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Najważniejsze w tym miesiącu 

 RePowerEU – plan uniezależnienia Unii Europejskiej od rosyjskich surowców energetycz-
nych 
W komunikacie RePowerEU Komisja Europejska (KE) przedstawiła plan uniezależnienia Unii 
Europejskiej (UE) od rosyjskich surowców energetycznych, na który składa się: oszczędność 
energii, dywersyfikacja dostaw gazu oraz przyspieszenie wdrażania energii odnawialnej. KE 
zaproponowała m.in. zwiększenie celów efektywności energetycznej i udziału odnawialnych 
źródeł energii określonych w pakiecie „Gotowi na 55”. 
więcej w pkt 1.6 

 Zalecenia dla państw członkowskich w ramach semestru europejskiego 
KE skierowała do państw członkowskich rekomendacje w zakresie polityki gospodarczej na 
najbliższe lata. Potwierdziła, że istnieją przesłanki, aby państwa członkowskie nadal prowa-
dziły wspierającą politykę fiskalną, zastosowaną w walce z kryzysem wywołanym pandemią 
COVID-19, ale ich działania powinny zmierzać do zapewnienia stabilności w średnim okresie. 
więcej w pkt 1.8 

 Raporty o konwergencji Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Centralnego 
W raportach o konwergencji KE i Europejskiego Banku Centralnego (EBC) zbadano stopień 
trwałej zbieżności gospodarczej ze strefą euro siedmiu państw członkowskich UE nienależą-
cych do obszaru wspólnej waluty. Dokonano także oceny zgodności ustawodawstwa obowią-
zującego w tych państwach z traktatami oraz ze statutem Europejskiego Systemu Banków Cen-
tralnych (ESBC) i EBC. Na podstawie przeprowadzonej analizy KE i EBC uznały, że jedynie 
Chorwacja spełnia warunki przyjęcia euro. 
więcej w pkt 1.10 

 Raport poświęcony integracji finansowej i strukturze systemu finansowego w strefie euro 
Zgodnie z raportem EBC procesy integracyjne w systemie finansowym strefy euro po począt-
kowych zakłóceniach spowodowanych pandemią COVID-19 wzmocniły się i pozostały od-
porne na kolejne fale pandemii. Było to możliwe przede wszystkim dzięki szybkiej reakcji rzą-
dów państw członkowskich, zdecydowanym działaniom EBC oraz unijnemu porozumieniu w 
sprawie funduszu odbudowy UE. Dla wzmocnienia integracji i odporności systemu finanso-
wego kluczowe znaczenie ma ukończenie budowy unii bankowej i pogłębienie unii rynków 
kapitałowych. 
więcej w pkt 5.3 
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 Raport Europejskich Urzędów Nadzoru w sprawie czynników ryzyka dla systemu finanso-
wego w UE 
W raporcie o czynnikach ryzyka dla systemu finansowego w UE Wspólny Komitet Europej-
skich Urzędów Nadzoru stwierdził, że sektor finansowy okazał się odporny na szoki wynika-
jące z pandemii COVID-19. Obecnymi wyzwaniami dla stabilności systemu finansowego UE 
są: pogorszenie otoczenia makroekonomicznego, wybuch wojny w Ukrainie, zaburzenia na 
rynkach finansowych, wzrost zagrożenia atakami cybernetycznymi oraz zaostrzanie polityki 
pieniężnej. 
więcej w pkt 6.1 

 Posiedzenie Rady Generalnej Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego 
W trakcie czerwcowego posiedzenia Rada Generalna Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemo-
wego (European Systemic Risk Board, ESRB) omówiła czynniki ryzyka dla stabilności finanso-
wej w UE z uwzględnieniem wojny w Ukrainie. Szczególną uwagę poświęcono zagrożeniom 
związanym z sektorem funduszy inwestycyjnych, rynkiem nieruchomości mieszkaniowych, 
kryptoaktywami i usługami z zakresu zdecentralizowanych finansów, a także ze zmianami 
klimatu. Rada Generalna wyraziła zgodę na publikację w lipcu br. raportów w sprawie oceny 
ryzyka funkcjonowania niebankowych instytucji pośrednictwa finansowego oraz w sprawie 
wpływu zmian klimatu na stabilność finansową. 
więcej w pkt 7.3 
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1. Komisja Europejska 

1.1. Kolejne emisje obligacji w ramach Next Generation EU 

Dnia 5 kwietnia 2022 r. KE pozyskała w imieniu UE kolejne 6 mld euro na instrument odbudowy 
gospodarczej Next Generation EU w ramach drugiej w 2022 r. konsorcjalnej emisji zielonych obli-
gacji. Są to 20-letnie obligacje, których termin zapadalności przypada na 4 lutego 2043 r. Jednocze-
śnie jest to ósma transakcja konsorcjalna, którą KE przeprowadziła w związku z Next Generation 
EU. 

Dnia 11 maja 2022 r. KE zdobyła następne 9 mld euro w ramach instrumentu odbudowy Next 
Generation EU. Tym razem pozyskane środki pochodzą ze sprzedaży 3-letnich obligacji o wartości 
6 mld euro, których termin zapadalności przypada na 4 lipca 2025 r., oraz dodatkowej transzy, 
o wartości 3 mld euro, wyemitowanych wcześniej 30-letnich obligacji, które staną się wymagalne 
6 lipca 2051 r. Tym samym KE po raz pierwszy przeprowadziła emisję 3-letnich obligacji, realizując 
strategię zdywersyfikowanego finansowania – w ten sposób KE wprowadziła na rynek obligacje 
w pełnym zakresie długoterminowych terminów zapadalności (od 3 do 30 lat). Suma ofert dla ob-
ligacji 30-letnich przekroczyła ponad 16-krotnie kwotę emisji i wyniosła ponad 48 mld euro. 

KE wyemitowała 21 czerwca br. zielone obligacje o wartości 5 mld euro w związku z dziesiątą 
transakcją konsorcjalną w ramach instrumentu odbudowy Next Generation EU. Subskrypcja na 
25-letnie obligacje z terminem zapadalności na dzień 4 lutego 2048 r. przekroczyła szacowane za-
interesowanie ponad sześciokrotnie. W pierwszej połowie 2022 r. KE wyemitowała łącznie 47,5 
mld euro, co przybliża ją do celu finansowania Next Generation EU w wysokości 50 mld euro. Od 
momentu uruchomienia funduszu odbudowy w czerwcu 2021 r. KE pozyskała 118,5 mld euro w 
długoterminowych obligacjach UE w ramach programu Next Generation EU, z czego 28 mld euro 
w zielonych obligacjach. 

Oprócz środków zdobytych w ramach Next Generation EU w okresie od stycznia do czerwca 
2022 r. KE pozyskała 1,5 mld euro w celu sfinansowania programów pomocy makrofinansowej, 
z czego 1,2 mld euro dotyczy nadzwyczajnej pomocy makrofinansowej dla Ukrainy. Uzupełnie-
niem tej kwoty było 2,17 mld euro pozyskanych w celu finansowania krótkoterminowych progra-
mów zatrudnienia w ramach unijnego instrumentu tymczasowego wsparcia krajów UE w celu 
zmniejszenia ryzyka bezrobocia (support to mitigate unemployment risks in an emergency, SURE). 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_22_2271
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_22_2271
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_22_2982
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_22_3888
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1.2. Ukierunkowane konsultacje dotyczące przeglądu rozporządzenia w sprawie 
funduszy rynku pieniężnego 

KE rozpoczęła 12 kwietnia br. konsultacje publiczne dotyczące przeglądu rozporządzenia w spra-
wie funduszy rynku pieniężnego (FRP) w celu dokonania kompleksowej oceny obecnych przepi-
sów regulujących funkcjonowanie FRP w UE. Rozporządzenie zobowiązuje KE do przygotowania 
sprawozdania z przeglądu przepisów dla Parlamentu Europejskiego (PE) i Rady UE do 21 lipca 
2022 r. Konsultacje są skierowane w szczególności do inwestorów i zarządzających FRP, a odpo-
wiedzi można składać do 20 maja 2022 r.  

1.3. Komunikat KE w sprawie zawieszenia wszystkich ceł na import z Ukrainy 

KE zaproponowała 27 kwietnia br. wsparcie gospodarcze dla Ukrainy w formie zawieszenia na 
rok ceł importowych na ukraiński eksport do UE w celu pobudzenia gospodarki ukraińskiej oraz 
pomocy ukraińskim producentom i eksporterom w trudnej sytuacji spowodowanej wojną z Rosją. 
Wniosek KE przewiduje również zawieszenie wszystkich unijnych środków antydumpingowych 
i ochronnych stosowanych wobec ukraińskiego eksportu stali. Rozwiązanie zaproponowane przez 
KE ma umożliwić Ukrainie utrzymanie pozycji handlowej na rynku międzynarodowym i dalsze 
pogłębianie stosunków handlowych z UE. 

1.4. Nowa umowa gwarancyjna KE i Europejskiego Banku Inwestycyjnego 

KE i Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) podpisały 10 maja br. umowę gwarancyjną, na mocy któ-
rej KE wesprze operacje finansowe EBI o wartości do 26,7 mld euro. Umowa umożliwi w perspek-
tywie najbliższych siedmiu lat realizację kluczowych inwestycji publicznych na całym świecie w 
ramach strategii Global Gateway1 w takich sektorach jak: czysta energia, infrastruktura cyfrowa i 
transportowa, opieka zdrowotna i edukacja. Jest to największa umowa gwarancyjna zawarta w 
ramach nowego Europejskiego Funduszu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Plus, ustanowio-
nego rozporządzeniem w sprawie instrumentu sąsiedztwa oraz współpracy międzynarodowej i 
rozwojowej – Globalny Wymiar Europy. Będzie ona wspierała finansowanie transformacji ekolo-
gicznej i cyfrowej w krajach partnerskich UE (w tym w państwach na etapie przedakcesyjnym) 
oraz realizację strategii Global Gateway. 

Umowa gwarancyjna umożliwi EBI finansowanie kluczowych inwestycji określonych w planach 
gospodarczo-inwestycyjnych UE na rzecz Bałkanów Zachodnich oraz regionów południowo-
wschodnich objętych polityką sąsiedztwa. Ponad dwie trzecie środków z tej gwarancji ma zostać 
przeznaczone na zmniejszenie ryzyka kredytowego związanego z inwestycjami w krajach objętych 
procesem rozszerzenia i polityką sąsiedztwa. Umowa umożliwi również finansowanie odbudowy 

 
1  Strategia Global Gateway – europejska strategia mająca wspierać inteligentne, czyste i bezpieczne połączenia w sektorach cy-

frowym, energetycznym i transportowym oraz wzmocnić systemy opieki zdrowotnej, edukacji i badań naukowych w skali 
globalnej. 

https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2022-money-market-funds_pl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1131&from=PL
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_22_2870
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Ukrainy po wojnie. Pozostałe środki zostaną wykorzystane na gwarantowanie pożyczek EBI prze-
znaczonych na projekty realizowane w Afryce Subsaharyjskiej, Azji, Ameryce Łacińskiej, pań-
stwach Karaibów i Pacyfiku. 

1.5. Prognozy gospodarcze KE  

W opublikowanych 16 maja br. wiosennych prognozach gospodarczych KE obniżyła perspektywy 
wzrostu PKB oraz podniosła prognozy inflacji w porównaniu z zimowymi prognozami z lutego 
br. W dokumencie podkreślono, że inwazja Rosji na Ukrainę przyniosła nowe wyzwania oraz na-
siliła dotychczasowe problemy, w tym m.in. silniejszą presję na wzrost cen towarów oraz ponowne 
zakłócenia w łańcuchach dostaw. Szacuje się, że PKB Unii utrzyma się na dodatnim poziomie 
dzięki znoszeniu obostrzeń wprowadzanych w związku z pandemią oraz wciąż obserwowanym 
efektom tymczasowych środków wsparcia publicznego, czyli m.in. dzięki ponownemu umożli-
wieniu świadczenia usług wymagających bliskiego kontaktu, poprawiającej się sytuacji na rynku 
pracy, mniejszej akumulacji oszczędności oraz środkom fiskalnym mającym na celu zrównoważe-
nie cen energii, wspierającym konsumpcję prywatną. Na inwestycje będzie pozytywnie oddziały-
wać pełne wdrożenie instrumentu na rzecz odbudowy i zwiększania odporności (Recovery and 
Resilience Facility, RRF) oraz towarzyszących mu reform. 

Ceny surowców energetycznych pozostają największym wyzwaniem zarówno dla gospodarki eu-
ropejskiej, jak i światowej. W połączeniu z niepewnością związaną z przerwami w łańcuchach do-
staw przekładają się one na wzrost cen żywności oraz innych podstawowych dóbr i usług, co skut-
kuje zmniejszeniem siły nabywczej gospodarstw domowych. 

KE przewiduje, że realny PKB w 2022 r. wzrośnie o 2,7% zarówno w UE, jak i w strefie euro, nato-
miast w 2023 r. o 2,3%. W zimowych prognozach było to odpowiednio 4,0% i 2,8% w UE oraz 4,0% 
i 2,7% w strefie euro. W odniesieniu do inflacji szacuje się, że w 2022 r. wzrośnie ona do poziomu 
6,8% w UE (z 2,9% w 2021 r.), natomiast w strefie euro do poziomu 6,1% (z 2,6% w 2021 r.). W zi-
mowych prognozach zakładano wzrost inflacji w 2022 r. w wysokości 3,5% w UE oraz 3,9% w stre-
fie euro. W 2023 r. inflacja powinna spaść do poziomu 3,2% w UE oraz 2,7% w strefie euro. 

Sytuacja na rynku pracy jest dobra i dalej się poprawia. Szacuje się, że stopa bezrobocia będzie 
dalej spadać i wyniesie w 2022 r. 6,7% w UE oraz 7,3% w strefie euro. W 2023 r. będzie się nadal 
obniżać do poziomu 6,5% w UE oraz 7,0% w strefie euro. 

Pomimo działań o charakterze fiskalnym podejmowanych w celu złagodzenia skutków wysokich 
cen energii i udzielania wsparcia uchodźcom z Ukrainy przewiduje się, że łączny deficyt sektora 
finansów publicznych w UE będzie nadal zmniejszał się w miarę dalszego wycofywania tymcza-
sowych środków wsparcia związanych z pandemią COVID-19. Szacuje się, że deficyt w UE spad-
nie z poziomu 4,7% PKB w 2021 r. do 3,6% PKB w 2022 r. oraz 2,5% PKB w 2023 r. Dla strefy euro 

https://ec.europa.eu/info/system/files/economy-finance/ip173_en.pdf
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będzie to 3,7% w 2022 r. oraz 2,5% w 2023 r. Zakłada się również, że poziom zadłużenia do PKB 
w 2022 r. spadnie w UE do ok. 87% PKB oraz 85% PKB w 2023 r., zaś w strefie euro odpowiednio 
do 95% oraz 93%. Jego poziom będzie jednak nadal wyższy niż przed pandemią. 

Ryzyka dla prognoz wzrostu gospodarczego oraz inflacji są związane przede wszystkim z dalszym 
przebiegiem wojny oraz jej wpływem na rynki energii. 

Prognozy gospodarcze dla Polski na lata 2022–2023: 
– PKB: 3,7% w 2022 r. oraz 3,0% w 2023 r.; 
– inflacja: 11,6% w 2022 r. oraz 7,3% w 2023 r.; 
– stopa bezrobocia: 4,1% w 2022 r. oraz 3,9% w 2023 r. 

1.6. REPowerEU – plan uniezależnienia UE od rosyjskich surowców energetycznych 

KE przedstawiła 18 maja br. plan RePowerEU, zapowiedziany w komunikacie z 8 marca br.2 Unie-
zależnienie się od rosyjskich surowców energetycznych ma być efektem: oszczędności energii, dy-
wersyfikacji dostaw gazu oraz przyspieszenia przechodzenia na energię odnawialną. 

W komunikacie RePowerEU KE przedstawiła plan uniezależnienia UE 
od rosyjskich surowców energetycznych, na który składa się: oszczędność 
energii, dywersyfikacja dostaw gazu oraz przyspieszenie wdrażania ener-
gii odnawialnej. KE zaproponowała m.in. zwiększenie celów efektywności 

energetycznej i udziału odnawialnych źródeł energii  
określonych w pakiecie „Gotowi na 55”. 

KE w szczególności proponuje zwiększenie celu efektywności energetycznej3, określonego w pa-
kiecie „Gotowi na 55”, z 9% do 13%, zachęca gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa do osz-
czędnego używania gazu i ropy naftowej, a także wzywa państwa członkowskie do wprowadza-
nia rozwiązań fiskalnych promujących oszczędzanie energii (m.in. obniżenie stawek VAT na okre-
ślone produkty i usługi). Państwa UE zwiększyły już także import LNG oraz dostawy rurociągami 
z innych kierunków. Utworzono również unijną platformę energetyczną, która umożliwi na zasa-
dach dobrowolności wspólne w skali UE zakupy gazu rurociągowego, LNG oraz wodoru. KE pla-
nuje wprowadzenie prawnego wymogu dywersyfikacji dostaw gazu przez państwa członkowskie. 
W zakresie energii odnawialnej KE proponuje zwiększenie określonego w pakiecie „Gotowi na 55” 
udziału odnawialnych źródeł energii w 2030 r. z 40% do 45%, m.in. poprzez podwojenie potencjału 
fotowoltaicznego oraz tempa rozmieszczania pomp ciepła, wprowadzenie obowiązku instalacji 
paneli słonecznych na wszystkich nowych budynkach, przyspieszenie i uproszczenie procedur 

 
2 Więcej na temat planu zarysowanego w marcowym komunikacie RePowerEU w „Przeglądzie Spraw Europejskich” z marca 

2022 r. 
3 W porównaniu z 2020 r. Rada uzgodniła zmniejszenie do 2030 r. o 9% zużycia energii na szczeblu UE. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_22_3131
https://energy.ec.europa.eu/communication-repowereu-plan-com2022230_en
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udzielania pozwoleń na instalację źródeł energii odnawialnej, a także przyspieszenie produkcji 
wodoru odnawialnego i biometanu. 

