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Najważniejsze w tym miesiącu 

 Letnie prognozy gospodarcze Komisji Europejskiej 
Komisja Europejska (KE) podwyższyła prognozy inflacji na 2022 r. do rekordowych pozio-
mów (8,3% w Unii Europejskiej [UE] oraz 7,6% w strefie euro) w związku ze stale rosnącymi 
cenami energii i żywności oraz presją cenową przenoszącą się na koszty usług i innych dóbr. 
Zdaniem KE gospodarka UE będzie najprawdopodobniej nadal rosnąć, jednak znacznie wol-
niej, niż przewidywano we wcześniejszych prognozach. 
więcej w pkt 1.2 

 Prezydencja czeska w Radzie UE 
Czechy objęły 1 lipca 2022 r. sześciomiesięczne przewodnictwo w Radzie UE. Głównym celem 
czeskiej prezydencji jest wzmocnienie odporności UE w wymiarze obronnym, energetycznym, 
gospodarczym i instytucjonalnym. Działania czeskiej prezydencji będą się również koncentro-
wać na wspieraniu integracji uchodźców z Ukrainy ze społeczeństwami państw UE oraz koor-
dynacji zapewnienia środków finansowych na powojenną odbudowę Ukrainy. 
więcej w pkt 3.1 

 Raport w sprawie ryzyka systemowego na rynku sekurytyzacji w UE 

Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego (European Systemic Risk Board, ESRB) wydała 
pierwszy raport w sprawie ryzyka systemowego na rynku sekurytyzacji w UE, dotyczący 
głównie rynku papierów wartościowych zabezpieczonych kredytami hipotecznymi na cele 
mieszkaniowe (residential mortgage-backed securities, RMBS). Stwierdziła w nim, że nie dostrzega 
na unijnym rynku RMBS istotnego ryzyka systemowego. Podkreśliła jednak, że nie można wy-
kluczyć, iż źródłem ryzyka systemowego mogą być inne klasy aktywów lub rodzaje sekuryty-
zacji, co wymaga dalszych analiz. 
więcej w pkt 6.1 
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1. Komisja Europejska 

1.1. Next Generation EU: jedenasta emisja obligacji 

Dnia 12 lipca 2022 r. KE w ramach 11. emisji wyemitowała obligacje o wartości 8 mld euro, w tym 
nowe 7-letnie obligacje o wartości 5 mld euro z terminem zapadalności 4 grudnia 2029 r. oraz 20-
letnie obligacje o wartości 3 mld euro z terminem zapadalności 4 lipca 2041 r. Nadsubskrypcja osią-
gnęła pułap 61 mld euro. W ramach instrumentu odbudowy gospodarczej Next Generation EU 
w 2022 r. KE wyemitowała obligacje długoterminowe o łącznej wartości 58 mld euro. Do 12 lipca 
2022 r. KE wypłaciła ponad 100 mld euro ze środków instrumentu na rzecz odbudowy i zwiększa-
nia odporności oraz 15,5 mld euro pochodzących z innych programów UE finansowanych ze środ-
ków Next Generation EU. 

Jednocześnie KE rozpoczęła organizowanie rozrachunku obligacji Next Generation EU i innych 
obligacji UE za pośrednictwem infrastruktury płatniczej i rozliczeniowej Eurosystemu. Emisja ob-
ligacji UE zostanie dostosowana do rozwiązań wykorzystywanych przez emitentów państwowych 
w UE oraz przez Europejski Mechanizm Stabilności (European Stability Mechanism, ESM), którego 
transakcje na obligacjach są rozliczane w pieniądzu banku centralnego. Po przeprowadzeniu se-
lekcji KE podjęła decyzję o współpracy z Europejskim Bankiem Centralnym (EBC), który będzie 
pełnił funkcję podmiotu wypłacającego, oraz bankiem centralnym Belgii, który będzie działał jako 
agent rozrachunkowy dla wszystkich dłużnych papierów wartościowych UE. 

1.2. Letnie prognozy gospodarcze 

W opublikowanych 14 lipca br. letnich prognozach gospodarczych KE obniżyła szacunki tempa 
wzrostu PKB w UE i w strefie euro w 2023 r. oraz podniosła prognozy inflacji na lata 2022−2023 
w porównaniu z wiosennymi prognozami z maja br.1 KE zaznaczyła, że zmaterializowało się wiele 
rodzajów ryzyka wskazanych w prognozach z maja. Inwazja Rosji na Ukrainę wywołała dodat-
kową presję na wzrost cen energii i żywności, co z kolei zwiększa globalną presję inflacyjną i 
zmniejsza siłę nabywczą gospodarstw domowych. Doprowadziło to również do przyspieszenia 
działań banków centralnych w zakresie polityki pieniężnej. W dokumencie podkreślono, że go-
spodarka UE jest nadal wrażliwa na rozwój sytuacji na rynkach energii ze względu na jej dużą 
zależność od rosyjskich paliw kopalnych.  

KE podwyższyła prognozy inflacji na 2022 r. do rekordowych poziomów 
(8,3% w UE oraz 7,6% w strefie euro) w związku ze stale rosnącymi ce-

nami energii i żywności oraz presją cenową przenoszącą się na koszty 

 
1 Więcej na temat wiosennych prognoz KE w „Przeglądzie Spraw Europejskich” z kwietnia−czerwca 2022 r. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_4466
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_4384


Komisja Europejska 

 

 
 

 6    Przegląd Spraw Europejskich lipiec 2022 r. 

usług i innych dóbr. Zdaniem KE gospodarka UE będzie najprawdopo-
dobniej nadal rosnąć, jednak znacznie wolniej, niż przewidywano we 

wcześniejszych prognozach. 

Zgodnie z nowymi prognozami wzrost gospodarczy w 2022 r. wyniesie 2,7% w UE oraz 2,6% 
w strefie euro, a w 2023 r. roczne tempo wzrostu PKB spadnie do 1,5% w UE oraz 1,4% w strefie 
euro. W wiosennych prognozach zakładano jednakowy wzrost gospodarczy zarówno w UE, jak 
i strefie euro na poziomie 2,7% w 2022 r. oraz 2,3% w 2023 r. Przewiduje się, że w 2023 r. wzrost 
gospodarczy w ujęciu kwartalnym przyspieszy ze względu na odporny na wstrząsy rynek pracy, 
ograniczanie inflacji, wsparcie ze środków instrumentu na rzecz odbudowy i zwiększania odpor-
ności (Recovery and Resilience Facility, RRF) oraz utrzymującą się nadwyżkę oszczędności.  

W odniesieniu do inflacji prognozuje się, że w 2022 r. wzrośnie ona do rekordowego poziomu 8,3% 
w UE oraz 7,6% w strefie euro, a w 2023 r. obniży się do 4,6% w UE oraz 4,0% w strefie euro. KE 
podwyższyła prognozy inflacji w związku ze stale rosnącymi cenami energii i żywności oraz presją 
cenową przenoszącą się na koszt usług i innych dóbr. Zgodnie z wcześniejszymi prognozami in-
flacja miała wzrosnąć w 2022 r. do 6,8% w UE oraz 6,1% w strefie euro, natomiast w 2023 r. odpo-
wiednio do 3,2% i 2,7%. 

