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Streszczenie 
I Ogólnoświatowy kryzys finansowy oraz późniejszy kryzys gospodarczy i kryzys 
zadłużeniowy w strefie euro, które miały miejsce w latach 2008–2012, wywarły 
długofalowy wpływ na wzrost gospodarczy i stabilność budżetową w UE. Wpływ ten 
uległ spotęgowaniu ze względu na niedociągnięcia w systemie finansowym UE oraz 
nieodpowiednie narzędzia polityczne, niewłaściwy nadzór i otoczenie regulacyjne, jak 
również ze względu na niekompletną strukturę instytucjonalną w strefie euro. 

II UE wyciągnęła wnioski z tych kryzysów i podjęła działania w ich następstwie. Od 
czasu wybuchu wspomnianych kryzysów Europejski Trybunał Obrachunkowy 
opublikował szereg sprawozdań specjalnych dotyczących tego obszaru. W niniejszym 
przeglądzie, który nie ma charakteru kontroli, Trybunał przedstawia zmiany, jakie 
nastąpiły w ostatnim dziesięcioleciu, a także nadal istniejące wyzwania, potencjalne 
czynniki ryzyka czy luki w polityce. W tym celu korzysta on z wyników swoich kontroli 
przeprowadzonych w przeszłości oraz innych przeglądów dokonanych przez instytucje 
lub organy Unii i inne organizacje międzynarodowe. W niniejszym przeglądzie Trybunał 
przedstawia również aktualny zarys toczącej się debaty w sprawie sposobu reagowania 
na przyszłe wyzwania. 

III Trybunał opisuje reformy finansowe i instytucjonalne. UE zaostrzyła przepisy 
i zacieśniła nadzór nad bankami oraz ustanowiła ramy ich zorganizowanej 
restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Utworzone zostały europejskie urzędy 
nadzoru, wzmocniono także mikro- i makroostrożnościowe uregulowania dotyczące 
banków i ich organów nadzoru. UE utworzyła również nowe instytucje oraz opracowała 
strategie polityczne w zakresie unijnej koordynacji gospodarczej i wsparcia dla państw 
członkowskich znajdujących się w trudnej sytuacji. 

IV Wspomniane środki regulacyjne i instytucjonalne, w połączeniu ze znacznym 
wsparciem finansowym i gospodarczym dla banków i państw członkowskich 
znajdujących się w trudnej sytuacji, umożliwiły wykształcenie się bardziej odpornej 
gospodarki UE. Banki zostały zobowiązane do zwiększenia swoich buforów 
kapitałowych oraz usprawnienia zarządzania ryzykiem i płynnością. Zaczęły także 
obniżać poziom kredytów zagrożonych. 

V Trybunał zwraca uwagę na nadal istniejące wyzwania. W przypadku sektora 
finansowego są to na przykład niska rentowność banków, dalsze istnienie 
zmniejszającego się, ale wciąż wysokiego poziomu kredytów zagrożonych w niektórych 
państwach członkowskich, możliwość przeprowadzenia skutecznej restrukturyzacji 
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i uporządkowanej likwidacji banków oraz konieczność ukończenia unii bankowej 
i dalszego rozwijania unii rynków kapitałowych. 

VI Środki pomocy państwa mające na celu wsparcie banków oraz bodźce fiskalne 
pomogły ustabilizować gospodarkę na wczesnym etapie kryzysu, ale doprowadziły do 
znacznego nawarstwienia się długu publicznego. Fakt ten, jak również wątpliwości na 
rynku co do odporności struktury instytucjonalnej strefy euro wytworzyły dużą presję 
na rentowność obligacji skarbowych i ratingi kredytowe niektórych państw 
członkowskich, a kryzys zadłużeniowy rozprzestrzenił się w sektorze bankowym 
i szerzej pojętej gospodarce. 

VII UE podjęła istotne kroki, aby zerwać więź banki–skarb państwa (określaną 
również mianem „błędnego koła”) poprzez zmniejszenie zależności banków od 
funduszy publicznych w obliczu ryzyka upadłości i opracowanie instrumentów 
niezbędnych na potrzeby ich zorganizowanej restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. W celu uniknięcia nadmiernych deficytów państwa członkowskie UE podjęły 
istotne działania o charakterze budżetowym i gospodarczym, co doprowadziło do 
poprawy ich sytuacji budżetowej. 