KE proponuje, aby plan był finansowany z RRF (225 mld euro), funduszu spójności (127 mld euro), 
wspólnej polityki rolnej (7,5 mld euro), a także ze środków funduszu innowacyjnego (3 mld euro) 
oraz sprzedaży uprawnień ETS z rezerwy stabilności rynkowej (20 mld euro). Ograniczona rozbu-
dowa w ramach transeuropejskich sieci energetycznych TEN-E dodatkowej infrastruktury gazo-
wej, mającej poprawić przesył surowca między państwami członkowskimi, ma zostać sfinanso-
wana z instrumentu „Łącząc Europę” (10 mld euro).  

1.7. Komunikat KE w sprawie długoterminowych planów odbudowy Ukrainy 

KE ogłosiła 19 maja br. plan długoterminowej odbudowy Ukrainy z wykorzystaniem nowego in-
strumentu finansowego, tj. Rebuild Ukraine Facility, w ramach którego będą przyznawane dotacje 
i pożyczki. Instrument ten miałby działać podobnie do unijnego funduszu pomocowego na rzecz 
walki z koronawirusem i być powiązany z inwestycjami i reformami. Potrzeby w zakresie odbu-
dowy Ukrainy byłyby pokrywane przez UE oraz innych partnerów międzynarodowych, np. part-
nerów G7 i G20. Ponadto plan przewiduje ustanowienie międzynarodowej platformy koordyna-
cyjnej kierowanej wspólnie przez KE oraz rząd Ukrainy. Parlament ukraiński i PE uczestniczyłyby 
w nim w charakterze obserwatorów. 

W komunikacie KE zapowiedziała również udzielenie Ukrainie krótkoterminowej pomocy makro-
finansowej w formie pożyczek w wysokości 9 mld euro. KE przekazała, że koszty odsetek będą 
pokrywane z budżetu UE, a środki wypłacane w transzach, z długim terminem zapadalności i pre-
ferencyjnymi stopami procentowymi. 

1.8. Zalecenia dla państw członkowskich w ramach semestru europejskiego 

KE zaprezentowała 23 maja br. dokumenty w ramach tzw. semestru europejskiego, tj. cyklu zarzą-
dzania gospodarczego w UE. Pakiet wiosenny 2022 obejmuje m.in.: 
 komunikat w sprawie głównych elementów tego pakietu; 
 zalecenia (country specific recommendations, CSRs) dla 27 państw członkowskich; 
 sprawozdania krajowe dla 27 państw członkowskich; 
 szczegółowe przeglądy sytuacji gospodarczej dla 12 państw członkowskich, tzw. in-depth 

reviews; 
 sprawozdanie na podstawie art. 126 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu UE dotyczące przestrze-

gania przez państwa członkowskie kryteriów długu i deficytu; 
 opinie w sprawie projektów planów budżetowych Niemiec i Portugalii; 
 wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie wytycznych dla polityk zatrudnienia w pań-

stwach członkowskich; 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_22_3121
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_3182
https://ec.europa.eu/info/system/files/2022_european_semester_spring_package_communication_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/2022-european-semester-country-specific-recommendations-commission-recommendations_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2022-european-semester-country-reports_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/macroeconomic-imbalances-procedure/depth-reviews_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/annual-draft-budgetary-plans-dbps-euro-area-countries/draft-budgetary-plans-2022_en
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 sprawozdanie z monitorowania postępów w realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ 
w kontekście działalności UE. 

Głównymi dokumentami pakietu są zalecenia dla poszczególnych krajów UE, których celem jest 
wskazanie, jak odpowiednio reagować na nowe wyzwania z zakresu polityki gospodarczej. W tym 
roku rekomendacje odnoszą się także do zmniejszenia zależności od paliw kopalnych przez re-
formy i inwestycje, zgodnie z priorytetami określonymi w planie REPowerEU i z Europejskim Zie-
lonym Ładem (EZŁ). W sprawie dyscypliny finansów publicznych KE stwierdziła, że są spełnione 
warunki dalszego stosowania ogólnej klauzuli wyjścia4 w 2023 r., która została przewidziana 
w pakcie stabilności i wzrostu, oraz zaprzestania jej użycia od 2024 r. 

KE zarekomendowała Polsce m.in.: 
1. utrzymanie w 2023 r. wzrostu wydatków budżetowych w zgodzie z neutralnym kursem 

polityki fiskalnej, z uwzględnieniem tymczasowego wsparcia gospodarstw domowych i 
przedsiębiorstw w związku ze wzrostem cen energii i falą migracji z Ukrainy; 

2. szybkie zakończenie negocjacji z KE w zakresie programowania wydatków w ramach po-
lityki spójności 2021−2027 w celu rozpoczęcia ich wdrażania; 

3. zwiększenie uczestnictwa w rynku pracy osób niezatrudnionych m.in. przez poprawę do-
stępności opieki nad dziećmi i opieki długoterminowej; dążenie do usunięcia barier dla 
stałych form zatrudnienia oraz podwyższenie jakości kształcenia odpowiadającego na po-
trzeby rynku pracy; 

4. zwiększenie odporności, dostępności i skuteczności systemu opieki zdrowotnej; wzmoc-
nienie potencjału innowacyjnego gospodarki m.in. przez wspieranie instytucji badaw-
czych i ich bliższą współpracę z biznesem; 

5. poprawę klimatu inwestycyjnego, w szczególności za pomocą ochrony niezawisłości są-
dów; zapewnienie skutecznych konsultacji społecznych i zaangażowania partnerów spo-
łecznych w proces tworzenia prawa; 

6. zmniejszenie uzależnienia gospodarki od paliw kopalnych m.in. przez usunięcie barier ad-
ministracyjnych i infrastrukturalnych, tak aby przyspieszyć wykorzystanie energii ze źró-
deł odnawialnych; poprawę długo- i średnioterminowego planowania strategicznego 
transformacji ekologicznej przez aktualizację krajowej polityki energetycznej zgodnie z ce-
lami EZŁ i REPowerEU. 

KE skierowała do państw członkowskich rekomendacje w zakresie polityki 
gospodarczej na najbliższe lata. Potwierdziła, że istnieją przesłanki, aby 
państwa członkowskie nadal prowadziły wspierającą politykę fiskalną, 

 
4 Ogólna klauzula wyjścia – zawarta w pakcie stabilności i wzrostu klauzula o „nieprzewidzianych wydarzeniach poza kontrolą 

rządu”. Pozwala państwom członkowskim na odstąpienie od wymogów budżetowych, które normalnie miałyby zastosowanie, 
a jednocześnie umożliwia KE i Radzie UE podjęcie niezbędnych środków koordynacji polityki w ramach paktu stabilności i 
wzrostu. 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/2022-european-semester-csr-poland_pl.pdf
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zastosowaną w walce z kryzysem wywołanym pandemią COVID-19, 
 ale ich obecne działania powinny zmierzać do zapewnienia stabilności w 

średnim okresie. 
 

KE opublikowała także sprawozdanie na podstawie art. 126 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu UE, 
którego celem jest ocena przestrzegania przez państwa członkowskie kryteriów deficytu i długu 
określonych w traktacie. Dotyczy ono wszystkich państw członkowskich z wyjątkiem Rumunii, 
która jest już objęta procedurą nadmiernego deficytu. Z analizy wynika, że kryterium deficytu nie 
zostało spełnione przez 17 państw członkowskich5: Austrię, Belgię, Bułgarię, Czechy, Niemcy, Es-
tonię, Grecję, Hiszpanię, Francję, Litwę, Łotwę, Maltę, Polskę, Słowenię, Słowację, Węgry i Włochy. 
Z kolei kryterium długu nie zostało spełnione przez Belgię, Francję, Włochy, Węgry i Finlandię. 

KE przeprowadziła także pogłębione analizy sytuacji gospodarczej w państwach, w których 
stwierdzono wcześniej występowanie nierównowagi makroekonomicznej. Chorwacja i Irlandia 
nie doświadczają już zakłóceń równowagi makroekonomicznej. We Francji, Hiszpanii, Holandii, 
Portugalii, Niemczech, Rumunii i Szwecji równowaga jest zakłócona, a Cypr, Grecja i Włochy 
wciąż doświadczają nadmiernych zakłóceń równowagi makroekonomicznej. 

Wraz z dokumentami dotyczącymi semestru europejskiego KE przyjęła również czternaste spra-
wozdanie ze wzmocnionego nadzoru w Grecji. Stwierdzono w nim, że mimo trudności spowodo-
wanych pandemią COVID-19 oraz rosyjską inwazją na Ukrainę greckie władze podjęły działania 
niezbędne do wywiązania się z uzgodnionych zobowiązań, które ten kraj przyjął wobec Euro-
grupy 22 czerwca 2018 r. i które miały zostać wypełnione do końca 2021 r. 

Ponadto KE opublikowała sprawozdania z nadzoru po zakończeniu programu dostosowań go-
spodarczych (post programme surveillance, PPS) na Cyprze, w Hiszpanii, Irlandii i Portugalii6. Ze 
sprawozdań wynika, że zdolność do spłaty zadłużenia każdego z tych państw członkowskich po-
zostaje stabilna. 

1.9. Ocena gospodarek państw objętych PPS 

W ramach nadzoru po zakończeniu programu dostosowań gospodarczych KE opublikowała 
23 maja br. raporty o stanie gospodarek Cypru, Hiszpanii, Irlandii i Portugalii. 

1.9.1. Ocena gospodarki Cypru 

W dwunastym raporcie o stanie gospodarki cypryjskiej w ramach PPS przedstawiono wyniki roz-
mów urzędników KE i EBC z przedstawicielami Cypru w dniach 11–21 marca 2022 r. Uczestniczyli 

 
5 Rumunia również nie spełnia kryterium deficytu, ale nie jest ujęta w sprawozdaniu. 
6 Więcej na temat oceny gospodarek objętych PPS w pkt 1.9. 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/com_2022_630_final_v3.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/ip164_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/ip164_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/ip175_en_0.pdf
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w nich również pracownicy Europejskiego Mechanizmu Stabilności (European Stability Mecha-
nism, ESM) oraz Międzynarodowego Funduszu Walutowego. 

Gospodarka Cypru mocno odbiła po recesji związanej z pandemią COVID-19. Realny PKB, który 
w 2020 r. spadł o 5%, w 2021 r. wzrósł o 5,5%, do czego przyczynił się zarówno popyt krajowy, jak 
i zewnętrzny. W wiosennych prognozach gospodarczych w porównaniu z prognozami zimowymi 
z lutego br. KE obniżyła poziom wzrostu PKB na Cyprze o 1,8 pkt proc. do poziomu 2,3%. Oczekuje 
się, że inwazja Rosji na Ukrainę i wprowadzone sankcje będą miały negatywny wpływ na tury-
stykę, usługi finansowe i biznesowe. Ponadto przewidywany wzrost inflacji do poziomu 5,2% w 
2022 r., głównie z powodu rosnących cen ropy, zmniejszy siłę nabywczą, co negatywnie przełoży 
się na konsumpcję prywatną. W 2023 r. realny PKB powinien wzrosnąć o 3,5%, jednak utrzymująca 
się niepewność związana z agresją Rosji na Ukrainę, sankcjami nałożonymi na Rosję oraz dalszym 
rozwojem sytuacji pandemicznej może negatywnie wpłynąć na prognozy wzrostu gospodarczego. 

Sytuacja finansów publicznych Cypru znacznie się poprawiła w 2021 r., jednak konsekwencje ro-
syjskiej inwazji na Ukrainę mogą pogorszyć perspektywy fiskalne. W 2021 r. deficyt sektora insty-
tucji rządowych i samorządowych zmniejszył się do poziomu 1,7% PKB w 2021 r. z 5,8% PKB w 
2020 r. w wyniku ożywienia gospodarczego, które przełożyło się na wzrost dochodów rządowych 
o 17% przy jednoczesnym ograniczeniu wydatków rządowych o 6,1%. W 2022 r. oczekuje się dal-
szej nieznacznej poprawy stanu finansów publicznych kraju, a deficyt sektora finansów publicz-
nych będzie dalej zmniejszał się do poziomu 0,3% w 2022 r. i 0,2% w 2023 r. 

W dokumencie podkreślono, że sektor finansowy dobrze poradził sobie podczas kryzysu wywo-
łanego pandemią. Pozycje kapitałowe banków są silne, a płynność w sektorze pozostaje wysoka. 
Osiągnięto znaczne postępy w obniżaniu liczby kredytów zagrożonych (non-performing loans, 
NPLs). Główne ryzyko dla sektora finansowego związane z agresją Rosji na Ukrainę dotyczy ne-
gatywnego wpływu inwazji na sektor turystyczny ze względu na ekspozycje banków na ten sek-
tor. 

Zdolność Cypru do obsługi zadłużenia wobec ESM została oceniona jako dobra. W raporcie wska-
zano również, że wskaźnik długu publicznego do PKB spadł w 2021 r. do poziomu 103,6% z po-
ziomu 115% w 2020 r. Przewiduje się, że w 2022 r. wskaźnik ten, wspierany przez wzrost PKB 
i nadwyżki pierwotne, obniży się do 93,9%, a następnie do 88,8% w 2023 r. 

1.9.2. Ocena gospodarki Hiszpanii 

Na początku marca br. pracownicy KE i EBC odbyli wirtualne spotkania z przedstawicielami ad-
ministracji hiszpańskiej, czego wynikiem jest opublikowany 23 maja 2022 r. raport na temat stanu 
gospodarki Hiszpanii.  

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/ip174_en.pdf
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Mimo trudnej sytuacji polityczno-gospodarczej w Europie w Hiszpanii można zaobserwować oży-
wienie gospodarcze. Według prognoz KE gospodarka kraju wzrośnie w 2022 r. o 4%, a w 2023 r. o 
3,4%. Przeważa jednak ryzyko pogorszenia się sytuacji ze względu na silną zależność hiszpańskiej 
gospodarki od podaży i popytu w UE. 

Stabilne przychody z podatków napędzają odbudowę finansów publicznych, ale podwyższony 
poziom zadłużenia przy scenariuszu rosnącej niestabilności i wysokiej niepewności pozostaje źró-
dłem niepewności w kontekście spłaty zobowiązań finansowych w ramach ESM. W 2021 r. Hisz-
pania odnotowała wzrost dochodów podatkowych o 15,3%, co wpłynęło na redukcję deficytu sek-
tora finansów publicznych. Zdaniem KE deficyt będzie malał i wyniesie 4,9% PKB w 2022 r. i 4,4% 
w 2023 r. Po stronie wydatków dostrzeżono ryzyko płynące z powiązania rent i emerytur z pozio-
mem inflacji, co może skutkować wyższymi wydatkami, niż przewidywano, ponieważ presja in-
flacyjna pozostaje wysoka. KE prognozuje stopniowy spadek wskaźnika długu publicznego do 
PKB ze 115,1% w 2022 r. do 113, 7% w 2023 r. 

Hiszpański sektor bankowy dobrze przetrwał pandemię, ale nadal wymaga obserwacji, zwłaszcza 
w obliczu potencjalnych skutków wtórnych rosyjskiej agresji na Ukrainę dla gospodarki regionu. 
Wskaźnik NPLs spadł do 4,35% na koniec września 2021 r., jednak jakość aktywów może pogor-
szyć się po całkowitym wycofaniu środków wsparcia publicznego. W 2021 r. hiszpańskie banki 
odnotowały wzrost rentowności m.in. dzięki zmniejszeniu rezerw na straty kredytowe, a kapitali-
zacja sektora bankowego ponownie się poprawiła. 

1.9.3. Ocena gospodarki Irlandii 

Szesnasta misja oceniająca gospodarkę irlandzką w ramach nadzoru po zakończeniu programu 
dostosowań gospodarczych w Irlandii odbyła się w dniach 28–31 marca 2022 r. w formie wi-
deokonferencji. Uczestniczyli w niej przedstawiciele KE, EBC i – w zakresie mechanizmu wcze-
snego ostrzegania – także przedstawiciele ESM. Jej wynikiem jest raport opublikowany 23 maja br.  

Na początku 2022 r. gospodarka irlandzka kontynuowała silny wzrost w związku z ożywieniem 
konsumpcji prywatnej i stałą poprawą na rynku pracy. Zamknięto większość programów pomo-
cowych uruchomionych do walki z pandemią, a sektory najbardziej dotknięte jej skutkami odno-
towywały poprawę sytuacji. Z powodu rosyjskiej inwazji na Ukrainę, wyższej inflacji oraz obniżo-
nych prognoz wzrostu w gospodarkach będących głównymi partnerami handlowymi Irlandii 
przewiduje się jednak, że wzrost gospodarczy Irlandii będzie niższy, niż pierwotnie zakładano, 
i osiągnie 5,4% w 2022 r. oraz 4,4% w 2023 r.  

Perspektywy dla finansów publicznych są korzystne, m.in. dzięki nieoczekiwanie wysokim wpły-
wom podatkowym. Irlandzki sektor finansowy pozostaje stabilny. Po startach w 2020 r. banki 

https://ec.europa.eu/info/publications/post-programme-surveillance-report-ireland-spring-2022_en
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odnotowały umiarkowane zyski w 2021 r. oraz zmniejszały poziom wskaźnika NPLs. Z kolei po-
zabankowe instytucje finansowe wciąż intensywnie się rozwijały.  

