależał od znalezienia równowagi 
między takimi kwestiami, jak wygoda użytkowników końcowych, transgraniczna użyteczność czy 
ustalenia dotyczące prywatności. Harmonizacja przepisów, norm i interfejsów w tym zakresie 
może się przyczynić do wspierania innowacji i zapewnienia spójnego doświadczenia użytkowni-
ków cyfrowego euro w całej strefie euro. 

W nieformalnym spotkaniu Eurogrupy w rozszerzonym składzie, które odbyło się 14 paździer-
nika br. w Waszyngtonie przy okazji dorocznych spotkań Międzynarodowego Funduszu Waluto-
wego i Grupy Banku Światowego, uczestniczyła Janet Yellen, sekretarz skarbu USA. Ministrowie 
finansów państw strefy euro wyrazili gotowość do ścisłej współpracy ze stroną amerykańską 
w celu przezwyciężenia krótko- i długoterminowych wyzwań gospodarczych. 

https://www.consilium.europa.eu/pl/meetings/eurogroup/2022/10/03/
https://www.consilium.europa.eu/pl/meetings/eurogroup/2022/10/14/
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5. Europejski Bank Centralny 

5.1. Posiedzenie Rady Prezesów EBC 27 października 2022 r. 

Rada Prezesów EBC na posiedzeniu 27 października 2022 r. podniosła trzy podstawowe stopy 
procentowe. Zmieniła także warunki trzeciej serii ukierunkowanych dłuższych operacji refinansu-
jących (targeted longer-term refinancing operations, TLTRO III), tak aby ten instrument wspierał nor-
malizację polityki pieniężnej i wzmacniał efekt podwyżki stóp procentowych w kanale kredyto-
wym. Ponadto Rada wyraziła gotowość do dalszego dostosowywania narzędzi polityki pieniężnej 
w taki sposób, aby ustabilizować inflację na docelowym poziomie 2% w średnim okresie. Dodat-
kowym wsparciem płynnej transmisji polityki pieniężnej pozostaje instrument ochrony transmisji. 

Podczas konferencji prasowej prezes EBC przedstawiła ocenę sytuacji gospodarczej. Inflacja nadal 
jest bardzo wysoka i jeszcze przez dłuższy czas będzie przekraczać docelowy poziom. We wrze-
śniu inflacja w strefie euro wyniosła 9,9%. Powodem wzrostu inflacji były przede wszystkim: gwał-
towna podwyżka cen energii i żywności, zakłócenia po stronie podażowej gospodarki oraz oży-
wienie popytu po pandemii związanej z COVID-19. Wstępne dane wskazują na znaczące spowol-
nienie aktywności gospodarczej w strefie euro w trzecim kwartale. Przewiduje się, że do końca 
tego roku oraz na początku kolejnego będzie się ono pogłębiać. Wysoka inflacja nadal zmniejsza 
siłę nabywczą gospodarstw domowych oraz prowadzi do wzrostu kosztów dla przedsiębiorstw. 
Dodatkowo spada zaufanie przedsiębiorców i konsumentów, a popyt na usługi słabnie. Ponadto 
niepewna sytuacja geopolityczna, wynikająca przede wszystkim z wojny w Ukrainie, oraz zao-
strzenie warunków finansowania obniżają dynamikę aktywności gospodarczej na świecie. 

Zdaniem Rady Prezesów środki fiskalne mające na celu ochronę gospodarki przed wpływem wy-
sokich cen energii powinny mieć charakter tymczasowy i być skierowane jedynie do podmiotów 
w najtrudniejszej sytuacji. Takie podejście ograniczy ryzyko wzmocnienia inflacji. 

Podstawowe stopy procentowe EBC 
Rada Prezesów podniosła podstawowe stopy procentowe EBC o 75 punktów bazowych. Od 2 li-
stopada br. wynoszą one: 
 2% ‒ stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących, 
 2,25% ‒ stopa kredytu w banku centralnym, 
 1,50% ‒ stopa depozytu w banku centralnym na koniec dnia. 

Jest to trzecia z rzędu podwyżka stóp procentowych. Rada zapowiedziała, że będzie kontynuować 
podwyższanie stóp procentowych, aby inflacja powróciła do docelowego poziomu 2% w średnim 
okresie. Skala podwyżek będzie zależała od aktualnych wyników gospodarczych. 