Zagrożenia dla prognoz wzrostu gospodarczego oraz inflacji są głównie związane z dalszym prze-
biegiem wojny, a w szczególności jej implikacjami dla przyszłych dostaw gazu do UE. 

Prognozy gospodarcze dla Polski na lata 2022–2023: 
 PKB: 5,2% w 2022 r., 1,5% w 2023 r.; 
 inflacja (HICP): 12,2% w 2022 r., 9,0% w 2023 r. 

 
1.3. Unijny plan oszczędzania gazu 

KE opublikowała 20 lipca br. komunikat Save gas for a safe winter, w którym zaproponowała ogra-
niczenie zużycia gazu przez państwa członkowskie UE o 15% w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 
31 marca 2023 r., aby zapewnić zapasy tego surowca na najbliższą zimę. Przygotowała także pro-
jekt rozporządzenia w sprawie skoordynowanych środków zmniejszających zapotrzebowanie na 
gaz. Oszczędności miałyby charakter dobrowolny, jednak w przypadku ogłoszenia stanu alarmo-
wego zmniejszenie zużycia gazu byłoby obowiązkowe. 

Kraje członkowskie UE osiągnęły 26 lipca br. porozumienie polityczne w tej sprawie. Zdecydowały 
także o zwolnieniach z obowiązku ograniczania zapotrzebowania na gaz w szczególnych sytua-
cjach, np. w przypadku, gdy państwo przekracza, jak obecnie Polska, cel w zakresie wypełnienia 
magazynów ustalony w unijnym rozporządzeniu w sprawie magazynowania gazu. W najbliższym 
czasie dokument zostanie formalnie przyjęty w drodze procedury pisemnej. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022DC0360&qid=1658479881117
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52022PC0361
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52022PC0361
https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2022/07/26/member-states-commit-to-reducing-gas-demand-by-15-next-winter/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32022R1032&qid=1659072883119
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1.4. Nowe działania UE wobec Wielkiej Brytanii w związku z nieprzestrzeganiem 
protokołu północnoirlandzkiego 

W związku z postępem prac parlamentarnych Wielkiej Brytanii nad projektem ustawy Northern 
Ireland Protocol Bill, mającej umożliwić w brytyjskim systemie prawnym jednostronną zmianę 
przepisów protokołu w sprawie Irlandii i Irlandii Północnej, KE wszczęła 22 lipca br. nowe postę-
powania dotyczące naruszenia przez Zjednoczone Królestwo zapisów Protokołu.2 Dotyczą one: 
(1) nieprzestrzegania wymogów celnych i kontrolnych w obrocie towarami między Irlandią Pół-
nocą a Wielka Brytanią, (2) niedokonania transpozycji unijnych przepisów w sprawie podatku ak-
cyzowego na terenie Irlandii Północnej oraz (3) przepisów w sprawie akcyzy na alkohol i napoje 
alkoholowe, jak również (4) niewdrożenia unijnych przepisów dotyczących punktu kompleksowej 
obsługi importu, tj. systemu obsługi podatku VAT w handlu elektronicznym. KE wezwała pisem-
nie Wielką Brytanię do usunięcia tych uchybień. Zjednoczone Królestwo zobowiązane jest przeka-
zać odpowiedź w ciągu dwóch miesięcy. 
  

 
2 Szerzej o poprzednich postepowaniach w PSE kwiecień–czerwic 2022 r. 

https://bills.parliament.uk/bills/3182
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_22_4663
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_22_4663
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2. Eurogrupa 

2.1. Posiedzenie Eurogrupy 11 lipca 2022 r. 

Podczas lipcowego posiedzenia Eurogrupy omówiono sytuację makroekonomiczną i wyzwania 
dotyczące polityki gospodarczej w strefie euro w kontekście globalnym. 

W nawiązaniu do uzgodnionych w marcu 2022 r. wytycznych fiskalnych na 2023 r. Eurogrupa 
wydała oświadczenie na temat nastawienia w polityce fiskalnej w 2023 r. W dokumencie podkre-
ślono, że od marca br. otoczenie makroekonomiczne, w tym perspektywy wzrostu i dynamika in-
flacji, uległy pogorszeniu, co potwierdzają najnowsze prognozy KE i EBC. Zaznaczono, że globalne 
czynniki ryzyka, związane m.in. z wojną w Ukrainie, pandemią i zmiennością rynków finanso-
wych, pozostają podwyższone, a ograniczenia po stronie podaży, w tym coraz większa niedostęp-
ność siły roboczej w niektórych państwach członkowskich i sektorach, mogą hamować PKB w 
krótkim okresie. 

Członkowie Eurogrupy uznali, że w 2023 r. celem polityki fiskalnej we wszystkich krajach strefy 
euro powinno być utrzymywanie zrównoważonego poziomu długu publicznego oraz trwałe 
wzmacnianie potencjału wzrostu gospodarczego. Jednocześnie polityka fiskalna powinna stano-
wić wsparcie dla polityki pieniężnej, ukierunkowanej na ograniczenie presji inflacyjnej i zapew-
nienie stabilności cen. Zaznaczono przy tym, że polityka fiskalna nadal powinna być odpowiednio 
różnicowana w zależności od sytuacji gospodarczej i fiskalnej państw członkowskich, a także po-
winna uwzględniać stopień narażenia poszczególnych krajów na ekonomiczne skutki agresji Rosji 
na Ukrainę. 

W ocenie Eurogrupy wspieranie ogólnego popytu za pomocą polityki fiskalnej w 2023 r. nie jest 
uzasadnione, a środki fiskalne, wprowadzane w celu złagodzenia wpływu szybko rosnących cen 
energii na sytuację finansową przedsiębiorstw i gospodarstw domowych, powinny mieć charakter 
tymczasowy i być w coraz większym stopniu ukierunkowane na pomoc najbardziej narażonym 
grupom konsumentów energii. 

Budżety państw Eurogrupy na 2023 r. powinny zawierać zachęty do transformacji energetycznej 
bazujące w większym stopniu na instrumentach dochodowych niż cenowych. Ponadto państwa 
Eurogrupy powinny priorytetowo traktować realizację reform strukturalnych oraz wspieranie in-
westycji na rzecz transformacji ekologicznej i cyfrowej, przy jednoczesnym dążeniu do zwiększe-
nia strukturalnego zróżnicowania dostaw energii, poprawy niezależności energetycznej oraz 

https://www.consilium.europa.eu/pl/meetings/eurogroup/2022/07/11/
https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2022/07/11/eurogroup-statement-on-fiscal-policy-orientations-for-2023/
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wzmocnienia zdolności obronnych (zgodnie z programem określonym w marcowej deklaracji 
z Wersalu3). 

W trakcie posiedzenia poruszono również temat cyfrowego euro. Po zapoznaniu się z prezentacją 
EBC ministrowie omówili potencjalny wpływ cyfrowego euro na system finansowy i korzystanie 
z gotówki. Przedstawiciele EBC zwrócili uwagę na wybrane kwestie w kontekście cyfrowego euro: 
(1) konieczność zachowania równowagi między cyfrowymi pieniędzmi publicznymi i prywat-
nymi4, (2) ochronę stabilności systemu finansowego, (3) powszechny dostęp do cyfrowego euro i 
jego akceptację, (4) narzędzia, które pomogłyby skutecznie je wprowadzić, (5) skutki wprowadze-
nia cyfrowej waluty oraz (6) dalsze kroki. We wnioskach z dyskusji wskazano, że cyfrowe euro 
miałoby jedynie uzupełniać gotówkę, a nie ją zastąpić. 