Ryzyko dla zdolności obsługi przez Irlandię jej zadłużenia w ramach ESM oceniane jest jako niskie.  

1.9.4. Ocena gospodarki Portugalii 

W opublikowanym 23 maja br. raporcie o stanie gospodarki Portugalii przedstawiono wyniki pięt-
nastego spotkania przedstawicieli KE, EBC i władz portugalskich w ramach PPS. Odbyło się ono 
między 21 a 28 marca 2022 r. 

W dokumencie oceniono, że gospodarka portugalska powoli odradza się po spowolnieniu wyni-
kającym z pandemii COVID-19. W 2021 r. PKB kraju wzrósł o 4,9%. Zakłada się, że negatywny 
wpływ wojny w Ukrainie na wzrost PKB i bezrobocia w Portugalii będzie ograniczony z uwagi na 
dalekie położenie kraju od regionów objętych działaniami wojennymi. 

Banki portugalskie odnotowały dobre wyniki finansowe za 2021 r., ponieważ rentowność się po-
prawiła, a wskaźniki wypłacalności pozostały stabilne. Perspektywy dla sektora finansowego po-
zostają pozytywne, mimo że nadal zmaga się on z kilkoma problemami, w tym wysokim odset-
kiem NPLs (3,9% w trzecim kwartale 2021 r., tj. o 1 pkt proc. więcej niż średnia unijna w tym sa-
mym okresie). Zakończenie moratoriów na spłatę kredytów we wrześniu 2021 r. nie spowodowało 
gwałtownego wzrostu liczby niespłacanych kredytów głównie dlatego, że kredytobiorcy skorzy-
stali z poprawiającej się sytuacji gospodarczej. 

Portugalia pozostaje na ścieżce poprawy finansów publicznych. Stosunek długu do PKB zmalał 
w 2021 r. i osiągnął 127,4 %. Eksperci przewidują, że wskaźnik ten nadal będzie spadał, by w 2023 r. 
wrócić do poziomu sprzed pandemii COVID-19. 

W ogólnej ocenie autorów raportu Portugalia zachowała zdolność do spłaty zadłużenia w ramach 
ESM. 

1.10. Raporty o konwergencji KE i EBC 

Dnia 1 czerwca br. opublikowano przygotowane przez KE i EBC raporty o konwergencji (na pod-
stawie art. 140 Traktatu o funkcjonowaniu UE (TFUE))7. W raportach oceniono postępy siedmiu 
państw członkowskich spoza strefy euro, tj. Bułgarii, Chorwacji, Czech, Polski, Rumunii, Szwecji i 
Węgier, na drodze do przyjęcia wspólnej waluty. Obie instytucje zbadały stopień trwałej zbieżno-
ści gospodarczej oraz zgodności prawa krajowego z traktatami i ze statutem ESBC i EBC. W 

 
7 Zgodnie z art. 140 TFUE raporty są przygotowywane przynajmniej raz na dwa lata oraz każdorazowo na wniosek państwa 

członkowskiego UE zamierzającego przyjąć euro. EBC i KE przedkładają je Radzie Unii Europejskiej. W tym roku badanie 
zbieżności gospodarczej i prawnej przeprowadzono w ramach regularnej oceny (cykl dwuletni). 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/ip176_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/IP_22_3312
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ecb.pr220601_1%7E207feb131d.pl.html
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raportach zawarto bardziej szczegółową ocenę Chorwacji, która ogłosiła, że zamierza wprowadzić 
euro z dniem 1 stycznia 2023 r. 

W opublikowanych dokumentach zwrócono uwagę, że kryzys COVID-19 doprowadził do znacz-
nego spadku aktywności gospodarczej w 2020 r., ale w 2021 r. we wszystkich badanych krajach 
nastąpiło silne ożywienie gospodarcze. Jednocześnie podkreślono, że inwazja Rosji na Ukrainę 
osłabiła tegoroczny wzrost PKB oraz przyczyniła się do znacznego wzrostu inflacji we wszystkich 
analizowanych państwach. Zaznaczono przy tym, że na obecnym etapie jest jeszcze za wcześnie 
na ocenę, jak pandemia COVID-19 i wojna w Ukrainie wpłyną na ścieżkę konwergencji, a oddzia-
ływanie to będzie można w pełni ocenić dopiero ex post. 

W raportach o konwergencji KE i EBC zbadano stopień trwałej zbieżno-
ści gospodarczej ze strefą euro siedmiu państw członkowskich UE niena-
leżących do obszaru wspólnej waluty. Dokonano także oceny zgodności 
ustawodawstwa obowiązującego w tych państwach z traktatami oraz ze 

statutem ESBC i EBC. Na podstawie przeprowadzonej analizy KE i EBC 
uznały, że jedynie Chorwacja spełnia warunki przyjęcia euro. 

Na podstawie przeprowadzonej analizy zarówno KE, jak i EBC uznały, że jedynie Chorwacja speł-
nia obecnie warunki przyjęcia euro. Poniżej przedstawiono ocenę KE i EBC wypełnienia poszcze-
gólnych kryteriów gospodarczych: 
 kryterium stabilności cen (gdzie wartość referencyjna wyniosła 4,9% w okresie maj 2021 r. – 

kwiecień 2022 r.) spełniły jedynie Chorwacja i Szwecja. W Bułgarii, Czechach, Polsce, Rumunii 
i na Węgrzech stopa inflacji była wyraźnie wyższa od wartości referencyjnej; 

 kryterium dotyczące sytuacji finansów publicznych (czyli brak nadmiernego deficytu i za-
dłużenia) w 2021 r. spełniły wszystkie państwa poza Rumunią (z powodu deficytu wynoszą-
cego 7,1% PKB versus dopuszczalne 3%), która jest jedynym państwem członkowskim UE ob-
jętym procedurą nadmiernego deficytu8. W porównaniu z 2020 r. sytuacja budżetowa w 2021 r. 
poprawiła się we wszystkich badanych krajach z wyjątkiem Bułgarii i Czech. Wskaźniki za-
dłużenia dla Chorwacji i Węgier wprawdzie przekroczyły wartość referencyjną (60% PKB), 
wynosząc odpowiednio 79,8% PKB i 76,8% PKB, ale wykazywały trend spadkowy; 

 kryterium stabilności kursu walutowego zostało spełnione przez Bułgarię i Chorwację. Wa-
luty tych państw uczestniczyły przez większą część okresu referencyjnego, trwającego od 26 
maja 2020 r. do 25 maja 2022 r., w mechanizmie kursów walutowych ERM II. Kurs kuny chor-
wackiej wykazywał niską zmienność i był bliski parytetu centralnego, a kurs lewa bułgarskiego 
nie odbiegał od parytetu centralnego. Kursy walut pozostałych państw objętych badaniem, 

 
8 W trzech innych badanych krajach – w Bułgarii, Czechach i na Węgrzech – wskaźnik deficytu przekroczył w 2021 r. wartość 

referencyjną (3% PKB), ale KE nie otworzyła żadnej nowej procedury dotyczącej nadmiernego deficytu ze względu na zastoso-
wanie ogólnej klauzuli wyjścia. 
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z wyjątkiem kursu leja rumuńskiego, wykazywały stosunkowo wysoką zmienność wobec 
kursu euro; 

 kryterium długoterminowych stóp procentowych (gdzie wartość referencyjna wyniosła 2,6%) 
nie zostało spełnione przez Polskę, Rumunię i Węgry. W przypadku Polski i Węgier średnia 
12-miesięczna długoterminowa stopa procentowa, wynosząca odpowiednio 3% i 4,1%, była 
wyższa od wartości referencyjnej, natomiast w Rumunii wyniosła 4,7% i była wyraźnie wyższa 
od wartości referencyjnej. 

W odniesieniu do konwergencji prawnej, zarówno KE, jak i EBC oceniły, że Chorwacja jest jedy-
nym spośród badanych krajów, w którym ramy prawne całkowicie spełniają warunki wprowa-
dzenia euro określone w TFUE oraz Statucie EBC i ESBC. 

W przypadku Polski średnia stopa inflacji od maja 2020 r. do kwietnia 2021 r. wyraźnie przekro-
czyła wartość referencyjną i wyniosła 7%. KE oczekuje stopniowego dalszego wzrostu inflacji 
w nadchodzących miesiącach, przede wszystkim na skutek wyższych cen surowców, rozszerzenia 
presji cenowej na inne kategorie produktów oraz dalszego pogorszenia problemów z zaopatrze-
niem w wyniku konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Jeśli chodzi o kryterium fiskalne, to Polska nie 
jest objęta procedurą nadmiernego deficytu, jednak wiosenna prognoza gospodarcza KE z 2022 r. 
przewiduje przekroczenie dopuszczalnego deficytu budżetowego w 2022 i 2023 r. (odpowiednio 
4% i 4,4% PKB), w związku z obciążeniem kosztami pomocy uchodźcom z Ukrainy, wyższymi 
kosztami odsetkowymi, tymczasowymi ulgami w odpowiedzi na wysokie ceny energii i żywności 
oraz niższymi przychodami z tytułu reformy podatku dochodowego. Jednocześnie KE prognozuje 
znaczną poprawę wskaźnika długu publicznego (spadek do 50,8% i 49,8% PKB odpowiednio 
w 2022 r. i 2023 r.). W analizowanym okresie średnia długoterminowa stopa procentowa wyniosła 
w Polsce 3%.  

1.11. Propozycja budżetu UE na 2023 r. 

KE zaproponowała 7 czerwca br. budżet UE na 2023 r. w wysokości 185,6 mld euro, który ma 
zostać uzupełniony szacunkową kwotą 113,9 mld euro w formie dotacji w ramach Next Generation 
EU. Środki z budżetu mają służyć odbudowie i modernizacji UE oraz wzmocnieniu statusu Europy 
jako silnego podmiotu na arenie międzynarodowej. KE proponuje w szczególności przeznaczyć: 
 103,5 mld euro w formie dotacji z Next Generation EU w ramach instrumentu na rzecz odbu-

dowy i zwiększania odporności, 
 53,6 mld euro na wspólną politykę rolną i 1,1 mld euro na Europejski Fundusz Morski, Ry-

backi i Akwakultury, 
 46,1 mld euro na rozwój regionalny i spójność regionalną, 
 14,3 mld euro na wsparcie partnerów UE i interesów na arenie międzynarodowej, 
 13,6 mld euro na badania naukowe i innowacje, 
 4,8 mld euro na europejskie inwestycje strategiczne. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_22_3473
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Projekt budżetu na 2023 r. jest częścią długoterminowego budżetu UE przyjętego przez szefów 
państw i rządów pod koniec 2020 r. i ma na celu realizację jego priorytetów. Znaczna część środ-
ków zostanie zatem przeznaczona na przeciwdziałanie zmianie klimatu zgodnie z celem, jakim 
jest wydatkowanie 30% budżetu długoterminowego i instrumentu odbudowy Next Generation EU 
na ten właśnie obszar polityki. 

Jednocześnie KE przedstawia roczne sprawozdanie z zarządzania i wykonania dotyczące budżetu 
UE na 2021 r. Ogółem w 2021 r. na walkę ze zmianą klimatu wydano 34,6% środków z budżetu UE 
i Next Generation EU, tj. 146 mld euro. 

1.12. Postępowania KE przeciwko Wielkiej Brytanii dotyczące uchybienia 
zobowiązaniom w związku z nieprzestrzeganiem protokołu 
północnoirlandzkiego 

Dnia 15 czerwca br. KE poinformowała o przejściu do drugiego etapu postępowania przeciwko 
Wielkiej Brytanii w sprawie uchybienia zobowiązaniom, czyli nieprzestrzegania przez to państwo 
istotnych części protokołu północnoirlandzkiego. Postępowanie to zostało wszczęte przez KE 15 
marca 2021 r. w wyniku niewłaściwego – w ocenie KE – wdrożenia przez Wielką Brytanię proto-
kołu, przede wszystkim w zakresie wymogów dotyczących świadectw przepływu produktów 
rolno-spożywczych. W zeszłym roku postępowanie zawieszono, aby stworzyć przestrzeń do szu-
kania wspólnych rozwiązań z Wielką Brytanią. KE uznała jednak, że od lutego br. Wielka Brytania 
nie wykazuje chęci do zaangażowania się w konstruktywne dyskusje. Ponadto 13 czerwca br. rząd 
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej złożył w Izbie Gmin projekt ustawy 
pozwalającej na jednostronne wprowadzenie zmian do protokołu północnoirlandzkiego. W 
związku z tym KE podjęła decyzję o wydaniu uzasadnionej opinii (tj. formalnego wezwania do 
zapewnienia zgodności z prawem UE), a tym samym o przejściu do drugiego etapu postępowania 
naruszeniowego. Jeżeli w ciągu najbliższych dwóch miesięcy Wielka Brytania nie podejmie dzia-
łań w celu skorygowania uchybienia wskazanego w uzasadnionej opinii, KE rozważy skierowanie 
sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE. 

KE podjęła również decyzję o formalnym rozpoczęciu dwóch nowych postępowań przeciwko 
Wielkiej Brytanii w sprawie uchybienia zobowiązaniom wynikającym z zapisów protokołu pół-
nocnoirlandzkiego. Pierwsze z nich dotyczy niedopełnienia obowiązków wynikających z unijnych 
przepisów sanitarnych i fitosanitarnych. KE oceniła, że Wielka Brytania nie przeprowadza nie-
zbędnych kontroli oraz nie zapewnia odpowiedniego personelu i infrastruktury w punktach kon-
troli granicznej w Irlandii Północnej. Ponadto Wielka Brytania wydała wytyczne, które skutkują 
odstąpieniem od stosowania przepisów prawa UE w wyżej wymienionych obszarach, mimo że  
wcześniej zobowiązała się je przestrzegać. Przedmiotem drugiego z wszczętych obecnie postępo-
wań jest natomiast nieprzekazanie przez Wielką Brytanię pełnych danych statystycznych dotyczą-
cych handlu w odniesieniu do Irlandii Północnej. KE przesłała Wielkiej Brytanii pismo z 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_22_3676
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wezwaniem do przeprowadzenia szybkich działań naprawczych w celu przywrócenia zgodności 
z warunkami protokołu. Wielka Brytania ma dwa miesiące na udzielenie szczegółowej odpowie-
dzi na pismo. 

KE zadeklarowała gotowość do podjęcia dalszych działań w ramach postępowań naruszeniowych 
przeciwko Wielkiej Brytanii, jak również gotowość do wypracowania z władzami Wielkiej Brytanii 
rozwiązań, które mieściłby się w ramach protokołu północnoirlandzkiego. 

1.13. Wnioski po konferencji w sprawie przyszłości Europy 

KE opublikowała 17 czerwca br. komunikat, w którym dokonała analizy propozycji zaprezento-
wanych w trakcie konferencji w sprawie przyszłości Europy9. W dokumencie przedstawiono po-
tencjalne działania w podziale na cztery kategorie: i) inicjatywy dotyczące już realizowanych przez 
KE propozycji legislacyjnych (np. europejskie prawo o klimacie); ii) propozycje już przedstawione 
przez KE, do których przyjęcia wzywa się PE i Radę (np. nowy pakt o migracji); iii) planowane 
działania, które przyczynią się do realizacji wniosków z konferencji (np. akt o wolności mediów) 
oraz iv) nowe inicjatywy lub obszary prac inspirowane propozycjami, wchodzące w zakres kom-
petencji KE (np. kwestie związane ze zdrowiem psychicznym). KE zapowiedziała, że jesienią 2022 
r. zorganizuje wydarzenie, w trakcie którego obywatele uzyskają informacje zwrotne na temat pro-
jektów podjętych w wyniku konferencji. 

1.14. Wspólne oświadczenie KE i rządu Norwegii w sprawie wzmocnienia 
współpracy energetycznej 

Dnia 23 czerwca br. KE uzgodniła z rządem Norwegii dalsze zacieśnianie współpracy w obszarze 
energetyki, w celu zapewnienia dodatkowych krótko- i długoterminowych dostaw gazu z Norwe-
gii do UE. W komunikacie opublikowanym po spotkaniu przedstawicieli KE: Fransa Timmer-
mansa, wiceprzewodniczącego wykonawczego KE do spraw Europejskiego Zielonego Ładu i Ka-
dri Simson, komisarz do spraw energii, z Terje Aaslandem, ministrem energetyki Norwegii, odno-
towano, że dostawy z Norwegii zabezpieczają ok. 25% zużycia gazu w krajach UE, znacząco przy-
czyniając się do europejskiego bezpieczeństwa energetycznego. Ponadto zwrócono uwagę, że UE 
jest głównym rynkiem eksportowym dla norweskiego sektora gazowego i naftowego, a także 
wskazano na potencjał przyszłej współpracy UE i Norwegii w zakresie morskiej energii odnawial-
nej i wodoru oraz wychwytywania i składowania dwutlenku węgla. 

Uczestnicy spotkania zgodzili się, że w obliczu wysokiej wydajności produkcji gazu w Norwegii, 
istnieje duży potencjał zwiększenia sprzedaży tego surowca do UE w 2022 r. i dostarczenia blisko 
100 kWh dodatkowej energii na rynek europejski. Jednocześnie uznano, że Norwegia może pozo-
stać ważnym dostawcą gazu dla UE również w dłuższej perspektywie, tj. po 2030 r. 