 

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ecb.mp221027%7Edf1d778b84.pl.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pressconf/2022/html/ecb.is221027%7E358a06a35f.pl.html
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Program skupu aktywów i nadzwyczajny program zakupów w czasie pandemii 
Rada Prezesów planuje w całości reinwestować spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów 
wartościowych nabytych w ramach programu skupu aktywów jeszcze przez dłuższy czas po roz-
poczęciu podwyżek podstawowych stóp procentowych EBC. 

Co najmniej do końca 2024 r. Rada Prezesów zamierza reinwestować kapitał z tytułu zapadających 
papierów wartościowych nabytych w ramach nadzwyczajnego programu zakupów w czasie pan-
demii (pandemic emergency purchase programme, PEPP). W przyszłości wygaszanie portfela PEPP 
będzie się odbywać w sposób kontrolowany, żeby nie zaburzać odpowiedniego nastawienia poli-
tyki pieniężnej. Zgodnie z decyzją Rady Prezesów z 15 czerwca br. kapitał z tytułu zapadających 
papierów wartościowych z portfela PEPP będzie nadal reinwestowany elastycznie, tak aby zapew-
nić należyte funkcjonowanie mechanizmu transmisji polityki pieniężnej. 

Operacje refinansujące 
Rada Prezesów podjęła decyzję o dostosowaniu stóp procentowych operacji z trzeciej serii TLTRO 
(TLTRO III). Od 23 listopada 2022 r. do terminu zapadalności lub terminu wcześniejszej spłaty 
każdej operacji TLTRO III pozostającej do spłacenia stopa procentowa operacji TLTRO III będzie 
indeksowana do mających zastosowanie średnich podstawowych stóp procentowych EBC za ten 
okres. Rada zaproponowała bankom dodatkowe terminy dobrowolnej wcześniejszej spłaty. 

Powiązanie stopy procentowej TLTRO III ze średnią stopą depozytu w banku centralnym lub śred-
nią stopą podstawowych operacji refinansujących dla pozostałego terminu zapadalności danej 
TLTRO III ma przyspieszyć normalizację warunków finansowania i zmniejszyć bilans Eurosys-
temu, a docelowo ustabilizować inflację. Oczekuje się, że środek ten zwiększy koszty finansowania 
banków, co spowoduje podwyższenie oprocentowania kredytów i przez to przyczyni się do przy-
wrócenia stabilności cen. Ponadto oczekuje się, że zmiany warunków operacji TLTRO III spowo-
dują wyeliminowanie czynników zniechęcających instytucje kredytowe do wcześniejszej spłaty 
TLTRO III. Dzięki temu zmniejszą bilans Eurosystemu i przyczynią się do ogólnej normalizacji 
polityki pieniężnej. Rada Prezesów będzie nadal regularnie oceniać, jak ukierunkowane operacje 
pożyczkowe wpływają na nastawienie polityki pieniężnej. 

 
Rezerwy obowiązkowe Eurosystemu 

Aby oprocentowanie rezerw obowiązkowych utrzymywanych w Eurosystemie przez instytucje 
kredytowe było lepiej dostosowane do warunków panujących na rynku pieniężnym, Rada Preze-
sów zdecydowała, że rezerwy obowiązkowe będą oprocentowane według stopy depozytowej EBC 
od początku okresu utrzymywania rezerwy obowiązkowej, tj. od 21 grudnia br. Obecnie oprocen-
towanie rezerw obowiązkowych jest liczone według stopy procentowej podstawowych operacji 
refinansujących. 

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ecb.pr220615%7E2aa3900e0a.pl.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ecb.pr221027_1%7Ec8005660b0.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ecb.pr221027%7E25d335259c.en.html
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5.2. Wyniki październikowego badania akcji kredytowej banków strefy euro 

EBC opublikował 25 października br. wyniki badania akcji kredytowej banków strefy euro 
z uwzględnieniem zmian zaobserwowanych w polityce kredytowej banków w trzecim kwartale 
2022 r. oraz zmian oczekiwanych w czwartym kwartale br. W badaniu przeprowadzonym między 
16 września a 4 października 2022 r. wzięły udział 153 banki. 

W trzecim kwartale 2022 r. banki jeszcze bardziej zaostrzyły wewnętrzne wytyczne lub kryteria 
udzielania kredytów dla przedsiębiorstw. Działania te wynikały ze spowolnienia gospodarczego, 
nasilających się obaw przed recesją, niepewnej sytuacji finansowej przedsiębiorstw, a także mniej-
szej tolerancji ryzyka przez banki. Dodatkowym czynnikiem był proces normalizacji polityki pie-
niężnej i jego wpływ na koszt finansowania oraz bilans banków. Szczególnie silne zaostrzenie wa-
runków otrzymania kredytu odnotowano w przypadku kredytów mieszkaniowych dla gospo-
darstw domowych, a w mniejszym stopniu – kredytów konsumenckich oraz innych kredytów dla 
gospodarstw domowych. W czwartym kwartale 2022 r. banki przewidują dalsze zaostrzenie wa-
runków udzielania pożyczek, zwłaszcza dla przedsiębiorstw. 