  

 
3 Więcej na temat deklaracji wersalskiej w „Przeglądzie Spraw Europejskich” z marca 2022 r. 
4 W tym kontekście pieniądze prywatne to te emitowane przez wszelkiego rodzaju banki, firmy telekomunikacyjne lub wyspe-

cjalizowanych dostawców usług płatniczych, a pieniądze publiczne – emitowane przez banki centralne. 

https://www.obserwatorfinansowy.pl/bez-kategorii/rotator/w-trakcie-pieniadze-publiczne-i-prywatne-moga-wspolistniec-w-epoce-cyfrowej/
https://www.obserwatorfinansowy.pl/bez-kategorii/rotator/w-trakcie-pieniadze-publiczne-i-prywatne-moga-wspolistniec-w-epoce-cyfrowej/
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3. Rada Unii Europejskiej 

3.1. Prezydencja czeska w Radzie Unii Europejskiej 

Z dniem 1 lipca 2022 r. Czechy objęły sześciomiesięczne przewodnictwo w Radzie UE. Motto pre-
zydencji Czech brzmi: „Europa jako zadanie: nowa myśl, nowy kształt, nowa energia", a jej prio-
rytety to: 
 zarządzanie kryzysem uchodźczym i powojenna odbudowa Ukrainy; w ramach tego prio-

rytetu przewidziano m.in. współpracę czeskiej prezydencji z KE w kwestii przyznania dodat-
kowych środków państwom członkowskim, które przyjęły uchodźców z Ukrainy, oraz wspie-
ranie tworzenia odpowiednich struktur zarządzania kryzysem migracyjnym w tych pań-
stwach; 

 bezpieczeństwo energetyczne, wzmacniane dzięki zmniejszeniu zależności energetycznej od 
krajów, które bezpośrednio zagrażają bezpieczeństwu UE, przyspieszenie realizacji programu 
REPowerEU oraz wdrażanie rozwiązań prowadzących do powiększenia rezerw gazu (w tym 
promowanie dobrowolnych wspólnych zakupów tego surowca, by wzmocnić pozycję nego-
cjacyjną UE); 

 obronność i cyberbezpieczeństwo; czeska prezydencja zamierza dążyć do zwiększenia moż-
liwości obronnych UE we współpracy z partnerami pozaeuropejskimi (głównie z NATO), roz-
woju instrumentów na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym oraz ograniczenia 
zależności technologicznej UE od krajów trzecich; 

 strategiczna odporność europejskiej gospodarki, która według czeskiego rządu powinna być 
wzmacniana m.in. przez: przyspieszenie cyfryzacji i automatyzacji przemysłu, wspieranie 
konkurencyjności w dziedzinie strategicznych technologii, zacieśnianie relacji handlowych 
z krajami demokratycznymi i pogłębianie współpracy transatlantyckiej dotyczącej łańcuchów 
dostaw; 

 odporność instytucji demokratycznych, w tym zwrócenie uwagi na niezależność mediów i 
transparentność finansowania partii politycznych oraz dążenie do zapewnienia respektowa-
nia fundamentalnych praw i wolności w środowisku cyfrowym. 
 

Czechy objęły 1 lipca 2022 r. sześciomiesięczne przewodnictwo w Radzie UE. 
Głównym celem ich prezydencji jest wzmocnienie odporności UE w wymiarze 

obronnym, energetycznym, gospodarczym i instytucjonalnym. Działania czeskiej 
prezydencji będą się również koncentrować na wspieraniu integracji uchodźców 

z Ukrainy ze społeczeństwami państw UE oraz koordynacji zapewnienia środków 
finansowych na powojenną odbudowę Ukrainy. 

 
W ramach obecnego tria kolejnym państwem, które obejmie – od 1 stycznia 2023 r. – rotacyjną 
prezydencję w Radzie UE, będzie Szwecja. 
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3.2. Posiedzenie Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych, 12 lipca 2022 r. 

Dnia 12 lipca 2022 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych. 
Ministrowie dyskutowali m.in. o gospodarczych i finansowych skutkach rosyjskiej agresji na 
Ukrainę. Podjęli decyzję o przeznaczeniu w trybie pilnym 1 mld euro na dodatkową pomoc 
makrofinansową dla Ukrainy. 

Rada UE oficjalnie zatwierdziła przyjęcie Chorwacji do strefy euro z dniem 1 stycznia 2023 r. i zde-
cydowała, że kurs wymiany będzie wynosić 7,53450 kuny chorwackiej za 1 euro, zgodnie z pary-
tetem w ERM II. Do czasu przystąpienia do strefy euro EBC i bank centralny Chorwacji będą mo-
nitorować kurs kuny wobec euro na rynku walutowym w ramach mechanizmu ERM II. 

Podczas posiedzenia Rada przyjęła także konkluzje w sprawie szczegółowych ocen sytuacji ma-
kroekonomicznej, przeprowadzonych przez KE w maju br. dla 12 państw członkowskich (Chor-
wacji, Cypru, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemiec, Portugalii, Rumunii, Szwecji 
i Włoch) w ramach procedury dotyczącej zakłóceń równowagi makroekonomicznej. 

Rada podzieliła opinię KE, że ożywienie gospodarcze w 2021 r. co do zasady sprzyjało zmniejsza-
niu ogólnej nierównowagi makroekonomicznej. Zwróciła jednak uwagę, że wskaźniki długu pu-
blicznego w analizowanych krajach nadal znacznie przekraczają poziomy sprzed wybuchu pan-
demii, a rosnące ceny wywierają presję na dochody realne. Wraz z zaostrzonymi warunkami fi-
nansowania i wahaniami kursów walutowych może to negatywnie wpływać na zdolność rządów, 
przedsiębiorstw i gospodarstw domowych do obsługi zadłużenia. 

Rada zgodziła się z oceną KE dotyczącą poprawy równowagi zewnętrznej większości krajów pod-
danych pogłębionemu przeglądowi sytuacji makroekonomicznej, ale jednocześnie zaznaczyła, 
że wyższe ceny importu energii i surowców prawdopodobnie nie pozostaną bez wpływu na salda 
rachunków obrotów bieżących analizowanych krajów. Wskazała również na konieczność ścisłego 
monitorowania wzrostu płac i zmian inflacji, szczególnie w kontekście ich potencjalnego wpływu 
na konkurencyjność krajowych gospodarek i całej strefy euro. 

Ponadto Rada zwróciła uwagę na potrzebę rozróżniania cyklicznych i strukturalnych czynników 
powstawania nierównowag makroekonomicznych, a także podkreśliła istotne znaczenie oceny 
transgranicznych efektów zewnętrznych (cross-country spillover effects) związanych z zakłóceniami 
równowagi. 

