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Najważniejsze w numerze 

 Jesienne prognozy gospodarcze 
Zgodnie z jesiennymi prognozami gospodarczymi Komisji Europejskiej (KE) w pierwszym 
kwartale 2023 r. spodziewany jest spadek aktywności gospodarczej. Wiąże się to między in-
nymi z dużą niepewnością, wysokimi cenami energii oraz spadkiem siły nabywczej gospo-
darstw domowych. KE przewiduje, że w 2023 r. tempo wzrostu gospodarczego znacznie osłab-
nie i wyniesie 0,3% r/r w UE i w strefie euro, a inflacja pozostanie na wysokim poziomie (7% 
w UE oraz 6,1% w strefie euro). 
więcej w pkt 1.2 

 Publikacja dokumentów dotyczących zarządzania gospodarczego w UE 
KE 22 listopada 2022 r. opublikowała pakiet dokumentów dotyczących tzw. semestru europej-
skiego i tym samym rozpoczęła cykl koordynacji polityki gospodarczej w UE zaplanowany na 
2023 r. W dokumentach między innymi zdefiniowano główne wyzwania, przed którymi stoi 
gospodarka europejska w 2023 r., zaprezentowano wyniki oceny gospodarek państw człon-
kowskich pod kątem występującej w nich nierównowagi makroekonomicznej, zalecono dzia-
łania w zakresie polityki gospodarczej strefy euro, a także oceniono projekty budżetowe pań-
stw strefy euro na 2023 r. 
więcej w pkt 1.4 

  
 Pakiet legislacyjny dotyczący unii rynków kapitałowych  

KE przedstawiła 7 grudnia 2022 r. pakiet legislacyjny, którego wprowadzenie ma na celu dal-
szy rozwój unii rynków kapitałowych (capital markets union, CMU). Pakiet obejmuje sześć pro-
jektów aktów prawnych dotyczących trzech zagadnień: rozliczania transakcji, dopuszczania 
papierów wartościowych do obrotu oraz niewypłacalności przedsiębiorstw. Nowe przepisy 
powinny zwiększyć odporność systemu rozliczeń w UE, ułatwić przedsiębiorstwom wprowa-
dzanie akcji do obrotu giełdowego i zmniejszyć związane z tym koszty, a także umożliwić har-
monizację niektórych aspektów postępowań upadłościowych w całej UE, co powinno pobu-
dzić inwestycje transgraniczne. 
więcej w pkt 1.10 

  Raport na temat wpływu na stabilność finansową fiskalnych działań pomocowych podej-
mowanych w związku z pandemią COVID-19 
W raporcie omawiającym wpływ na stabilność finansową działań antykryzysowych podejmo-
wanych w związku z pandemią COVID-19 Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego (Euro-
pean Systemic Risk Board, ESRB) stwierdziła, że działania te znacznie przyczyniły się do 
wzmocnienia odporności systemu finansowego i zapewniły ciągłość świadczenia usług 
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finansowych. Ponadto zapobiegły masowej niewypłacalności przedsiębiorstw, która mogłaby 
spowodować duże straty w sektorze finansowym. 
więcej w pkt 7.1 

 Posiedzenie Rady Generalnej Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego 
W trakcie grudniowego posiedzenia Rada Generalna Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemo-
wego (European Systemic Risk Board, ESRB) omówiła czynniki ryzyka dla stabilności systemu 
finansowego w UE. Szczególną uwagę poświęcono jakości aktywów i rentowności w sektorze 
bankowym, sytuacji na rynkach nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych oraz ryzyku 
cybernetycznemu. Rada Generalna wybrała również nowych członków Doradczego Komitetu 
Naukowego. 
więcej w pkt 7.2 
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1. Komisja Europejska 

1.1. Wejście w życie aktu o rynkach cyfrowych oraz aktu o usługach cyfrowych 

Dnia 1 listopada 2022 r. wszedł w życie akt o rynkach cyfrowych1. Jest to nowe rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego (PE) i Rady UE (wraz ze zmianami dwóch powiązanych dyrektyw), 
które ma na celu wyeliminowanie nieuczciwych praktyk przedsiębiorstw działających jako tzw. 
strażnicy dostępu w sektorze platform internetowych. 

Zgodnie z powyższymi przepisami za strażników dostępu uznaje się platformy cyfrowe udostęp-
niające ważne punkty dostępu dla użytkowników biznesowych i  konsumentów, które dysponują 
silną pozycją rynkową, co prowadzi do powstawania wąskich gardeł w gospodarce cyfrowej. Akt 
o rynkach cyfrowych obejmuje przedsiębiorstwa spełniające następujące kryteria: (1) ich wielkość 
wpływa na rynek wewnętrzny – osiągają określone roczne obroty na terenie Europejskiego Ob-
szaru Gospodarczego (EOG) oraz świadczą podstawową usługę platformową w co najmniej trzech 
państwach członkowskich UE; (2) sprawują kontrolę nad ważnym punktem dostępu dla użytkow-
ników biznesowych, służącym do pozyskiwania końcowych konsumentów; 3) mają ugruntowaną, 
trwałą pozycję na rynku. 

Akt o rynkach cyfrowych wejdzie w życie 2 maja 2023 r. W terminie dwóch miesięcy, najpóźniej 
do 3 lipca 2023 r., potencjalni strażnicy dostępu będą musieli zgłosić KE swoje podstawowe usługi 
platformowe, jeżeli przekraczają odpowiednie progi (dotyczące wielkości oraz liczby użytkowni-
ków końcowych i aktywnych użytkowników biznesowych z UE) określone w tym akcie. Następ-
nie w ciągu 45 dni roboczych (najpóźniej do 6 września 2023 r.) KE oceni, czy dane przedsiębior-
stwo należy uznać za strażnika dostępu. Podmioty zidentyfikowane przez KE jako strażnicy do-
stępu będą miały sześć miesięcy (najpóźniej do 6 marca 2024 r.) na dostosowanie się do wymogów 
określonych w akcie o rynkach cyfrowych. 

Dnia 16 listopada 2022 r. weszło w życie rozporządzenie w sprawie jednolitego rynku usług cyfro-
wych, czyli akt o usługach cyfrowych2. Przepisy te mają zastosowanie do wszystkich usług cyfro-
wych w UE, które służą do udostępniania konsumentom towarów, usług lub treści. 

W akcie o usługach cyfrowych ustanowiono nowe obowiązki dla platform internetowych, doty-
czące ograniczania rozpowszechniania nielegalnych treści i produktów w internecie oraz zwięk-
szenia ochrony małoletnich. Wzmocniono także ochronę praw podstawowych (zwłaszcza wolno-
ści wypowiedzi) w środowisku internetowym. Ponadto nowe przepisy ustanawiają nadzór 

 
1 Rozporządzenie PE i Rady (UE) 2022/1925 z dnia 14 września 2022 r. w sprawie kontestowalnych i uczciwych rynków 

w sektorze cyfrowym oraz zmiany dyrektyw (UE) 2019/1937 i (UE) 2020/1828 (akt o rynkach cyfrowych). 
2 Rozporządzenie PE i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych 

oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_22_6423
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_22_6906
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publiczny nad platformami internetowymi w całej UE, zarówno na poziomie unijnym (w przy-
padku bardzo dużych platform i wyszukiwarek internetowych, z których każda dociera do ponad 
10% ludności UE, czyli około 45 mln osób), jak i krajowym (dla pozostałych podmiotów objętych 
aktem o usługach cyfrowych oraz w odniesieniu do bardzo dużych platform i wyszukiwarek 
w kwestiach niemających znaczenia systemowego). Przewidziano również powołanie przez KE 
europejskiego centrum do spraw przejrzystości algorytmów, które będzie wspierać nadzór KE nad 
bardzo dużymi platformami i wyszukiwarkami internetowymi. 

Do 17 lutego 2023 r. platformy internetowe powinny zgłosić KE liczbę aktywnych użytkowników 
końcowych swoich stron internetowych. Na podstawie tych zgłoszeń KE oceni, czy dany podmiot 
należy zakwalifikować jako bardzo dużą platformę lub bardzo dużą wyszukiwarkę internetową. 
Następnie podmioty uznane przez KE za bardzo duże platformy i wyszukiwarki internetowe będą 
miały cztery miesiące na osiągnięcie zgodności z wymogami nałożonymi w akcie o usługach cy-
frowych, w tym na przeprowadzenie pierwszej rocznej oceny ryzyka i przekazanie jej KE. Z kolei 
państwa członkowskie UE do 17 lutego 2024 r., to jest do dnia rozpoczęcia pełnego stosowania 
aktu o usługach cyfrowych w odniesieniu do wszystkich objętych nim podmiotów, powinny wy-
znaczyć krajowych koordynatorów do spraw usług cyfrowych. 

1.2. Jesienne prognozy gospodarcze 

W opublikowanych 11 listopada 2022 r. jesiennych prognozach gospodarczych KE zaznaczyła, że 
wzrost realnego PKB w 2022 r. w ujęciu rocznym będzie wyższy, niż zakładano w letnich progno-
zach gospodarczych z lipca 2022 r., i wyniesie 3,3% w UE oraz 3,2% w strefie euro (wobec 2,7% dla 
UE i 2,6% dla strefy euro). Szacuje się jednak, że w 2023 r. wzrost gospodarczy znacznie osłabnie, 
natomiast inflacja będzie wyższa w porównaniu z letnimi prognozami. Wstrząsy wywołane rosyj-
ską agresją na Ukrainę negatywnie wpływają na popyt globalny i wzmacniają globalną presję in-
flacyjną. Dodatkowo kryzys energetyczny obniża siłę nabywczą gospodarstw domowych i nega-
tywnie oddziałuje na produkcję w gospodarce. 

KE przewiduje recesję w UE, strefie euro i większości państw członkowskich w czwartym kwartale 
2022 r. oraz dalszy spadek aktywności gospodarczej w pierwszym kwartale 2023 r. Wynika to 
z utrzymującej się dużej niepewności, wysokich cen energii, spadku siły nabywczej gospodarstw 
domowych, słabszego otoczenia zewnętrznego oraz trudniejszych warunków finansowania. Sza-
cuje się, że w 2023 r. wzrost gospodarczy wyniesie 0,3% zarówno w UE, jak i w strefie euro, nato-
miast w 2024 r. wzrośnie do 1,6% w UE i 1,5% w strefie euro. 

Prognozy inflacji na 2022 r. zostały podniesione do poziomu 9,3% dla UE oraz 8,5% dla strefy euro. 
Wiąże się to głównie ze znacznie wyższymi hurtowymi cenami gazu i energii elektrycznej, które 
wpływają na detaliczne ceny energii oraz ceny większości towarów i usług. Oczekuje się, że 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6782
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w 2023 r. inflacja spadnie, ale pozostanie na wysokim poziomie: 7% w UE i 6,1% w strefie euro,  
a w 2024 r. wyniesie odpowiednio 3% i 2,6%. 

Sytuacja na rynku pracy jest dobra. Zakłada się, że rynki pracy z opóźnieniem zareagują na spo-
wolnienie aktywności gospodarczej, ale pozostaną odporne. KE prognozuje wzrost zatrudnienia 
w UE w wysokości 1,8% w 2022 r., utrzymanie się tego poziomu w 2023 r. oraz lekki wzrost  
(o 0,4%) w 2024 r. Stopa bezrobocia w UE powinna w kolejnych latach pozostać na poziomie około 
6% (6,2% w 2022 r., 6,5% w 2023 r. oraz 6,4% w 2024 r.). 

Zgodnie z jesiennymi prognozami gospodarczymi KE w pierwszym 
kwartale 2023 r. spodziewany jest spadek aktywności gospodarczej. 

Wiąże się to między innymi z dużą niepewnością, wysokimi cenami ener-
gii oraz spadkiem siły nabywczej gospodarstw domowych. KE przewi-

duje, że w 2023 r. wzrost gospodarczy znacznie osłabnie i wyniesie 0,3%  
w UE i w strefie euro, a inflacja pozostanie na wysokim poziomie (7%  

w UE oraz 6,1% w strefie euro). 

Niski wzrost gospodarczy, wysoka inflacja oraz podejmowane przez państwa członkowskie dzia-
łania mające na celu złagodzenie konsekwencji wzrostu cen dla gospodarstw domowych i przed-
siębiorstw pogłębiają deficyt sektora finansów publicznych. Stopniowe wycofywanie środków ła-
godzących skutki pandemii COVID-19 przyczyniło się do spadku deficytu sektora instytucji rzą-
dowych i samorządowych w 2022 r. (3,4% PKB w UE i 3,5% PKB w strefie euro) w porównaniu  
z 2021 r. (4,6% PKB w UE i 5,1% PKB w strefie euro w 2021 r.). W 2023 r. deficyt ten ma nieznacznie 
wzrosnąć – do 3,6% PKB w UE oraz 3,7% w strefie euro. Prognozy na 2024 r. przewidują ponowny 
nieznaczny spadek deficytu do poziomu 3,2% PKB w UE i 3,3% PKB w strefie euro. Oczekuje się 
również dalszego zmniejszenia relacji zadłużenia do PKB zarówno w UE, jak i w strefie euro.  
W 2023 r. relacja długu do PKB ma wynieść 84,9% w UE i 92,3% w strefie euro, a w 2024 r. 84,1% 
w UE oraz 91,4% strefie euro. 

Prognozy gospodarcze charakteryzują się wysoką niepewnością w związku z trwającą wojną. Naj-
większym zagrożeniem jest niekorzystny rozwój sytuacji na rynku gazu i ryzyko jego niedoborów 
w trakcie zimy. Ważnym czynnikiem ryzyka pozostaje również inflacja. 

Prognozy gospodarcze dla Polski na lata 2022−2024: 
 wzrost PKB: 4% w 2022 r., 0,7% w 2023 r., 2,6% w 2024 r.; 
 inflacja (HICP): 13,3% w 2022 r., 13,8% w 2023 r., 4,9% w 2024 r.; 
 stopa bezrobocia: 2,7% w 2020 r., 3,0% w 2021 r., 3,1% w 2022 r. 
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1.3. Next Generation EU: czternasta emisja obligacji od uruchomienia NGEU 

Dnia 15 listopada 2022 r. KE wyemitowała obligacje o wartości 8,5 mld euro, w tym 10-letnie zie-
lone obligacje o wartości 6 mld euro z terminem zapadalności 4 lutego 2033 r. oraz 30-letnie obli-
gacje o wartości 2,5 mld z terminem zapadalności 4 marca 2053 r. Kwota pozyskana z emisji obli-
gacji 10-letnich zasiliła fundusze Next Generation EU (NGEU). Środki pozyskane z emisji obligacji 
30-letnich przeznaczono natomiast na sfinansowanie drugiej transzy pożyczki dla Ukrainy, za-
twierdzonej przez Radę UE 20 września 2022 r. w ramach instrumentu pomocy makrofinansowej, 
której łączna wartość wynosi 5 mld euro. Wypłata tej transzy nastąpiła 22 listopada 2022 r. 

Emisja wyżej wymienionych obligacji 10-letnich była czternastą emisją obligacji od czasu urucho-
mienia instrumentu Next Generation EU. W ramach NGEU w 2022 r. KE wyemitowała instru-
menty dłużne o wartości 96,5 mld euro, służące do finansowania długoterminowego. Łączna war-
tość tego finansowania od początku działania programu NGEU, to jest od czerwca 2021 r., wynio-
sła 167,5 mld euro. 

Do 15 listopada 2022 r. KE wypłaciła prawie 136,55 mld euro w ramach instrumentu na rzecz od-
budowy i zwiększania odporności oraz ponad 15 mld euro w ramach innych programów UE, które 
korzystają z finansowania NGEU. 

1.4. Publikacja dokumentów dotyczących zarządzania gospodarczego w UE 

KE opublikowała 22 listopada 2022 r. dokumenty dotyczące zarządzania gospodarczego w UE, 
stanowiące część tzw. semestru europejskiego. Były to: 
 roczna analiza zrównoważonego wzrostu gospodarczego (Annual Sustainable Growth Survey, 

ASGS), 
 sprawozdanie w ramach mechanizmu ostrzegania (Alert Mechanism Report, AMR); 
 projekt zaleceń dotyczących polityki gospodarczej strefy euro, 
 opinie na temat projektów planów budżetowych państw członkowskich strefy euro, 
 wniosek dotyczący wspólnego sprawozdania o zatrudnieniu w 2022 r. 