W analizowanym okresie popyt na kredyty dla przedsiębiorstw lub wykorzystanie linii kredyto-
wych nadal rosły, m.in. ze względu na zapotrzebowanie przedsiębiorstw na finansowanie kapitału 
obrotowego oraz rosnące zapasy. Spowolnienie inwestycji w środki trwałe ograniczało ten popyt. 
Także normalizacja kursu polityki pieniężnej stanowiła czynnik hamujący. W trzecim kwartale br. 
zmalał popyt na kredyty dla gospodarstw domowych, zwłaszcza mieszkaniowe. Ograniczyły go 
przede wszystkim: wzrost stóp procentowych i zmniejszenie zaufania konsumentów. W czwartym 
kwartale 2022 r. banki spodziewają się spadku popytu na kredyty dla przedsiębiorstw oraz dal-
szego silnego spadku zapotrzebowania na kredyty dla gospodarstw domowych, głównie miesz-
kaniowe. 

5.3. Późniejsze uruchomienie nowego systemu TARGET 

Dnia 20 października br. Rada Prezesów EBC podjęła decyzję o przełożeniu terminu uruchomienia 
nowego systemu TARGET typu RTGS  oraz modułu do centralnego zarządzania płynnością – 
z 21 listopada 2022 r. na 20 marca 2023 r. Dodatkowe cztery miesiące pozwolą użytkownikom le-
piej przygotować się do zmiany oraz zapewnią płynną migrację na nową platformę. 

Skonsolidowana platforma scala system typu RTGS i platformę rozrachunku papierów wartościo-
wych Eurosystemu, co sprzyja dalszej harmonizacji europejskich rynków finansowych. Nowy sys-
tem ujednolica techniczne i funkcjonalne aspekty systemu TARGET2 i TARGET2-Secuities, a także 
wprowadza nowe funkcje. Zastąpi on system TARGET2 i zoptymalizuje zarządzanie płynnością 

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ecb.pr221025%7E0bbf72b385.pl.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ecb.pr221020%7E432ea01228.pl.html
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we wszystkich usługach TARGET. Dostawcami usług TARGET są cztery banki centralne (Francji, 
Hiszpanii, Niemiec i Włoch). 
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6. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego 

6.1.  Raport w sprawie oceny zależności sektora bankowego UE od podmiotów 
spoza UE oraz od walut obcych  

W raporcie opublikowanym 3 października 2022 r. EBA przedstawił analizę zależności sektora 
bankowego UE od usług podmiotów spoza UE oraz od finansowania w walutach obcych. Według 
stanu na koniec czerwca 2021 r. działalność w UE prowadzi 360 banków kontrolowanych przez 
jednostki spoza UE (w tym 243 banki działające jako jednostki zależne oraz 117 banków działają-
cych w formie oddziału). Działalność biznesowa tych podmiotów koncentruje się na obsłudze du-
żych klientów, usługach płatniczych i bankowości inwestycyjnej. Udział jednostek spoza UE w ak-
tywach ogółem sektora bankowego UE wyniósł 12,2%. W przypadku innych pozycji aktywów 
udział ten był następujący: udzielone kredyty – 11,4%, inwestycje w dłużne papiery wartościowe 
– 6,6%, inwestycje w instrumenty pochodne – 31,4%. W istotnych walutach obcych nominowane 
było 19% finansowania banków z UE. Większość tych banków wykorzystuje środki pozyskane 
z zagranicy do finansowania kredytów udzielanych klientom detalicznym i przedsiębiorstwom 
niefinansowym. 

W raporcie przedstawiono również, w jakim stopniu banki z UE spełniają wymogi dotyczące płyn-
ności. Średnie poziomy wskaźnika pokrycia wypływów netto (liquidity coverage ratio, LCR) 
i wskaźnika stabilnego finansowania netto (net stable funding ratio, NSFR) wyniosły, odpowiednio, 
176% i 128%, a zatem kształtowały się znacznie powyżej minimów nadzorczych (100%). Jednak w 
przypadku niektórych walut wskaźniki te spadły poniżej 100%. Przykładowo dla ekspozycji no-
minowanych w USD poziom wskaźnika LCR wyniósł 88,6%, a NSFR 83%. 