 
9 Inicjatywa mająca na celu dialog instytucji UE ze społeczeństwem obywatelskim. Więcej na temat konferencji w pkt 8.1. 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication_1.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_22_3975
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Przedstawiciele KE zadeklarowali, że UE popiera plany Norwegii dotyczące zwiększenia eksplo-
atacji złóż ropy naftowej i gazu. 
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2. Rada Unii Europejskiej 

2.1. Posiedzenie Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych, 5 kwietnia 2022 r. 

Rada omówiła m.in.: i) postępy we wdrażaniu sankcji nałożonych przez UE na Rosję, skuteczność 
wprowadzania restrykcji oraz możliwości ich zaostrzenia; ii) usprawnienie europejskiej infrastruk-
tury finansowej na rzecz rozwoju; iii) prace nad opodatkowaniem grup przedsiębiorstw wielona-
rodowych; iv) stan wdrażania przepisów o usługach finansowych. 

Podczas spotkania Rada przyjęła konkluzje w sprawie strategicznej autonomii europejskiego sek-
tora gospodarczego i finansowego. W konkluzjach rozwinięto komunikat KE ze stycznia 2021 r. 
pt. „Europejski system gospodarczy i finansowy: wspieranie otwartości, wytrzymałości i odpor-
ności”. Przywołano ponadto deklarację wersalską z 10 i 11 marca 2022 r., w której szefowie państw 
i rządów UE zobowiązali się do przyjęcia większej odpowiedzialności za bezpieczeństwo UE i 
podjęcia dalszych zdecydowanych kroków w kierunku budowania europejskiej suwerenności 
oraz opracowania nowego modelu wzrostu i inwestycji do 2030 r. 

W konkluzjach Rada wskazała trzy filary strategii nakierowanej na osiągnięcie przez UE autonomii 
gospodarczej i finansowej przy jednoczesnym zachowaniu otwartej gospodarki, globalnej współ-
pracy z partnerami oraz konkurencyjności, tj.: 
 zapewnienie silniejszej międzynarodowej roli euro, m.in. poprzez wzmocnienie i pogłębienie 

unii gospodarczej i walutowej, a także promowanie globalnego stosowania euro oraz instru-
mentów denominowanych w euro; 

 zagwarantowanie odporności sektora finansowego m.in. poprzez dokończenie budowy unii 
bankowej, pogłębienie unii rynków kapitałowych oraz wzmocnienie infrastruktury rynku fi-
nansowego; 

 opracowanie skutecznego mechanizmu zarządzania sankcjami, zakładającego ich koordyna-
cję przez państwa członkowskie w celu jednolitego stosowania i egzekwowania sankcji unij-
nych i zwalczania ich obchodzenia, a także ochrona systemu finansowego i gospodarczego 
UE przed eksterytorialnymi skutkami stosowania sankcji przez państwa trzecie i innymi szko-
dliwymi praktykami. 
 

2.2. Wstępne porozumienie w sprawie rozporządzenia dotyczącego odporności 
cyfrowej sektora finansowego 

Rada UE poinformowała w swoim komunikacie z 11 maja br. o wstępnym porozumieniu prezy-
dencji Rady (od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r. sprawowała ją Francja) i PE w sprawie projektu 
rozporządzenia o operacyjnej odporności cyfrowej (Digital Operational Resilience Act, DORA). 

https://www.consilium.europa.eu/pl/meetings/ecofin/2022/04/05/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6301-2022-INIT/en/pdf
https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2022/05/11/digital-finance-provisional-agreement-reached-on-dora/
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Przyszłe rozporządzenie ma na celu zapewnienie zdolności sektora finansowego w Europie do 
utrzymania odporności na wypadek poważnych zakłóceń operacyjnych.  

DORA określa jednolite wymagania dotyczące bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych 
firm, organizacji działających w sektorze finansowym oraz innych krytycznych podmiotów, które 
świadczą na ich rzecz usługi związane z technologiami informacyjno-telekomunikacyjnymi, takich 
jak platformy chmurowe lub usługi analizy danych. Wymogi te są jednolite dla wszystkich państw 
członkowskich UE. Głównym celem jest zapobieganie zagrożeniom cybernetycznym i ich łagodze-
nie. 

KE przedstawiła projekt rozporządzenia DORA 24 września 2020 r. Jest to część większego pakietu 
dotyczącego finansów cyfrowych, którego celem jest stworzenie otoczenia sprzyjającego rozwo-
jowi technologicznemu oraz zapewniającego stabilność finansową i ochronę konsumentów10. 

2.3. Wstępne porozumienie w sprawie cyberbezpieczeństwa i odporności UE 

W dniu 13 maja br. Rada UE poinformowała w swoim komunikacie o wstępnym porozumieniu 
w sprawie projektu dyrektywy dotyczącej środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cy-
berbezpieczeństwa na terytorium Unii (Directive on Security of Network and Information Systems, 
NIS2). Dyrektywa NIS2 ustanowi podstawowe normy zarządzania cyberryzykiem i zasady doty-
czące obowiązków sprawozdawczych we wszystkich objętych nią sektorach (m.in. energetyka, 
transport, ochrona zdrowia i infrastruktura cyfrowa). 

2.4. Posiedzenie Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych, 24 maja 2022 r. 

Ministrowie finansów i gospodarki państw UE dyskutowali m.in. o możliwych działaniach mają-
cych na celu złagodzenie skutków wojny w Ukrainie dla gospodarki.  

Podczas posiedzenia przedstawiono prezentację KE na temat stanu wdrażania RRF, co było tema-
tem późniejszej dyskusji ministrów. Dwa państwa UE – Bułgaria i Szwecja – otrzymały 3 maja 
2022 r. zgodę na wykorzystanie unijnych środków odbudowy i zwiększania odporności do 
wzmocnienia swoich gospodarek i zaradzenia skutkom pandemii COVID-19. Plan Bułgarii prze-
widuje dotacje w wysokości 6,3 mld euro, a Szwecji – w wysokości 3,3 mld euro. Jak dotąd zostały 
przyjęte krajowe plany odbudowy i zwiększania odporności przedstawione przez 24 państwa, 
które teraz będą mogły wykorzystać środki RRF na finansowanie kluczowych inwestycji i reform.  

 
10 Więcej na ten temat w „Przeglądzie Spraw Europejskich” z sierpnia–października 2020 r. 

https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2022/05/13/renforcer-la-cybersecurite-et-la-resilience-a-l-echelle-de-l-ue-accord-provisoire-du-conseil-et-du-parlement-europeen/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/ecofin/2022/05/24/
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W trakcie spotkania odbyła się także dyskusja na temat RePowerEU – opublikowanego 18 maja br. 
planu ograniczenia zależności od rosyjskich paliw kopalnych oraz transformacji ekologicznej11. 
Omawiano m.in. rozwiązania strukturalne w odpowiedzi na kryzys energetyczny. 

2.5. Stanowisko negocjacyjne w sprawie europejskich długoterminowych funduszy 
inwestycyjnych 

Rada UE uzgodniła 24 maja br. stanowisko negocjacyjne w odniesieniu do opublikowanych przez 
KE w listopadzie 2021 r. projektowanych zmian do rozporządzenia w sprawie europejskich dłu-
goterminowych funduszy inwestycyjnych (European long-term investment funds, ELTIF). Celem pro-
pozycji KE jest zwiększenie atrakcyjności funduszy ELTIF dla inwestorów i ich znaczenia jako do-
datkowego źródła finansowania dla przedsiębiorstw w UE oraz ułatwienie inwestorom detalicz-
nym inwestowania w fundusze ELTIF przy jednoczesnym zagwarantowaniu im wysokiego po-
ziomu ochrony.  

2.6. Konkluzje Rady dotyczące VIII sprawozdania KE na temat europejskiej 
polityki spójności 

W dniu 2 czerwca 2022 r. Rada UE zatwierdziła konkluzje dotyczące VIII sprawozdania KE na 
temat europejskiej polityki spójności. Główne poruszone w nich tematy dotyczą: 
 Doprecyzowania priorytetów: zdaniem Rady inwestycje powinny wpisywać się w możli-

wości wzrostu oferowane przez transformację ekologiczno-cyfrową, tak by nie powsta-
wały nowe dysproporcje rozwojowe. 

 Spójności w wymiarze lokalnym 
a) Rada podkreśliła, jak ważny jest lokalny wymiar polityki spójności i przypomniała, że 

należy zwrócić szczególną uwagę na obszary wiejskie i przechodzące przemiany prze-
mysłowe oraz na regiony, które cierpią z powodu poważnych i trwałych niekorzystnych 
uwarunkowań przyrodniczych lub demograficznych.  

b) Rada zaleciła, aby dalej zwracać uwagę na niektóre regiony o średnim dochodzie, które 
od lat doświadczają stagnacji lub recesji. Polityka spójności powinna im pomóc znaleźć 
nowe źródła wzrostu oraz chronić inne regiony europejskie przed znalezieniem się w po-
dobnej sytuacji. 

 Prostszej polityki spójności wspierającej długofalowe inwestycje. 
 
2.7. Posiedzenie Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych, 17 czerwca 2022 r. 

W trakcie posiedzenia Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych ministrowie dyskutowali na 
temat obecnej sytuacji gospodarczej i finansowej w kontekście rosnącej inflacji. Zapoznali się ze 
stanem wdrażania instrumentu na rzecz odbudowy i zwiększania odporności. Rada przyjęła 

 
11 Więcej na temat RePowerEU pkt 1.6. 

https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2022/05/24/european-long-term-investment-funds-council-adopts-its-position/
https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2022/06/02/cohesion-in-europe-towards-2050-council-approves-conclusions/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9796-2022-INIT/pl/pdf
https://www.consilium.europa.eu/pl/meetings/ecofin/2022/06/17/
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decyzję wykonawczą w sprawie zatwierdzenia krajowego planu odbudowy przedstawionego 
przez Polskę. Środki przeznaczone dla Polski w ramach instrumentu na rzecz odbudowy i zwięk-
szania odporności wyniosą łącznie 35,4 mld euro (23,9 mld euro dotacji i 11,5 mld euro pożyczek). 
Mają być przeznaczone na wsparcie odbudowy gospodarki po pandemii COVID-19 i na sfinanso-
wanie transformacji ekologiczno-cyfrowej. Plan przewiduje, że 42,7% całej przyznanej Polsce 
kwoty zostanie przeznaczone na cele klimatyczne, natomiast 21,3% – wesprze transformację cy-
frową. 

Rada zapoznała się również ze stanem prac legislacyjnych nad aktami prawnymi tworzącymi pa-
kiet w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Prezydencja fran-
cuska skoncentrowała swoje wysiłki na rozporządzeniu ustanawiającym urząd ds. prania pienię-
dzy i finansowania terroryzmu. Nacisk został także położony na rozporządzenie w sprawie trans-
feru środków pieniężnych, które jest przedmiotem rozmów trójstronnych (tzw. trialogów) zgodnie 
z mandatem negocjacyjnym przyjętym podczas prezydencji słoweńskiej. 

Odnośnie do dokumentów w ramach tzw. semestru europejskiego Rada zatwierdziła zalecenia 
w sprawie krajowych programów reform na 2022 r. i wydała opinię na temat programów stabil-
ności i konwergencji na 2022 r. 

Rada UE uzgodniła również stanowisko negocjacyjne w odniesieniu do projektowanych zmian w 
dyrektywie dotyczącej zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz dyrekty-
wie o przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe, które to 
propozycje zostały opublikowane przez KE w listopadzie 2021 r. Celem zaproponowanych przez 
KE zmian jest harmonizacja przepisów dotyczących alternatywnych funduszy inwestycyjnych 
udzielających pożyczek przedsiębiorstwom, tak aby ułatwić unijnym firmom dostęp do finanso-
wania. Nowe przepisy mają również za zadanie zwiększenie ochrony inwestorów, a przez to 
wzmocnienie ich zaufania do alternatywnych funduszy inwestycyjnych oraz zwiększenie skłon-
ności inwestorów detalicznych do lokowania środków w te fundusze. Ponadto nowe rozwiązania 
powinny umożliwić zarządzającym funduszami lepsze zarządzanie ryzykiem utraty płynności w 
skrajnych warunkach rynkowych. 

 

  

https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2022/06/17/recovery-fund-ministers-welcome-assessment-of-poland-s-national-plan/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9697-2022-REV-1/pl/pdf
https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2022/06/17/capital-markets-union-council-agrees-its-position-on-updated-rules-for-hedge-funds-private-debt-funds-and-other-alternative-investment-funds/
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3. Eurogrupa 

3.1. Posiedzenie Eurogrupy, 4 kwietnia 2022 r. 

W trakcie posiedzenia Eurogrupy debatowano m.in. o wpływie rosyjskiej agresji wojskowej na 
Ukrainę na sytuację gospodarczą w Europie. Rozmawiano też o koncepcji cyfrowego euro, głównie 
w kontekście zapewnienia prywatności użytkowników. W prezentacji przygotowanej przez EBC 
przedstawiono założenie, że cyfrowe euro powinno zapewnić użytkownikom odpowiedni poziom 
prywatności (co najmniej na równi z tym, który oferują prywatne rozwiązania cyfrowe w zakresie 
finansów). Zaprezentowano także możliwości budowania odpowiednich zabezpieczeń prywatno-
ści. 
 
Ministrowie pochylili się również nad sytuacją na rynku mieszkaniowym w strefie euro, zwłaszcza 
w kontekście rosnących w ostatnich latach cen mieszkań. Stwierdzono, że zmiany cen nierucho-
mości należy rozpatrywać nie tylko pod kątem zagrożeń dla stabilności finansowej, lecz także pod 
względem wpływu na przystępność cenową dla gospodarstw domowych. 
 
Jeden z punktów agendy posiedzenia dotyczył bieżących spraw związanych z unią bankową. Pod-
czas spotkania, w ramach regularnej wymiany poglądów pomiędzy Eurogrupą a przewodniczą-
cym Rady ds. Nadzoru EBC, Andrea Enria poinformował o: 
 wykonywanych zadaniach nadzorczych, w szczególności perspektywach sektora bankowego 

i działalności nadzorczej w strefie euro w kontekście inwazji Rosji na Ukrainę; 
 priorytetach europejskiego nadzoru bankowego na lata 2022–2024 ustanowionych w 2021 r.; 
 potrzebie sprawnego zakończenia prac nad pakietem bankowym i jego wdrożenia oraz ko-

nieczności postępu w działaniach na rzecz dokończenia budowy unii bankowej. 
 
Z kolei Elke König, przewodnicząca Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwi-
dacji (Single Resolution Board, SRB), przedstawiła ostatnie działania SRB, w tym przypadki re-
strukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, priorytety SRB na 2022 r., a także informacje związane 
z funduszem restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz wspólnym mechanizmem ochron-
nym. 
 
3.2. Posiedzenie Eurogrupy, 3 i 23 maja 2022 r. 

Spotkanie 3 maja 2022 r. w składzie rozszerzonym zostało w całości poświęcone omówieniu przed-
stawionego przez przewodniczącego Eurogrupy Paschala Donohoe projektu etapowego planu 
prac nad dokończeniem budowy unii bankowej wraz z jego harmonogramem. Dyskusję konty-
nuowano podczas spotkania Eurogrupy (również w składzie rozszerzonym) 23 maja 2022 r. Z 
uwagi na rozbieżności w stanowiskach poszczególnych państw potwierdzono potrzebę 

https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/eurogroup/2022/04/04/
https://www.ecb.europa.eu/paym/digital_euro/investigation/profuse/shared/files/dedocs/ecb.dedocs220404.en.pdf?39c27f3bda85972b8070c318bb4e3578
https://www.consilium.europa.eu/media/55286/eg-housing-affordability.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/eurogroup/2022/05/03/
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prowadzenia dalszych konsultacji, tak aby możliwe było wypracowanie porozumienia w czerwcu 
br.12 i zrealizowanie ustaleń podjętych podczas szczytu strefy euro w grudniu 2020 r. 

W trakcie posiedzenia 23 maja br. ministrowie dyskutowali na temat bieżącej sytuacji gospodar-
czo-finansowej strefy euro oraz jej perspektyw na podstawie prognoz gospodarczych KE13 opubli-
kowanych 16 maja br. Eurogrupa odnotowała także przyjęcie przez KE skorygowanych planów 
budżetowych Niemiec i Portugalii. 

3.3. Posiedzenie Eurogrupy, 16 czerwca 2022 r. 

W trakcie posiedzenia 16 czerwca br., na podstawie opublikowanego w maju br. czternastego spra-
wozdania KE ze wzmocnionego nadzoru w Grecji14, omówiono postępy Grecji we wdrażaniu 
uzgodnionych reform i sytuację makroekonomiczną kraju. Eurogrupa wydała również oświadcze-
nie, w którym m.in. wyraziła poparcie dla zamiaru KE, aby nie przedłużać wzmocnionego nad-
zoru wobec Grecji po jego wygaśnięciu 20 sierpnia 2022 r. Jest to związane z wywiązaniem się 
przez greckie władze ze znacznej części zobowiązań podjętych wobec Eurogrupy w czerwcu 
2018 r.  

Podczas posiedzenia Eurogrupy w składzie rozszerzonym ministrowie przyjęli oświadczenie 
w sprawie przyszłości unii bankowej. W dokumencie przedstawiono plan działań, które powinny 
przyczynić się do umocnienia unii bankowej. Przeanalizowano cztery obszary: zarządzanie kry-
zysowe, ochronę deponentów, dywersyfikację posiadanych przez banki obligacji skarbowych oraz 
jednolity rynek usług bankowych. Ministrowie ustalili, że w pierwszej kolejności prace powinny 
koncentrować się na wzmocnieniu wspólnych ram zarządzania kryzysowego banków oraz prze-
pisów regulujących korzystanie z krajowych systemów gwarantowania depozytów (crisis manage-
ment and deposit insurance, CMDI). Uzgodnili również, że najważniejszymi elementami w tym za-
kresie są: doprecyzowanie i ujednolicenie oceny interesu publicznego (public interest assessment), 
szersze zastosowanie narzędzi restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w zarządzaniu kry-
zysowym na szczeblu europejskim i krajowym, dalsza harmonizacja wykorzystywania krajowych 
funduszy gwarantowania depozytów w zarządzaniu kryzysowym oraz ujednolicenie najważniej-
szych elementów krajowych przepisów upadłościowych. Ministrowie zwrócili się do KE o rozwa-
żenie przygotowania propozycji legislacyjnej reformującej ramy prawne dotyczące CMDI oraz do 
PE i Rady UE o zakończenie prac legislacyjnych do początku 2024 r.  