KE 22 listopada 2022 r. opublikowała pakiet dokumentów dotyczących 
tzw. semestru europejskiego i tym samym rozpoczęła cykl koordynacji 
polityki gospodarczej w UE zaplanowany na 2023 r. W dokumentach 

między innymi zdefiniowano główne wyzwania, przed którymi stoi go-
spodarka europejska w 2023 r., zaprezentowano ocenę gospodarek państw 
członkowskich pod kątem występującej w nich nierównowagi makroeko-

nomicznej, zalecono działania w zakresie polityki gospodarczej strefy 
euro, a także oceniono projekty budżetowe państw strefy euro na 2023 r. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6902
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/09/20/council-adopts-additional-5-billion-assistance-to-ukraine/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/09/20/council-adopts-additional-5-billion-assistance-to-ukraine/
https://commission.europa.eu/publications/2023-european-semester-autumn-package_en
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Wraz z dokumentami dotyczącymi semestru europejskiego KE opublikowała raporty o stanie go-
spodarek Cypru, Grecji, Hiszpanii, Irlandii i Portugalii w ramach nadzoru prowadzonego od za-
kończenia w tych krajach programu dostosowań makroekonomicznych (post-programme surveil-
lance, PPS). 

1.4.1. Roczna analiza zrównoważonego wzrostu gospodarczego 

W ASGS na 2023 r. KE zaprezentowała działania, które mają prowadzić do trwałej naprawy go-
spodarki UE przy jednoczesnym wzmocnieniu jej odporności na szoki. Określiła priorytety w za-
kresie polityki gospodarczej w nadchodzącym roku i przedstawiła główne zasady ich realizacji.  
W dokumencie KE stwierdziła, że państwa członkowskie powinny się skupić na tych samych dzia-
łaniach co w ubiegłym roku, dotyczących tzw. czterech wymiarów odbudowy gospodarczej, tj. 
sprawiedliwości, produktywności, zrównoważonego rozwoju i stabilności makroekonomicznej. 

KE podkreśliła, że semestr europejski pozostanie głównym narzędziem koordynacji gospodarczej, 
polityki zatrudnienia i polityki społecznej w UE. Dzięki niemu państwa członkowskie i KE będą 
mogły trafniej zidentyfikować wyzwania gospodarcze oraz ustalić priorytety w polityce gospodar-
czej. Wraz z instrumentem na rzecz odbudowy i zwiększania odporności (Recovery and Resilience 
Facility, RRF) semestr europejski ma nadal zapewniać odpowiednie tempo reform w każdym pań-
stwie członkowskim do 2026 r. 

1.4.2. Sprawozdanie przedkładane w ramach mechanizmu ostrzegania 

W raporcie AMR po raz dwunasty zainicjowano procedurę nierównowagi makroekonomicznej 
(macroeconomic imbalance procedure, MIP), która dotyczy identyfikacji, zapobiegania i korygowania 
zakłóceń równowagi makroekonomicznej w państwach UE. 

W opublikowanym raporcie AMR przeanalizowano ewolucję zakłóceń równowagi w czasie, gdy 
gospodarka UE przechodzi z fazy ożywienia po kryzysie COVID-19 do silnego spowolnienia 
wzrostu PKB w obliczu presji inflacyjnej i kryzysu energetycznego. W ocenie KE pogorszenie wa-
runków gospodarczych zwiększyło podatność gospodarek państw UE na zagrożenia związane 
z istniejącymi wcześniej zaburzeniami równowagi. Słabsza aktywność gospodarcza i zaostrzone 
warunki finansowania przyczyniają się do wzrostu ryzyka dotyczącego wysokiego poziomu za-
dłużenia. Spadek realnych dochodów gospodarstw domowych oraz rosnące koszty produkcji 
przedsiębiorstw mogą się wzajemnie potęgować i rozprzestrzeniać w całej gospodarce, negatyw-
nie oddziałując również na system finansowy. Zastosowanie środków wsparcia fiskalnego dla go-
spodarstw domowych i przedsiębiorstw, którym najsilniej zagrażają wysokie ceny energii, może 
powodować wzrost długu publicznego. Ponadto wyższe stopy procentowe i słabszy lub ujemny 
wzrost PKB utrudniają zmniejszanie zadłużenia, co może stanowić szczególne wyzwanie dla kra-
jów o wysokim poziomie długu publicznego. 

https://commission.europa.eu/publications/2023-european-semester-annual-sustainable-growth-survey_en
https://commission.europa.eu/publications/2023-european-semester-alert-mechanism-report_en
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Przewiduje się przygotowanie szczegółowych ocen sytuacji makroekonomicznej (in-depth reviews) 
dla siedmiu państw członkowskich, w których zidentyfikowano zakłócenia równowagi (Francja, 
Niemcy, Holandia, Portugalia, Rumunia, Hiszpania, Szwecja), trzech państw UE, w których zabu-
rzenia równowagi zostały uznane za nadmierne (Cypr, Grecja, Włochy) oraz siedmiu, w których 
istnieje szczególne ryzyko wystąpienia nowych zakłóceń równowagi (Czechy, Estonia, Litwa, Luk-
semburg, Łotwa, Słowacja, Węgry). 

1.4.3. Opinie w sprawie projektów planów budżetowych państw członkowskich strefy euro 

W komunikacie towarzyszącym opiniom KE podsumowała wyniki oceny projektów planów bu-
dżetowych na 2023 r., przedstawionych przez państwa strefy euro i Chorwację, która przystąpi do 
strefy euro 1 stycznia 2023 r. W dokumencie przedstawiono również ogólny obraz polityki fiskal-
nej w strefie euro. 

W swojej ocenie KE uwzględniła szok makroekonomiczny wywołany rosyjską inwazją na Ukrainę 
oraz jego długoterminowe skutki dla bezpieczeństwa energetycznego UE, a także dalsze stosowa-
nie, przewidzianej w pakcie stabilności i wzrostu, ogólnej klauzuli wyjścia w 2023 r. (jej dezakty-
wację planuje się na początek 2024 r.). Ocena dokonana przez KE bazuje na zaleceniach dotyczą-
cych polityki fiskalnej w 2023 r., przyjętych przez Radę UE 12 lipca 2022 r. W świetle tych zaleceń 
państwa członkowskie o wysokim zadłużeniu powinny prowadzić ostrożną politykę fiskalną i dą-
żyć do ograniczenia wzrostu bieżących wydatków pierwotnych finansowanych ze środków krajo-
wych. Państwa o niskim lub średnim zadłużeniu powinny natomiast zapewnić, że wzrost bieżą-
cych wydatków pierwotnych finansowanych ze środków krajowych pozostanie zgodny z ogólnie 
neutralnym nastawieniem polityki fiskalnej. Jednocześnie lipcowe zalecenia Rady przewidują ko-
nieczność zachowania elastyczności umożliwiającej dostosowywanie bieżących wydatków fiskal-
nych do zmieniającej się sytuacji makroekonomicznej. Uwzględniają także kontynuację wsparcia 
dla uchodźców z Ukrainy oraz skierowanie środków fiskalnych do gospodarstw domowych i 
przedsiębiorstw, którym najbardziej zagraża wzrost cen energii. 

Projekty planów budżetowych wskazują, że w 2023 r. łączny nominalny deficyt finansów publicz-
nych w strefie euro wyniesie 3,2% PKB, podczas gdy najnowsze prognozy gospodarcze KE prze-
widują, że osiągnie on poziom 3,7% PKB (różnica wynika między innymi z faktu, że niektóre pro-
jekty planów budżetowych zostały przygotowane na długo przed jesiennymi prognozami KE). 
Ponadto z analizy projektów planów budżetowych wynika, że w 2023 r. stosunek długu publicz-
nego do PKB w strefie euro wyniesie 92%, co jest zgodne z przewidywaniami KE. W sześciu pań-
stwach strefy euro (w Belgii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Portugali i we Włoszech) dług publiczny  
w 2023 r. nadal będzie przekraczać 100% PKB. 

KE prognozuje, że w 2023 r. koszt zastosowania środków fiskalnych mających na celu łagodzenie 
wysokich cen energii w strefie euro będzie równy 0,9% PKB. Podkreślono przy tym, że niektóre 

https://economy-finance.ec.europa.eu/system/files/2022-11/com_2022_900_1_en_chapeau.pdf
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państwa członkowskie nie ogłosiły jeszcze żadnych tego typu środków na 2023 r. W ocenie KE 
ogólne nastawienie polityki fiskalnej w strefie euro w 2023 r co do zasady będzie jednak neutralne. 
Jednocześnie KE wezwała Austrię, Belgię, Estonię, Holandię, Litwę, Luksemburg, Niemcy, Portu-
galię, Słowację i Słowenię do wprowadzenia niezbędnych działań w ramach krajowych procedur 
budżetowych w celu zapewnienia, że budżety tych państw w 2023 r. będą w pełni zgodne z lipco-
wymi zaleceniami Rady UE. 

1.4.4. Zalecenia dotyczące polityki gospodarczej strefy euro 

W pięciu zaleceniach KE wskazała, że w 2023 i 2024 r. w państwach strefy euro konieczne są na-
stępujące działania: 
 dalsza koordynacja polityki fiskalnej wspierającej terminowy powrót inflacji do średniookre-

sowego celu Europejskiego Banku Centralnego (EBC), tj. 2%; unikanie szeroko zakrojonego 
wsparcia w celu utrzymania łącznego popytu w 2023 r. podczas stosowania ukierunkowanych 
środków fiskalnych, które mają na celu złagodzenie negatywnego wpływu wysokich cen ener-
gii na sytuację gospodarstw domowych i przedsiębiorstw; 

 zapewnienie wysokiego poziomu inwestycji publicznych, koniecznego do wzmocnienia od-
porności gospodarczej i społecznej oraz wsparcia zielonej i cyfrowej transformacji gospodarki, 
w tym w kierunku większej efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii; 

 wspieranie wzrostu wynagrodzeń w zgodzie z praktykami krajowymi, z poszanowaniem roli 
partnerów społecznych; wypracowanie i wdrożenie (tam, gdzie to konieczne) systemów 
wsparcia socjalnego, aby gospodarstwa domowe w trudnej sytuacji mogły łatwiej poradzić so-
bie z szokiem wywołanym wzrostem cen energii i transformacją w kierunku zielonej i cyfrowej 
gospodarki; 

 zapewnienie, aby wsparcie dla przedsiębiorstw (zwłaszcza małych i średnich), które pojawiło 
się w odpowiedzi na presję finansową wywołaną kryzysem na rynku energetycznym, było 
racjonalne pod względem kosztów i czasu oraz skierowane do rentownych firm; dalsze dzia-
łania w celu wdrożenia unii rynków kapitałowych; 

 utrzymanie stabilności makrofinansowej oraz finansowania gospodarki; KE zaleciła monitoro-
wanie ryzyka związanego z wahaniami w sektorze energii, rosnącymi stopami procentowymi, 
kredytami zagrożonymi i sytuacją na rynku nieruchomości; należy się też angażować w przy-
gotowania do wprowadzenia cyfrowego euro. 

1.4.5. Wniosek dotyczący wspólnego sprawozdania o zatrudnieniu w 2022 r. 

We wniosku dotyczącym wspólnego sprawozdania o zatrudnieniu w 2022 r. KE odnotowała, że 
państwa członkowskie nadal starają się wdrożyć założenia europejskiego filaru praw socjalnych3. 

 
3 Główne cele UE do 2030 r. to: zwiększenie odsetka zatrudnionych osób w wieku od 20 do 64 lat do co najmniej 78%, zwiększenie 

odsetka osób dorosłych, które każdego roku uczestniczą w szkoleniach, do co najmniej 60% oraz zmniejszenie liczby osób za-
grożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym o co najmniej 15 milionów. 

https://commission.europa.eu/publications/2023-euro-area-recommendation_en
https://commission.europa.eu/publications/2023-european-semester-employers-views-annual-sustainable-growth-survey_en
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W dokumencie zauważono, że niektóre z tymczasowych środków wprowadzonych podczas pan-
demii zostały utrzymane w odniesieniu do osób wymagających szczególnego traktowania oraz że 
wdrożono dodatkowe środki w celu przeciwdziałania skutkom rosnących cen. Stwierdzono też, 
że ważnym elementem polityki społecznej w UE w ostatnim czasie było udzielanie wsparcia fi-
nansowego uchodźcom z Ukrainy przez większość państw członkowskich.  

1.5. Oceny gospodarek państw członkowskich objętych nadzorem po zakończeniu 
programu dostosowań makroekonomicznych 

1.5.1. Ocena gospodarki Cypru 

W trzynastym raporcie o stanie gospodarki cypryjskiej przedstawiono wyniki rozmów przedsta-
wicieli KE i EBC z przedstawicielami Cypru. Rozmowy te przeprowadzono w dniach 26–28 wrze-
śnia 2022 r. przy współudziale pracowników Europejskiego Mechanizmu Stabilności (European 
Stability Mechanism, ESM) oraz Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW). 

Autorzy dokumentu podkreślili, że w pierwszej połowie 2022 r. realny PKB na Cyprze w ujęciu 
rocznym wzrósł o 6,3%, do czego przyczynił się głównie popyt krajowy oraz ożywienie w tury-
styce. Wzrost konsumpcji prywatnej był wspierany przez wzrost zatrudnienia i oszczędności zgro-
madzone w czasie pandemii. Inwestycjom sprzyjało wejście na rynek firm zagranicznych oraz 
wdrożenie cypryjskiego planu odbudowy (krajowy plan odbudowy, KPO). Jednak wysokie ceny 
energii oraz ogólne osłabienie gospodarki UE negatywnie oddziałują na perspektywy gospodar-
cze. W jesiennych prognozach gospodarczych KE szacuje, że w 2022 r. realny PKB na Cyprze wzro-
śnie o 5,6%, natomiast w 2023 r. o 1%. W nadchodzących latach inflacja pozostanie na podwyższo-
nym poziomie i będzie stopniowo spadać: z 8% w 2022 r. do 4,2% w 2023 r. Sytuacja na cypryjskim 
rynku pracy jest dobra, a stopa bezrobocia w latach 2022–2023 wyniesie 7,2%. Zagrożenia dla per-
spektyw wzrostu wiążą się głównie z niepewnością wynikającą z rosyjskiej agresji na Ukrainę. 

Silny wzrost gospodarczy wspiera sytuację finansów publicznych Cypru. Obserwuje się dyna-
miczny wzrost dochodów przy jednoczesnym ograniczaniu wydatków w związku z rezygnacją z 
narzędzi zastosowanych w odpowiedzi na pandemię COVID-19. Działania podjęte w celu prze-
ciwdziałania wysokim cenom energii miały dotychczas umiarkowany wpływ na budżet. KE pro-
gnozuje nadwyżkę w sektorze instytucji rządowych i samorządowych w wysokości 1,1% PKB 
w 2022 r. oraz podobny wynik w 2023 r. Sytuacja fiskalna może jednak ulec pogorszeniu w 
związku z niepewną sytuacją makroekonomiczną oraz na skutek podjęcia nowych lub rozszerze-
nia dotychczasowych środków przeciwdziałających wysokim cenom energii. 

W raporcie wskazano, że rosyjska inwazja na Ukrainę ma ograniczony wpływ na cypryjski sektor 
finansowy. Wskaźnik kredytów zagrożonych (non-performing loans, NPLs) pozostał stabilny po 
znacznym spadku w zeszłym roku i wyniósł 11% w czerwcu 2022 r. Akcja kredytowa dynamicznie 

https://economy-finance.ec.europa.eu/publications/post-programme-surveillance-report-cyprus-autumn-2022_en
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się rozwijała, zwłaszcza w sektorze nieruchomości. Sytuacja kapitałowa banków jest dobra, ich 
współczynniki kapitałowe przekraczają wymogi regulacyjne, a rentowność w 2022 r. się popra-
wiła. 

Eksperci zaznaczyli, że Cypr zachowuje zdolność do obsługi swojego zadłużenia. Ze względu na 
rosnące stopy procentowe musi się jednak liczyć z ryzykiem wyższych kosztów finansowania ryn-
kowego. Wskaźnik długu publicznego do PKB sukcesywnie spada: ze 101% PKB w 2021 r. do 
89,6% PKB w 2022. Przewiduje się, że do końca 2024 r. spadnie do 77,7% PKB, do czego przyczyni 
się wzrost nominalnego PKB i nadwyżki pierwotne. 

1.5.2. Ocena gospodarki Grecji 

Dnia 22 listopada 2022 r. opublikowano pierwszy raport o stanie gospodarki greckiej w ramach 
PPS. Przedstawiono w nim sytuację makroekonomiczną Grecji, stan finansów publicznych, sytua-
cję w sektorze finansowym oraz warunki finansowania się kraju i zdolność do spłaty zadłużenia. 
Monitorowanie sytuacji w Grecji w ramach programu dostosowań gospodarczych jest następ-
stwem zakończenia w sierpniu 2022 r., po czterech latach, wzmocnionego nadzoru nad tym kra-
jem. W raporcie przedstawiono wnioski z pierwszej misji przedstawicieli KE i EBC w Atenach  
w dniach 4–11 października 2022 r., przy współudziale pracowników ESM oraz MFW. 