Odnosząc się do kwestii przejrzystości procedury dotyczącej zakłóceń równowagi makroekono-
micznej, Rada podtrzymała opinię, że w każdym przypadku, gdy KE uzna, że w danym państwie 
członkowskim występują nadmierne zakłócenia równowagi, ale nie zaproponuje Radzie wszczę-
cia procedury dotyczącej nadmiernego zakłócenia równowagi, powinna wyraźnie i publicznie wy-
jaśnić przyczyny swojej decyzji. 

https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2022/07/12/council-adopts-additional-1-billion-assistance-to-ukraine/
https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2022/07/12/macroeconomic-imbalance-procedure-council-adopts-conclusions/
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3.3. Stanowisko w sprawie budżetu UE na rok 2023 

Dnia 13 lipca 2022 r. ambasadorowie państw członkowskich przy UE uzgodnili stanowisko Rady 
w sprawie projektu budżetu UE na 2023 r. Zobowiązania w przyszłorocznym budżecie powinny 
wynieść w sumie 183,95 mld euro, a płatności 165,74 mld euro. W porównaniu z budżetem na 
2022 r. w przyszłym roku środki na zobowiązania wzrosną o 8,29%, a środki na płatności zmaleją 
o 3,02%. Rada chce oficjalnie przyjąć swoje stanowisko w sprawie projektu budżetu ogólnego na 
2023 r., stosując procedurę pisemną, która ma się zakończyć 6 września 2022 r. Na podstawie tego 
stanowiska czeska prezydencja będzie mogła podjąć negocjacje z Parlamentem Europejskim. 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11075-2022-INIT/en/pdf
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4. Europejski Bank Centralny 

4.1. Posiedzenie Rady Prezesów EBC 21 lipca 2022 r. 

Rada Prezesów EBC na posiedzeniu 21 lipca br. podniosła podstawowe stopy procentowe i za-
twierdziła instrument ochrony transmisji polityki pieniężnej (Transmission Protection Instrument, 
TPI). Wyraziła także gotowość do dalszego dostosowania narzędzi w taki sposób, aby ustabilizo-
wać inflację na docelowym poziomie. 

Podczas konferencji prasowej Prezes EBC przedstawiła ocenę sytuacji gospodarczej. W czerwcu 
inflacja nadal rosła, przede wszystkim z powodu wzrostu cen energii i żywności, wynikającego 
m.in. z wojny w Ukrainie. Dodatkowymi czynnikami wspierającymi inflację są utrzymujące się 
zatory w podaży produktów przemysłowych i rosnący popyt, w szczególności w sektorze usług. 
Rada przewiduje, że inflacja jeszcze przez pewien czas będzie się kształtowała na wysokim pozio-
mie, jednak w dalszej perspektywie − o ile nie dojdzie do nowych zakłóceń – koszty energii się 
ustabilizują, a zatory podażowe zmniejszą, co w połączeniu z postępującą normalizacją polityki 
pieniężnej spowoduje powrót inflacji do docelowego poziomu. Jednocześnie aktywność gospodar-
cza spowalnia na skutek wojny w Ukrainie i powiązanej z nią wysokiej inflacji, ograniczeń poda-
żowych oraz wysokiego poziomu niepewności na rynku. 

Podstawowe stopy procentowe EBC 
Rada Prezesów podniosła podstawowe stopy procentowe EBC o 50 punktów bazowych. Od 
27 lipca br. wynoszą one: 
 0,50% ‒ stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących, 
 0,75% ‒ stopa kredytu w banku centralnym, 
 0,00% ‒ stopa depozytu w banku centralnym na koniec dnia. 

Rada Prezesów zdecydowała się na wyższą podwyżkę stóp, niż sygnalizowała na poprzednim 
posiedzeniu 9 czerwca br. (0,25%). Decyzja była umotywowana przede wszystkim zwiększonym 
ryzykiem inflacyjnym. Zgodnie z wcześniejszymi komunikatami Rada zapowiedziała kontynuację 
normalizowania stóp procentowych na kolejnych posiedzeniach. Skala podwyżek będzie uzależ-
niona od aktualnych wyników gospodarczych. 

Program skupu aktywów i nadzwyczajny program zakupów w czasie pandemii (PEPP) 
Rada Prezesów planuje reinwestować cały kapitał z tytułu zapadających papierów wartościowych 
nabytych w ramach programu skupu aktywów (asset purchase programme, APP) jeszcze przez dłuż-
szy czas po rozpoczęciu podwyżek podstawowych stóp procentowych EBC. 

Co najmniej do końca 2024 r. Rada Prezesów zamierza reinwestować kapitał z tytułu zapadających 
papierów wartościowych nabytych w ramach nadzwyczajnego programu zakupów w czasie 

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ecb.mp220721%7E53e5bdd317.pl.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ecb.pr220721%7E973e6e7273.pl.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pressconf/2022/html/ecb.is220721%7E51ef267c68.pl.html
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pandemii (pandemic emergency purchase programme, PEPP). W przyszłości wygaszanie portfela PEPP 
będzie się odbywać w sposób kontrolowany, żeby nie zaburzać odpowiedniego nastawienia poli-
tyki pieniężnej. Zgodnie z decyzją Rady Prezesów z 15 czerwca br. kapitał z tytułu zapadających 
papierów wartościowych z portfela PEPP jest reinwestowany w elastyczny sposób, aby zapewnić 
należyte funkcjonowanie mechanizmu transmisji polityki pieniężnej. 

Operacje refinansujące 
Rada Prezesów nadal będzie 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. 

Instrument ochrony transmisji polityki pieniężnej 
Rada Prezesów uznała za konieczne ustanowienie instrumentu TPI do wsparcia transmisji polityki 
pieniężnej. Instrument ten ma na celu zagwarantowanie płynnej transmisji nastawienia polityki 
pieniężnej we wszystkich krajach strefy euro. Instrument TPI będzie polegać na zakupie na rynku 
wtórnym dłużnych papierów wartościowych wyemitowanych przez podmioty sektora publicz-
nego (oraz, jeśli zajdzie potrzeba, papierów wartościowych wyemitowanych przez podmioty pry-
watne) z państw strefy euro, w których nastąpiło pogorszenie warunków finansowania nieuzasad-
nione ich sytuacją gospodarczą. Rada Prezesów ustali jurysdykcje, w których Eurosystem będzie 
mógł dokonywać zakupów. Warunkiem ich wybrania będzie m.in. zgodność z unijnymi przepi-
sami fiskalnymi, w tym zapewnienie stabilności zadłużenia, brak poważnych zakłóceń równowagi 
makroekonomicznej, a także prowadzenie rozsądnej i zrównoważonej polityki makroekonomicz-
nej. Wielkość skupu w ramach TPI będzie zależała od skali zagrożeń dla transmisji polityki pie-
niężnej. Skup nie będzie ograniczony ex ante.  

4.2. Dalsze działania EBC na rzecz uwzględnienia w operacjach polityki pieniężnej 
kwestii związanych ze zmianą klimatu  

Rada Prezesów EBC podjęła 4 lipca br. kolejne kroki w celu uwzględnienia problematyki zmiany 
klimatu w polityce pieniężnej Eurosystemu. Poniżej przedstawiono, jakie środki mają być podjęte, 
aby ograniczyć ryzyko związane z klimatem oraz wspierać zieloną transformację: 
 Zasoby obligacji przedsiębiorstw w portfelach Eurosystemu utrzymywanych na potrzeby 

polityki pieniężnej. Eurosystem zamierza sukcesywnie zwiększać w bilansie udział obligacji 
przedsiębiorstw, które emitują mniej gazów cieplarnianych, mają bardziej ambitne cele w za-
kresie redukcji emisji dwutlenku węgla oraz w przejrzysty sposób ujawniają informacje doty-
czące ich wpływu na klimat. Środki te najprawdopodobniej wejdą w życie w październiku 
2022 r. Od pierwszego kwartału 2023 r. EBC będzie regularnie publikować dane klimatyczne 
dotyczące posiadanych obligacji przedsiębiorstw. 