 

 
12 Więcej na ten temat w pkt 3.3. 
13 Więcej na temat prognoz gospodarczych KE w pkt 1.5. 
14 Więcej na temat sprawozdania w pkt 1.8. 

https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/eurogroup/2022/05/23/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/03/14/eurogroup-statement-on-the-fiscal-guidance-for-2023/
https://www.consilium.europa.eu/pl/meetings/eurogroup/2022/06/16/
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/ip164_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/ip164_en.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/57141/20220616-eurogroup-statement-on-greece.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/57141/20220616-eurogroup-statement-on-greece.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/06/16/eurogroup-statement-on-the-future-of-the-banking-union-of-16-june-2022/
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4. Rada Europejska 

4.1. Specjalne posiedzenie Rady Europejskiej, 30–31 maja 2022 r.  

Podczas szczytu szefowie państw i rządów podjęli decyzję w sprawie kolejnych sankcji wobec Ro-
sji w związku z inwazją na Ukrainę, omówili kwestię uniezależnienia się UE od importu rosyjskich 
surowców energetycznych, podjęli temat bezpieczeństwa i obronności w UE, a także poruszyli 
problem bezpieczeństwa żywnościowego w kontekście bieżącej sytuacji geopolitycznej. 

Rada Europejska podjęła m.in. decyzję w sprawie szóstego pakietu sankcji, obejmującego zakaz 
importu z Rosji ropy naftowej i produktów ropopochodnych z ograniczonym w czasie wyjątkiem 
dotyczącym ropy dostarczanej rurociągiem. Rada Europejska zatwierdziła także nową nadzwy-
czajną pomoc makrofinansową dla Ukrainy w wysokości do 9 mld euro w 2022 r. 

Rada Europejska wezwała do dalszej dywersyfikacji źródeł i dróg dostaw energii, poprawy we-
wnątrzunijnych połączeń sieci gazowych i elektrycznych, przyspieszenia stosowania energii od-
nawialnej i zwiększenia efektywności energetycznej. Szefowie państw i rządów wezwali KE do 
zbadania sposobów ograniczenia rosnących cen energii i optymalizacji funkcjonowania europej-
skiego rynku energii elektrycznej, jak również zalecili zwiększenie gotowości na zakłócenia w do-
stawach gazu m.in. poprzez szybkie uzgadnianie umów dwustronnych o solidarności i opracowa-
nie skoordynowanego europejskiego planu awaryjnego. 

https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2022/05/30-31/
https://www.consilium.europa.eu/media/56585/2022-05-30-31-euco-conclusions-pl.pdf
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5. Europejski Bank Centralny 

5.1. Decyzje w sprawie polityki pieniężnej 

5.1.1. Posiedzenie 14 kwietnia 2022 r. 

Rada Prezesów EBC na posiedzeniu 14 kwietnia 2022 r. zobowiązała się do podjęcia wszelkich 
niezbędnych działań na rzecz utrzymania stabilności cen i ochrony stabilności finansowej. Po raz 
kolejny wyraziła gotowość do dostosowania dostępnych narzędzi w taki sposób, aby inflacja usta-
bilizowała się na docelowym poziomie 2% w średnim okresie. Jednocześnie podkreśliła, że w wa-
runkach wysokiej niepewności będzie nadal prowadziła elastyczną politykę pieniężną dostoso-
waną do bieżącej sytuacji gospodarczej, szczególnie że takie podejście sprawdziło się podczas pan-
demii. 

Podczas konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Prezesów prezes EBC Christine Lagarde poin-
formowała, że inwazja Rosji na Ukrainę negatywnie wpływa na gospodarkę w Europie i poza nią 
m.in. przez spadek zaufania przedsiębiorstw i konsumentów, zakłócenia w handlu, gwałtowny 
wzrost cen energii i surowców. Rozwój sytuacji ekonomicznej zależy przede wszystkim od dal-
szego przebiegu inwazji oraz skutków gospodarczych obecnych i ewentualnych przyszłych sank-
cji. Jednocześnie ponowne otwarcie gospodarki po kryzysowej fazie pandemii wpływa korzystnie 
na aktywność gospodarczą. Prezes EBC wskazała na istotny wzrost inflacji i perspektywę utrzy-
mania jej wysokiego poziomu w nadchodzących miesiącach, głównie z powodu gwałtownego 
zwiększenia się kosztów energii. 

Podstawowe stopy procentowe EBC 
Podstawowe stopy procentowe EBC pozostały na dotychczasowym poziomie. Wynoszą one: 
 0,00% ‒ stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących; 
 0,25% ‒ stopa kredytu w banku centralnym; 
 –0,50% ‒ stopa depozytu w banku centralnym na koniec dnia. 
 
5.1.2. Posiedzenie 9 czerwca 2022 r. 

Rada Prezesów EBC na posiedzeniu 9 czerwca br. zapewniła, że dopilnuje, aby w średnim okresie 
inflacja powróciła do docelowego poziomu 2%. Rada jest gotowa w tym celu odpowiednio dosto-
sowywać dostępne narzędzia (w razie potrzeby z zastosowaniem elastyczności). 

W maju inflacja ponownie znacząco wzrosła, przede wszystkim z powodu gwałtownego wzrostu 
cen energii i żywności wynikającego m.in. z wojny w Ukrainie. Bazowe projekcje inflacji zostały 
zrewidowane znacząco w górę i wskazują, że inflacja pozostanie przez pewien czas na wysokim 
poziomie. Zgodnie z nowymi projekcjami eksperckimi roczna inflacja ma wynieść 6,8% w 2022 r., 

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ecb.mp220414%7Ed1b76520c6.pl.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pressconf/2022/html/ecb.is220414%7Efa5c8fe142.pl.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ecb.mp220609%7E122666c272.pl.html
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po czym powinna się obniżyć do 3,5% w 2023 r. i 2,1% w 2024 r., czyli do poziomów powyżej pro-
jekcji z marca. To oznacza, że według przewidywań inflacja ogółem pod koniec horyzontu projek-
cji będzie nieco powyżej celu Rady Prezesów. Inflacja z wyłączeniem cen energii i żywności we-
dług projekcji ma wynieść średnio 3,3% w 2022 r., 2,8% w 2023 r. i 2,3% w 2024 r., czyli także więcej 
niż w projekcjach marcowych. 

Jednak w związku z ponownym otwieraniem się gospodarki, dobrą sytuacją na rynku pracy, 
wsparciem fiskalnym i oszczędnościami skumulowanymi podczas pandemii oczekuje się, że ak-
tywność gospodarcza ponownie odbije, gdy oddziaływanie obecnych niekorzystnych czynników 
się osłabi. Zgodnie z projekcjami roczna dynamika realnego PKB ma wynieść 2,8% w 2022 r., 
2,1% w 2023 r. oraz 2,1% w 2024 r., co oznacza zrewidowanie mocno w dół perspektywy na 2022 r. 
i 2023 r., a na 2024 r. w górę w porównaniu z projekcjami marcowymi. 

Podstawowe stopy procentowe EBC 
 
Podstawowe stopy procentowe EBC pozostały na dotychczasowym poziomie. Wynoszą one: 
 0,00% ‒ stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących, 
 0,25% ‒ stopa kredytu w banku centralnym, 
 -0,50% ‒ stopa depozytu w banku centralnym na koniec dnia. 
Rada Prezesów szczegółowo przeanalizowała warunki, które powinny zostać spełnione, zanim 
Rada zacznie podnosić podstawowe stopy procentowe EBC. W wyniku tej oceny Rada Prezesów 
zamierza podnieść podstawowe stopy procentowe EBC o 25 pkt bazowych na swoim posiedzeniu 
w sprawie polityki pieniężnej w lipcu. Kolejną podwyżkę podstawowych stóp procentowych EBC 
przewiduje we wrześniu. Jej skala będzie zależeć od zaktualizowanych średniookresowych per-
spektyw inflacji. 

Na podstawie aktualnej oceny Rada Prezesów przewiduje, że po wrześniu stopniowe, stałe pod-
noszenie stóp procentowych będzie kontynuowane. Dążąc do celu inflacyjnego wynoszącego 2% 
w średnim okresie Rada będzie dostosowywać politykę pieniężną w tempie zależącym od bieżą-
cych danych i oceny rozwoju inflacji przez Radę w średnim okresie. 

Program skupu aktywów (APP) i nadzwyczajny program zakupów w czasie pandemii (PEPP) 

Zakupy netto aktywów w ramach APP (asset purchase programme) kończą się 1 lipca 2022 r. Rada 
Prezesów planuje kontynuację reinwestowania w całości spłaty kapitału z tytułu zapadających pa-
pierów wartościowych nabytych w ramach programu APP jeszcze przez dłuższy czas po rozpo-
częciu podwyżek podstawowych stóp procentowych EBC. 

Co najmniej do końca 2024 r. Rada Prezesów zamierza reinwestować spłaty kapitału z tytułu za-
padających papierów wartościowych nabytych w ramach PEPP (pandemic emergency purchase 
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programme). W przyszłości wygaszanie portfela PEPP będzie się odbywać w sposób kontrolowany, 
żeby nie zaburzać odpowiedniego nastawienia polityki pieniężnej.  

W trakcie posiedzenia 15 czerwca 2022 r. Rada Prezesów podjęła decyzję o zastosowaniu elastycz-
ności w odniesieniu do reinwestycji w ramach programu PEPP w celu zachowania funkcjonowania 
mechanizmu transmisji polityki pieniężnej. 

Operacje refinansujące 

Rada Prezesów będzie nadal monitorować warunki finansowania banków i zadba o płynną 
transmisję polityki pieniężnej w związku z zapadalnością operacji z trzeciej serii ukierunkowanych 
dłuższych operacji refinansujących (targeted longer-term refinancing operations, TLTRO III). Jedno-
cześnie Rada Prezesów będzie regularnie oceniać, jak ukierunkowane operacje pożyczkowe wpły-
wają na nastawienie polityki pieniężnej. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami specjalne wa-
runki mające zastosowanie do TLTRO III przestają obowiązywać 23 czerwca 2022 r. 

5.2. Wyniki kwietniowego badania akcji kredytowej banków strefy euro 

EBC opublikował 12 kwietnia br. wyniki kwietniowego badania akcji kredytowej banków strefy 
euro z uwzględnieniem zmian zaobserwowanych w polityce kredytowej banków w pierwszym 
kwartale 2022 r. oraz tych oczekiwanych w drugim kwartale br. W badaniu przeprowadzonym 
między 7 a 22 marca 2022 r. wzięło udział 151 banków. 

W pierwszym kwartale 2022 r. banki zaostrzyły wewnętrzne wytyczne lub kryteria udzielania kre-
dytów dla przedsiębiorstw. Działania te wynikały z podwyższonego ryzyka oraz niższej tolerancji 
ryzyka w kontekście wysokiego poziomu niepewności, zakłóceń łańcuchów dostaw oraz wysokich 
cen energii i czynników produkcji. W nieznacznym stopniu zaostrzenie warunków otrzymania 
kredytu dotknęło też portfel kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych. W przy-
padku kredytów konsumenckich oraz innych kredytów dla gospodarstw domowych zaobserwo-
wano natomiast dalsze łagodzenie polityki kredytowej. W drugim kwartale 2022 r., uwzględniając 
konsekwencje gospodarcze wojny w Ukrainie oraz oczekiwanie nie aż tak łagodnego prowadzenia 
polityki pieniężnej, banki przewidują silniejsze zaostrzenie standardów udzielania kredytów dla 
przedsiębiorstw, a także umiarkowane zaostrzenie polityki kredytowej dla gospodarstw domo-
wych. 

W analizowanym okresie nadal wzrastał popyt na kredyty dla przedsiębiorstw lub wykorzystanie 
linii kredytowych m.in. ze względu na zapotrzebowanie przedsiębiorstw w zakresie finansowania 
kapitału obrotowego oraz inwestycje w środki trwałe. Czynnikami wspierającymi były też niskie 
stopy procentowe oraz inne potrzeby w zakresie finansowania, w tym refinansowanie i restruktu-
ryzacja zadłużenia, a także fuzje i przejęcia. Wciąż zwiększał się popyt na kredyty mieszkaniowe, 

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ecb.pr220615%7E2aa3900e0a.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.pr210420%7Ebde0afccb2.en.html?form=MY01SV&OCID=MY01SV
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konsumenckie oraz inne kredyty dla gospodarstw domowych. Popyt na kredyty mieszkaniowe 
napędzały przede wszystkim niskie stopy procentowe, natomiast w przypadku kredytów konsu-
menckich – wydatki na trwałe dobra konsumpcyjne oraz – w mniejszym stopniu – nastroje konsu-
mentów. W drugim kwartale 2022 r. banki spodziewają się dalszego wzrostu popytu na kredyty 
dla przedsiębiorstw, utrzymania zapotrzebowania na kredyty konsumenckie oraz spadku popytu 
na kredyty mieszkaniowe. 

5.3. Raport poświęcony integracji finansowej i strukturze systemu finansowego 
w strefie euro 

EBC opublikował 6 kwietnia br. raport pt. Financial Integration and Structure in the Euro Area. Jest to 
druga publikacja z cyklu. Poprzednia edycja raportu ukazała się w marcu 2020 r. W dokumencie 
zwrócono szczególną uwagę na przebieg integracji finansowej między państwami, zmiany w 
strukturze systemu finansowego oraz proces rozwoju i modernizacji sektora finansowego. Omó-
wiono także wybrane zagadnienia dotyczące dalszych kierunków polityki w odniesieniu do sek-
tora finansowego, zwłaszcza tych związanych z unią bankową oraz unią rynków kapitałowych. 
Raport to głos w dyskusji poświęconej pogłębianiu unii gospodarczej i walutowej. 

W raporcie stwierdzono, że kryzys związany z pandemią COVID-19 jedynie na samym początku 
zakłócił postępującą integrację finansową w strefie euro. Następnie procesy integracyjne się 
wzmocniły i pozostały odporne na konsekwencje kolejnych fal pandemii. Stało się tak przede 
wszystkim dzięki podjęciu przez EBC działań zaradczych oraz wypracowaniu unijnego porozu-
mienia w sprawie funduszu odbudowy UE (Next Generation EU). 

W strefie euro, dzięki zdecydowanej odpowiedzi rządów państw członkowskich i UE na kryzys 
wywołany pandemią, udało się utrzymać dostęp do finansowania dla przedsiębiorstw i gospo-
darstw domowych. Odbyło się to jednak kosztem znaczącego wzrostu długu publicznego. Dodat-
kowym czynnikiem stabilizującym dla przedsiębiorstw niefinansowych było szybkie zwiększenie 
udziału linii kredytowych oraz emisji długu korporacyjnego. Jednocześnie na rynku kredytów na-
dal wzrastał udział kredytów udzielanych przez niebankowe instytucje finansowe, przy czym 
szczególnie silny wzrost odnotowały fundusze inwestycyjne, a zwłaszcza fundusze akcji. 

Kryzys wywołany pandemią (m.in. z uwagi na wprowadzone obostrzenia) w obszarze konsumpcji 
prywatnej istotnie ograniczył możliwość redystrybucji ryzyka między państwami strefy euro, jed-
nej z istotnych korzyści płynących z integracji finansowej i rozwoju. Kluczową rolę w podziale 
ryzyka pomiędzy państwa członkowskie odegrały inicjatywy fiskalne UE, w tym Next Generation 
EU oraz programy ochrony przedsiębiorstw, miejsc pracy i pracowników. 

Zgodnie z raportem EBC procesy integracyjne w systemie finansowym strefy 
euro po początkowych zakłóceniach spowodowanych pandemią COVID-19 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/fie/ecb.fie202204%7E4c4f5f572f.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/fie/ecb.fie202003%7E197074785e.en.pdf
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wzmocniły się i pozostały odporne na kolejne fale pandemii. Było to możliwe 
przede wszystkim dzięki szybkiej reakcji rządów państw członkowskich, zde-
cydowanym działaniom EBC oraz unijnemu porozumieniu w sprawie fun-
duszu odbudowy UE. Dla wzmocnienia integracji i odporności systemu fi-
nansowego kluczowe znaczenie ma ukończenie budowy unii bankowej i po-

głębienie unii rynków kapitałowych. 

Według autorów raportu Next Generation EU stwarza możliwość zwiększenia znaczenia i udziału 
rynków prywatnego kapitału podwyższonego ryzyka w strefie euro. Kapitał prywatny w połącze-
niu ze środkami publicznymi ma zapewnić rozwój innowacji i przygotować grunt do finansowania 
cyfrowej i zielonej transformacji. Pandemia oraz ostatnie wydarzenia geopolityczne uwypukliły 
potrzebę przyspieszenia zielonych i cyfrowych przemian. 