Eksperci podkreślili, że do silnego ożywienia greckiej gospodarki w pierwszej połowie 2022 r. 
przyczyniła się konsumpcja prywatna i dobry sezon turystyczny, jednak w kolejnych kwartałach 
spodziewane jest spowolnienie gospodarki. Będzie ono konsekwencją zmniejszenia się dochodów 
do dyspozycji gospodarstw domowych na skutek wysokiej inflacji, wyższych kosztów finansowa-
nia, mniejszych inwestycji i malejącego popytu zewnętrznego. Zgodnie z jesiennymi prognozami 
gospodarczymi KE wzrost PKB w 2022 r. wyniesie 6%, a następnie zmniejszy się do 1% w 2023 r.  
i 2% w 2024 r. Szacuje się również, że w 2022 r. inflacja wzrośnie do 10%, po czym zacznie stop-
niowo spadać: do 6% w 2023 r. i 2,4% w 2024 r. 

Sytuacja finansów publicznych w 2022 r. okazała się lepsza od oczekiwań, ponieważ wyższe wy-
datki fiskalne przeznaczone na łagodzenie wpływu wysokich cen energii zostały zrekompenso-
wane rosnącymi dochodami państwa w wyniku wyższego wzrostu nominalnego PKB. Według 
prognoz KE deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych zmniejszy się z 7,5% PKB  
w 2021 r. do 4,1% PKB w 2022 r., a następnie do 1,8% PKB w 2023 r. Jest to związane między innymi  
ze stopniowym wycofywaniem środków pomocowych zastosowanych w odpowiedzi na pande-
mię COVID-19. 

W raporcie zwrócono również uwagę na poprawiającą się sytuację greckiego sektora bankowego, 
między innymi dalszą redukcję NPLs oraz zwiększenie zyskowności banków. Eksperci wskazali 
jednak wyzwania stojące przed sektorem bankowym. Na zyskowność negatywnie mogą wpływać 

https://economy-finance.ec.europa.eu/publications/post-programme-surveillance-report-greece-autumn-2022_en
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rosnące koszty finansowania, a także potencjalne pogorszenie się jakości aktywów i spadek popytu 
na kredyty w miarę spowolnienia gospodarczego. Zaznaczono, że ogólnie pozycja kapitałowa ban-
ków jest stopniowo odbudowywana, jednak jakość kapitału pozostaje niska. 

Autorzy dokumentu ocenili, że Grecja zachowuje zdolność do obsługi swojego zadłużenia. Pro-
gnozuje się, że wskaźnik długu publicznego do PKB w 2022 r. zmniejszy się do 171,1% PKB  
(z 194,5% PKB w 2021 r.) i będzie dalej wykazywał tendencję spadkową w związku ze wzrostem 
nominalnego PKB i nadwyżką pierwotną. 

1.5.3. Ocena gospodarki Hiszpanii 

W raporcie dotyczącym stanu gospodarki Hiszpanii zaprezentowano wyniki osiemnastej misji PPS 
z udziałem przedstawicieli KE, EBC i ESM, która odbyła się w dniach 27−28 września 2022 r. Au-
torzy dokumentu skoncentrowali się na bieżącej sytuacji makroekonomicznej i finansowej w kraju. 

Zdaniem ekspertów w 2022 r. pomimo rosnących zakłóceń związanych z wojną w Ukrainie hisz-
pańska gospodarka nadal się rozwija, chociaż w 2023 r. spodziewane jest spowolnienie tempa 
wzrostu. Zgodnie z jesiennymi prognozami KE4 PKB kraju ma wzrosnąć o 4,5% w 2022 r. oraz o 
1% w 2023 r., przy czym głównym czynnikiem ryzyka dla perspektyw rozwoju pozostaje niepew-
ność geopolityczna. W tym kontekście eksperci podkreślają również ewentualne konsekwencje 
utrudnień na rynku energii, które mogą prowadzić do pogorszenia się otoczenia gospodarczego. 

Inflacja HICP w ostatnim kwartale 2022 r. i w 2023 r. będzie spadać i wyniesie średnio 4,8%, głów-
nie dzięki stopniowemu ograniczaniu wzrostu cen energii, osłabianiu popytu i rządowym środ-
kom mającym na celu zniwelowanie skutków wysokich cen gazu w procesie produkcji energii. 
W 2022 r. saldo sektora instytucji rządowych i samorządowych poprawiło się, czemu sprzyjały 
wysokie dochody, ale rzeczywisty deficyt pozostaje wysoki. Ponadto w raporcie stwierdzono, że 
wysoki poziom zadłużenia wciąż jest źródłem ryzyka dla stabilności gospodarczej. 

Hiszpański sektor bankowy nadal zachowuje odporność. Eksperci nie zaobserwowali konsekwen-
cji wygaśnięcia środków pomocy państwa udzielonej sektorowi. Podkreślili natomiast, że wysokie 
poziomy cen energii i stóp procentowych mogą negatywnie wpłynąć na zdolność kredytobiorców 
do spłaty zadłużenia, co należy wnikliwie monitorować. 

W świetle raportu Hiszpania zachowała zdolność do obsługi instrumentów pomocowych w ra-
mach ESM. 

 
4 Więcej na temat jesiennych prognoz KE w pkt 1.2. 

https://economy-finance.ec.europa.eu/publications/post-programme-surveillance-report-spain-autumn-2022_en
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1.5.4. Ocena gospodarki Irlandii 

Szesnasta misja poświęcona ocenie gospodarki irlandzkiej w ramach PPS odbyła się w dniach 4–6 
października 2022 r. w Dublinie. 

W raporcie opracowanym przez KE na podstawie informacji zgromadzonych podczas misji pod-
kreślono, że w pierwszej połowie 2022 r. gospodarka Irlandii rosła w szybkim tempie, napędzana 
eksportem korporacji międzynarodowych, inwestycjami i ożywieniem konsumpcji prywatnej. 
W kolejnych miesiącach nastąpiło jednak zmniejszenie aktywności gospodarczej, głównie z po-
wodu znacznej presji inflacyjnej wywołanej agresją Rosji na Ukrainę. Spadek realnych dochodów 
rozporządzalnych gospodarstw domowych spowodował pogorszenie nastrojów konsumenckich  
i spowolnił wzrost konsumpcji prywatnej. W ocenie KE kryzys energetyczny, utrzymujące się za-
kłócenia w łańcuchach dostaw, zacieśnianie warunków finansowania oraz osłabienie globalnych 
perspektyw wzrostu gospodarczego negatywnie wpłyną na irlandzki sektor przedsiębiorstw. Jed-
nocześnie oczekuje się, że korporacje międzynarodowe pozostaną odporne na powyższe czynniki  
i pozwolą utrzymać wysoką aktywność eksportową. Według najnowszych prognoz KE realny PKB 
Irlandii w 2022 r. wzrośnie o rekordowe 7,9%, ale w latach 2023−2024 tempo wzrostu obniży się do 
poziomu 3,1–3,2% rocznie. 

W dokumencie oceniono, że perspektywy finansów publicznych Irlandii są korzystne, chociaż ist-
nieje ryzyko ich pogorszenia, jeśli nasili się presja inflacyjna. Zwrócono przy tym uwagę, że  
w budżecie na 2023 r. irlandzki rząd zawarł pakiet rozwiązań ukierunkowanych na łagodzenie 
rosnących kosztów utrzymania, obejmujący zarówno obniżki podatków, jak i dodatkowe wydatki 
publiczne. Szacunkowy koszt tego pakietu wynosi 11 mld euro. Jednocześnie władze Irlandii za-
kładają osiągnięcie nadwyżki budżetowej w 2023 r. i w kolejnych latach. Jest to zgodne z progno-
zami KE, która przewiduje, że w najbliższych latach saldo irlandzkiego sektora instytucji rządo-
wych i samorządowych będzie dodatnie i wyniesie 0,2% PKB w 2022 r., 0,8% PKB w 2023 r. i 1,2% 
PKB w  2024 r. 

KE pozytywnie oceniła również średniookresowe perspektywy dotyczące długu publicznego  
w Irlandii. Jesienne prognozy gospodarcze KE przewidują, że w latach 2022–2024 dług ten będzie 
malał: z 44,7% PKB w 2022 r. do 39,3% w 2024 r. 

W raporcie odnotowano, że irlandzki system finansowy dobrze radził sobie z konsekwencjami 
pandemii, a banki i ich aktywa okazały się odporne na szok pandemiczny. Mimo nieznacznego 
pogorszenia się jakości kredytów dla przedsiębiorstw spoza sektora finansowego zmniejszył się 
ogólny wolumen NPLs. Należy jednak zaznaczyć, że wzrost inflacji i spadek realnych dochodów 
mogą wywierać presję na kredytobiorców. Ponadto irlandzkie banki nadal borykają się z małą 
efektywnością kosztową i niskimi poziomami rentowności, ale oczekuje się, że ich podstawowe 
wyniki finansowe poprawią się dzięki rosnącym stopom procentowym. Niebankowe instytucje 

https://economy-finance.ec.europa.eu/publications/post-programme-surveillance-report-ireland-autumn-2022_en
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kredytowe zwiększyły swój udział w irlandzkim rynku kredytów, ale ich konkurencyjność może 
zostać osłabiona przez wyższe stopy procentowe i wzrost kosztów finansowania hurtowego. 

W ocenie KE Irlandia zachowuje zdolność do obsługi instrumentów pomocowych w ramach ESM. 

1.5.5. Ocena gospodarki Portugalii 

W opublikowanym 22 listopada 2022 r. raporcie o stanie portugalskiej gospodarki w ramach PPS 
przedstawiono wnioski z wizyty przedstawicieli KE i EBC w Portugalii w dniach 12–13 września 
2022 r. 

W dokumencie stwierdzono, że od zakończenia poprzedniej misji w ramach PPS w marcu 2022 r. 
gospodarka Portugalii nadal rośnie, choć w wolniejszym tempie. W pierwszym kwartale 2022 r. 
PKB wzrósł o 2,4%, natomiast w drugim kwartale o 0,1%, co wiązało się z zakłóceniami w global-
nych łańcuchach dostaw i wzrostem cen, zwłaszcza energii i żywności, w rezultacie agresji Rosji 
na Ukrainę. Tak jak w innych państwach członkowskich UE inflacja w Portugalii rosła i osiągnęła 
swój szczyt w drugiej połowie 2022 r. Eksperci prognozują, że jej poziom ustabilizuje się w kolej-
nych latach (według jesiennych szacunków KE inflacja rok do roku wyniesie 5,8% w 2023 r. i 2,3% 
w 2024 r.). 

Oczekuje się, że deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych zmniejszy się z 2,9% PKB 
w 2021 r. do 1,9% PKB w 2022 r. Utrudnieniem w poprawie sytuacji finansów publicznych jest 
presja na bieżące wydatki, wynikająca głównie z rosnącej inflacji i starzenia się społeczeństwa, ale 
także ze zmian dotyczących wynagrodzeń w sektorze publicznym. 

Zdaniem autorów raportu portugalskie banki poprawiły swoje wyniki finansowe w pierwszej po-
łowie 2022 r. Zyskowność banków wzrosła, a współczynnik wypłacalności pozostaje stabilny, 
mimo że we wrześniu 2021 r. wygasła większość moratoriów na spłatę kredytów. Udział NPLs 
w całości kredytów obniżył się do 3,4% w czerwcu 2022 r. Niepewność geopolityczna może jednak 
zwiększyć ryzyko kredytowe w sektorach najbardziej dotkniętych pandemią, a także szczególnie 
wrażliwych na wzrost cen surowców. 

W dokumencie stwierdzono, że Portugalia zachowuje zdolność do obsługi instrumentów pomo-
cowych w ramach ESM. 

1.6. Propozycja KE dotycząca utworzenia nowego instrumentu UE w celu 
ograniczenia nadmiernego wzrostu cen gazu 

Dnia 22 listopada 2022 r. KE przyjęła projekt rozporządzenia Rady UE ustanawiającego mecha-
nizm korekty rynku. Jego celem jest ograniczenie zmienności cen na europejskich rynkach gazu 

https://economy-finance.ec.europa.eu/publications/post-programme-surveillance-report-portugal-autumn-2022_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_22_7065
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(przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw) oraz ochrona przedsiębiorstw i gospo-
darstw domowych w UE przed nadmiernie wysokimi cenami gazu. Podstawę przedstawionej pro-
pozycji KE stanowi zaproponowany przez nią 18 października 2022 r. projekt rozporządzenia 
Rady w sprawie lepszej koordynacji zakupów gazu, transgranicznej wymiany gazu oraz wiary-
godnych poziomów odniesienia cen. 

Proponowane rozwiązanie obejmuje cenowy pułap bezpieczeństwa na poziomie 275 euro dla in-
strumentów pochodnych TTF (title transfer facility) typu futures, z terminem wygaśnięcia w następ-
nym miesiącu. TTF to najczęściej stosowany w UE wskaźnik odniesienia dla cen gazu, odgrywa-
jący istotną rolę na europejskim hurtowym rynku gazu. Zgodnie z pierwotną propozycją KE me-
chanizm korekty byłby uruchamiany automatycznie, gdyby zostały spełnione dwa warunki:  
(1) cena rozliczenia instrumentu pochodnego TTF o najbliższym terminie wygaśnięcia przez dwa 
tygodnie przekraczałaby pułap 275 euro oraz (2) ceny TTF przez 10 kolejnych dni sesyjnych 
w ciągu dwóch tygodni byłyby o 58 euro wyższe od ceny referencyjnej skroplonego gazu ziem-
nego (LNG), tj. od dziennej średniej ceny wynikającej z oszacowania ceny LNG w dziennym in-
deksie cen spot na rynku śródziemnomorskim (daily spot Mediterranean marker) i dziennym indeksie 
cen spot na rynku Europy Północno-Zachodniej (daily spot Northwest Europe marker). 

W sytuacji spełnienia obu powyższych warunków Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji 
Energetyki niezwłocznie publikowałaby w Dzienniku Urzędowym UE zawiadomienie o korekcie 
rynku, a także informowałaby o tym KE, EBC i Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów War-
tościowych (European Securities and Markets Authority, ESMA). Mechanizm korekty cen byłby 
stosowany od następnego dnia po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym UE. W okresie stosowania 
mechanizmu zlecenia dotyczące instrumentów pochodnych TTF o najbliższym terminie wygaśnię-
cia przekraczające cenowy pułap bezpieczeństwa (275 euro) nie byłyby przyjmowane. W ocenie 
KE proponowany mechanizm korekty rynku mógłby zostać uruchomiony od 1 stycznia 2023 r. 

Jednocześnie w projekcie rozporządzenia przewidziano zabezpieczenia mające na celu uniknięcie 
zakłóceń na rynkach energii i rynkach finansowych. Ponieważ cenowy pułap bezpieczeństwa ma 
dotyczyć jedynie instrumentów TTF futures, nawet po uruchomieniu mechanizmu korekty pod-
mioty działające na rynku nadal będą mogły zamawiać gaz na rynku kasowym (spot) i pozagieł-
dowym. Ponadto proponowane przepisy zobowiązują państwa członkowskie UE do powiadomie-
nia KE – w ciągu dwóch tygodni od uruchomienia mechanizmu korekty rynku – o środkach zasto-
sowanych przez nie w celu zmniejszenia zużycia gazu i energii elektrycznej. Rozwiązanie to ma 
zapewnić, że wraz ze spadkiem cen nie będzie dochodziło do wzrostu popytu na gaz w UE. 

W proponowanym projekcie rozporządzenia przewidziano, że mechanizm korekty rynku w każ-
dej chwili może zostać zawieszony ze skutkiem natychmiastowym. Mogłoby to nastąpić automa-
tycznie, gdyby dalsze stosowanie mechanizmu nie było uzasadnione sytuacją na rynku gazu ziem-
nego (tj. gdyby wymagana różnica między ceną TTF a ceną LNG nie utrzymywała się przez 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_22_6225
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kolejnych 10 dni sesyjnych), jak również w wyniku decyzji KE podejmowanej w sytuacji stwier-
dzenia zagrożenia dla: (1) bezpieczeństwa dostaw gazu w UE, (2) działań na rzecz ograniczenia 
popytu na gaz, (3) wewnątrzunijnych przepływów gazu lub (4) stabilności finansowej. Ponadto 
KE mogłaby wstrzymać uruchomienie mechanizmu, gdy odpowiednie organy (w tym EBC) wy-
dadzą ostrzeżenie o możliwości urzeczywistnienia się powyższych rodzajów ryzyka. 

Po przyjęciu przez Radę UE propozycji ustanowienia mechanizmu korekty rynku5 KE ma także 
zaproponować ogłoszenie unijnego stanu alarmowego na podstawie rozporządzenia Rady UE 
(UE) 2022/1369 z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie skoordynowanych środków zmniejszających 
zapotrzebowanie na gaz, uruchamiając w ten sposób mechanizm obowiązkowego oszczędzania 
gazu w celu zmniejszenia popytu UE na ten surowiec. 