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ecb.pr220615%7E2aa3900e0a.pl.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ecb.pr220704%7E4f48a72462.pl.html
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 Zasady dotyczące zabezpieczeń. Eurosystem zmniejszy udział aktywów emitowanych przez 
podmioty generujące duży ślad węglowy, wykorzystywanych jako zabezpieczenie pożyczek 
od Eurosystemu. Nowe zasady dotyczące zabezpieczeń zostaną najpierw wprowadzone w od-
niesieniu do rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych przez przedsiębiorstwa spoza 
sektora finansowego. Następnie, wraz z poprawą jakości danych klimatycznych, nowymi za-
sadami mogą zostać objęte dodatkowe klasy aktywów. Planuje się wdrożenie tego środka 
przed końcem 2024 r. Dodatkowo od bieżącego roku Eurosystem będzie uwzględniać ryzyko 
klimatyczne przy weryfikacji redukcji wartości (haircut) w wycenie obligacji przedsiębiorstw 
wykorzystywanych jako zabezpieczenia. 

 Wymogi ujawniania informacji związanych z klimatem dotyczące zabezpieczeń. Jako zabez-
pieczenie w operacjach kredytowych Eurosystem będzie akceptować jedynie aktywa rynkowe 
i należności kredytowe przedsiębiorstw i dłużników, którzy będą przestrzegać postanowienia 
projektowanej dyrektywy w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrówno-
ważonego rozwoju. W związku z opóźnieniem wdrożenia tej dyrektywy przewiduje się, że 
nowe kryteria kwalifikacji będą obowiązywać od 2026 r. 

 Ocena ryzyka i zarządzanie Ridge Rib Barstool Green. Eurosystem udoskonali narzędzia 
oceny ryzyka, aby lepiej uwzględniać ryzyko klimatyczne w analizach wewnętrznych. Wezwie 
także agencje ratingowe m.in. do zwiększenia przejrzystości ocen ryzyka klimatycznego w ra-
tingach oraz do stosowania ambitniejszych wymogów informacyjnych w odniesieniu do tego 
rodzaju ryzyka. Dodatkowo Eurosystem uzgodnił zestaw wspólnych minimalnych standar-
dów dotyczących tego, w jaki sposób wewnętrzne systemy oceny jakości kredytowej stoso-
wane w krajowych bankach centralnych powinny uwzględniać ryzyko klimatyczne przy okre-
ślaniu ratingów. Standardy te wejdą w życie pod koniec 2024 r. 

W dalszej perspektywie Rada Prezesów zamierza prowadzić regularne przeglądy dotyczące 
wszystkich wymienionych środków. Wpisuje się to w plan działań EBC5 na rzecz uwzględnienia 
problematyki zmiany klimatu w polityce pieniężnej z lipca 2021 r. oraz ustalony wówczas harmo-
nogram prac. EBC uwzględnia problematykę zmiany klimatu nie tylko w polityce pieniężnej, ale 
także w innych obszarach działalności, takich jak nadzór nad bankami, stabilność finansowa, ana-
liza ekonomiczna, dane statystyczne i zrównoważony rozwój organizacji. Przegląd obecnie pro-
wadzonych działań znajduje się w agendzie klimatycznej EBC. 

4.3. Wyniki lipcowego badania akcji kredytowej banków strefy euro 

EBC opublikował 19 lipca br. wyniki lipcowego badania akcji kredytowej banków strefy euro z 
uwzględnieniem zmian zaobserwowanych w ich polityce kredytowej w drugim kwartale 2022 r. 
oraz zmian oczekiwanych w trzecim kwartale br. W badaniu przeprowadzonym między 10 a 28 
czerwca 2022 r. wzięły udział 153 banki. 

 
5 Więcej na tent temat w „Przeglądzie Spraw Europejskich” z lipca 2021 r.  

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.pr210708_1%7Ef104919225.pl.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.pr210708_1_annex%7Ef84ab35968.pl.pdf
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.pr210708_1_annex%7Ef84ab35968.pl.pdf
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ecb.pr220704_annex%7Ecb39c2dcbb.pl.pdf
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ecb.pr220719%7E9b59c279bf.pl.html
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W drugim kwartale 2022 r. banki jeszcze bardziej zaostrzyły wewnętrzne wytyczne lub kryteria 
udzielania przedsiębiorstwom kredytów bądź udostępniania linii kredytowych. Wynikało to z 
podwyższonego ryzyka oraz niższej tolerancji ryzyka w sytuacji wysokiej niepewności, utrzymu-
jących się zakłóceń w łańcuchach dostaw oraz wysokich cen energii i czynników produkcji. Silne 
zaostrzenie warunków otrzymania kredytu dotyczyło też kredytów mieszkaniowych dla gospo-
darstw domowych. W przypadku kredytów konsumenckich oraz innych kredytów dla gospo-
darstw domowych zaobserwowano umiarkowane zaostrzenie polityki kredytowej. Dodatkowo 
mniej akomodacyjna polityka pieniężna, zwiększająca koszt finansowania oraz ograniczenia bilan-
sowe, przyczynia się do zaostrzania polityki w segmencie kredytów detalicznych i korporacyj-
nych. W trzecim kwartale 2022 r. banki przewidują zaostrzenie standardów udzielania kredytów 
dla przedsiębiorstw podobne jak w drugim kwartale br. Spodziewają się także dalszego zaostrze-
nia warunków udzielania kredytów mieszkaniowych i konsumenckich. 

W analizowanym okresie popyt na kredyty dla przedsiębiorstw lub wykorzystanie linii kredyto-
wych nadal rosły, m.in. ze względu na utrzymujące się zapotrzebowanie przedsiębiorstw na fi-
nansowanie kapitału obrotowego. To ostatnie najprawdopodobniej jest związane z wyższymi ce-
nami energii i surowców, które zmieniły się w wyniku zakłóceń w łańcuchach dostaw. Inwestycje 
w środki trwałe ograniczały popyt przedsiębiorstw na kredyty, co może wskazywać na opóźnianie 
inwestycji w obecnie niepewnych warunkach. Dodatkowo w porównaniu z poprzednim kwarta-
łem stopy procentowe w mniejszym stopniu stymulowały popyt na kredyty. Drugi kwartał przy-
niósł spadek popytu na kredyty mieszkaniowe, podczas gdy nadal wzrastało zapotrzebowanie na 
kredyty konsumenckie oraz inne kredyty dla gospodarstw domowych. Popyt na kredyty miesz-
kaniowe spadł przede wszystkim z powodu mniejszego zaufania konsumentów oraz ogólnego 
poziomu stóp procentowych, natomiast wzrost popytu na kredyty konsumenckie wynikał głównie 
z wydatków na trwałe dobra konsumpcyjne. W trzecim kwartale 2022 r. banki spodziewają się 
spadku popytu na kredyty dla przedsiębiorstw, utrzymania zapotrzebowania na kredyty konsu-
menckie oraz silnego spadku popytu na kredyty mieszkaniowe. 