Dodatkowo istotne znaczenie dla wzmocnienia integracji i odporności systemu finansowego ma 
ukończenie budowy unii bankowej i pogłębienie unii rynków kapitałowych. Wdrożenie planu 
z 2020 r. dotyczącego rozwoju unii rynków kapitałowych, w szczególności stworzenia europej-
skiego pojedynczego punktu dostępu oraz przeglądu zasad notowań spółek i regulacji odnośnie 
do europejskich funduszy inwestycyjnych i ubezpieczeń, pozwoli na dalszy rozwój i integrację 
europejskich rynków kapitałowych. Może się także przyczynić do przemian technologicznych. 
Zdaniem ekspertów konieczna jest kontynuacja prac nad opracowaniem efektywnych i ujednoli-
conych regulacji w zakresie prawa upadłościowego oraz procedur emisji długu. Choć konsolidacja 
banków, zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym, najprawdopodobniej rozwią-
załaby problem strukturalnie niskiej rentowności i rozdrobnienia na rynkach kredytów detalicz-
nych, warto również rozważyć usunięcie barier regulacyjnych w odniesieniu do konsolidacji trans-
granicznej. 

Raport zawiera pięć ramek tematycznych poświęconych m.in. dostosowaniu rynków kapitało-
wych strefy euro do zielonych i cyfrowych innowacji, monitorowaniu źródeł finansowania przed-
siębiorstw niefinansowych w strefie euro, kwestiom związanym z procedurami emisji długu i 
skłonnością do inwestowania w aktywa z własnego kraju (home bias), w tym na rynkach zielonych 
obligacji, oraz zagadnieniu podziału ryzyka w strefie euro. 

5.4. Zmiana wytycznych EBC w sprawie implementacji polityki pieniężnej 

EBC zmienił wytyczne dotyczące polityki pieniężnej Eurosystemu, tj. wytyczne (UE) 2015/510 
w sprawie implementacji ram prawnych polityki pieniężnej Eurosystemu, wytyczne (UE) 2016/65 
w sprawie redukcji wartości w wycenie stosowanych przy implementacji ram prawnych polityki 
pieniężnej Eurosystemu oraz wytyczne EBC/2014/31 w sprawie dodatkowych tymczasowych 
środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń. 
Wprowadzone zmiany są początkiem stopniowego ograniczania środków łagodzących wymogi 

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ecb.pr220505%7Ebbe88d77ef.en.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/annex/ECB_2022_17_f_sign.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/annex/ECB_2022_18_f_sign.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/annex/ECB_2022_19_f_sign.en.pdf
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dotyczące zasad kwalifikacji zabezpieczeń, które zostały wprowadzone w kwietniu 2020 r. w 
związku z pandemią COVID-1915. W wytycznych doprecyzowano także kryteria kwalifikacji obli-
gacji powiązanych ze zrównoważonym rozwojem i papierów wartościowych zabezpieczonych ak-
tywami oraz dostosowano zasady Eurosystemu dotyczące zabezpieczeń do wymagań określonych 
w dyrektywie w sprawie obligacji zabezpieczonych. Ponadto wprowadzono zapisy, które należy 
stosować w przypadku uruchomienia mechanizmu awaryjnego ECONS (Enhanced Contingency So-
lution) w ramach systemu TARGET2. Zrezygnowano również z możliwości przyjmowania jako 
zabezpieczenie wybranych zbywalnych aktywów w walutach krajowych wyemitowanych przez 
rządy państw G10 spoza strefy euro. 

5.5. Raport EBC o stabilności finansowej w strefie euro  

Dnia 25 maja br. EBC opublikował półroczny raport o stabilności finansowej w strefie euro (Finan-
cial Stability Review), w którym ocenił zagrożenia dla stabilności finansowej strefy euro oraz ich 
wpływ na funkcjonowanie rynków finansowych, odporność sektora bankowego i pozabankowego 
oraz politykę makroostrożnościową. Dodatkowo raport zawiera dwa artykuły tematyczne poświę-
cone wynikającym ze zmian klimatu zagrożeniom dla stabilności finansowej oraz ryzykom zwią-
zanym z kryptoaktywami. Bieżąca edycja raportu została opracowana z uwzględnieniem gospo-
darczych konsekwencji inwazji Rosji na Ukrainę i obejmuje analizę dotychczasowych implikacji 
tego konfliktu dla stabilności systemu finansowego. 

Zdaniem EBC ogólna ocena stabilności systemu finansowego strefy euro się pogorszyła, przede 
wszystkim w wyniku konfliktu rosyjsko-ukraińskiego oraz związanych z nim wysokich podwy-
żek cen energii, wzmocnienia presji inflacyjnej oraz spowolnienia odbudowy wzrostu gospodar-
czego po kryzysie wywołanym pandemią COVID-19. Choć trudno przewidzieć dalszy przebieg 
przedłużającego się konfliktu i jego konsekwencje dla systemu finansowego, najprawdopodobniej 
utrwali on wyższą inflację oraz spowoduje większy spadek tempa wzrostu gospodarczego. Do-
datkowo inne wydarzenia globalne, takie jak powrót pandemii COVID-19, zakłócenia na kluczo-
wych rynkach wschodzących lub silniejsze spowolnienie gospodarcze w Chinach mogą również 
negatywnie wpłynąć na perspektywy inflacji i PKB w strefie euro. Podwyższona inflacja wraz z 
osłabionym wzrostem gospodarczym mogą zdestabilizować rynki finansowe oraz ograniczyć 
zdolność do obsługi zadłużenia przez kredytobiorców ze względu na wyższe koszty finansowa-
nia. 

W raporcie zaznaczono, że zawirowania na rynkach finansowych w odpowiedzi na inwazję Rosji 
na Ukrainę miały raczej krótkotrwały charakter, przy czym rynki te nadal cechuje dość wysoka 
zmienność. W przypadku eskalacji wspominanego konfliktu, słabszego niż zakładano wzrostu go-
spodarczego lub utrzymującej się podwyższonej inflacji i szybszego, niż oczekiwano, dostosowa-
nia polityki pieniężnej może dojść do gwałtownej korekty wycen niektórych aktywów. Ewentualne 

 
15 Więcej na ten temat w „Przeglądzie Spraw Europejskim” z marca 2022 r. 
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korekty na rynkach finansowych stanowią zagrożenie dla instytucji niebankowych ze względu na 
ich ekspozycję na ryzyko płynności, kredytowe oraz stóp procentowych. Ponadto EBC wskazał, że 
rządy państw strefy euro, przedsiębiorstwa oraz gospodarstwa domowe muszą się liczyć z mniej 
korzystnymi warunkami finansowania, wzrostem kosztów i spowolnieniem odbudowy gospo-
darki po pandemii. Jednocześnie nadal narastają ryzyka na rynku nieruchomości mieszkaniowych, 
ceny mieszkań szybko rosną, a akcja kredytowa w segmencie kredytów hipotecznych przyspiesza. 
W odniesieniu do sektora bankowego strefy euro, po silnym odbiciu w 2021 r., banki mogą po-
nownie doświadczyć problemów z rentownością i jakością portfela kredytowego. Niemniej w oce-
nie EBC kondycja sektora bankowego strefy euro jest dobra. 

Zdaniem EBC instytucje finansowe powinny zwiększyć wsparcie inwestycji związanych z prze-
chodzeniem na gospodarkę niskoemisyjną, przy czym w związku z szybkim rozwojem zielonych 
rynków finansowych istnieje konieczność monitorowania ryzyka tzw. greenwashingu na rynkach 
kapitałowych (wprowadzania w błąd, że dana inwestycja/instrument finansuje ekologiczne cele). 
Ponadto polityka makroostrożnościowa powinna wzmacniać odporność systemu finansowego na 
ewentualne przyszłe wstrząsy gospodarcze m.in. poprzez dostosowanie regulacji dotyczących bu-
forów kapitałowych. Elastyczne stosowanie buforów kapitałowych poprawiłoby zdolność banków 
do absorbcji strat i wsparłoby akcję kredytową podczas spowolnienia gospodarczego. 

5.6. Publikacja skonsolidowanych danych bankowych 

EBC opublikował 23 czerwca br. skonsolidowane dane dotyczące sektora bankowego w UE (con-
solidated banking data, CBD) za okres do końca grudnia 2021 r. Najnowsze dane obejmują 317 grup 
bankowych oraz 2477 instytucji kredytowych (w tym oddziałów i filii podmiotów zagranicznych), 
co odpowiada niemal 100% aktywów sektora bankowego UE. Dane odnoszą się do wielu rodzajów 
wskaźników opisujących rentowność i efektywność, strukturę bilansu, płynność i źródła finanso-
wania, jakość aktywów, obciążenie aktywów, adekwatność kapitałową oraz wypłacalność. W ko-
munikacie zaznaczono, że całkowita wartość aktywów instytucji kredytowych mających siedziby 
na terytorium UE wzrosła od grudnia 2021 r. do grudnia 2022 r. o 3,42% ‒ z 29,44 bln euro do 
30,44 bln euro, natomiast poziom kredytów zagrożonych spadł w ujęciu rocznym o 0,51 pkt proc. 
do 2,08%. W grudniu 2021 r. średni poziom wskaźnika rentowności kapitału własnego w UE wy-
niósł 6,81%, zaś wskaźnika kapitału podstawowego Tier 1 (common equity Tier 1 capital, CET 1) – 
15,73%. 

5.7. 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 kwietniu, maju i czerwcu br. następujące opinie: 
 do projektu chorwackiej ustawy o wprowadzeniu euro w Chorwacji (CON/2022/15); 

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ecb.pr220623%7E5a96b94bc7.pl.html
https://eur-lex.europa.eu/search.html?or0=DTS%3D3,DTS%3D5&sortOneOrder=desc&sortOne=DD&isEcbCourtSearch=false&qid=1600417583098&DB_TYPE_OF_ACT=opinion&DTS_DOM=EU_LAW&type=advanced&typeOfActStatus=OPINION&SUBDOM_INIT=ECB_ACTS&DTS_SUBDOM=ECB_ACTS
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 do projektu dyrektywy zmieniającej dyrektywę 2013/36/UE w odniesieniu do uprawnień nad-
zorczych, sankcji, oddziałów z państw trzecich i ryzyka z zakresu ochrony środowiska, poli-
tyki społecznej i ładu korporacyjnego oraz zmieniającej dyrektywę 2014/59/UE (CON/2022/16); 

 z inicjatywy własnej EBC, do przyjętej przez parlament włoskiej regulacji w sprawie zakazu 
finansowania przedsiębiorstw produkujących miny przeciwpiechotne, amunicję i podamuni-
cję kasetową (CON/2022/17); 

 do greckiej regulacji w sprawie strategii zbycia, struktury zarządzania oraz specjalnych upraw-
nień Greckiego Funduszu Stabilności Finansowej (CON/2022/18), 

 do projektu z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie płatności na rzecz banku centralnego Irlandii 
w związku z niektórymi transakcjami związanymi z Międzynarodowym Funduszem Waluto-
wym (CON/2022/21). 
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6. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego 

6.1. Raport Europejskich Urzędów Nadzoru w sprawie czynników ryzyka dla 
systemu finansowego w UE 

Wspólny Komitet Europejskich Urzędów Nadzoru (European Supervisory Authorities, ESAs)16 
opublikował 13 kwietnia 2022 r. kolejny raport w sprawie czynników ryzyka dla systemu finanso-
wego w UE. Podkreślono, że w 2021 r. sektor finansowy okazał się odporny na szoki wynikające 
z pandemii COVID-19. Negatywnie na perspektywy ożywienia gospodarczego mogą jednak 
wpływać pojawienie się kolejnych fal pandemii i nowych wariantów wirusa oraz zagrożenia wy-
nikające ze wzrostu inflacji, wysokich cen surowców i agresji Rosji na Ukrainę. Jednocześnie za-
czynają narastać czynniki ryzyka w średnim i długim okresie. Utrzymujące się przez dłuższy czas 
niskie stopy procentowe sprzyjają eskalacji zjawiska poszukiwania wysokich stóp zwrotu na ryn-
kach finansowych. Zwiększa to wrażliwość rynków na szoki, np. w efekcie nieoczekiwanego zao-
strzenia polityki pieniężnej. Narastają też zagrożenia na rynkach nieruchomości mieszkaniowych. 
Wyzwaniem dla sektora finansowego jest również jego rosnąca ekspozycja na czynniki związane 
ze środowiskiem oraz postępująca digitalizacja. W efekcie tych tendencji odporność rynków finan-
sowych może zostać zaburzona nie tylko przez szoki geopolityczne w Europie Wschodniej i ogra-
niczenie wsparcia fiskalnego i monetarnego, lecz także przez eskalację ryzyka cybernetycznego, co 
prowadziłoby do znaczących turbulencji na rynkach. 

W raporcie o czynnikach ryzyka dla systemu finansowego w UE 
Wspólny Komitet ESAs stwierdził, że sektor finansowy okazał się od-
porny na szoki wynikające z pandemii COVID-19. Obecnymi wyzwa-

niami dla stabilności systemu finansowego UE są: pogorszenie otoczenia 
makroekonomicznego, wybuch wojny w Ukrainie, zaburzenia na rynkach 

finansowych, wzrost zagrożenia atakami cybernetycznymi 
oraz zaostrzanie polityki pieniężnej. 

 
Wobec tych zagrożeń Wspólny Komitet podkreślił, że potrzebne jest podjęcie następujących dzia-
łań przez instytucje finansowe i organy nadzoru: 
 zapewnienie przestrzegania przez instytucje finansowe sankcji nakładanych w związku 

z wojną w Ukrainie; 
 kontynuowanie przygotowań do potencjalnego pogorszenia się jakości aktywów w systemie 

finansowym; 

 
16 Wspólny Komitet odpowiada za koordynację działań ESAs i zapewnienie międzysektorowej spójności nadzoru. W skład Ko-

mitetu wchodzą: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz 
Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych. 

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Risk%20Analysis%20and%20Data/Risk%20reports%20and%20other%20thematic%20work/2022/1030546/Joint%20Report%20on%20Risks%20and%20Vulnerabilities%20-%20Spring%202022.pdf
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 ścisłe monitorowanie wpływu, jaki niekontrolowane wzrosty rentowności i nagłe zmiany pre-
mii za ryzyko wywierają na instytucje finansowe i inwestorów; 

 poświęcenie większej uwagi profilowi ryzyka inwestorów indywidualnych w efekcie ich ro-
snącego zaangażowania w inwestycje na rynku finansowym; 

 kontynuowanie wzmacniania odporności instytucji finansowych na potencjalne ataki cyberne-
tyczne i ich konsekwencje. 
 

6.2. Raport roczny z prac Wspólnego Komitetu Europejskich Urzędów Nadzoru 
w 2021 r. 

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (European Banking Authority, EBA) opublikował 
19 kwietnia 2022 r. raport podsumowujący prace Wspólnego Komitetu ESAs w 2021 r. Wspólny 
Komitet w dalszym ciągu odgrywał istotną rolę we współpracy i wymianie informacji między 
ESAs, Europejską Radą ds. Ryzyka Systemowego (European Systemic Risk Board, ESRB) i KE. 
Kluczowymi obszarami prac Wspólnego Komitetu były: ocena czynników ryzyka dla sytemu fi-
nansowego, zwiększanie ochrony konsumentów, opracowywanie ram regulacyjnych i nadzor-
czych dla zrównoważonego finansowania i sekurytyzacji, monitorowanie i wspieranie rozwoju 
finansów cyfrowych, w tym podejmowanie działań na rzecz rozwoju sektora FinTech przez two-
rzenie tzw. innovation hubs17 i piaskownic regulacyjnych18. Ważnymi obszarami prac Wspólnego 
Komitetu w 2021 r. były również konglomeraty finansowe i cyberbezpieczeństwo. 

6.3. Raport dotyczący minimalnego wymogu w zakresie funduszy własnych 
i zobowiązań kwalifikowalnych  

EBA opublikował 22 kwietnia br. kolejny raport dotyczący minimalnego wymogu w zakresie fun-
duszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych (minimum requirement for own funds and eligible 
liabilities, MREL). Jego celem jest przedstawienie ilościowej i jakościowej informacji odnośnie do 
tego wymogu oraz zdolności do absorbcji strat unijnego sektora bankowego. Raport uwzględnia 
dane bilansowe na koniec 2020 r. oraz decyzje dotyczące MREL wydane przez organy restruktu-
ryzacji i uporządkowanej likwidacji (resolution) do maja 2021 r. W porównaniu z poprzednią edycją 
raportu z 2021 r.19 w aktualnym raporcie 74% decyzji dotyczących MREL zostało wydanych zgod-
nie z dyrektywą regulującą prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządko-
wanej likwidacji instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (Bank Recovery and Resolution Di-
rective, BRRD II). Pozostałe 26% to pozostające w mocy decyzje w sprawie MREL wydane na pod-
stawie BRRD I. 

 
17 Innovation hub to program, za pośrednictwem którego podmioty sektora FinTech mogą kontaktować się z organem nadzoru 

w celu otrzymywania wyjaśnień na pytania związane np. z identyfikacją właściwych przepisów prawa i regulacji obowiązują-
cych dany podmiot oraz z zasadami działania nadzoru. 

18 Tzw. piaskownica regulacyjna to środowisko, w którym podmioty sektora FinTech mogą przetestować swoje innowacyjne 
produkty i usługi finansowe. 

19 Informacja o poprzednim raporcie w sprawie MREL jest zawarta w „Przeglądzie Spraw Europejskich” z marca–maja 2021 r. 

https://www.eba.europa.eu/esas-publish-joint-annual-report-2021
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Governance%20structure/JC/Annual%20Reports/1031066/Joint%20Committee%20Annual%20Report%202021.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Reports/2022/1031193/EBA%20MREL%20shortfalls%20Report.pdf
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Raport obejmuje 260 grup resolution20, dla których wyznaczono tzw. zewnętrzny MREL, oraz 128 
podmiotów będących częścią tych grup, z wyznaczonym tzw. wewnętrznym MREL21. Średnie po-
ziomy zewnętrznego MREL-TREA22 oraz MREL-TEM23 wyniosły odpowiednio 22,9% i 7%, przy 
czym występują pewne różnice w wysokości tych wymogów dla poszczególnych kategorii ban-
ków. Ponadto wymóg podporządkowania, który określono dla 60 grup resolution, kształtował się 
przeciętnie na poziomie 20,4% TREA. Z kolei średni wymóg wewnętrznego MREL wyniósł 20,2% 
TREA. 