1.7. Ocena ryzyka dla budżetu UE na Węgrzech oraz zaakceptowanie węgierskiego 
krajowego planu odbudowy przez KE 

Dnia 30 listopada 2022 r. KE przedstawiła ocenę ryzyka dla budżetu i interesów finansowych UE 
na Węgrzech, dokonaną w ramach mechanizmu warunkowości budżetowej, który KE uruchomiła 
wobec Węgier 27 kwietnia 2022 r. 

W ocenie KE Węgry nie zdołały w uzgodnionym terminie, tj. do 19 listopada 2022 r., implemento-
wać głównych elementów 17 środków naprawczych zaproponowanych przez węgierskie władze 
w wyniku dialogu z KE, prowadzonego w ramach procedury warunkowości budżetowej.  
KE uznała, że stosowanie tej procedury wobec Węgier pozostaje uzasadnione, a węgierskie władze 
powinny podjąć dalsze działania w celu wyeliminowania zagrożeń dla budżetu UE ze strony Wę-
gier. W świetle powyższej oceny KE postanowiła podtrzymać swoją pierwotną propozycję z 18 
września 2022 r., w której rekomendowała Radzie UE przyjęcie środków polegających między in-
nymi na zawieszeniu 65% zobowiązań UE (7,5 mld euro) w ramach trzech programów operacyj-
nych polityki spójności na Węgrzech. 

Zgodnie z procedurą przewidzianą w rozporządzeniu o warunkowości decyzja o przyjęciu wyżej 
wymienionych rozwiązań zaproponowanych przez KE powinna zostać podjęta przez Radę UE 
kwalifikowaną większością głosów w terminie jednego miesiąca od otrzymania wniosku KE. 
W wyjątkowych okolicznościach termin ten może zostać przedłużony maksymalnie o dwa mie-
siące, co miało zastosowanie w przypadku Węgier. 

Jednocześnie KE podjęła decyzję o zaakceptowaniu KPO Węgier, którego implementacja ma być 
wspierana środkami UE w ramach RRF, a także przyjęła wniosek dotyczący decyzji wykonawczej 
Rady UE, zatwierdzającej pozytywną ocenę węgierskiego KPO. KE zastrzegła przy tym, że żadna 
płatność z RRF dla Węgier nie będzie możliwa, dopóki państwo to prawidłowo nie wdroży 

 
5 Na temat porozumienia Rady w sprawie rozporządzenia ustanawiającego mechanizm korekty rynku gazu czytaj w pkt 3.10. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7273
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wszystkich 17 środków naprawczych, dotyczących między innymi walki z korupcją, przeciwdzia-
łania konfliktowi interesów i zwiększenia transparentności zamówień publicznych, uzgodnionych 
w ramach procedury warunkowości budżetowej, oraz innych reform praworządności związanych  
z niezawisłością sądownictwa. 

1.8. Zatwierdzenie czterech programów współpracy transgranicznej państw UE 
z Ukrainą i Mołdawią 

Dnia 2 grudnia 2022 r. KE zatwierdziła cztery nowe programy współpracy transgranicznej Interreg 
w ramach polityki spójności na lata 2021−2027, obejmujące 10 państw członkowskich UE oraz 
Ukrainę i Mołdawię. Łączna wartość tych programów to 533 mln euro, w tym: 
 215 mln euro – program Interreg dla regionu Dunaju, ukierunkowany na rozwój innowacji 

i zielonych inwestycji oraz zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, 
 187 mln euro – program Interreg NEXT Polska−Ukraina, mający na celu wzmocnienie ochrony 

przyrody, opieki zdrowotnej i zarządzania granicami, 
 54 mln euro – program Interreg NEXT Rumunia−Ukraina na rzecz zwiększenia dostępności 

edukacji, poprawy jakości opieki zdrowotnej i ochrony przyrody, 
 77 mln euro – program Interreg NEXT Rumunia−Mołdawia, który pomoże wzmocnić odpor-

ność na klęski żywiołowe oraz poprawić dostępność opieki zdrowotnej i jakość infrastruktury 
edukacyjnej. 

Interreg jest jednym z głównych instrumentów UE wspierających współpracę transgraniczną. Jego 
całkowity budżet na lata 2021−2027 wynosi prawie 10,1 mld euro i obejmuje 86 programów współ-
pracy transgranicznej, transnarodowej, międzynarodowej oraz integracji najbardziej odległych re-
gionów. 

Nowe programy współpracy Interreg NEXT na lata 2021–2027 koncentrują się na współpracy mię-
dzy UE a krajami partnerskimi wzdłuż zewnętrznych granic Unii. Na Interreg NEXT przezna-
czono łącznie 1,1 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Instrumentu Są-
siedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej, a także Instrumentu Pomocy  
Przedakcesyjnej. 

1.9. Zatwierdzenie regionalnych programów operacyjnych polityki spójności dla 
pięciu polskich województw 

KE zatwierdziła 5 grudnia 2022 r. regionalne programy operacyjne polityki spójności na lata 
2021−2027 dla pięciu polskich województw: dolnośląskiego, łódzkiego, małopolskiego, śląskiego i 
wielkopolskiego. Zostaną one objęte wsparciem finansowym z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji (FST). 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_22_7370
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_22_7413
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FST jest nowym funduszem europejskim, ustanowionym w 2021 r.6 w celu wsparcia ludności, go-
spodarek i środowiska na terytoriach, które mierzą się z poważnymi wyzwaniami społeczno-go-
spodarczymi wynikającymi z realizacji celów UE w dziedzinie energii i klimatu. Wsparcie z FST 
koncentruje się na podregionach (poziom trzeci klasyfikacji NUTS) najbardziej dotkniętych nega-
tywnymi skutkami zielonej transformacji, wskazanych w terytorialnych planach sprawiedliwej 
transformacji (TPST) opracowanych przez państwa członkowskie. 

TPST dla województwa śląskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego i łódzkiego zostały zawarte 
w regionalnych operacyjnych programach polityki spójności w latach 2021−2027 tych woje-
wództw. TPST dla Śląska zasięgiem geograficznym obejmuje również Małopolskę Zachodnią 
(podregion oświęcimski), ale środki z FST dla tego podregionu zostały ujęte w małopolskim pro-
gramie regionalnym. 

Łączna kwota środków z FST przeznaczonych na realizację TPST w wyżej wymienionych woje-
wództwach w perspektywie finansowej 2021–2027 to około 3,85 mld euro. Alokacje dla poszcze-
gólnych TPST przedstawiają się następująco:  
 2,482 mld euro – TPST dla Śląska i Małopolski Zachodniej, w tym 2,217 mld euro dla Śląska 

(siedem podregionów: bielski, bytomski, gliwicki, katowicki, rybnicki, sosnowiecki, tyski) i 
0,265 mld euro dla Małopolski Zachodniej (podregion oświęcimski),  

 581,6 mln euro – TPST dla Dolnego Śląska (podregion wałbrzyski),  
 415 mln euro – TPST dla Wielkopolski (podregion koniński),  
 369,5 mln euro – TPST dla Łódzkiego (podregiony: piotrkowski i sieradzki). 

1.10. Pakiet legislacyjny dotyczący unii rynków kapitałowych 

Pakiet legislacyjny przedstawiony przez KE 7 grudnia 2023 r. obejmuje sześć projektów aktów 
prawnych, które mają się przyczynić do dalszego rozwoju CMU. Nowe projekty legislacyjne od-
noszą się do trzech obszarów: systemu rozliczeń transakcji, wprowadzania papierów wartościo-
wych do obrotu publicznego oraz niewypłacalności przedsiębiorstw. 

Celem nowych przepisów dotyczących systemu rozliczeń transakcji są: 
 zwiększenie atrakcyjności unijnych kontrahentów centralnych (central counterparties, CCPs) 

między innymi dzięki umożliwieniu szybszego i łatwiejszego oferowania nowych produktów 
przez CCPs, 

 zwiększenie odporności systemu rozliczeń w wyniku dalszego wzmacniania unijnych ram 
nadzoru nad CCPs, między innymi przez zapewnienie większej przejrzystości wzywania 
uczestników rynku do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, 

 
6 Na mocy rozporządzenia PE i Rady (UE) 2021/1056 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 

Transformacji. 
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 ograniczenie nadmiernych ekspozycji uczestników rynku z UE wobec CCPs z krajów trzecich 
(w tym z Wielkiej Brytanii), w szczególności w odniesieniu do instrumentów pochodnych 
uznanych za systemowo istotne przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościo-
wych; zgodnie z projektowanymi przepisami odpowiedni uczestnicy rynku będą musieli mieć 
aktywne rachunki w CCPs z UE w celu rozliczania przynajmniej części niektórych systemowo 
istotnych kontraktów na instrumenty pochodne. 

KE przedstawiła 7 grudnia 2022 r. pakiet legislacyjny, którego wprowa-
dzenie ma na celu dalszy rozwój CMU. Pakiet obejmuje sześć projektów 
aktów prawnych dotyczących trzech zagadnień: rozliczania transakcji, 
dopuszczania papierów wartościowych do obrotu oraz niewypłacalności 
przedsiębiorstw. Nowe przepisy powinny zwiększyć odporność systemu 
rozliczeń w UE, ułatwić przedsiębiorstwom wprowadzanie akcji do ob-
rotu giełdowego i zmniejszyć związane z tym koszty, a także umożliwić 
harmonizację niektórych aspektów postępowań upadłościowych w całej 

UE, co powinno pobudzić inwestycje transgraniczne. 

Zaproponowane zmiany w dopuszczaniu papierów wartościowych do obrotu mają: 
 uprościć zasady dotyczące prospektu emisyjnego oraz usprawnić procedurę kontroli przez 

krajowe organy nadzoru, a tym samym przyspieszyć proces wprowadzania akcji spółki do 
obrotu publicznego i obniżyć jego koszty dla przedsiębiorstw, 

 uprościć i doprecyzować niektóre wymogi dotyczące nadużyć na rynku, między innymi przez 
zapewnienie większej jasności co do tego, jakie informacje muszą być ujawniane przez przed-
siębiorstwa, 

 zwiększyć widoczność przedsiębiorstw dla potencjalnych inwestorów przez zachęcanie ich, 
zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), do przeprowadzania większej liczby ba-
dań inwestycyjnych, 

 umożliwić właścicielom spółek notowanych na rynkach rozwoju MŚP (SME growth markets) 
korzystanie z akcji uprzywilejowanych co do głosu (multiple vote share structures), aby mogli 
zachować wystarczającą kontrolę nad przedsiębiorstwem po wejściu na giełdę, przy jednocze-
snej ochronie praw wszystkich pozostałych akcjonariuszy. 

W odniesieniu do niewypłacalności przedsiębiorstw KE przedstawiła nowy projekt dyrektywy, 
który: 
 umożliwia harmonizację określonych aspektów postępowań upadłościowych w całej UE, np. 

działań zabezpieczających masę upadłościową oraz obowiązku terminowego złożenia przez 
członków zarządu wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego; 

 wprowadza uproszczony system postępowań upadłościowych dla mikroprzedsiębiorstw, co 
powinno obniżyć koszty ich likwidacji oraz umożliwić ich właścicielom umorzenie długów  
i dzięki temu ponowne rozpoczęcie działalności gospodarczej; 



Komisja Europejska 

 

 
 

 23  Przegląd Spraw Europejskich listopad−grudzień 2022 r. 

 nakłada na państwa członkowskie obowiązek przygotowywania arkusza informacyjnego pod-
sumowującego najważniejsze elementy krajowych przepisów dotyczących niewypłacalności 
przedsiębiorstw, aby ułatwić inwestorom podejmowanie decyzji dotyczących inwestycji trans-
granicznych. 

1.11. Wnioski ustawodawcze dotyczące unijnego systemu podatku VAT oraz 
przejrzystości podatkowej w obszarze obsługi transakcji z użyciem 
kryptoaktywów 

KE przedstawiła 8 grudnia 2022 r. pakiet trzech wniosków ustawodawczych zawierających pro-
pozycje rozwiązań ukierunkowanych na modernizację i poprawę funkcjonowania unijnego sys-
temu podatku od wartości dodanej (VAT). Celem zaproponowanych przepisów jest: 
 wprowadzenie – w odniesieniu do przedsiębiorstw prowadzących działalność transgraniczną 

w UE – cyfrowej sprawozdawczości VAT w czasie rzeczywistym, opartej na fakturowaniu 
elektronicznym, 

 aktualizacja regulacji dotyczących VAT w odniesieniu do transportu pasażerskiego oraz plat-
form umożliwiających krótkoterminowy najem lokali mieszkalnych, 

 wprowadzenie jednolitej rejestracji do celów VAT w całej UE. 

Przedstawiony pakiet ma postać zmian do trzech aktów prawnych UE: dyrektywy VAT 
(2006/112/WE), rozporządzenia wykonawczego Rady UE do tej dyrektywy (282/2011) oraz rozpo-
rządzenia Rady w sprawie współpracy administracyjnej (904/2010).  

Oprócz powyższych propozycji zmian w przepisach o unijnym systemie podatku VAT Komisja 
Europejska zaprezentowała również wniosek legislacyjny w sprawie nowych przepisów dotyczą-
cych przejrzystości podatkowej w odniesieniu do dostawców usług obsługujących transakcje 
z użyciem kryptoaktywów, jeśli ich klienci mają miejsce zamieszkania w UE. Proponowane prze-
pisy mają stanowić uzupełnienie rozporządzenia w sprawie rynków kryptoaktywów, którego 
kształt został uzgodniony 30 czerwca 2022 r. – w ramach wstępnego porozumienia – przez prezy-
dencję Rady i PE, a także zasad dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. 

KE przewiduje, że zaproponowane przez nią przepisy mogą wejść w życie 1 stycznia 2026 r., po 
przeprowadzeniu konsultacji z PE i przyjęciu ich przez Radę.  

1.12. Podpisanie umowy z Nordyckim Bankiem Inwestycyjnym w sprawie 
gwarancji InvestEU 

Dnia 12 grudnia 2022 r. KE podpisała umowę z Nordyckim Bankiem Inwestycyjnym (NBI) w spra-
wie gwarancji z programu InvestEU do wysokości 114 mln euro. Na mocy zawartej umowy NBI – 
jako partner wykonawczy – może używać gwarancji UE w ramach InvestEU do wspierania 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_22_7514
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_22_7513
https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2022/06/30/digital-finance-agreement-reached-on-european-crypto-assets-regulation-mica/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_22_7541
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projektów w obszarach „zrównoważona infrastruktura” oraz „badania naukowe, innowacje i cy-
fryzacja”, realizowanych w Danii, Estonii, Finlandii, na Łotwie, Litwie, w Polsce i Szwecji. Ocze-
kuje się, że pierwsze operacje finansowane na podstawie tej umowy zostaną zatwierdzone 
w 2023 r. 

Podpisana umowa umożliwi NBI finansowanie w wyżej wymienionych krajach inwestycji w czy-
stą energię, dekarbonizację przemysłu, dostawy surowców o znaczeniu strategicznym, zrówno-
ważony transport, ochronę środowiska, infrastrukturę krytyczną, łączność cyfrową i innowacyjne 
technologie. Maksymalna łączna kwota tego finansowania to 480 mln euro. Przewiduje się, że fi-
nansowanie z NBI pobudzi nowe inwestycje publiczne i prywatne o łącznej wartości około 2 mld 
euro. 

NBI jest międzynarodową instytucją finansową Danii, Estonii, Finlandii, Islandii, Łotwy, Litwy, 
Norwegii i Szwecji. Bank ten działa na rzecz dobrobytu i zrównoważonego rozwoju w regionie 
nordycko-bałtyckim, finansując projekty prywatne i publiczne, które poprawiają wydajność i przy-
noszą korzyści dla środowiska. NBI finansuje inwestycje zarówno w państwach będących jego 
członkami, jak i w innych krajach. 

1.13. Zatwierdzenie wszystkich krajowych planów strategicznych wspólnej 
polityki rolnej na lata 2023−2027 

KE poinformowała 14 grudnia 2022 r. o zatwierdzeniu wszystkich 28 (po jednym dla każdego kraju 
UE i dwóch dla Belgii) krajowych planów strategicznych wspólnej polityki rolnej (WPR) na lata 
2023–2027. Oznacza to, że wdrażanie nowej WPR rozpocznie się 1 stycznia 2023 r. 

Łączna kwota środków UE przeznaczonych na WPR w latach 2023−2027 to 264 mld euro. Dzięki 
współfinansowaniu i uzupełniającym środkom krajowym całkowity budżet WPR w tym okresie 
osiągnie 307 mld euro. Inne programy wchodzące w zakres WPR, ale nieobjęte planami strategicz-
nymi, takie jak program POSEI dla najbardziej odległych regionów czy programy promocyjne, 
otrzymają dodatkowe finansowanie UE w wysokości 6 mld euro. 