6.2. Nota o ryzyku związanym z ekspozycjami sektora bankowego UE na rynek 
nieruchomości mieszkaniowych 

EBA opublikował 10 października br. notę dotyczącą ryzyka związanego z ekspozycjami banków 
z UE na rynek nieruchomości mieszkaniowych. 

W nocie wskazano, że ekspozycje banków zabezpieczone nieruchomościami mieszkaniowymi sta-
nowią ponad 1/3 udzielonych kredytów, a ceny nieruchomości mieszkaniowych w całej UE znacz-
nie wzrosły w 2021 r., co wzbudziło obawy przed wystąpieniem istotnych spadków cen na tym 
rynku. W ostatnich latach popyt na nieruchomości mieszkaniowe był wysoki, co wynikało 
w szczególności z niskich stóp procentowych w połączeniu ze zmieniającymi się preferencjami 
konsumentów w związku z pandemią COVID-19. W niektórych krajach popyt na nieruchomości 
mieszkaniowe był wzmacniany przez inwestorów instytucjonalnych i nierezydentów. Jednocze-
śnie podaż mieszkań nie nadążała za popytem ze względu na brak inwestycji mieszkaniowych 

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Reports/2022/1040006/Report%20on%20EU%20dependence%20from%20non-EU%20entities_Publication.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Reports/2022/1040827/Thematic%20note%20on%20residential%20real%20estate%20exposures%20of%20Eu%20banks%20-%20risks%20and%20mitigants%20.pdf
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w poprzednich latach, ograniczenia związane z procesem budowy oraz zakłócenia łańcuchów do-
staw spowodowane pandemią. Dobra pozycja kapitałowa i płynnościowa banków unijnych umoż-
liwiła im w dużej mierze zaspokojenie tego zapotrzebowania, co spowodowało zwiększenie ich 
zaangażowania w kredyty hipoteczne. 

W nocie EBA wskazano, że ekspozycje banków zabezpieczone nierucho-
mościami mieszkaniowymi stanowią ponad 1/3 udzielonych kredytów. 

Jednocześnie w UE narastają zagrożenia (m.in. wysoka inflacja, osłabie-
nie wzrostu gospodarczego), które mogą spowodować pogorszenie jakości 

tych kredytów. 

W ocenie EBA podwyżki stóp procentowych dokonane przez banki centralne w połączeniu z pro-
gnozowanym wolniejszym wzrostem gospodarczym i dalszym wzrostem cen energii, obniżą po-
ziom dochodów do dyspozycji nadmiernie zadłużonych gospodarstw domowych i tych o niższych 
dochodach. Zjawiska te mogą doprowadzić do spadków cen na rynku nieruchomości mieszkanio-
wych. Spadek ten, powiązany ze zwiększeniem się skali niewykonywania zobowiązań wynikają-
cych z umów kredytów hipotecznych, będzie powodować wzrost ryzyka portfeli hipotecznych 
banków. Chociaż pojawiają się wczesne oznaki pogorszenia jakości aktywów w portfelach kredy-
tów hipotecznych banków, to ryzyko jeszcze się nie zmaterializowało. 

Według EBA istnieją okoliczności, które mogą zniwelować ryzyko dla portfeli bankowych kredy-
tów hipotecznych w przypadku gwałtownego spadku cen mieszkań. Wynikają one z faktu, że 
banki zastosowały ostrożniejsze standardy udzielania kredytów i bardziej rygorystyczne zarzą-
dzanie ryzykiem, w szczególności dzięki wprowadzonym instrumentom makroostrożnościowym 
w odniesieniu do rynku nieruchomości mieszkaniowych. 

W ocenie EBA banki powinny stosować ostrożną politykę udzielania kredytów i – wraz z organami 
nadzoru – monitorować rozwój sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych oraz jakość 
portfeli kredytów hipotecznych. Pomoże to szybko identyfikować obszary ryzyka, zwłaszcza że 
ryzyko pogorszenia sytuacji wynikającej z ekspozycji banków na nieruchomości mieszkaniowe 
wzrasta. 

6.3. Priorytety prac w obszarze restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji 
banków oraz nadzoru w 2023 r. 