Zdaniem badanych banków w drugim kwartale br. dostęp do rynków pieniężnych, sekurytyzacji, 
a w szczególności papierów dłużnych uległ pogorszeniu, natomiast dostęp do finansowania deta-
licznego nieznacznie się poprawił. 

4.4. Karta Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Jednolitego Mechanizmu 
Nadzorczego na rzecz równości, różnorodności i włączenia społecznego 

Zgodnie z komunikatem prasowym 26 lipca br. Prezes EBC oraz szefowie 26 europejskich krajo-
wych banków centralnych, w tym NBP, i właściwych organów krajowych oficjalnie poparli Kartę 
Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC) i Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego (Sin-
gle Supervisory Mechanism, SSM) na rzecz równości, różnorodności i włączenia społecznego. 
Karta stanowi publiczną i dobrowolną deklarację i mogą ja poprzeć krajowe banki centralne i 

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ecb.pr220726_1%7Eccfe9fa207.pl.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ESCB_SSM_Equality_Diversity_and_Inclusion_Charter%7Eda98cc5c2f.pl.pdf
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właściwe organy krajowe należące do ESBC i SSM. Sygnatariusze zobowiązują się do promowania 
równości, różnorodności, szacunku i godności w miejscu pracy, a także wyeliminowania wszel-
kich form dyskryminacji w zarządzanych instytucjach. 

4.5. Opinie EBC na temat projektów krajowych i unijnych regulacji w zakresie 
bankowości centralnej i rynków finansowych 

W ramach konsultacji projektów krajowych oraz unijnych aktów prawnych EBC opublikował 
w lipcu br. następujące opinie: 
 do projektowanych regulacji litewskich w sprawie wykorzystania wierzytelności kredytowych 

jako zabezpieczenia operacji banku centralnego (CON/2022/23), 
 do projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 974/98 w odniesieniu 

do wprowadzenia euro w Chorwacji oraz w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmienia-
jącego rozporządzenie (WE) nr 2866/98 w odniesieniu do kursu wymiany na euro dla Chorwa-
cji (CON/2022/24), 

 do projektu rozporządzenia PE i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 909/2014 w od-
niesieniu do dyscypliny rozrachunku, transgranicznego świadczenia usług, współpracy w za-
kresie nadzoru, świadczenia bankowych usług pomocniczych oraz wymogów dotyczących 
centralnych depozytów papierów wartościowych z państw trzecich (CON/2022/25). 

  

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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5. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego 

5.1. Konsultacje w sprawie metodyki testów warunków skrajnych sektora 
bankowego w UE zaplanowanych na 2023 r. 

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (European Banking Authority, EBA) rozpoczął 21 lipca 
2022 r. publiczne konsultacje w sprawie metodyki oraz szablonów sprawozdawczych, które będą 
stosowane w testach warunków skrajnych sektora bankowego w UE przewidzianych na 2023 r.  

Metodyka obejmuje wszystkie obszary ryzyka i bazuje na metodyce testów z 2021 r., ale została 
poszerzona o zastosowanie modelu top-down do szacowania przychodów z tytułu prowizji i opłat. 
Docelowo metodyka testów warunków skrajnych powinna mieć charakter hybrydowy, tzn. obej-
mować zarówno podejście bottom-up, jak i top-down. Zwiększono także liczbę banków objętych te-
stami – z 50 do 76. Badana próba ma obejmować 75% aktywów sektora bankowego UE oraz Nor-
wegii, a testy zostaną przeprowadzone na najwyższym poziomie konsolidacji. Z polskich banków 
bezpośrednio będą analizowane Pekao SA i PKO BP. Podobnie jak w poprzednich badaniach nie 
zostaną określone minimalne poziomy wskaźników kapitału, które decydowałyby o pozytywnej 
ocenie danego banku. Wyniki testów zostaną natomiast wykorzystane w procesie przeglądu i 
oceny nadzorczej (supervisory review and evaluation process, SREP), podczas którego podejmowane 
są decyzje nadzorcze w zakresie wymogów kapitałowych banków oraz planów dotyczących kapi-
tału. 

Zgłoszone przez banki uwagi do projektów metodyki i szablonów zostaną wzięte pod uwagę pod-
czas finalizowania obu dokumentów, a ostateczna metodyka ma zostać opublikowana do 
końca br. Testy warunków skrajnych rozpoczną się w styczniu 2023 r., a ich wyniki mają zostać 
opublikowane do końca lipca 2023 r. 

5.2. Konsultacje w sprawie zmian wytycznych dotyczących metod obliczania 
składek na systemy gwarantowania depozytów 

Dnia 29 lipca 2022 r. EBA rozpoczął konsultacje publiczne w sprawie zmian wytycznych dotyczą-
cych składek na systemy gwarantowania depozytów (deposit guarantee schemes, DGS). Propono-
wane modyfikacje mają na celu lepsze dopasowanie składek DSG do poziomu ryzyka instytucji 
kredytowej. Zmiany mają ponadto usprawnić i uprościć obowiązujące wytyczne. 

Przed ogłoszeniem powyższych konsultacji EBA dokonał przeglądu obowiązujących wytycznych 
i stwierdził, że określona w nich metodyka wyliczania składek na DGS pozostaje właściwa – insty-
tucje kredytowe, które od 2015 r. były przedmiotem interwencji systemów gwarantowania depo-
zytów, zostały w większości zaliczone do najbardziej ryzykownych członków DGS. Jednocześnie 
EBA zidentyfikował elementy metody wyliczania składek na DGS, które wymagają poprawienia. 

https://www.eba.europa.eu/eba-launches-discussion-2023-eu-wide-stress-test-methodology
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Risk%20Analysis%20and%20Data/EU-wide%20Stress%20Testing/2023/1037330/2023%20EU-wide%20stress%20test%20-%20Draft%20Methodological%20Note.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Risk%20Analysis%20and%20Data/EU-wide%20Stress%20Testing/2023/1037332/2023%20EU-wide%20stress%20test%20-%20Draft%20Templates.xlsb
https://www.eba.europa.eu/eba-consults-revised-guidelines-methods-calculating-contributions-deposit-guarantee-schemes
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Najważniejsze propozycje w tym zakresie, które zostały zawarte w dokumencie konsultacyjnym, 
to:  
 ustalenie minimalnych progów dla większości kluczowych wskaźników ryzyka; 
 dostosowanie minimalnych wag przypisanych do kluczowych wskaźników ryzyka tak, by le-

piej odzwierciedlały poziomy wskaźników w pomiarze ryzyka dla DGS; 
 wprowadzenie lepszej formuły obliczania współczynnika korekty o ryzyko dla każdej instytu-

cji członkowskiej, by zapewnić stały związek między ryzykiem instytucji a jej składką na DGS; 
 wprowadzenie wymogu wprowadzenia przez DGS odpowiednich systemów, które dostarczą 

dokładnych informacji o depozytach gwarantowanych , w celu zapewnienia ściślejszego do-
pasowania kwoty depozytów gwarantowanych instytucji kredytowej i jej składek na DGS; 

 wprowadzenie wymogu dokonywania przez DGS regularnych przeglądów kalibracji metod 
obliczeniowych, tak by pozostawały one adekwatne i aktualne. 