Głównym celem wszystkich planów strategicznych WPR jest wspieranie godziwych dochodów 
gospodarstw rolnych oraz wzmacnianie odporności sektora rolnego. Ponadto WPR na lata 
2023−2027 kładzie nacisk na ochronę środowiska i klimatu, a także na przezwyciężenie wyzwań, 
takich jak wyludnienie czy ograniczona dostępność podstawowych usług, przed którymi stoją 
obecnie obszary wiejskie UE. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_22_7639
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1.14. Ostatnia płatność w ramach instrumentu tymczasowego wsparcia SURE 

Dnia 14 grudnia 2022 r. KE zrealizowała ostatnią (dziewiątą) płatność pożyczkową z instrumentu 
tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem w sytuacji nad-
zwyczajnej (suport to mitigate unemployment risks in an emergency, SURE). W ramach tej płatności KE 
przekazała łącznie ponad 6,5 mld euro dla dziewięciu państw członkowskich UE: Bułgarii (460 
mln euro), Chorwacji (550 mln euro), Cypru (29 mln euro), Czech (2,5 mld euro), Grecji (900 mln 
euro), Litwy (142 mln euro), Łotwy (167 mln euro), Polski (1,5 mld euro) i Portugalii (300 mln euro). 
Środki na wypłacone pożyczki pochodzą z unijnych obligacji społecznych SURE o wartości 6,548 
mld euro, które KE wyemitowała 7 grudnia 2022 r. 

Środki te będą przeznaczone na sfinansowanie wcześniejszych wydatków poniesionych przez wy-
żej wymienione państwa na łagodzenie skutków kryzysu COVID-19 i pomogą pokryć koszty 
związane z finansowaniem krajowych mechanizmów zmniejszonego wymiaru czasu pracy oraz 
innych środków służących ochronie zatrudnienia. 

Od uruchomienia SURE we wrześniu 2020 r. pomoc finansową w ramach tego instrumentu, wy-
noszącą łącznie 98,4 mld euro, otrzymało 19 państw członkowskich. Dostęp do instrumentu SURE 
wygasł 31 grudnia 2022 r. 

  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_22_7713
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_22_7536
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2. Eurogrupa 

2.1. Posiedzenie Eurogrupy, 7 listopada 2022 r. 

W trakcie posiedzenia ministrowie dyskutowali na temat bieżącej sytuacji gospodarczej i perspek-
tyw makroekonomicznych w strefie euro oraz omówili ogólne tendencje zaobserwowane w pro-
jektach planów budżetowych na 2023 r., przedstawionych przez państwa strefy euro. Kontynuo-
wano również dyskusję o wyzwaniach związanych z działaniami krajowymi, ukierunkowanymi 
na łagodzenie wpływu wysokich cen energii na sytuację finansową gospodarstw domowych 
i przedsiębiorstw. Ponadto członkowie Eurogrupy podsumowali rezultaty Dorocznych Spotkań 
MFW i Grupy Banku Światowego, które odbyły się w dniach 10–16 października 2022 r. w Wa-
szyngtonie. Zapoznali się także z priorytetami gospodarczymi nowego rządu Włoch, które przed-
stawił Giancarlo Giorgetti, włoski minister gospodarki i finansów (taka prezentacja jest zwycza-
jową praktyką w Eurogrupie i odbywa się zawsze wtedy, gdy władzę w państwie strefy euro przej-
muje nowy rząd). 

Podczas posiedzenia rozpoczęto procedurę wyboru przewodniczącego Eurogrupy na kolejną 2,5-
letnią kadencję, która rozpocznie się 13 stycznia 2023 r. Ministrowie chcący ubiegać się o tę funkcję 
zostali poproszeni o zgłoszenie tego zamiaru do 24 listopada 2022 r. We wskazanym terminie kan-
dydaturę zgłosił jedynie dotychczasowy przewodniczący Eurogrupy Paschal Donohoe (minister 
finansów Irlandii). 

2.2. Posiedzenie Eurogrupy, 5 grudnia 2022 r. 

W trakcie posiedzenia dyskutowano o ogólnej sytuacji budżetowej i perspektywach budżetowych 
w strefie euro. Punktem wyjścia tej dyskusji były opublikowane 22 listopada 2022 r. dokumenty 
KE dotyczące zarządzania gospodarczego w UE, będące częścią tzw. semestru europejskiego: opi-
nie KE na temat projektów planów budżetowych państw członkowskich strefy euro oraz komuni-
kat KE w sprawie ogólnej oceny projektów planów budżetowych. Ministrowie Eurogrupy zgodzili 
się z oceną KE, że polityka fiskalna strefy euro w 2023 r. powinna być ukierunkowana na utrzy-
manie zdolności do obsługi zadłużenia i trwałe zwiększenie potencjału wzrostu gospodarczego. 
Powinna też wspierać politykę pieniężną Europejskiego Banku Centralnego (EBC), nastawioną na 
zapewnienie szybkiego powrotu inflacji do średniookresowego celu EBC na poziomie 2%. Mini-
strowie podzielili również opinię KE, że wszystkie państwa członkowskie powinny stopniowo 
wycofywać środki wsparcia energetycznego w miarę zmniejszania się presji cenowej na rynkach 
energii. Jednocześnie uznali, że konieczna jest silniejsza koordynacja fiskalnych reakcji państw 
strefy euro na wysokie ceny energii oraz wypracowanie skoordynowanych sposobów likwidacji 
wsparcia energetycznego. 

https://www.consilium.europa.eu/pl/meetings/eurogroup/2022/11/07/
https://www.consilium.europa.eu/pl/meetings/eurogroup/2022/12/05/
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Ponadto członkowie Eurogrupy wymienili wstępne opinie na temat przygotowanego przez KE 
projektu zaleceń Rady w sprawie polityki gospodarczej w strefie euro oraz odbyli dyskusję – na 
podstawie raportów KE – o nadzorze nad gospodarkami Cypru, Grecji, Hiszpanii, Irlandii i Por-
tugalii, prowadzonym od zakończenia w tych krajach programów dostosowań makroekonomicz-
nych. 

Podczas posiedzenia ministrowie przyjęli program prac Eurogrupy na pierwsze półrocze 2023 r. 
oraz wybrali dotychczasowego przewodniczącego Eurogrupy Paschala Donohoe na kolejną 2,5-
letnią kadencję. 
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3. Rada Unii Europejskiej 

3.1. Posiedzenie Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych, 8 listopada 2022 r. 

Podczas posiedzenia Rada uzgodniła stanowisko w sprawie propozycji zmian dyrektywy i rozpo-
rządzenia o wymogach kapitałowych (Capital Requierements Directive/Capital Requirements Re-
gulation, CRD VI/CRR III). W październiku 2021 r. KE przedstawiła projekt zmian w przepisach 
dotyczących sektora bankowego. Celem nowych regulacji jest zwiększenie odporności banków eu-
ropejskich na szoki oraz wspieranie ożywienia gospodarczego w UE po pandemii COVID-19.  
W zaproponowanych zmianach legislacyjnych wdrożono końcowe postanowienia reformy Bazy-
lea III przy jednoczesnym uwzględnieniu specyfiki UE oraz dążeniu do uniknięcia znacznego 
wzrostu wymogów kapitałowych banków. Po wypracowaniu stanowiska przez PE rozpoczną się 
trilogi (trójstronne spotkania) przedstawicieli KE, Rady UE i PE w celu wypracowania ostatecznej 
wersji tekstów. 

Ponadto dyskutowano na temat wypracowania bardziej systemowego podejścia do pomocy finan-
sowej UE dla Ukrainy w 2023 r. W ocenie ministrów przepisy7 regulujące tę kwestię powinny za-
pewniać przewidywalność i elastyczność, dzięki którym KE mogłaby pozyskiwać środki dla Ukra-
iny w wyniku emisji obligacji w ramach uzgodnionych limitów budżetowych. Celem jest rozpo-
częcie miesięcznych wypłat pomocy finansowej dla Ukrainy w styczniu 2023 r.8 

W trakcie posiedzenia ministrowie podsumowali również dotychczasowe wdrażanie RRF, zapo-
znali się ze sprawozdaniem Europejskiej Rady Budżetowej za 2022 r. oraz omówili części dyrek-
tywy o eurowiniecie dotyczące opłat za użytkowanie infrastruktury drogowej przez samochody 
ciężarowe. 

W ramach zagadnień niewymagających dyskusji uzgodniono zmianę kodeksu postępowania 
w zakresie opodatkowania działalności gospodarczej, polegającą na poszerzeniu zakresu jego sto-
sowania o „elementy podatkowe o zastosowaniu ogólnym”. Elementy te będą uznawane za szko-
dliwe dla podstaw opodatkowania obowiązujących w innych państwach członkowskich UE, jeżeli 
będą prowadzić do podwójnego nieopodatkowania albo dwukrotnego lub wielokrotnego zastoso-
wania ulg podatkowych. 

 
7 Pakiet legislacyjny dotyczący pomocy finansowej dla Ukrainy w 2023 r. (z perspektywą do 2027 r.) został przedstawiony przez 

KE 9 listopada 2022 r. 
8 Dyskusję tę kontynuowano podczas posiedzenia Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych 6 grudnia 2022 r. – por. pkt  3.5. 

https://www.consilium.europa.eu/pl/meetings/ecofin/2022/11/08/
https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2022/11/08/banking-sector-council-agrees-its-position-on-the-implementation-of-basel-iii-reforms/
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3.2. Budżet UE na rok 2023 

Dnia 14 listopada 2022 r. Rada UE osiągnęła porozumienie z PE w sprawie budżetu UE na 2023 r. 
Środki na zobowiązania (wartość zobowiązań prawnych, które UE może zaciągnąć w danym roku, 
takich jak umowy lub dotacje) wyniosą 186,6 mld euro, a środki na płatności – 168,6 mld euro. 
W  limitach wydatkowych wyznaczonych w wieloletnich ramach finansowych na lata 2021–2027 
pozostawiono rezerwę w wysokości 0,4 mld euro, aby umożliwić UE reagowanie na nieprzewi-
dziane potrzeby. 

Przyszłoroczny budżet UE obejmuje priorytety UE: odbudowę gospodarki po kryzysie wywoła-
nym pandemią COVID-19, przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz transformację cyfrową i eko-
logiczną. 

W dniu 22 listopada 2022 r. budżet UE na 2023 r. został formalnie zatwierdzony przez Radę,  
a dzień później przez PE. 

Zobowiązania w ramach budżetu UE na 2023 r. są następujące (według głównych działów, w mi-
liardach euro): 
 21,548 – jednolity rynek, innowacje i gospodarka cyfrowa, 
 70,587 – spójność, odporność i wartości, 
 57,259 – zasoby naturalne i środowisko, 
 3,727 – migracja i zarządzanie granicami, 
 2,117 – bezpieczeństwo i obronność, 
 17,212 – sąsiedztwo i świat, 
 11,311 – europejska administracja publiczna, 
 2,855 – instrumenty szczególne, 
 186,617 – ogółem, co stanowi 1,14% dochodu narodowego brutto UE. 

 
3.3. Posiedzenie Rady do Spraw Ogólnych, 18 listopada 2022 r. 

W trakcie posiedzenia odbyło się wysłuchanie Węgier w ramach procedury dotyczącej poszano-
wania wartości UE, przewidzianej w artykule 7 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE)9. Podczas wy-
słuchania zwrócono uwagę na wszystkie kwestie poruszone przez PE w uzasadnionym wniosku 
uruchamiającym powyższą procedurę wobec Węgier, sporządzonym we wrześniu 2018 r. W szcze-
gólności omówiono środki antykorupcyjne wdrożone niedawno przez Węgry, jak również kwestie 

 
9 Zgodnie z art. 7 ust. 1 TUE na uzasadniony wniosek jednej trzeciej państw członkowskich, PE lub KE Rada, stanowiąc 

większością czterech piątych swych członków po uzyskaniu zgody PE, może stwierdzić, że istnieje wyraźne ryzyko 
poważnego naruszenia przez państwo członkowskie wartości, na których opiera się UE. Przed dokonaniem takiego 
stwierdzenia Rada wysłuchuje dane państwo członkowskie i, zgodnie z tą samą procedurą, może skierować do niego 
zalecenia. 

https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2022/11/15/eu-budget-for-2023-council-and-parliament-reach-agreement/
https://www.consilium.europa.eu/pl/meetings/gac/2022/11/18/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12266-2018-REV-1/pl/pdf
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dotyczące niezależności sądownictwa, funkcjonowania systemu konstytucyjnego i wyborczego, 
wolności mediów oraz praw osób należących do mniejszości. 

Przedstawiciele Węgier przedstawili wykaz reform wdrażanych lub przewidzianych do wdroże-
nia w tym kraju, a także odpowiedzieli na pytania ministrów w sprawie tych reform oraz pozosta-
łych zobowiązań Węgier i zaleceń KE. Dzięki przeprowadzonemu wysłuchaniu ministrowie zapo-
znali się z aktualną sytuacją na Węgrzech, również w kontekście równolegle toczącej się procedury 
warunkowości budżetowej wobec tego kraju10. 

Ponadto podczas posiedzenia poruszono między innymi kwestię stosunków między UE a Wielką 
Brytanią, skupiając się na ocenie implementacji umowy o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE 
(withdrawal agreement), a w szczególności protokołu w sprawie Irlandii Północnej. Ministrowie po-
twierdzili gotowość UE do przeprowadzenia konstruktywnej dyskusji na temat wypracowania 
rozwiązań służących przezwyciężeniu trudności we wdrażaniu protokołu północnoirlandzkiego, 
a także wezwali rząd Wielkiej Brytanii do przyjęcia aktywnej postawy w tym zakresie. 

3.4. Przyjęcie rozporządzenia w sprawie operacyjnej odporności cyfrowej sektora 
finansowego 

Dnia 28 listopada 2022 r. Rada przyjęła rozporządzenie w sprawie operacyjnej odporności cyfrowej 
sektora finansowego (Digital Operational Resilience Act, DORA). Rozporządzenie ustanawia jed-
nolite wymogi dotyczące bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych firm oraz instytucji 
działających w sektorze finansowym, a także kluczowych zewnętrznych dostawców usług zwią-
zanych z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (ICT), takich jak platformy w chmurze 
czy usługi analizy danych. 

Celem przyjętych przepisów jest zapobieganie zagrożeniom cybernetycznym. Rozporządzenie 
DORA ustanawia jednolite przepisy regulujące operacyjną odporność cyfrową, zgodnie z którymi 
podmioty sektora finansowego w państwach UE muszą się upewnić, że są w stanie wytrzymać 
wszelkiego rodzaju zakłócenia i zagrożenia związane z ICT, reagować na nie oraz przezwyciężać 
ich skutki. 

Przyjęte rozporządzenie zostanie bezpośrednio wprowadzone do prawa krajowego przez każde 
państwo członkowskie UE. Jednocześnie odpowiednie urzędy nadzoru, takie jak Europejski Urząd 
Nadzoru Bankowego (EBA), ESMA oraz Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych 
Programów Emerytalnych (EIOPA), opracują standardy techniczne, których będą musiały prze-
strzegać instytucje świadczące usługi finansowe. Nadzór nad przestrzeganiem rozporządzenia 

 
10 Więcej na temat procedury warunkowości wobec Węgier w pkt. 3.8. 

https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2022/11/28/digital-finance-council-adopts-digital-operational-resilience-act/
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DORA oraz wyżej wymienionych standardów technicznych będą sprawować odpowiednie or-
gany krajowe. 

3.5. Posiedzenie Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych, 6 grudnia 2022 r. 

Podczas posiedzenia dyskutowano o pakiecie ustawodawczym przewidującym wsparcie finan-
sowe dla Ukrainy w 2023 r. w wysokości 18 mld euro. Rada przyjęła zaproponowaną przez KE 
zmianę w rozporządzeniu finansowym11, ustanawiającą zróżnicowaną strategię finansowania jako 
metodę finansowania operacji zaciągania pożyczek przez KE, w tym pożyczek zaciąganych na 
świadczenie pomocy makrofinansowej. 

Ponadto ministrowie wysłuchali prezentacji KE na temat dokumentów dotyczących zarządzania 
gospodarczego w UE, powstałych w ramach tzw. semestru europejskiego: rocznej analizy zrów-
noważonego wzrostu gospodarczego na 2023 r., sprawozdania przedkładanego w ramach mecha-
nizmu ostrzegania na 2023 r. oraz projektu zaleceń Rady w sprawie polityki gospodarczej strefy 
euro12. Zainicjowali również dyskusję na temat komunikatu KE w sprawie przeglądu zarządzania 
gospodarczego oraz podsumowali dotychczasowe wdrażanie instrumentu na rzecz odbudowy  
i zwiększania odporności (Recovery and Resilience Facility, RRF). 

W trakcie posiedzenia przedstawiono sprawozdanie prezydencji dotyczące nowych zasobów wła-
snych UE, w którym zaznaczono, że w trzecim kwartale 2023 r. KE zamierza zaproponować nowy 
koszyk zasobów własnych. Ministrowie zapoznali się również z rocznym sprawozdaniem z wy-
konania budżetu UE za rok budżetowy 2021, przedstawionym przez przewodniczącego Europej-
skiego Trybunału Obrachunkowego, a także wysłuchali informacji prezydencji na temat stanu prac 
nad wnioskami ustawodawczymi w dziedzinie usług finansowych. 