Z raportu wynika, że wobec największych banków reprezentujących 75% aktywów sektora ban-
kowego UE strategie resolution bazują na wykorzystaniu narzędzia umorzenia lub konwersji długu 
(bail-in), natomiast w przypadku banków, których aktywa stanowią 3,5% aktywów sektora banko-
wego UE, jest przewidywane zastosowanie strategii transferu. Pozostałe banki zostały zakwalifi-
kowane do likwidacji w ramach standardowego postępowania upadłościowego. 

Zgodnie z dotychczasową praktyką EBA prezentuje także informacje dotyczące niedoboru MREL, 
który, w porównaniu z poprzednią edycją raportu, znacznie spadł. Na koniec 2020 r. całkowity 
niedobór zewnętrznego MREL wyniósł 67,6 mld euro i dotyczył 110 grup resolution reprezentują-
cych 11% aktywów sektora bankowego UE. W 62 podmiotach niebędących podmiotami resolution 
stwierdzono niedobór wewnętrznego MREL na poziomie 36 mld euro. 

Banki w dalszym ciągu emitowały instrumenty kwalifikujące się do spełnienia MREL. Od stycznia 
do października 2021 r. wyemitowały instrumenty zobowiązań kwalifikowalnych o wartości 140,6 
mld euro, z czego 96,4 mld euro stanowił podrzędny dług uprzywilejowany (senior non-preferred 
debt). Banki wykazujące niedobór MREL wyemitowały jedynie 10,3 mld euro instrumentów zobo-
wiązań kwalifikowalnych. 

6.4. Opinia dotycząca przeglądu regulacji polityki makroostrożnościowej w UE 

EBA opublikował 29 kwietnia br. odpowiedź na konsultacje KE w sprawie przeglądu regulacji 
polityki makroostrożnościowej, który ma zostać przeprowadzony w 2022 r. W swoim stanowisku 
Urząd wskazuje na potrzebę uwzględnienia w przeglądzie dotychczasowych doświadczeń ze sto-
sowania polityki makroostrożnościowej w UE. 

EBA postuluje m.in. uproszczenie procedur stosowania narzędzi makroostrożnościowych oraz 
zwiększenie ich harmonizacji, co wpłynęłoby pozytywnie na rozwój jednolitego rynku. Ponadto 

 
20 Grupę restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (resolution group) tworzy podmiot restrukturyzacji i uporządkowanej li-

kwidacji, wobec którego planuje się zastosowanie narzędzi resolution, oraz jego podmioty zależne, które nie należą do innych 
grup resolution. 

21 W porównaniu z wcześniejszymi edycjami raportu informacja o wewnętrznym MREL jest podana po raz pierwszy, co wynika 
z wejścia w życie przepisów BRRD II. 

22 MREL wyrażony jako odsetek łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko (total risk exposure amount, TREA). 
23 MREL wyrażony jako odsetek ekspozycji całkowitej (total exposure measure, TEM). 

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Other%20publications/2022/1031866/EBA%20advice%20on%20the%20review%20of%20the%20macroprudential%20framework.pdf
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zwrócono uwagę, że elastyczne stosowanie narzędzi polityki makroostrożnościowej na poziomie 
krajowym może doprowadzić do ryzyka arbitrażu regulacyjnego i zaburzenia równych warunków 
funkcjonowania instytucji finansowych na jednolitym rynku. Proponowane przez EBA zmiany 
miałyby obejmować zwiększenie harmonizacji m.in. bufora innych instytucji o znaczeniu systemo-
wym i sektorowego bufora ryzyka systemowego. Dodatkowo zdaniem EBA zastosowanie instru-
mentów ograniczających ryzyko związane z kondycją kredytobiorcy sprzyjałoby utrzymaniu pra-
widłowych kryteriów udzielania kredytów i zmniejszyłoby czynniki ryzyka dla stabilności finan-
sowej. 

Zasadne jest także doprecyzowanie podziału kompetencji w zakresie stosowania instrumentów 
między organami mikro- i makroostrożnościowymi, co usprawniłoby wdrażanie skomplikowa-
nych ram regulacyjnych. Należy dokonać szczegółowej oceny nakładania się na siebie różnych 
wymogów regulacyjnych wobec banków. Obecnie konieczność spełnienia wielu wymogów jedno-
cześnie ogranicza bankom możliwość używania kapitału z uwalnianych buforów. Ponadto we-
dług EBA wprowadzenie w trakcie pandemii COVID-19, w formie rekomendacji, zakazów wypłat 
dywidend okazało się wystarczająco skuteczne, dlatego też Urząd nie postuluje włączenia takiego 
zakazu do instrumentarium ostrożnościowego. Wskazuje jednak na potrzebę dogłębnej analizy 
interakcji tzw. output floor24 z wagami ryzyka zmienianymi przez politykę makroostrożnościową, 
w szczególności w odniesieniu do ekspozycji na nieruchomości. 

Jednocześnie zdaniem EBA jest jeszcze zbyt wcześnie na tworzenie nowych regulacji służących 
ograniczaniu takich globalnych rodzajów ryzyka jak ryzyko klimatyczne, ryzyko cybernetyczne 
czy ryzyko związane z kryptoaktywami. Należałoby najpierw szczegółowo przeanalizować te ry-
zyka i kanały ich wpływu na stabilność finansową. Wyzwaniem pozostaje objęcie wymogami ma-
kroostrożnościowymi rozwijającego się sektora niebankowych instytucji finansowych.  

6.5. Konsultacje w sprawie adekwatności bieżących regulacji ostrożnościowych 
w kontekście ograniczania ryzyk środowiskowych 

EBA opublikował 2 maja br. dokument konsultacyjny w sprawie oceny adekwatności bieżących 
regulacji ostrożnościowych w kontekście ograniczania ryzyk środowiskowych. Zobowiązanie EBA 
do przygotowania raportów na temat ostrożnościowego traktowania ekspozycji na aktywa lub 
działania istotnie związane z celami środowiskowymi lub społecznymi wynika z art. 501c rozpo-
rządzenia w sprawie wymogów kapitałowych oraz art. 34 rozporządzenia w sprawie firm inwe-
stycyjnych. 

W dokumencie konsultacyjnym wskazano, w jakim zakresie ryzyka środowiskowe mogą być od-
zwierciedlone w wymogach Filaru 1. W kontekście tego Filaru przeanalizowano również 

 
24 Output floor oznacza, że w bankach stosujących metody ratingów wewnętrznych wartość aktywów ważonych ryzykiem wy-

znaczona za pomocą metod zaawansowanych nie może być niższa niż 72,5% aktywów ważonych ryzykiem obliczonych zgod-
nie z metodą standardową. 

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Discussions/2022/Discussion%20paper%20on%20the%20role%20of%20environmental%20risk%20in%20the%20prudential%20framework/1031947/Discussion%20paper%20on%20role%20of%20ESG%20risks%20in%20prudential%20framework.pdf
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zasadność odmiennego traktowania ostrożnościowego ekspozycji związanych z realizacją celów 
środowiskowych oraz ekspozycji, na które ryzyko środowiskowe ma wpływ. W rozważaniach 
przyjęto, że wymogi ostrożnościowe powinny odzwierciedlać profil ryzyka ekspozycji, a nie cele 
środowiskowe. Oznacza to, że zmiana traktowania ostrożnościowego wymaga analizy, czy cha-
rakterystyka środowiskowa ekspozycji jest skorelowana z poziomem ryzyka. W dokumencie są 
też przedstawiane mechanizmy wpływu ryzyka klimatycznego przede wszystkim na ryzyko kre-
dytowe w bankach i – w mniejszym zakresie – na ryzyko rynkowe, operacyjne i koncentracji.  

EBA oczekuje odpowiedzi na pytania zawarte w dokumencie do 2 sierpnia br. Posłużą one do 
sformułowania rekomendacji, które zostaną przedstawione KE. 

6.6. Raport w sprawie kredytów udzielanych przez podmioty niebankowe 

W opublikowanym 4 maja br. raporcie, przygotowanym w odpowiedzi na zapytanie KE, EBA 
przedstawił swoje stanowisko w sprawie kredytów udzielanych przez podmioty niebankowe. Za-
prezentowane w raporcie propozycje działań mają na celu ograniczanie ryzyka wynikającego 
z udzielania takich kredytów w obszarach nadzoru, ochrony konsumentów, przeciwdziałania pra-
niu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a także ryzyka makro- i mikroostrożnościowego. 

EBA stwierdził, że mimo niewielkiego odsetka kredytów pozabankowych w UE w porównaniu z 
kredytami udzielanymi przez banki aktywność przedsiębiorstw FinTech w tym obszarze w ostat-
nich latach rośnie. Urząd przyznaje, że świadczenie innowacyjnych usług finansowych może przy-
nieść korzyści konsumentom i zwiększyć konkurencję na rynku. Analiza obowiązujących regulacji 
wskazuje jednak, że w UE przepisy dotyczące kredytów pozabankowych pozostają nieujednoli-
cone. 

W raporcie EBA zidentyfikował czynniki ryzyka związane z udzielaniem kredytów przez pod-
mioty niebankowe i przedstawił propozycje ich ograniczania. W szczególności wskazuje na ko-
nieczność: i) zapewnienia odpowiedniej ochrony prawnej konsumentów w związku z wchodze-
niem na rynek kredytów nowego rodzaju podmiotów, ii) wzmocnienia przepisów w zakresie 
udzielania zezwoleń i dopuszczania do prowadzenia działalności oraz doprecyzowania obowiąz-
ków nadzorczych w transgranicznym świadczeniu usług, iii) objęcia wszystkich kredytodawców 
niebankowych unijnymi regulacjami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowa-
niu terroryzmu, iv) wzmocnienia regulacji dotyczących monitorowania i sprawozdawczości w 
celu uniknięcia sytuacji, w której nagły wzrost ryzyka makroostrożnościowego nie zostanie ziden-
tyfikowany, oraz przeanalizowania możliwości wprowadzenia instrumentów makroostrożnościo-
wych opartych na rodzaju prowadzonej działalności, tak aby obejmowały one wszystkich kredy-
todawców. 

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Reports/2022/1032199/Report%20on%20response%20to%20the%20non-bank%20lending%20request%20from%20the%20CfA%20on%20Digital%20Finance.pdf


Europejski Urząd Nadzoru Bankowego 

 

 

 
Przegląd Spraw Europejskich kwiecień-czerwiec 2022 r.  42  

6.7. Konsultacje w sprawie standaryzacji informacji na temat sprzedaży kredytów 
zagrożonych 

EBA rozpoczął 16 maja br. konsultacje projektu wykonawczych standardów technicznych określa-
jących wymogi dotyczące informacji, jakie sprzedawcy kredytów zagrożonych powinni przekazy-
wać potencjalnym nabywcom. Celem jest poprawa funkcjonowania rynków wtórnych NPLs przez 
wprowadzenie wspólnego standardu dla transakcji NPLs w całej UE, zapewniającego porówny-
walność między krajami oraz zmniejszającego asymetrię informacji między sprzedającymi a na-
bywcami NPLs. Wystandaryzowane formularze do prezentowania danych ułatwiłyby sprzedaż 
NPLs, podniosły efektywność rynków wtórnych NPLs oraz zmniejszyły bariery wejścia dla ma-
łych instytucji kredytowych i mniejszych inwestorów zainteresowanych zawieraniem transakcji 
NPLs. Projekt standardów technicznych uwzględnia zasadę proporcjonalności, określając obo-
wiązkowe i nieobowiązkowe informacje w zależności od wielkości NPLs. Wprowadza także zróż-
nicowany zakres wymogów informacyjnych dla różnych kredytobiorców (osoba prywatna lub 
przedsiębiorstwo) oraz kredytów (zabezpieczony lub nie). Termin składania uwag upływa 31 
sierpnia br. Końcowa wersja projektu ma zostać przedłożona KE do końca 2022 r. 

6.8. Raport roczny z działalności w 2021 r. 

EBA opublikował 15 czerwca br. raport roczny, w którym przedstawił działania podejmowane 
przez Urząd w 2021 r. oraz obszary priorytetowe na 2022 r. W raporcie zwrócono uwagę, że w 
ubiegłym roku EBA kontynuował prace w wyjątkowych okolicznościach wywołanych pandemią 
COVID-19, w tym w dalszym ciągu prowadził monitoring wdrażania regulacji Bazylea III. Prze-
prowadził również, realizowane co dwa lata, ogólnounijne testy warunków skrajnych, których ce-
lem jest ocena odporności europejskich instytucji finansowych na niekorzystne szoki rynkowe, co 
było szczególnie istotne w 2021 r. w kontekście kryzysu wywołanego pandemią COVID-19. Po-
nadto EBA przeprowadził coroczne ogólnounijne ćwiczenie ujawniające (tzw. transparency exer-
cise), które dostarczyło szczegółowych informacji na temat m.in. aktywów i pasywów, pozycji ka-
pitałowych, ekspozycji na ryzyko oraz jakości aktywów 120 banków z 25 państw UE i Europej-
skiego Obszaru Gospodarczego. Urząd wprowadził również zmiany organizacyjne, które miały 
dostosować strukturę i funkcjonowanie EBA do zmieniających się priorytetów działań i programu 
prac. W szczególności utworzono nowe departamenty mające zajmować się: finansami cyfrowymi, 
czynnikami dotyczącymi ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyj-
nego (environmental, social and governance), sprawozdawczością oraz przeciwdziałaniem praniu 
pieniędzy. 

Jako priorytety prac na 2022 r. wskazano przegląd wytycznych przeprowadzania testów warun-
ków skrajnych, realizację zadań EBA związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finan-
sowaniu terroryzmu, innowacjami finansowymi oraz zrównoważonym finansowaniem, a także 
monitorowanie wpływu wojny w Ukrainie i pandemii COVID-19 na unijny sektor bankowy. 

https://www.eba.europa.eu/eba-consults-standardised-information-requirements-support-sales-non-performing-loans
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Consultations/2022/Consultation%20on%20Implementing%20Technical%20Standards%20on%20NPL%20transaction%20data%20templates/1032971/Consultation%20paper%20on%20draft%20ITS%20on%20NPL%20transaction%20data%20templates.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Annual%20Reports/2021/1035237/EBA%202021%20Annual%20Report.pdf
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6.9. Odpowiedź na konsultacje w sprawie przeglądu tzw. dyrektywy hipotecznej 

EBA opublikował 24 czerwca br. list oraz opinię skierowane do KE, które przedstawiły stanowisko 
Urzędu w związku z przeglądem dyrektywy PE i Rady 2014/17/UE z dnia 4 lutego 2014 r. w spra-
wie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi i zmieniającej 
dyrektywę 2008/48/WE i 2013/36/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 (tzw. dyrektywa hi-
poteczna). Według EBA celem przeglądu dyrektywy powinno być wspieranie w UE sprawnego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego, zapewnienie równych warunków działania różnego ro-
dzaju pożyczkodawców oraz zwiększenie poziomu ochrony konsumenta na rynku finansowym. 

EBA sugeruje, aby w trakcie przeglądu dyrektywy doprecyzować jej zakres, w szczególności 
w części dotyczącej sprzedaży wiązanej. Zdaniem EBA dyrektywa powinna też uwzględnić 
wpływ postępującej digitalizacji. Należy więc zwiększyć zakres regulacji wobec rozwijających się 
platform finansowania społecznościowego, uprościć i ujednolicić zakres informacji przedstawia-
nych na etapie podejmowania decyzji kredytowej przez konsumenta, a także zwiększyć poziom 
ochrony konsumenta w przypadku, gdy do oceny jego zdolności kredytowej stosowana jest 
sztuczna inteligencja. Ponadto w opinii EBA przegląd powinien ułatwić dostęp do kredytów hipo-
tecznych udzielanych transgranicznie. W ramach przeglądu dyrektywy należy zwrócić uwagę nie 
tylko na potrzebę zapewnienia stabilności finansowej, ale również uwzględnić aspekty związane 
ze zrównoważonym rozwojem, w tym w szczególności z ochroną środowiska (np. zdefiniowanie 
i ułatwienie oferowania „zielonych” kredytów hipotecznych). EBA postuluje również włączenie 
instrumentów ograniczających ryzyko związane z kondycją kredytobiorcy (borrower-based measu-
res, BBM)25 do legislacji unijnej. 

 
25 BBM są to limity w zakresie obciążania bieżących dochodów kredytobiorcy zobowiązaniami kredytowymi lub kosztami ich 

obsługi. 

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Opinions/2022/Opinion%20on%20MCD%20review%20%28EBA-Op-2022-07%29/1036069/2022%2006%2023%20Letter%20to%20Mr%20Berrigan%20-%20Response%20MCD%20CfA.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Opinions/2022/Opinion%20on%20MCD%20review%20%28EBA-Op-2022-07%29/1036068/EBA%27s%20response%20to%20the%20EC%20Call%20for%20advice%20on%20the%20review%20of%20MCD.pdf
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7. Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego 

7.1. Odpowiedź na konsultacje w sprawie przeglądu tzw. dyrektywy hipotecznej 

ESRB opublikowała 1 kwietnia 2022 r. list skierowany do KE przedstawiający stanowisko Rady 
w związku z przeglądem dyrektywy PE i Rady 2014/17/UE z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie kon-
sumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi, zmieniającej dyrek-
tywę 2008/48/WE i 2013/36/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 (tzw. dyrektywa hipo-
teczna). ESRB sugeruje, aby w trakcie przeglądu tej dyrektywy dodać przepisy umożliwiające sto-
sowanie przez kraje UE instrumentów ograniczających ryzyko związane z BBM, co jest spójne ze 
stanowiskiem ESRB dotyczącym reformy  polityki makroostrożnościowej w UE26. 