 
Konsultacje EBA w tej sprawie będą trwały do końca października 2022 r. 
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6. Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego 

6.1. Raport w sprawie ryzyka systemowego na rynku sekurytyzacji w UE 

ESRB opublikowała 1 lipca 2022 r. pierwszy raport w sprawie ryzyka systemowego na rynku se-
kurytyzacji w UE. Obowiązek przygotowywania przez ESRB takiego raportu co najmniej raz na 
trzy lata wynika z art. 31 rozporządzenia w sprawie sekurytyzacji6. 

ESRB wydała pierwszy raport w sprawie ryzyka systemowego na rynku 
sekurytyzacji w UE, dotyczący głównie rynku RMBS. Stwierdziła 

w nim, że nie dostrzega na unijnym rynku RMBS istotnego ryzyka sys-
temowego. Podkreśliła jednak, że nie można wykluczyć, iż źródłem ry-

zyka systemowego mogą być inne klasy aktywów 
lub rodzaje sekurytyzacji, co wymaga dalszych analiz. 

Rynek sekurytyzacji w UE jest niewielki w porównaniu z rynkiem Stanów Zjednoczonych (w dru-
gim kwartale 2021 r. 0,7 bln euro w UE i 9,8 bln euro w Stanach Zjednoczonych), a dodatkowo w 
ostatniej dekadzie rynek europejski skurczył się o około 40%. Pod względem rodzajów aktywów 
podlegających sekurytyzacji rynek w UE jest zdominowany przez RMBS, jednak w ostatnich latach 
struktura tego rynku staje się bardziej zróżnicowana. Udział RMBS spadł z 68% w 2017 r. do 61% 
w drugim kwartale 2021 r., natomiast udział sekurytyzacji zabezpieczonych kredytami dla małych 
i średnich przedsiębiorstw oraz udział papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami (as-
set-backed securities, ABS) wzrosły odpowiednio z 9% do 12% oraz z 21% do 26% w tym samym 
okresie.  

W opublikowanym raporcie ESRB koncentruje się na rynku RMBS. W ostatnich latach wartość 
kredytów będących zabezpieczeniem RMBS spadła z 745 mld euro w czwartym kwartale 2014 r. 
do 458 mld euro w drugim kwartale 2021 r. Ponadto według ESRB wskaźniki dźwigni dla tych 
kredytów nie wydają się zbyt wysokie. Średni ważony poziom wskaźnika wartości kredytu do 
wartości zabezpieczenia (loan-to-value, LTV) wynosił 80% w drugim  kwartale 2021 r., jednak od 
początku XXI w. obserwowany jest wzrost odsetka kredytów z podwyższonym ryzykiem (z LTV 
powyżej 100%). Z kolei średni ważony wskaźnik długu do dochodu (debt-to-income, DTI) wynosił 
5,3, przy czym dla ponad 34% kredytów wskaźnik ten był wyższy niż 5. 

Unijny rynek RMBS jest silnie skoncentrowany. Zdecydowana większość sekurytyzowanych ak-
tywów jest utrzymywana przez banki oraz zabezpieczona kredytami udzielonymi tylko w kilku 

 
6 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia ogólnych 

ram dla sekurytyzacji oraz utworzenia szczególnych ram dla prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji, a także 
zmieniające dyrektywy 2009/65/WE, 2009/138/WE i 2011/61/UE oraz rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 648/2012. 

https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/esrb.report_securisation.20220701%7E27958382b5.en.pdf?94c1fd978e974454f65a21c399f44ff8
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państwach członkowskich: Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemczech i Włoszech. ESRB zwraca jed-
nak uwagę, że z perspektywy stabilności finansowej dwiema głównymi korzyściami tradycyjnej 
sekurytyzacji jest transfer aktywów (a tym samym transfer ryzyka kredytowego) z bilansu jed-
nostki inicjującej7 oraz dystrybucja ryzyka w systemie finansowym. Zaobserwowana koncentracja 
powoduje, że korzyści te nie są osiągane. 

W raporcie ESRB stwierdziła, że nie dostrzega istotnego ryzyka systemowego związanego z unij-
nym rynkiem RMBS. Podkreśliła jednak, że nie wyklucza to, iż źródłem ryzyka systemowego 
mogą być inne klasy aktywów lub rodzaje sekurytyzacji. Kwestia ta wymaga jednak dalszego mo-
nitoringu i analiz. Dlatego też ESRB postuluje, aby poprawić jakość unijnej sprawozdawczości do-
tyczącej sekurytyzacji oraz objąć monitoringiem instrumenty inne niż RMBS. W szczególności 
ESRB popiera propozycję, by do repozytoriów danych przekazywać informacje na temat prywat-
nych sekurytyzacji. ESRB zapowiedziała również, że opracuje zasady monitorowania innych klas 
aktywów i rodzajów sekurytyzacji. 

6.2. Raport roczny z działalności w 2021 r. 

ESRB opublikowała 15 lipca br. raport roczny z działalności za okres 1 kwietnia 2021 – 31 marca 
2022 r. W raporcie wskazano, że w perspektywie krótkookresowej malało natężenie czynników 
ryzyka wynikających z pandemii COVID-19, lecz w średnim okresie narastały zagrożenia o cha-
rakterze cyklicznym na rynku nieruchomości i na rynkach finansowych. W ocenie ESRB wybuch 
wojny w Ukrainie to znaczący szok dla systemu finansowego UE, zwiększający zagrożenie ryzy-
kiem cybernetycznym, a pośrednie skutki wojny mogą stanowić źródło istotnych wyzwań w przy-
szłości. 

ESRB podejmowała działania ograniczające identyfikowane ryzyko systemowe w UE. W celu 
zmniejszenia ryzyka na rynku nieruchomości wydała pięć ostrzeżeń i dwa zalecenia skierowane 
do wybranych krajów UE. Część adresatów już zaczęła podejmować działania zaradcze. Z kolei 
w reakcji na rosnące ryzyko cybernetyczne ESRB zaleciła utworzenie paneuropejskich ram koor-
dynacji w odniesieniu do cyberincydentów o charakterze systemowym. W przypadku instytucji 
niebankowych ESRB wydała zalecenie w reakcji na – obserwowane zwłaszcza w trakcie pandemii 
–zagrożenia w sektorze funduszy rynku pieniężnego, a także odpowiedziała na konsultacje KE w 
sprawie przeglądu zasad centralnego rozliczania w UE. 

ESRB przygotowała też odpowiedź na konsultacje KE dotyczące przeglądu ram polityki makro-
ostrożnościowej. Postuluje w niej stworzenie ogólnounijnych regulacji dotyczących narzędzi ogra-
niczających ryzyko związane z kondycją kredytobiorcy oraz szczegółowo ocenia skuteczność bu-
forów kapitałowych. ESRB zaproponowała też sposób oceny nastawienia polityki makroostrożno-
ściowej. Zdaniem ESRB należałoby również rozważyć stosowanie co do zasady dodatniego 

 
7 Instytucja, która udzieliła kredytów będących zabezpieczeniem RMBS. 

https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/ar/2022/esrb.ar2021%7E8c51ab2011.en.pdf
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neutralnego poziomu buforów oraz zmniejszyć ograniczenia w wykorzystywaniu przez banki ka-
pitału z uwalnianych buforów (ograniczenia te wynikają z konieczności spełnienia jednocześnie 
innych wymogów ostrożnościowych). 