Rada zatwierdziła swoje sprawozdanie dla Rady Europejskiej na temat kwestii podatkowych 
(przedstawiane Radzie Europejskiej dwa razy w roku) oraz konkluzje dotyczące prac Grupy ds. 
Kodeksu Postępowania (w zakresie opodatkowania działalności gospodarczej) w drugiej połowie 
2022 r. Ponadto przyjęto – bez przeprowadzania dyskusji – decyzje wykonawcze Rady UE upo-
ważniające Polskę i Włochy do przedłużenia obowiązywania odstępstw dotyczących podatku 
VAT. 

 
11 Rozporządzenie PE i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie 

do budżetu ogólnego Unii. 
12 Więcej na temat dokumentów dotyczących zarządzania gospodarczego w UE w pkt 1.4. 

https://www.consilium.europa.eu/pl/meetings/ecofin/2022/12/06/
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3.6. Przyjęcie programu polityki „Droga ku cyfrowej dekadzie” do 2030 r. 

Dnia 8 grudnia 2022 r. Rada UE przyjęła decyzję13 ustanawiającą program polityki „Droga ku cy-
frowej dekadzie” do 2030 r. Program ma na celu między innymi promowanie inkluzywnej i zrów-
noważonej polityki cyfrowej, służącej obywatelom i przedsiębiorstwom. Przyjęta decyzja przewi-
duje, że instytucje i państwa członkowskie UE będą współpracować na rzecz osiągnięcia do 2030 
r. konkretnych i mierzalnych celów cyfrowych w czterech obszarach: (1) umiejętności cyfrowe i 
edukacja cyfrowa, (2) bezpieczne i zrównoważone infrastruktury cyfrowe, (3) transformacja cy-
frowa przedsiębiorstw oraz (4) cyfryzacja usług publicznych. 

Program wprowadza nową formę zarządzania opartą na współpracy między państwami człon-
kowskimi a KE. Ponadto w ramach przewidzianej w tym programie koncepcji realizowania pro-
jektów przez wiele krajów członkowie UE będą mogli ściślej współpracować ze sobą oraz łączyć 
unijne, krajowe i prywatne zasoby, aby lepiej rozwijać cyfrowe zdolności i technologie, między 
innymi w takich obszarach, jak obliczenia wielkiej skali, technologia blockchain czy wspólna infra-
struktura danych. 

Przyjęta decyzja upoważnia KE do opracowania, we współpracy z państwami członkowskimi, 
unijnych sposobów realizacji (tzw. trajektorii) każdego z celów cyfrowych UE. Państwa członkow-
skie mają opracować trajektorie krajowe i strategiczne plany działania służące osiągnięciu tych ce-
lów do czasu ich przeglądu zaplanowanego na 2026 r. Postępy będą monitorowane na podstawie 
indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego oraz oceniane w corocznym sprawozda-
niu KE na temat stanu realizacji programu „Droga ku cyfrowej dekadzie”. 

3.7. Wstępne porozumienie Rady i PE w sprawie wniosku ustawodawczego KE 
dotyczącego REPowerEU 

Negocjatorzy Rady UE i PE osiągnęli 14 grudnia 2022 r. wstępne porozumienie w sprawie wniosku 
ustawodawczego KE, w którym zaproponowano między innymi zmiany w rozporządzeniu14 usta-
nawiającym RRF. Umożliwiają one państwom członkowskim UE włączenie nowego rozdziału do-
tyczącego REPowerEU do krajowych planów odbudowy (KPO), realizowanych przy wsparciu 
środkami z RRF. Dzięki temu możliwe będzie sfinansowanie kluczowych inwestycji i reform, któ-
rych celem jest osiągnięcie głównych celów planu REPowerEU, takich jak wzmocnienie autonomii 
strategicznej UE przez zwiększenie dywersyfikacji i bezpieczeństwa dostaw energii w UE oraz 
uniezależnienie od importu paliw kopalnych z Rosji. 

 
13 Decyzja PE i Rady (UE) 2022/2481 z dnia 14 grudnia 2022 r. ustanawiająca program polityki „Droga ku cyfrowej deka-

dzie” do 2030 r. została opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE 19 grudnia 2022 r. i weszła w życie 8 stycznia  
2023 r. 

14 Rozporządzenie PE i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiające instrument na rzecz odbudowy  
i zwiększania odporności. 

https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2022/12/08/path-to-the-digital-decade-council-adopts-key-policy-programme-for-eu-s-digital-transformation/
https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2022/12/14/eu-recovery-plan-provisional-agreement-reached-on-repowereu/
https://commission.europa.eu/system/files/2022-05/com-2022-231_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52022DC0230
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Finansowanie działań przedstawionych w rozdziałach KPO dotyczących REPowerEU ma pocho-
dzić z dwóch źródeł: funduszu innowacyjnego (60%) oraz płatności zaliczkowych z tytułu sprze-
daży uprawnień do emisji dwutlenku węgla (40%). Kluczem alokacji będzie wzór uwzględniający 
politykę spójności, zależność państw członkowskich od paliw kopalnych oraz wzrost cen  
inwestycji. 

Osiągnięte porozumienie ma charakter wstępny i stanie się ostateczne po zatwierdzeniu przez PE 
oraz państwa członkowskie w Radzie UE. 

3.8. Przyjęcie decyzji wykonawczych Rady dotyczących Węgier 

Na mocy rozporządzenia o warunkowości i zgodnie z zaleceniem ambasadorów państw UE  
16 grudnia 2022 r. Rada UE przyjęła – stosując procedurę pisemną – decyzję wykonawczą w spra-
wie środków ochrony budżetu Unii przed naruszeniami zasad państwa prawa na Węgrzech. 
Wniosek dotyczący tej decyzji KE przedstawiła Radzie 18 września 2022 r. w ramach procedury 
warunkowości budżetowej, którą KE formalnie uruchomiła wobec Węgier 27 kwietnia 2022 r. 

W trakcie procedury warunkowości Węgry zobowiązały się przyjąć szereg środków naprawczych 
ukierunkowanych na rozwiązanie zidentyfikowanych przez KE naruszeń w obszarze zamówień 
publicznych, skuteczności ścigania przestępstw i walki z korupcją. Według oceny KE przedsta-
wionej 30 listopada 2022 r. (i uaktualnionej 9 grudnia 2022 r.) środki naprawcze dotychczas wdro-
żone przez Węgry nie stanowią dostatecznej odpowiedzi na wskazane naruszenia zasad prawo-
rządności oraz zagrożenia stwarzane przez nie dla budżetu Unii. 

Rada UE podzieliła stanowisko KE i uznała, że ryzyko dla budżetu UE ze strony Węgier pozostaje 
wysokie. W swojej decyzji Rada UE oceniła jednak, że biorąc pod uwagę liczbę i znaczenie środ-
ków naprawczych, które Węgry wprowadziły w sposób zadowalający, poziom tego ryzyka jest 
niższy, niż przedstawiono we wniosku KE, i odpowiada 55% (6,3 mld euro), a nie – jak oszacowała 
KE – 65% (7,5 mld euro) zobowiązań UE w ramach trzech programów operacyjnych polityki spój-
ności na Węgrzech. 

Na mocy przyjętej decyzji wykonawczej Rady UE środki w wysokości 6,3 mld euro, przeznaczone 
na wyżej wymienione zobowiązania UE wobec Węgier, zostały wstrzymane. Zawieszenie środ-
ków ma charakter tymczasowy i może zostać uchylone przez Radę na wniosek KE, jeżeli w ciągu 
dwóch lat Węgry w pełni wprowadzą działania naprawcze uzgodnione z KE. 

Zgodnie z rozporządzeniem o warunkowości Węgry nadal są zobowiązane do wdrożenia progra-
mów operacyjnych polityki spójności, których dotyczy powyższa decyzja Rady UE, a zwłaszcza 
do wypełnienia zobowiązań wobec końcowych odbiorców funduszy europejskich. 

https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2022/12/12/rule-of-law-conditionality-mechanism/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/12/16/outcome-of-written-procedure-on-aid-to-ukraine-minimum-tax-hungary-s-recovery-plan-and-the-conditionality-mechanism/
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Jednocześnie Rada UE przyjęła – również stosując procedurę pisemną i zgodnie z rekomendacją 
Komitetu Stałych Przedstawicieli – decyzję wykonawczą w sprawie zatwierdzenia pozytywnej 
oceny planu odbudowy i zwiększania odporności Węgier (KPO), dokonanej przez KE 30 listopada 
2022 r. Dzięki temu Węgry będą mogły korzystać ze środków (w formie dotacji) z RRF do wyso-
kości 5,8 mld euro. Węgierski KPO przewiduje, że 48,1% powyższej kwoty wesprze cele klima-
tyczne, a 29,8% zostanie przeznaczone na transformacje cyfrową. 

Dokonanie przez KE płatności z RRF na rzecz Węgier będzie możliwe dopiero po pełnym i prawi-
dłowym wdrożeniu przez to państwo kluczowych reform instytucjonalnych mających na celu 
wzmocnienie praworządności. 

3.9. Przyjęcie dyrektywy dotyczącej minimalnego poziomu opodatkowania 
największych przedsiębiorstw i korporacji 

Dnia 16 grudnia 2022 r. zakończyła się procedura pisemna, w ramach której formalnie przyjęto – 
w ślad za zaleceniem Komitetu Stałych Przedstawicieli – dyrektywę Rady UE w sprawie zapew-
nienia globalnego minimalnego poziomu opodatkowania międzynarodowych grup przedsię-
biorstw oraz dużych grup krajowych w Unii. Celem dyrektywy jest wdrożenie na szczeblu UE tak 
zwanego drugiego filaru międzynarodowej reformy podatkowej uzgodnionej na forum OECD. 

Przyjęta dyrektywa wyznacza minimalną 15-procentową stawkę opodatkowania dużych między-
narodowych i krajowych grup lub przedsiębiorstw w UE, których łączne obroty wynoszą ponad 
750 mln euro rocznie. Nowe przepisy mają zmniejszyć ryzyko erozji bazy podatkowej oraz ryzyko 
przenoszenia zysków, a także zagwarantować, że największe grupy międzynarodowe będą płacić 
uzgodnioną globalną minimalną stawkę podatku od osób prawnych. Państwa członkowskie po-
winny wprowadzić zapisy dyrektywy do prawa krajowego do końca 2023 r. 

Zapewnienie globalnego minimalnego poziomu opodatkowania osób prawnych (drugi filar) jest 
jednym z dwóch celów porozumienia dotyczącego międzynarodowej reformy podatkowej i szcze-
gółowego planu jej wdrażania, osiągniętego 8 października 2021 r. przez 136 państw uczestniczą-
cych w Otwartych Ramach OECD/G20 w sprawie erozji bazy podatkowej i przenoszenia zysków 
(OECD/G20 Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting). Pierwszy filar tego poro-
zumienia odnosi się do częściowej realokacji praw do opodatkowania. Jego celem jest wdrożenie 
nowego systemu przyznawania praw do opodatkowywania największych przedsiębiorstw mię-
dzynarodowych jurysdykcjom, w których te przedsiębiorstwa generują zyski. Głównym elemen-
tem tego filaru będzie wielostronna konwencja wypracowywana na forum OECD. 

https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2022/12/12/nextgenerationeu-member-states-approve-national-plan-of-hungary/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/12/16/outcome-of-written-procedure-on-aid-to-ukraine-minimum-tax-hungary-s-recovery-plan-and-the-conditionality-mechanism/
https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2022/12/12/international-taxation-council-reaches-agreement-on-a-minimum-level-of-taxation-for-largest-corporations/
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3.10. Porozumienie w sprawie rozporządzenia ustanawiającego mechanizm 
korekty rynku gazu 

Rada UE na spotkaniu, w którym uczestniczyli ministrowie do spraw energii, osiągnęła 19 grudnia 
2022 r. porozumienie w sprawie przedstawionego przez KE 22 listopada 2022 r. projektu rozpo-
rządzenia Rady UE ustanawiającego mechanizm korekty rynku, mający na celu ograniczenie 
zmienności cen na europejskich rynkach gazu (przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa 
dostaw) oraz ochronę przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w UE przed nadmiernie wyso-
kimi cenami gazu. 

Ministrowie uzgodnili obniżenie cenowego pułapu bezpieczeństwa, którego przekroczenie będzie 
jednym z dwóch warunków uruchomienia mechanizmu korekty rynku, do poziomu 180 euro dla 
instrumentów pochodnych TTF (title transfer facility) typu futures z terminem wygaśnięcia w na-
stępnym miesiącu (we wniosku ustawodawczym KE limit ten wynosił 275 euro). Osiągnięte poro-
zumienie poparły prawie wszystkie państwa członkowskie UE. Przeciwko uzgodnionemu kom-
promisowemu rozwiązaniu zagłosowały jedynie Węgry, a od głosu wstrzymała się Austria i Ho-
landia. 

Rozporządzenie ma charakter tymczasowy i będzie obowiązywało przez rok, od 15 lutego 2023 r. 
Do 1 listopada 2023 r. KE ma dokonać przeglądu rozporządzenia z uwzględnieniem ogólnej sytu-
acji w obszarze dostaw gazu. Jeżeli w wyniku tego przeglądu KE uzna, że zasadne jest przedłuże-
nie obowiązywania rozporządzenia, będzie mogła zaproponować przyjęcie takiej decyzji przez 
Radę. 

https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2022/12/19/council-agrees-on-temporary-mechanism-to-limit-excessive-gas-prices/
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4. Rada Europejska 

4.1. Posiedzenie Rady Europejskiej, 15 grudnia 2022 r. 

Posiedzenie Rady Europejskiej 15 grudnia 2022 r. dotyczyło głównie sytuacji w Ukrainie. Rada po 
raz kolejny potępiła rosyjską wojnę przeciwko Ukrainie oraz potwierdziła swoje pełne poparcie 
dla jej niezależności, suwerenności i integralności terytorialnej. Ponadto szefowie państw i rządów 
odnotowali zaostrzenie unijnych sankcji wobec Rosji, w tym ich dziewiąty pakiet i międzynaro-
dowy pułap cen ropy naftowej. 

W trakcie posiedzenia przyjęto konkluzje w sprawie Ukrainy i Rosji, energii i gospodarki, bezpie-
czeństwa i obrony, południowego sąsiedztwa, stosunków transatlantyckich, a także kwestii doty-
czących Chorwacji, Bośni i Hercegowiny oraz Iranu. 

W kontekście spraw gospodarczych Rada między innymi podkreśliła, jak ważne jest szybkie roz-
poczęcie łączenia zapotrzebowania na gaz oraz uruchomienie mechanizmu wspólnych zakupów 
za pośrednictwem unijnej platformy energetycznej. Ponadto wezwała do szybkiego zakończenia 
dyskusji na temat dyrektywy w sprawie energii odnawialnej, dyrektywy w sprawie efektywności 
energetycznej i dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Rada oczekuje na 
przedłożenie przez KE (na początku 2023 r.) wniosku dotyczącego reformy strukturalnej unijnego 
rynku energii elektrycznej. 

  

https://www.consilium.europa.eu/pl/meetings/european-council/2022/12/15/
https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2022/12/15/european-council-conclusions-15-december-2022/


Europejski Bank Centralny 

 

 
 

 37  Przegląd Spraw Europejskich listopad−grudzień 2022 r. 

5. Europejski Bank Centralny 

5.1. Publikacja skonsolidowanych danych bankowych 

EBC opublikował 3 listopada 2022 r. skonsolidowane dane dotyczące sektora bankowego w UE 
(consolidated banking data, CBD) za okres do końca czerwca 2022 r. Najnowsze dane dotyczą 316 
grup bankowych oraz 2440 instytucji kredytowych (w tym oddziałów i filii podmiotów zagranicz-
nych), co odzwierciedla niemal 100% aktywów sektora bankowego UE. Dane obejmują wiele ro-
dzajów wskaźników opisujących rentowność i efektywność, strukturę bilansu, płynność i źródła 
finansowania, jakość aktywów, obciążenie aktywów, adekwatność kapitałową oraz wypłacalność. 
Zgodnie z komunikatem w czerwcu 2022 r. całkowita wartość aktywów instytucji kredytowych 
mających siedziby na terytorium UE wzrosła o 4,31% ‒ z 30,58 bln euro do 31,89 bln euro w ujęciu 
rok do roku. Poziom kredytów zagrożonych w ujęciu rocznym spadł o 0,45 pkt proc., do 1,88%. 
W czerwcu 2022 r. średni poziom wskaźnika rentowności kapitału własnego w UE wyniósł 3,26%, 
a wskaźnika kapitału podstawowego Tier 1 (common equity Tier 1 capital, CET 1) – 15,16%. 