W opinii Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego BBM sprzyjają zapewnieniu stosowania wy-
sokich standardów oceny zdolności kredytowej, zwiększeniu odporności kredytobiorców i kredy-
todawców oraz służą ochronie konsumentów. Instrumenty te mogą skutecznie ograniczać ryzyko 
związane z narastaniem nierównowag na rynku nieruchomości mieszkaniowych przez zmniejsza-
nie procykliczności i dynamiki kredytu hipotecznego, co w konsekwencji obniża prawdopodo-
bieństwo kryzysu bankowego. Stanowiłyby uzupełnienie dotychczasowego zestawu instrumen-
tów makroostrożnościowych w prawodawstwie unijnym i powinny być wprowadzone na zasa-
dzie minimalnej harmonizacji. Włączenie BBM do dyrektywy hipotecznej pozwoliłoby objąć obo-
wiązkiem spełnienia wymogów w zakresie BBM wszystkie instytucje finansowe z UE udzielające 
kredytu hipotecznego, nie tylko banki. Zapewniłoby to równe warunki działania w UE, a także 
ograniczyło ryzyko arbitrażu regulacyjnego oraz skalę ewentualnego omijania przez inne instytu-
cje finansowe ograniczeń nakładanych na banki finansujące rynek nieruchomości mieszkanio-
wych. 

7.2. Raport roczny z działalności w 2021 r. 

ESRB opublikowała 20 czerwca br. raport roczny z działalności w 2021 r. W dokumencie wskazano, 
że w perspektywie krótkookresowej malało natężenie czynników ryzyka wynikających z pandemii 
COVID-19, lecz w średnim okresie narastały zagrożenia o charakterze cyklicznym na rynku nieru-
chomości i na rynkach finansowych. Ponadto w ocenie ESRB wybuch wojny w Ukrainie to zna-
czący szok dla systemu finansowego UE, zwiększający zagrożenie ryzykiem cybernetycznym, a 
skutki pośrednie wojny mogą być źródłem istotnych wyzwań w przyszłości. 

ESRB podejmowała w 2021 r. działania ograniczające identyfikowane ryzyko systemowe w UE. 
W celu zmniejszenia ryzyka na rynku nieruchomości ESRB wydała pięć ostrzeżeń i dwa zalecenia 

 
26 Swoje stanowisko odnośnie do propozycji zmian w regulacjach dotyczących polityki makroostrożnościowej w Unii ESRB 

przedstawiła m.in. w opublikowanej w styczniu br. nocie koncepcyjnej. Więcej informacji na temat tej noty można znaleźć w 
„Przeglądzie Spraw Europejskich” z marca 2022 r. 

https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/other/esrb.letter220401_on_response_to_europeancommission_consultation%7E2cfc6e3b60.en.pdf?65be46c4e436d55018f197265178343b
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/ar/2022/esrb.ar2021%7E8c51ab2011.en.pdf
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skierowane do wybranych krajów UE. Część adresatów już zaczęła podejmować działania zarad-
cze. Z kolei w reakcji na rosnące ryzyko cybernetyczne ESRB zaleciła stworzenie paneuropejskiej 
koordynacji w odniesieniu do cyberincydentów o charakterze systemowym. W przypadku insty-
tucji niebankowych ESRB wydała zalecenie w reakcji na – obserwowane w szczególności w trakcie 
pandemii – słabości w sektorze funduszy rynku pieniężnego, jak i odpowiedziała na konsultacje 
KE w sprawie przeglądu regulacji centralnego rozliczenia w UE. 

ESRB przygotowała też odpowiedź na konsultacje KE dotyczące przeglądu polityki makroostroż-
nościowej. W odpowiedzi tej ESRB m.in.: postuluje stworzenie ogólnounijnych regulacji prawnych 
dla narzędzi ograniczających ryzyko związane z kondycją kredytobiorcy oraz przeprowadza 
ocenę skuteczności buforów kapitałowych. Zdaniem ESRB należałoby również rozważyć stosowa-
nie, co do zasady, dodatniego neutralnego poziomu buforów oraz zmniejszyć ograniczenia w wy-
korzystywaniu przez banki kapitału z uwalnianych buforów, wynikające z konieczności jednocze-
snego spełnienia innych wymogów ostrożnościowych. 

W poprzednim roku ESRB podejmowała ponadto wiele innych działań: utworzyła grupę wyso-
kiego szczebla, której zadaniem jest analiza zagrożeń systemowych wynikających z rozwoju rynku 
kryptoaktywów i zdecentralizowanych finansów; przygotowała scenariusze szokowe na potrzeby 
testów warunków skrajnych przeprowadzanych przez Europejskie Urzędy Nadzoru; opubliko-
wała raport oceniający wpływ ryzyka klimatycznego na eskpozycje instytucji finansowych w UE; 
organizowała konferencje i warsztaty w celu rozwoju dyskusji nad polityką makroostrożnościową. 

7.3. Posiedzenie Rady Generalnej Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego 

Podczas posiedzenia, które odbyło się 23 czerwca br., Rada Generalna ESRB stwierdziła, że zagro-
żenia dla stabilności finansowej zauważalnie wzrosły od jej ostatniego spotkania w marcu27. Zwró-
cono uwagę w szczególności na znaczące pogorszenie się prognoz gospodarczych na skutek gwał-
townego wzrostu cen energii, żywności i surowców w związku z wojną w Ukrainie oraz ponow-
nym wystąpieniem zakłóceń w łańcuchach dostaw. W trakcie dyskusji podkreślono, że połączenie 
wyżej wymienionych czynników oraz ich wzajemne wzmacnianie się zwiększyły poziom niepew-
ności na rynkach oraz prawdopodobieństwo materializacji scenariuszy skrajnych. Ich ziszczenie 
się mogłoby z kolei doprowadzić do pogorszenia się sytuacji finansowej gospodarstw domowych 
i przedsiębiorstw niefinansowych, w szczególności w sektorach bardzo wrażliwych na zmiany cen 
surowców i energii lub silniej dotkniętych skutkami pandemii COVID-19. Słabsza sytuacja przed-
siębiorstw mogłaby natomiast mieć negatywny wpływ na jakość aktywów i rentowność sektora 
bankowego. 

Rada Generalna odnotowała ponadto, że wpływ wojny w Ukrainie na sektor bankowy w UE był 
jak dotąd ograniczony, głównie dzięki niskiemu poziomowi ekspozycji bezpośrednich na Rosję, 

 
27 Więcej na temat posiedzenia w „Przeglądzie Spraw Europejskich” z marca 2022 r. 

https://www.esrb.europa.eu/news/pr/date/2022/html/esrb.pr220630%7E52f1c92b57.en.html
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silnej pozycji kapitałowej banków oraz wzrostowi rentowności do poziomów sprzed pandemii. 
Wyrażono jednak obawy co do negatywnych skutków wojny dla wzrostu gospodarczego i po-
ziomu ryzyka kredytowego, szczególnie, że niektóre banki w dalszym ciągu borykają się z niską 
jakością aktywów wywołaną pandemią. W odniesieniu do rentowności sektora bankowego zwró-
cono uwagę, że pozytywny wpływ podnoszenia nominalnych stóp procentowych na wynik odset-
kowy netto może być niwelowany przez słabnący popyt na kredyty, wzrost odpisów z tytułu 
utraty wartości oraz niskie przychody z portfeli kredytów hipotecznych na stałą stopę procentową. 

W trakcie czerwcowego posiedzenia Rada Generalna ESRB omówiła 
czynniki ryzyka dla stabilności finansowej w UE z uwzględnieniem 

wojny w Ukrainie. Szczególną uwagę poświęcono zagrożeniom związa-
nym z sektorem funduszy inwestycyjnych, rynkiem nieruchomości 

mieszkaniowych, kryptoaktywami i usługami z zakresu zdecentralizowa-
nych finansów, a także ze zmianami klimatu. Rada Generalna wyraziła 
zgodę na publikację w lipcu br. raportów w sprawie oceny ryzyka funk-

cjonowania niebankowych instytucji pośrednictwa finansowego oraz 
w sprawie wpływu zmian klimatu na stabilność finansową. 

Rada Generalna podkreśliła również, że – niezależnie od ostatnich korekt – możliwość nagłego 
spadku cen aktywów na szeroką skalę pozostaje istotnym ryzykiem dla stabilności finansowej. 
Takie gwałtowne korekty mogłyby m.in. skutkować wzmożonymi umorzeniami oraz wzrostem 
strat i napięć płynnościowych w sektorze funduszy inwestycyjnych. Niektóre fundusze inwesty-
cyjne są ponadto narażone na ryzyko nadmiernej dźwigni i ryzyko wzajemnych powiązań wzmac-
niających ewentualne szoki dla stabilności finansowej, a także na wzrost ryzyka płynności i ryzyka 
kredytowego. Analiza wyżej wymienionych czynników ryzyka zostanie przedstawiona w siódmej 
edycji raportu w sprawie oceny ryzyka funkcjonowania niebankowych instytucji pośrednictwa fi-
nansowego (EU Non-Bank Financial Intermediation Risk Monitor), który zostanie opublikowany 
w lipcu br. 

Przedmiotem dyskusji były również czynniki ryzyka dla rynku nieruchomości mieszkaniowych. 
W niektórych państwach członkowskich szybki wzrost cen występował równocześnie z gwałtow-
nym rozwojem akcji kredytowej. Z kolei normalizacja polityki pieniężnej skutkuje wzrostem opro-
centowania kredytów, co może doprowadzić do spadku popytu na kredyty hipoteczne i liczby 
transakcji zakupu nieruchomości mieszkaniowych. Należy się również spodziewać, że wzrost ten 
może mieć negatywny wpływ na zdolność do obsługi zadłużenia przez gospodarstwa domowe, 
które muszą dodatkowo mierzyć się ze spadkiem realnego dochodu w wyniku wysokiej inflacji. 
Czynniki te zwiększają prawdopodobieństwo korekty cen nieruchomości mieszkaniowych. Popyt 
na tego rodzaju nieruchomości może być natomiast podtrzymywany przez zakupy nieruchomości 
jako inwestycja w ochronie przed inflacją. 
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Rada Generalna omówiła również zagrożenia dla stabilności finansowej związane z kryptoakty-
wami oraz usługami z zakresu zdecentralizowanych finansów. Stwierdzono, że o ile ich poten-
cjalny systemowy wpływ wydaje się być obecnie ograniczony, to w przypadku dalszego gwałtow-
nego rozwoju sektory te mogą stać się źródłem ryzyka systemowego. Dlatego też Rada Generalna 
postanowiła, że ESRB powinna pilnie skoncentrować swoje prace na: i) rozważeniu potrzeby 
wprowadzenia dodatkowych środków regulacyjnych oraz określeniu działań, które ESRB po-
winna podjąć w celu ograniczania ryzyka systemowego związanego z kryptoaktywami i usługami 
z zakresu zdecentralizowanych finansów; ii) ocenie systemowej istotności rynków kryptoaktywów 
dla systemu finansowego w UE oraz iii) monitorowaniu powiązań między rynkami finansowymi 
a rynkami kryptoaktywów. 

Rada Generalna zapoznała się także raportem w sprawie wpływu zmian klimatu na stabilność 
finansową. W raporcie tym przedstawiono poszerzony zestaw wskaźników oceny ryzyka klima-
tycznego, udoskonaloną metodykę modelowania zmian klimatycznych przy użyciu analiz scena-
riuszowych oraz propozycję możliwych do podjęcia w tym zakresie działań makroostrożnościo-
wych. Stwierdzono ponadto koncentrację ryzyka zmian klimatu w niektórych instytucjach finan-
sowych oraz zależność zmian poziomu tego ryzyka od tempa i stopnia przejścia do gospodarki 
niskoemisyjnej. Raport przedstawiający szczegółowe wyniki analiz w tym obszarze ma zostać opu-
blikowany w lipcu br. 

Ponadto Rada Generalna ponownie wyznaczyła prezesa Banku Hiszpanii Pabla Hernándeza de 
Cos na przewodniczącego Doradczego Komitetu Technicznego ESRB. 

ESRB opublikowała też kolejną, czterdziestą edycję risk dashboard, która zawiera zestawienie 
wskaźników ilościowych i jakościowych przedstawiających sytuację w systemie finansowym UE. 
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8. Inne 

8.1. Zakończenie Konferencji w sprawie przyszłości Europy 

Dnia 9 maja zakończyła się Konferencja w sprawie przyszłości Europy, pierwsza tego typu inicja-
tywa mająca na celu dialog instytucji unijnych ze społeczeństwem obywatelskim, czyli obywate-
lami i organizacjami pozarządowymi, na temat wyzwań i priorytetów stojących przed UE. 

Podczas uroczystego zakończenia konferencji przewodnicząca PE Roberta Metsola, prezydent 
Francji Emmanuel Macron (do 30 czerwca br. Francja przewodniczyła Radzie UE) i przewodni-
cząca KE Ursula von der Leyen otrzymali sprawozdanie końcowe z propozycjami wskazującymi 
dalszą drogę rozwoju Unii. W sprawozdaniu sformułowano 49 propozycji dotyczących m.in. kli-
matu, zdrowia, gospodarki, sprawiedliwości społecznej i pracy, pozycji UE w świecie czy wartości 
i praw człowieka. Wszystkie opisane w dokumencie idee są wynikiem debat przeprowadzonych 
w ciągu ostatniego roku. Sprawozdanie posłuży PE, Radzie UE i KE podjęciu dalszych działań 
odnośnie do tematów w nim ujętych. 

 

https://futureu.europa.eu/?locale=pl
https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/mwg-internal/de5fs23hu73ds/progress?id=kd98KPbR0Qh9d75kes-It_VcKWbE1xgSPcCSxjD3_lg,&dl
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APP asset purchase programme, program skupu ak-
tywów Europejskiego Banku Centralnego 

BBM borrower-based measures, limity w zakresie ob-
ciążania bieżących dochodów kredytobiorcy 
zobowiązaniami kredytowymi lub kosztami 
ich obsługi 

BRRD I Bank Recovery and Resolution Directive I, 
Dyrektywa 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 

BRRD II Bank Recovery and Resolution Directive II, 
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2019/879 z dnia 20 maja 2019 r. zmienia-
jąca dyrektywę 2014/59/UE w odniesieniu do 
zdolności do pokrycia strat i dokapitalizowa-
nia instytucji kredytowych i firm inwestycyj-
nych oraz dyrektywę 98/26/WE 

CBD consolidated banking data, skonsolidowane 
dane bankowe 

CET 1 common equity Tier 1, kapitał podstawowy Tier 
1 

CMDI crisis management and deposit insurance, wspól-
ne zarządzanie kryzysowe banków oraz 
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przepisy regulujące korzystanie z krajowych 
systemów gwarantowania depozytów 

CSRs country specific recommendations, zalecenia dla 
państw członkowskich w ramach semestru 
europejskiego 

DORA Digital Operational Resilience Act, projekt roz-
porządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady w sprawie operacyjnej odporności cy-
frowej sektora finansowego i zmieniającego 
rozporządzenia (WE) nr 1060/2009, (UE) 
nr 648/2012, (UE) nr 600/2014 oraz (UE) 
nr 909/2014 

EBA European Banking Authority, Europejski 
Urząd Nadzoru Bankowego 

EBC Europejski Bank Centralny 

EBI Europejski Bank Inwestycyjny 

ELTIF European long-term investment funds, europej-
skie długoterminowe fundusze inwestycyjne 

ERM II Exchange Rate Mechanism II, mechanizm 
kursów walutowych 

ESAs European Supervisory Authorities, Europej-
skie Urzędy Nadzoru 

ESBC Europejski System Banków Centralnych 

ESM European Stability Mechanism, Europejski 
Mechanizm Stabilności 

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

EZŁ Europejski Zielony Ład 
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FinTech Financial Technology, innowacje finansowe wy-
korzystujące nowoczesne technologie 

FRP fundusze rynku pieniężnego 

KE Komisja Europejska 

LNG liquefied natural gas, gaz ziemny w ciekłym sta-
nie skupienia 

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

NIS2 Directive on Security of Network and Information 
Systems, projekt dyrektywy w sprawie środ-
ków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu 
cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii, 
uchylającej dyrektywę (UE) 2016/1148 

NPLs non-performing loans, kredyty zagrożone 

ONZ Organizacja Narodów Zjednoczonych 

PE Parlament Europejski 

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

PKB produkt krajowy brutto 

PPS post-programme surveillance, nadzór po zakoń-
czeniu programu dostosowań gospodarczych 

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

SURE support to mitigate unemployment risks in an 
emergency, instrument tymczasowego 
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wsparcia krajów UE w celu zmniejszenia ry-
zyka bezrobocia 

SRB Single Resolution Board, Jednolita Rada ds. 
Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwida-
cji 

TARGET2 Trans-European Automated Real-Time Gross 
Settlement Express Transfer System, europej-
ski system płatności, którego właścicielem 
i operatorem jest Eurosystem; jest platformą 
do obsługi płatności wysokokwotowych w 
euro w czasie rzeczywistym, z której korzy-
stają banki centralne i komercyjne 

TEM total exposure measure, ekspozycja całkowita 

TEN-E  transeuropejskie sieci energetyczne 

TFUE Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

TLTRO targeted longer-term refinancing operations, ukie-
runkowane dłuższe operacje refinansujące 

TREA total risk exposure amount, łączna kwota ekspo-
zycji na ryzyko 

UE Unia Europejska 

VAT value added tax, podatek od wartości dodanej 
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