W 2021 r. ESRB podjęła ponadto wiele innych działań: utworzyła grupę wysokiego szczebla, której 
zadaniem jest analiza zagrożeń systemowych wynikających z rozwoju rynku kryptoaktywów 
i zdecentralizowanych finansów; przygotowała scenariusze szokowe na potrzeby testów warun-
ków skrajnych przeprowadzanych przez Europejskie Urzędy Nadzoru; opublikowała raport oce-
niający wpływ ryzyka klimatycznego na eskpozycje instytucji finansowych w UE; organizowała 
konferencje i warsztaty służące rozwojowi dyskusji na temat polityki makroostrożnościowej. 

6.3. Raport w sprawie oceny ryzyka funkcjonowania niebankowych instytucji 
pośrednictwa finansowego 

Dnia 15 lipca br. ESRB opublikowała coroczny raport , w którym oceniła ryzyko związane z funk-
cjonowaniem niebankowych instytucji pośrednictwa finansowego (EU Non-bank Financial Interme-
diation Risk Monitor 2022). W raporcie skupiono się na omówieniu czynników ryzyka wynikającego 
z kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 oraz wojny w Ukrainie. Do kluczowych rodzajów 
ryzyka dla sektora niebankowych instytucji finansowych zakwalifikowano:  
1. Ryzyko niekontrolowanej korekty na rynku wynikające z obserwowanego w 2021 r. istotnego 

wzrostu wycen rynkowych. Materializacja tego ryzyka może powodować częstsze umorzenia 
w sektorze funduszy inwestycyjnych i zwiększyć problemy z płynnością, szczególnie w tych 
podmiotach, które mają niskie bufory płynności.  

2. Ryzyko związane z transformacją płynności, wynikające ze spadku udziału aktywów płynnych 
w portfelach funduszy inwestycyjnych i rosnących ekspozycji na instrumenty dłużne o dłuż-
szych terminach zapadalności, niższej płynności i wyższym ryzyku kredytowym. Zagrożenie 
to dotyczy zwłaszcza funduszy obligacji z ekspozycją na papiery o stałym oprocentowaniu, 
małej płynności i ratingach poniżej poziomu inwestycyjnego. 

3. Ryzyko związane z zastosowaną dźwignią finansową w niektórych rodzajach funduszy 
i wzajemnymi powiązaniami w sektorze niebankowych instytucji finansowych. W szczegól-
ności obawy może budzić wykorzystywanie przez fundusze dźwigni syntetycznej.  

6.4. Raport dotyczący wyzwań dla polityki makroostrożnościowej wynikających ze 
zmian klimatu 

ESRB opublikowała 26 lipca br. przygotowany przez wspólną grupę roboczą ESRB i EBC raport 
dotyczący pomiaru oraz modelowania zagrożeń dla stabilności finansowej związanych ze zmianą 
klimatu. W raporcie opisano w szczególności zestaw wskaźników służących do pomiaru ryzyka 
dla stabilności finansowej wynikającego ze zmian klimatu, a także metody modelowania zmian 
klimatycznych przy użyciu analiz scenariuszowych. Wyniki prac wskazują, że liczne powiązania 
zmian klimatycznych z systemem finansowym mogą zaostrzyć systemowy wymiar ryzyka 

https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/nbfi_monitor/esrb.NBFI_Monitor.20220715%7Ea623f2329b.en.pdf?a110600403760b2ab2e93234bcabf3bd
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/esrb.ecb.climate_report202207%7E622b791878.en.pdf?5654a61b8a5f9bcc779c001b051e8168
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transformacji i ryzyka fizycznego. W raporcie stwierdzono przede wszystkim wysoką koncentrację 
tego ryzyka pod kątem geograficznym, sektorowym i podmiotowym oraz jego zależność od tempa 
i stopnia przechodzenia do gospodarki niskoemisyjnej. Podkreślono ponadto, że zmiany klima-
tyczne są nie tylko zjawiskiem długoterminowym; w praktyce mogą wywołać także krótkotermi-
nowe napięcia wśród podmiotów sektora niefinansowego. 

W raporcie wskazano również, że polityka makroostrożnościowa powinna uzupełniać działania 
polityki mikroostrożnościowej przez reagowanie na zagrożenia, które dotyczą wielu sektorów 
oraz krajów. Działania polityki makroostrożnościowej dotyczące zmian klimatu powinny być 
spójne z kierunkiem innych polityk gospodarczych mającymi na celu adaptację gospodarek i spo-
łeczeństw do zmian klimatu. W raporcie przedstawiono również wstępną ocenę tego, na ile moż-
liwe jest wykorzystanie obecnie dostępnych instrumentów makroostrożnościowych do ogranicza-
nia ryzyka klimatycznego. Zdaniem autorów raportu instrumentami najbardziej odpowiednimi 
do realizacji tego celu są: bufor ryzyka systemowego, limity koncentracji oraz limity w zakresie 
obciążania bieżących dochodów kredytobiorcy zobowiązaniami kredytowymi lub kosztami ich 
obsługi. 
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Zapowiedzi wydarzeń w sierpniu i wrześniu 

Data Wydarzenie 
 
8 września posiedzenie Rady Prezesów EBC 

z decyzją w sprawie polityki pieniężnej 

 
9−10 września nieformalne spotkanie ministrów gospodarki i 

finansów 

 
12−15 września sesja plenarna Parlamentu Europejskiego 

 
14 września posiedzenie Rady Organów Nadzoru Euro-

pejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) 

 
20–21 września 

posiedzenie Rady Organów Nadzoru Euro-
pejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów 
Wartościowych (ESMA) 

 
21 września posiedzenie Rady Prezesów EBC 

bez decyzji w sprawie polityki pieniężnej 

 
22 września posiedzenie Rady Generalnej Europejskiej 

Rady ds. Ryzyka Systemowego (ESRB) 
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Spis skrótów 

ABS asset backed securities, papiery wartościowe za-
bezpieczone aktywami 

APP  asset purchase programme, program skupu ak-
tywów Europejskiego Banku Centralnego 

DTI debt-to-income, wskaźnik długu do dochodu 

EBA European Banking Authority, Europejski 
Urząd Nadzoru Bankowego 

EBC Europejski Bank Centralny 

ERM II Exchange Rate Mechanism, mechanizm kur-
sów walutowych 

ESBC Europejski System Banków Centralnych 

ESM European Stability Mechanism, Europejski 
Mechanizm Stabilności 

ESMA European Security and Markets Authority, 
Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościo-
wych 

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

DGS deposit guarantee scheme, system gwarantowa-
nia depozytów 

HICP harmonised index of consumer prices, zharmoni-
zowany wskaźnik cen konsumpcyjnych 

KE Komisja Europejska 

LTV loan-to-value, wskaźnik wartości kredytu do 
wartości zabezpieczenia 
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NATO North Atlantic Treaty Organization, Organi-
zacja Traktatu Północnoatlantyckiego 

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

PKB produkt krajowy brutto 

RMBS residential mortgage-backed securities, papiery 
wartościowe zabezpieczone kredytami hipo-
tecznymi na cele mieszkaniowe 

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

SSM Single Supervisory Mechanism, Jednolity Me-
chanizm Nadzorczy 

SREP Supervisory Review and Evaluation Process, pro-
ces przeglądu i oceny nadzorczej 

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

TPI Transmission Protection Instrument, instrument 
ochrony transmisji 

UE Unia Europejska 

VAT value added tax, podatek od wartości dodanej 
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