5.2. Raport o stabilności finansowej w strefie euro 

W opublikowanym 16 listopada 2022 r. półrocznym raporcie o stabilności finansowej w strefie euro 
(Financial Stability Review) przedstawiono ocenę zagrożeń dla stabilności finansowej strefy euro 
oraz ich wpływ na rynki finansowe, sektor bankowy i pozabankowy, a także politykę makro-
ostrożnościową. Raport zawiera również trzy dodatkowe artykuły, w których zbadano: (1) wpływ 
kryzysu energetycznego na rynki instrumentów pochodnych opartych na cenach energii elektrycz-
nej, (2) wpływ wzrostu cen oraz stóp procentowych na gospodarstwa domowe w strefie euro o 
różnych poziomach dochodów, w szczególności na podmioty mniej zamożne, (3) ewolucję zagro-
żeń dla stabilności finansowej związanych z cyberatakami, wzrost ich kosztów oraz sposoby ogra-
niczania ryzyka wynikającego z cyberataków. 

W dokumencie podkreślono, że pogorszenie się warunków gospodarczych i finansowych zwięk-
szyło ryzyko dla stabilności systemu finansowego strefy euro. Wskazano, że zadłużone gospodar-
stwa domowe i przedsiębiorstwa stoją przed coraz większymi wyzwaniami w związku z wysoką 
inflacją, ryzykiem recesji oraz zaostrzonymi warunkami finansowymi. Zwrócono uwagę, że więk-
sza zmienność na rynkach, ryzyko zmiany wyceny aktywów oraz zmniejszona płynność pogłę-
biają podatność rynków finansowych i niebankowych instytucji finansowych, zwłaszcza funduszy 
inwestycyjnych, na niekontrolowane korekty cen aktywów. Zaznaczono również, że wsparcie 
udzielane przez rządy wrażliwym sektorom gospodarki powinno być ukierunkowane, tymcza-
sowe i nie kolidować z działaniami mającymi na celu normalizację polityki pieniężnej. 

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ecb.pr221103%7E8e892169f8.en.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/fsr/ecb.fsr202211%7E6383d08c21.en.pdf
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W ocenie EBC sektor bankowy strefy euro pozostaje odporny, a wyższe stopy procentowe wspie-
rają rentowność. W związku ze wzrostem ryzyka recesji rosną jednak obawy o jakość aktywów 
bankowych, co może spowodować, że konieczne będzie tworzenie większych rezerw. W odniesie-
niu do sektora niebankowego podkreślono, że należy pilnie podjąć działania regulacyjne, zwłasz-
cza dotyczące niedopasowania płynności i dźwigni finansowej, aby zwiększyć odporność tego sek-
tora. 

5.3. Posiedzenie Rady Prezesów EBC, 15 grudnia 2022 r. 

Rada Prezesów EBC na posiedzeniu 15 grudnia 2022 r. ponownie podniosła trzy podstawowe 
stopy procentowe. Podkreśliła, że są one głównym narzędziem kształtowania nastawienia polityki 
pieniężnej. Zapowiedziała także stopniowe zmniejszanie, od marca 2023 r., portfela programu 
skupu aktywów (asset purchase programme, APP). Ponadto Rada wyraziła gotowość do dalszego 
dostosowywania narzędzi polityki pieniężnej w taki sposób, aby przywrócić docelowy poziom 
inflacji – 2% w średnim okresie. Dodatkowym wsparciem płynnej transmisji polityki pieniężnej 
pozostaje instrument ochrony transmisji (transmission protection instrument). 

Podczas konferencji prasowej prezes EBC przedstawiła ocenę sytuacji gospodarczej. Inflacja nadal 
jest bardzo wysoka i jeszcze przez dłuższy czas będzie przekraczać docelowy poziom. Według 
wstępnych szacunków Eurostatu w listopadzie inflacja w strefie euro wyniosła 10,0%, czyli nie-
znacznie mniej niż w październiku (10,6%). Spadek inflacji wynikał z niższego wzrostu cen energii. 
Ceny żywności wzrosły, a presja cenowa w całej gospodarce się nasiliła. Projekcje inflacji eksper-
tów Eurosystemu znacznie podwyższono. Zgodnie z nimi w 2022 r. inflacja wyniesie 8,4%,  
a w kolejnych latach zacznie spadać: do 6,3% w 2023 r., 3,4% w 2024 r. i 2,3% w 2025 r. Jednocześnie 
czwarty kwartał 2022 r. oraz pierwszy kwartał 2023 r. najprawdopodobniej przyniosą spowolnie-
nie wzrostu gospodarczego na skutek kryzysu energetycznego, wysokiego poziomu niepewności, 
spadku aktywności gospodarczej na świecie i zacieśnienia warunków finansowania. Eksperci  
Eurosystemu przewidują, że ewentualna recesja będzie krótkotrwała i płytka. Prognozy wzrostu 
gospodarczego zdecydowanie obniżono. Zgodnie z nimi gospodarka strefy euro wzrośnie o 3,4% 
w 2022 r., 0,5% w 2023 r., 1,9% w 2024 r. i 1,8% w 2025 r.  

Podstawowe stopy procentowe EBC 
Rada Prezesów podniosła podstawowe stopy procentowe EBC o 50 punktów bazowych. Od 
21 grudnia 2022 r. wynoszą one: 
 2,50% ‒ stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących, 
 2,75% ‒ stopa kredytu w banku centralnym, 
 2,00% ‒ stopa depozytu w banku centralnym na koniec dnia. 

Jest to czwarta z rzędu podwyżka stóp procentowych. Rada zapowiedziała, że w związku ze 
znacznie skorygowanymi w górę projekcjami inflacji będzie kontynuować podwyższanie stóp pro-
centowych. Zdaniem Rady stopy procentowe będą musiały istotnie wzrosnąć, aby inflacja 

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ecb.mp221215%7Ef3461d7b6e.pl.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pressconf/2022/html/ecb.is221215%7E197ac630ae.pl.html
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powróciła do docelowego poziomu 2% w średnim okresie. Utrzymanie stóp procentowych na wy-
sokim poziomie przyczyni się, przez osłabienie popytu, do spadku inflacji i będzie zapobiegać ro-
snącym oczekiwaniom inflacyjnym. Skala podwyżek będzie zależała od aktualnych wyników go-
spodarczych. 

Program skupu aktywów i nadzwyczajny program zakupów w czasie pandemii 
Do końca lutego 2023 r. Rada Prezesów zamierza nadal w całości reinwestować spłaty kapitału 
z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach programu APP. Następnie od 
marca zacznie stopniowo zmniejszać portfel tych papierów wartościowych przez jedynie czę-
ściowe reinwestowanie spłat kapitału. Do końca drugiego kwartału 2023 r. portfel będzie malał 
średnio o 15 mld euro miesięcznie. Na posiedzeniu w lutym Rada ogłosi szczegółowy plan dal-
szego zmniejszania portfela papierów wartościowych nabytych w ramach programu APP. 

Co najmniej do końca 2024 r. Rada Prezesów zamierza reinwestować kapitał z tytułu zapadających 
papierów wartościowych nabytych w ramach nadzwyczajnego programu zakupów w czasie pan-
demii (pandemic emergency purchase programme, PEPP). W przyszłości wygaszanie portfela PEPP 
będzie się odbywać w sposób kontrolowany, żeby nie zaburzać odpowiedniego nastawienia poli-
tyki pieniężnej. Zgodnie z decyzją Rady Prezesów z 15 czerwca 2022 r. kapitał z tytułu zapadają-
cych papierów wartościowych z portfela PEPP będzie nadal elastycznie reinwestowany, tak aby 
zapewnić należyte funkcjonowanie mechanizmu transmisji polityki pieniężnej. 

Operacje refinansujące 

W miarę spłacania przez banki kwot pożyczonych w ramach ukierunkowanych dłuższych operacji 
refinansujących Rada Prezesów będzie regularnie oceniać, jak te operacje wpływają na nastawienie 
polityki pieniężnej. 

 
5.4. Przedłużenie linii swapowych i repo z bankami centralnymi spoza strefy euro  

Zgodnie z komunikatem prasowym z 15 grudnia 2022 r. EBC przedłużył do 15 stycznia 2024 r. 
linie płynnościowe udostępniane bankom centralnymi spoza strefy euro. Linie mają charakter 
ostrożnościowy i służą zagwarantowaniu płynności w euro na wypadek zakłóceń na rynkach fi-
nansowych i w gospodarce światowej spowodowanych inwazją Rosji na Ukrainę. Instrumenty te 
mają zapobiec rozprzestrzenieniu się na strefę euro niekorzystnych zjawisk ekonomicznych z pań-
stw spoza strefy oraz zapewnić płynną transmisję polityki pieniężnej EBC. 

Rada Prezesów podjęła decyzję o przedłużeniu linii swapowej z NBP oraz linii repo z bankami 
centralnymi Albanii, Andory, Macedonii Północnej, Rumunii, San Marino i Węgier. Umowy sta-
nowią uzupełnienie stałych linii swapowych oraz umów zawartych w ramach instrumentu EUREP 
(Eurosystem repo facility for central banks), którego działanie przedłużono do 15 stycznia 2024 r. 

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.pr221215%7E6bc5ecf0ff.pl.html
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5.5. Wyniki badania preferencji płatniczych konsumentów w strefie euro 

Dnia 20 grudnia 2022 r. EBC opublikował raport z najnowszego badania preferencji płatniczych 
konsumentów w strefie euro (Study on the payment attitudes of consumers in the euro area). Przepro-
wadzone badanie wykazało, że gotówka pozostaje najczęściej używanym środkiem płatniczym 
w punktach sprzedaży, ale jej udział w płatnościach spada. W 2022 r. gotówka była wykorzysty-
wana w 59% transakcji w punktach sprzedaży, podczas gdy w 2019 r. odsetek ten wynosił 72%. 
Gotówka jest środkiem płatniczym używanym najczęściej do dokonywania niewielkich płatności 
w sklepach oraz w transakcjach między osobami fizycznymi (person-to-person transactions). Dla 
większości (60%) badanych konsumentów możliwość płacenia gotówką ma duże znaczenie. 
Uczestnicy badania uznali, że gotówka pomaga w świadomym dokonywaniu wydatków oraz 
umożliwia ochronę prywatności i natychmiastowe rozliczenie transakcji. 

Jednocześnie wyniki badania wskazują na wzrost popularności elektronicznych środków płatni-
czych, będący w dużej mierze wynikiem pandemii. W 2022 r. udział zakupów internetowych, wy-
rażony jako odsetek wszystkich codziennych transakcji w strefie euro, osiągnął 17% (w 2019 r. wy-
niósł zaledwie 6%). W przypadku zakupów w punktach sprzedaży udział płatności kartą wzrósł 
z 25% w 2019 r. do 34% w 2022 r., przy czym większość z nich to obecnie płatności zbliżeniowe. 
Karty płatnicze są najczęściej stosowanym narzędziem w przypadku płatności opiewających na 
wyższe kwoty. Wartość płatności kartowych jest wyższa niż płatności gotówkowych. 

Odnosząc się do opublikowanych wyników badania, Fabio Panetta, członek zarządu EBC, zade-
klarował, że EBC jest zobowiązany do zapewnienia konsumentom swobody wyboru sposobu płat-
ności, zarówno teraz, jak i w przyszłości. 

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

W ramach konsultacji projektów krajowych i unijnych aktów prawnych EBC opublikował w listo-
padzie i grudniu 2022 r. opinie: 
 do projektu hiszpańskiej ustawy w sprawie tymczasowego opodatkowania operatorów branży 

energetycznej oraz instytucji kredytowych i finansowych (CON/2022/36), 
 do projektu zmian w ustawie o banku centralnym Węgier dotyczących wypłaty dywidendy, 

dokapitalizowania i zwrotu kosztów (CON/2022/37), 
 do polskiego projektu ustawy o kasach oszczędnościowo-budowlanych (CON/2022/38), 
 do projektu słoweńskiej regulacji w sprawie programu wymiany na euro banknotów hrywien 

posiadanych przez uchodźców z Ukrainy (CON/2022/39), 
 do projektu zmian w ustawie o banku centralnym Węgier (CON/2022/40), 
 do projektu hiszpańskiej regulacji w sprawie praw własności podmiotu specjalnego przezna-

czenia produkującego banknoty euro (CON/2022/41), 

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ecb.pr221220%7E62a7c988ef.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 szwedzkiej ustawy dotyczącej rozliczeń i rozrachunku transakcji płatniczych 
(CON/2022/42), 

 do projektu niemieckiej regulacji w sprawie zakazu płatności gotówkowych w przypadku 
transakcji dotyczących nieruchomości oraz domniemania braku wiarygodności osób dotknię-
tych środkami ograniczającymi Unii (CON/2022/43), 

 do projektu rozporządzenia Rady UE w sprawie ustanowienia mechanizmu korekty rynku 
w celu ochrony obywateli i gospodarki przed nadmiernie wysokimi cenami (CON/2022/44), 

 do bułgarskiego projektu ustawy zmieniającej ustawę o banku centralnym Bułgarii 
w związku z wdrożeniem rekomendacji wynikających z raportu o konwergencji EBC za 2022 r. 
w odniesieniu do niezależności banku centralnego (CON/2022/45), 

 do projektu przepisu prawnego we włoskiej ustawie budżetowej na 2023 r. oraz na lata 2023–
2025 w sprawie udziału Włoch w programie Resilience and Sustainability Trust Międzynaro-
dowego Funduszu Walutowego (CON/2022/46). 
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6. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego 

6.1. Metodyka testów warunków skrajnych sektora bankowego w UE w 2023 r. 

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (European Banking Authority, EBA) opublikował 4 listo-
pada 2022 r. notę metodyczną oraz projekty formularzy do raportowania danych, które zostaną 
wykorzystane w testach warunków skrajnych sektora bankowego w UE zaplanowanych na  
2023 r. Celem testów jest ocena odporności europejskich banków na niekorzystne warunki ryn-
kowe. Metodyka określa zasady oceny wpływu podstawowych rodzajów ryzyka na sytuację po-
szczególnych instytucji. Analizowane będzie w szczególności ryzyko: kredytowe, rynkowe, kre-
dytowe kontrahenta oraz operacyjne. Przyszłoroczne badanie, podobnie jak wcześniej, zostanie 
przeprowadzone przy założeniu tzw. bilansu statycznego. Badanie ma objąć 76 banków na naj-
wyższym poziomie konsolidacji, których łączne aktywa stanowią 75% aktywów sektora banko-
wego w strefie euro, w każdym państwie członkowskim UE spoza strefy euro oraz w Norwegii.  
Z polskich banków bezpośredni udział w testach wezmą Bank Pekao SA oraz PKO BP SA. Badanie 
rozpocznie się w styczniu 2023 r., a jego wyniki mają zostać opublikowane do końca lipca 2023 r. 

6.2. Raport w sprawie czynników ryzyka w sektorze bankowym UE 

EBA opublikował 9 grudnia 2022 r. kolejną edycję raportu o czynnikach ryzyka dla sektora banko-
wego w UE. Analizy przeprowadzono na podstawie danych nadzorczych dotyczących 161 ban-
ków z 30 państw UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), których aktywa stanowią 
około 80% aktywów sektora bankowego UE i EOG. 

W raporcie wskazano, że silnie pogarsza się otoczenie makroekonomiczne, w którym funkcjonują 
banki. Słabnie dynamika PKB i zwiększa się ryzyko wystąpienia recesji w części największych kra-
jów UE. Ponadto narastanie presji inflacyjnej w 2022 r., na skutek między innymi efektu odłożo-
nego popytu z okresu pandemii COVID-19 i kryzysu energetycznego wywołanego wojną w Ukra-
inie, spowodowało szybsze niż oczekiwane zacieśnianie polityki pieniężnej, co negatywnie 
wpływa na sferę realną. 

Dynamika akcji kredytowej obniżyła się w połowie 2022 r. Wybuch wojny, wzrost niepewności 
w gospodarce oraz podwyżki stóp procentowych to czynniki, które spowodowały zmniejszenie 
popytu na kredyt, zwłaszcza w segmencie kredytów hipotecznych. Jednocześnie banki zwiększały 
ekspozycje na przedsiębiorstwa z sektora energetycznego. Wynikało to ze wzrostu potrzeb płyn-
nościowych tych spółek w wyniku silnych zaburzeń i wysokiej zmienności cen na rynkach energii. 
Obserwuje się też pierwsze oznaki pogarszania się jakości portfela kredytowego. Wprawdzie 
wskaźnik kredytów zagrożonych w 2022 r. nadal cechował się tendencją spadkową, jednak zwięk-
szyło się tempo wzrostu kredytów niepracujących. Potwierdzeniem tego jest udział kredytów w 

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Risk%20Analysis%20and%20Data/EU-wide%20Stress%20Testing/2023/Methodology/1043009/2023%20EU-wide%20stress%20test%20-%20Methodological%20Note.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Risk%20Analysis%20and%20Data/EU-wide%20Stress%20Testing/2023/Methodology/1043008/2023%20EU-wide%20stress%20test%20-%20Templates.xlsb
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Risk%20Analysis%20and%20Data/Risk%20Assessment%20Reports/2022/RAR/1045298/Risk%20Assessment%20Report%20December%202022.pdf
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tzw. fazie II15 w całości portfela – najwyższy od momentu wprowadzenia tej klasyfikacji. W efekcie 
banki zwiększyły odpisy na ryzyko kredytowe. 