EBA opublikował 27 października 2022 r. dokument określający kluczowe obszary konwergencji 
praktyk w zakresie planowania oraz przeprowadzania restrukturyzacji i uporządkowanej likwi-
dacji banków (tzw. resolution). EBA wskazał cztery priorytetowe zagadnienia, które powinny być 
uwzględnione w planach prac na 2023 r., zarówno przez krajowe organy resolution, jak i kolegia 
resolution. Są to: (i) monitorowanie pozostających do uzupełnienia niedoborów odnośnie do 

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Reports/2022/1042703/EBA%20EREP%202022%20027%20-%202023%20priorities.pdf
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minimalnego wymogu w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych (minimum 
requirement for own funds and eligible liabilities, MREL), oraz jakości instrumentów zobowiązań kwa-
lifikowalnych utrzymywanych na poczet spełnienia tego wymogu, w celu zapewnienia zgodności 
z wymogiem docelowym MREL, który wchodzi w życie 1 stycznia 2024 r.; (ii) zapewnienie syste-
mów informacji zarządczej w bankach, gwarantujących sprawne i szybkie przeprowadzenie wy-
ceny składników bilansu; (iii) zapewnienie płynności w resolution, w tym identyfikacja potencjal-
nych źródeł płynności oraz przeszkód w szybkiej mobilizacji aktywów, a także rozpoznanie wy-
zwań związanych z zastosowaniem moratoriów, (iv) operacjonalizacja strategii umorzenia lub 
konwersji długu (bail-in), w szczególności analiza i zrozumienie potencjalnych przeszkód w zasto-
sowaniu tej strategii w kontekście transgranicznym. 

W celu zapewnienia spójności praktyk w obszarze resolution i nadzoru, EBA opublikował także 27 
października br. priorytety nadzorcze na 2023 r. Corocznie ustalane priorytety nadzorcze w UE 
służą konwergencji praktyk krajowych organów nadzoru i wskazują wspólne kierunki ich działań. 
W efekcie analizy ryzyka, wniosków z prac EBA nad regulacjami i doświadczeń krajowych orga-
nów nadzoru wskazano cztery kluczowe tematy: i) ryzyko makroekonomiczne i geopolityczne; 
ii) odporność na ryzyko operacyjne i finansowe; iii) digitalizacja i znaczenie czynników związa-
nych z ochroną środowiska naturalnego, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym; 
iv) pranie brudnych pieniędzy, ochrona przed finansowaniem terroryzmu i przestrzeganie sankcji. 
EBA zapowiedziała, że dokona oceny, na ile wskazane priorytety znajdą odzwierciedlenie w pla-
nach i pracach krajowych organów nadzoru w 2023 r. 
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BFG Bankowy Fundusz Gwarancyjny 

BRRD Bank Recovery and Resolution Directive, dyrek-
tywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2014/59/UE z dnia 15 maja 2014 r. ustanawia-
jąca ramy na potrzeby prowadzenia działań 
naprawczych oraz restrukturyzacji i uporząd-
kowanej likwidacji w odniesieniu do instytu-
cji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz 
zmieniająca dyrektywę Rady 82/891/EWG 
i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2001/24/WE, 2002/47/WE, 2004/25/WE, 
2005/56/WE, 2007/36/WE, 2011/35/UE, 
2012/30/UE i 2013/36/EU oraz rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1093/2010 i (UE) nr 648/2012 

EBA European Banking Authority, Europejski 
Urząd Nadzoru Bankowego 

EBC Europejski Bank Centralny 

KE Komisja Europejska 

KPO krajowy plan odbudowy 

LCR liquidity coverage ratio, wskaźnik pokrycia wy-
pływów netto 

MREL minimum requirement for own funds and eligible 
liabilities, minimalny wymóg w zakresie fun-
duszy własnych i zobowiązań kwalifikowal-
nych 

NGEU Next Generation EU, instrument odbudowy 
gospodarczej Unii Europejskiej 

NSFR net stable funding ratio, wskaźnik stabilnego fi-
nansowania netto 
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PE Parlament Europejski 

PEPP pandemic emergency purchase programme, nad-
zwyczajny program skupu aktywów w czasie 
pandemii 

RRF Recovery and Resilience Facility, instrument 
na rzecz odbudowy i zwiększania odporności 

RTGS Real-Time Gross Settlement, rozrachunek brutto 
w czasie rzeczywistym 

TARGET Trans-European Automated Real-Time Gross 
Settlement Express Transfer System, paneuropej-
ski system międzybankowych rozliczeń 
w euro w czasie rzeczywistym 

TLTRO targeted longer-term refinancing operations, 
ukierunkowane dłuższe operacje re-
finansujące 

UE Unia Europejska 
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