Rosną również koszty finansowania banków nie tylko na skutek wyższych rynkowych stóp pro-
centowych, lecz także konieczności spłacania kredytów zaciągniętych w poprzednich latach w 
banku centralnym i potrzeby pozyskania finansowania z innych źródeł. Może to być utrudnione 
ze względu na wysoką zmienność na rynkach finansowych. EBA oczekuje, że czynniki te będą 
negatywnie wpływały na poziomy współczynników płynności (zwłaszcza w walutach obcych), 
które w 2022 r. utrzymywały się na wysokim poziomie. 

W 2022 r. nieznacznie zmniejszyły się wskaźniki adekwatności kapitałowej, co było skutkiem szyb-
szego tempa wzrostu aktywów ważonych ryzykiem niż poziomu kapitału. Współczynnik kapitału 
podstawowego Tier 1 wyniósł średnio 15,2% w połowie 2022 r. (15,8% rok wcześniej). Jednocześnie 
perspektywy poprawy rentowności banków cechują się dużą niepewnością. Z jednej strony wzrost 
wyniku odsetkowego przyczynia się do poprawy rentowności. Z drugiej strony pogorszenie per-
spektyw wzrostu gospodarczego, słabsza dynamika kredytu, zwiększenie odpisów i wysoka in-
flacja to czynniki negatywnie oddziałujące na przyszłe wyniki banków  

Nasila się także ryzyko operacyjne w wyniku procesów digitalizacji oraz wojny w Ukrainie. Jed-
nocześnie w bankach rośnie znaczenie czynników związanych ze środowiskiem, społeczeństwem 
i ładem korporacyjnym. Ze względu na większą częstotliwość ekstremalnych zdarzeń pogodo-
wych na kondycję banków coraz silniej, różnymi kanałami oddziałuje ryzyko klimatyczne. Ocze-
kuje się, że czynniki te będą przybierać na sile w kolejnych latach. 

Wraz z raportem EBA opublikował również dane o sytuacji finansowej europejskich banków, 
przygotowane w ramach tzw. ćwiczenia ujawniającego (transparency exercise). Tabele zawierają 
szczegółowe informacje na temat aktywów i pasywów, pozycji kapitałowych, ekspozycji na ry-
zyko oraz jakości aktywów 122 banków z 26 państw UE i EOG. Dane są przedstawione na najwyż-
szym poziomie konsolidacji i dotyczą stanu na 30 września 2021 r., 31 grudnia 2021 r., 31 marca 
2022 r. oraz 30 czerwca 2022 r. 

 
15 Zgodnie z Międzynarodowym Standardem Sprawozdawczości Finansowej 9: ekspozycje, w przypadku których znacznie wzro-

sło ryzyko kredytowe od momentu ich początkowego ujęcia, lecz które nie utraciły wartości ze względu na ryzyko kredytowe. 

https://www.eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/eu-wide-transparency-exercise
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7. Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego 

7.1. Raport podsumowujący wpływ na stabilność finansową fiskalnych działań 
pomocowych podejmowanych w związku z pandemią COVID-19   

W dniu 21 listopada 2022 r. ESRB opublikowała raport podsumowujący wpływ na stabilność fi-
nansową fiskalnych działań antykryzysowych podejmowanych przez kraje UE w celu ogranicze-
nia negatywnych skutków pandemii COVID-19 dla gospodarki realnej. 

Opublikowany raport stanowi aktualizację tego opracowania z lutego 2021 r.16 oraz z września 
2021 r.17 Do jego przygotowania wykorzystano dane dostępne do drugiego kwartału 2022 r. Wnio-
ski z analizy wskazują na to, że: 
 środki fiskalne znacznie przyczyniły się do wzmocnienia odporności systemu finansowego 

i zapewniły ciągłość świadczenia usług finansowych, przede wszystkim ciągłość podaży kre-
dytu; 

 wprowadzone działania zapobiegły niewypłacalności przedsiębiorstw i stratom na dużą skalę 
w sektorze finansowym; 

 dotychczasowe stopniowe wycofywanie środków wsparcia fiskalnego nie wiązało się z zau-
ważalnym pogorszeniem świadczenia usług finansowych, a aktywne wsparcie fiskalne pod-
czas pandemii osłabiło negatywny wpływ spadku realnej aktywności gospodarczej na bilanse 
banków; 

 władze krajowe podejmują działania makroostrożnościowe w celu budowania odporności na 
podwyższone ryzyko makroekonomiczne i systemowe, między innymi przez wykorzystywa-
nie przez banki antycyklicznego bufora kapitałowego. 

W raporcie omawiającym wpływ na stabilność finansową działań anty-
kryzysowych podejmowanych w związku z pandemią COVID-19 ESRB 
stwierdziła, że działania te znacznie przyczyniły się do wzmocnienia od-
porności systemu finansowego i zapewniły ciągłość świadczenia usług 
finansowych. Ponadto zapobiegły masowej niewypłacalności przedsię-

biorstw, która mogłaby spowodować duże straty w sektorze finansowym. 

Wnioski wyciągnięte z monitoringu antykryzysowych działań fiskalnych w UE mogą zostać wy-
korzystane do analizy wpływu polityki fiskalnej na ryzyko makroostrożnościowe w innych kon-
tekstach, np. do działań wprowadzanych w odpowiedzi na gwałtowny wzrost ceny energii, co jest 
obecnie stosowane w kilku państwach członkowskich.  

 
16 Więcej na temat tego raportu w „Przeglądzie Spraw Europejskich” z lutego 2021 r. 
17 Więcej na ten temat w „Przeglądzie Spraw Europejskich” z sierpnia–września 2021 r. 

https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/esrb.2022.11.21.note.on.fiscal.support.and.macroprudential.policy%7Ee5abc993e9.en.pdf?b0c31c912b518dbe14578c49aa0f359a
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Ze względu na to, że skutki makroekonomiczne pandemii słabną, a działania pomocowe związane 
z kryzysem są stopniowo wycofywane, ESRB postanowiła zakończyć gromadzenie danych i ocenę 
skutków działań pomocowych. 

7.2. Posiedzenie Rady Generalnej Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego 

W trakcie posiedzenia, które odbyło się 1 grudnia 2022 r., Rada Generalna ESRB odnotowała, że 
ryzyko dla stabilności finansowej wzrosło w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Jest to związane 
z utrzymującą się wysoką inflacją, zaostrzeniem warunków finansowania oraz pogorszeniem per-
spektyw wzrostu gospodarczego. Czynniki te mogą być ponadto źródłem problemów w bilansach 
przedsiębiorstw niefinansowych i gospodarstw domowych oraz doprowadzić do wzrostu liczby 
upadłości. 

Chociaż znaczny spadek cen aktywów w 2022 r. odbywał się w dużej mierze w sposób uporząd-
kowany, ryzyko dla stabilności finansowej wynikające z możliwej gwałtownej korekty cen akty-
wów pozostaje podwyższone. Korekty takie mogłyby zostać wywołane dalszym pogorszeniem 
prognoz makroekonomicznych, niepewnością co do przyszłych działań z zakresu polityki pienięż-
nej w warunkach utrzymującej się podwyższonej inflacji lub eskalacją napięć geopolitycznych. 

W trakcie grudniowego posiedzenia Rada Generalna ESRB omówiła 
czynniki ryzyka dla stabilności systemu finansowego w UE. Szczególną 
uwagę poświęcono jakości aktywów i rentowności w sektorze bankowym, 
sytuacji na rynkach nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych oraz 

ryzyku cybernetycznemu. Rada Generalna wybrała również nowych 
członków Doradczego Komitetu Naukowego. 

Rada Generalna omówiła ponadto prognozy dotyczące jakości aktywów i rentowności w sektorze 
bankowym w UE. Zauważono, że pozycje kapitałowe i płynnościowe banków w UE wydają się 
silniejsze niż w przeszłości. Oczekuje się jednak, że w przyszłości kilka czynników będzie miało 
wpływ na jakość aktywów i rentowność banków: (1) pogorszenie prognoz makroekonomicznych 
i zaostrzenie warunków finansowania dla kredytobiorców, (2) rosnące koszty finansowania hur-
towego oraz (3) przewidywany spadek popytu na kredyt i potencjalny wzrost kosztów operacyj-
nych. W związku z tym stwierdzono, że banki powinny uwzględniać istotny wzrost ryzyka  
w procesach zarządzania ryzykiem i planowaniu kapitałowym. 

Przedmiotem dyskusji było ponadto ryzyko systemowe, które może być spowodowane znacznymi 
korektami cen na rynkach nieruchomości mieszkaniowych oraz spadkiem realnych dochodów kre-
dytobiorców. Obserwuje się coraz więcej sygnałów świadczących o tym, że cykl na rynku nieru-
chomości w niektórych krajach UE może wchodzić w kolejną fazę z powodu wyraźnego wzrostu 
oprocentowania kredytów hipotecznych od początku 2022 r. i pogorszenia się prognoz 

https://www.esrb.europa.eu/news/pr/date/2022/html/esrb.pr221208%7Ea1fb778a2d.en.html
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makroekonomicznych. Zauważono, że dane transakcyjne i odpowiedzi na ankiety w sprawie pla-
nów gospodarstw domowych wskazują na spadek zainteresowania zakupem lub budową domu. 
Świadczy to, że rośnie prawdopodobieństwo spadku cen w najbliższej przyszłości. 

Podczas omawiania zagrożeń na rynku nieruchomości komercyjnych podkreślono wpływ zao-
strzania warunków finansowania i podwyższonej niepewności gospodarczej na rentowność tego 
sektora. Korekta na rynkach nieruchomości komercyjnych może spowodować straty wśród inwe-
storów, zwiększyć ryzyko kredytowe dla pożyczkodawców bankowych i niebankowych oraz spo-
wodować spadek wartości zabezpieczeń. Rada Generalna podkreśliła, że powyższe czynniki ry-
zyka istotnie różnią się w poszczególnych krajach i sektorach. Na początku 2023 r. zostanie opu-
blikowany, przyjęty przez Radę Generalną, raport o czynnikach ryzyka na rynku nieruchomości 
komercyjnych w krajach EOG. 

Rada Generalna zwróciła ponadto uwagę, że wzrost zagrożeń cybernetycznych wymaga stopnio-
wego zwiększania odporności cybernetycznej całego systemu w Europie. Proponowane rozporzą-
dzenie o operacyjnej odporności cyfrowej (Digital Operational Resilience Act, DORA18) ma popra-
wić odporność cybernetyczną poszczególnych podmiotów. Testy, do których przeprowadzania 
zobliguje DORA, mają istotne znaczenie i będą stanowić pierwszą linię obrony przed incydentami 
cybernetycznymi. Konieczne są jednak dalsze działania, które zwiększą odporność całego systemu 
finansowego w tym zakresie. 

Rada Generalna omówiła narzędzia analityczne i działania nadzorcze dotyczące ryzyka cyberne-
tycznego, zauważając, że obecnie potrzebne są pilne prace w tej dziedzinie. Podkreślono korzyści 
płynące z przeprowadzania testów odporności cybernetycznej i zachęcono władze do wdrażania 
testów pilotażowych. Wnioski w tym obszarze zostaną przedstawione w raporcie ESRB, który ma 
być opublikowany na początku 2023 r.  

Rada Generalna omówiła również scenariusz szokowy przygotowywany na potrzeby testów wa-
runków skrajnych, które EBA ma przeprowadzić w 2023 r. Prace nad tym scenariuszem zostaną 
zakończone przez Radę Generalną pod koniec stycznia 2023 r. 

Rada Generalne powołała ponadto 10 członków Doradczego Komitetu Naukowego (Advisory 
Scientific Committee, ASC) – sześciu nowych19 oraz czterech20 ponownie wybranych. Kadencje 
wszystkich nominowanych rozpoczną się w maju 2023 r. Dołączą oni do członków ASC, których 
kadencja nie wygasa21. 

 
18 Digital Operational Resilience Act, Rozporządzenie PE i Rady w sprawie operacyjnej odporności cyfrowej sektora 

finansowego i zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1060/2009, (UE) nr 648/2012, (UE) nr 600/2014 oraz (UE) nr 909/2014. 
19 Bruno Biais, Laurent Calvet, Christian Gollier, Vasso Ioannidou, Robin Lumsdaine, Xavier Vives. 
20 Stephen Cecchetti, Kathryn Dominguez, Martin Oehmke, Javier Suárez. 
21 Thorsten Beck, Bo Becker, Loriana Pelizzon, Enrico Perotti, Richard Portes. 
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ESRB opublikowała też kolejną, 42. edycję risk dashboard, która zawiera zestawienie wskaźników 
ilościowych i jakościowych przedstawiających sytuację w systemie finansowym UE. 

https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/dashboard/20221208_rdb_external%7Ec51615728e..pdf
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Zapowiedzi wydarzeń w styczniu 2023 r. 

Data Wydarzenie 
 
16−19 stycznia sesja plenarna Parlamentu Europejskiego 

 
17 stycznia posiedzenie Rady do Spraw Gospodarczych 

i Finansowych 

 
25 stycznia posiedzenie Rady Prezesów EBC bez decyzji 

w sprawie polityki pieniężnej 

 
25−26 stycznia sesja plenarna Parlamentu Europejskiego 
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Spis skrótów 

AMR Alert Mechanism Report, sprawozdanie przed-
kładane w ramach mechanizmu ostrzegania 

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

ASC Advisory Scientific Committee, Doradczy 
Komitet Naukowy 

ASGS Annual Sustainable Growth Survey, roczna ana-
liza zrównoważonego wzrostu gospodar-
czego 

CBD consolidated banking data, skonsolidowane 
dane bankowe 

CCPs central counterparties, kontrahenci centralni 

CET 1 common equity Tier 1 capital, kapitał pod-
stawowy Tier 1 

CMU capital markets union, unia rynków kapitało-
wych 

CRD IV Capital Requirements Directive IV, dyrek-
tywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w spra-
wie warunków dopuszczenia instytucji kredy-
towych do działalności oraz nadzoru ostroż-
nościowego nad instytucjami kredytowymi 
i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrek-
tywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 
2006/48/WE oraz 2006/49/WE 

CRR III Capital Requirements Regulation III, rozpo-
rządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. 
w sprawie wymogów ostrożnościowych dla 
instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, 
zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/20 
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DORA Digital Operational Resilience Act, rozporzą-
dzenie w sprawie operacyjnej odporności cy-
frowej 

EBA European Banking Authority, Europejski 
Urząd Nadzoru Bankowego 

EBC Europejski Bank Centralny 

EOG Europejski Obszar Gospodarczy 

ESM European Stability Mechanism, Europejski 
Mechanizm Stabilności 

ESMA European Securities and Markets Authority, 
Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów 
Wartościowych 

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

EUREP Eurosystem repo facility for central banks, instru-
ment repo Eurosystemu dla banków central-
nych 

FST Fundusz Sprawiedliwej Transformacji 

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

KE Komisja Europejska 

KPO krajowy plan odbudowy 

LNG liquefied natural gas, ciekły gaz ziemny 

MFW Międzynarodowy Fundusz Walutowy 

MIP macroeconomic imbalance procedurę, procedura 
nierównowagi markoekonomicznej 

MŚP małe i średnie przedsiębiorstwa 
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NBI Nordycki Bank Inwestycyjny 

NGEU Next Generation EU, unijny program odbu-
dowy gospodarczej 

NPLs non-performing loans, kredyty zagrożone 

NUTS Nomenclature of Territorial Units for Stati-
stics, jednostka hierarchicznego systemu po-
działu terytorium gospodarczego UE 

OECD Organisation for Economic Cooperation and 
Development, Organizacja Współpracy Gos-
podarczej i Rozwoju 

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 prowa-
dzony od zakończenia w tych krajach pro-
gramu dostosowań makroekonomic 

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

SURE suport to mitigate unemployment risks in an emer-
gency, instrument tymczasowego wsparcia 
krajów UE w celu zmniejszenia ryzyka bezro-
bocia 

TPST terytorialne plany sprawiedliwej transforma-
cji 

TTF title transfer facility, najczęściej stosowany w 
UE wskaźnik odniesienia dla cen gazu, odgry-
wający istotną rolę na europejskim hurtowym 
rynku gazu 
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TUE Traktat o Unii Europejskiej 

UE Unia Europejska 

VAT value added tax, podatek od wartości dodanej 
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