VIII Wspomniane powyżej działania podjęte w odpowiedzi na kryzysy z lat 2008–
2012 poskutkowały zwiększeniem kontroli nad systemem finansowym 
i wykształceniem się systemu bankowego o większych buforach kapitałowych 
i płynnościowych oraz lepszych możliwościach umorzenia lub konwersji długu. 
Zreformowane i nowe uregulowania mikroostrożnościowe wykorzystywano w celu 
monitorowania poszczególnych instytucji finansowych, a polityka 
makroostrożnościowa służy do monitorowania ryzyka systemowego i jego 
eliminowania. 

IX Skutkiem tych działań było również wzmocnienie monitorowania i koordynacji 
polityki fiskalnej i gospodarczej państw członkowskich. Europejski semestr, 
wprowadzony w 2010 r., zapewnia ramy koordynacji polityki gospodarczej w całej UE, 
a kontrole Trybunału w tym obszarze wykazały, że przeprowadzone w ramach 
semestru analizy były wysokiej jakości, co przyczyniało się do wydawania stosownych 
zaleceń. Niski odsetek zaleceń wdrożonych w pełni lub w znacznym stopniu nadal 
stanowi jednak wyzwanie. 

X Kryzysy dotknęły także inne sektory, w szczególności sektory ubezpieczeń, 
emerytur i pośredników finansowych niebędących bankami. Aby ograniczyć ryzyko, 
które mogłoby mieć swoje źródło w tych sektorach, podjęto działania w tych 
obszarach. UE utworzyła wzmocnione ramy regulacyjne dla sektora ubezpieczeń 
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i emerytur oraz wprowadziła nowe przepisy regulujące i wzmacniające nadzór 
publiczny nad pośrednikami finansowymi niebędącymi bankami oraz transakcjami 
finansowanymi z użyciem instrumentów pochodnych i papierów wartościowych. 
Chociaż podjęto znaczne starania w celu promowania spójnego i kompleksowego 
nadzoru we wszystkich państwach członkowskich, nadal stosowany jest arbitraż 
regulacyjny, a konwergencja praktyk nadzorczych pozostaje wyzwaniem. 

XI Od czasu ich ustanowienia organy nadzoru na szczeblu UE otrzymały dodatkowe 
uprawnienia, ale większość najważniejszych decyzji wciąż zapada na poziomie 
państw członkowskich. W ramach przeprowadzonych kontroli Trybunał stwierdził 
problemy w efektywnym zarządzaniu sprzecznymi interesami krajowymi i unijnymi, 
które wciąż nie zostały rozwiązane. Ponadto planuje się przekazać europejskim 
urzędom nadzoru więcej zasobów – pod warunkiem zatwierdzenia odnośnych środków 
w rocznych budżetach w nadchodzących latach. 

XII Pandemia COVID-19 będzie istotnym sprawdzianem odporności struktury 
gospodarczej i finansowej UE. Wpływ pandemii jest zdecydowanie większy niż wpływ 
kryzysów finansowych z lat 2008–2012 zarówno pod względem skutków 
gospodarczych, jak i skali reakcji społecznej, co potwierdzają opracowywane obecnie 
środki i interwencje w ramach polityki budżetowej. 

XIII UE podjęła szereg działań. Tymczasowe odstępstwa od zasad pomocy państwa 
i uruchomienie ogólnej klauzuli wyjścia z paktu stabilności i wzrostu pozwalają 
państwom członkowskim na niezwłoczne wdrożenie wsparcia w ramach polityki 
gospodarczej i budżetowej. Kondycja fiskalna państw członkowskich sprzed kryzysu 
związanego z COVID-19 w istotnym stopniu ma jednak wpływ na możliwości 
skutecznej realizacji przez nie działań w ramach polityki i tym samym ma istotne 
znaczenie z punktu widzenia gospodarczego wpływu pandemii. Konieczne będzie 
wdrożenie stopniowych reform, w szczególności w państwach członkowskich o niskim 
potencjalnym wzroście gospodarczym lub wysokim zadłużeniu. Kryzys związany 
z pandemią COVID-19 grozi pogłębieniem się różnic gospodarczych w UE.  
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Wstęp 

Kontekst 

01 Chociaż od czasu ogólnoświatowego kryzysu finansowego z 2008 r. minęło już 
ponad 10 lat, kryzys ten wywarł ogromny wpływ na gospodarki w Europie. Do 2010 r. 
Europa była pogrążona w kryzysie bankowym i kryzysie zadłużeniowym dotyczącym 
strefy euro, ponosząc znaczne koszty publiczne i doświadczając najgorszej recesji od 
czasu stworzenia UE. Kryzysy te miały długofalowe skutki dla gospodarek wielu państw 
członkowskich. 

02 Wspomniane powyżej kryzysy przyniosły konsekwencje strukturalne. Jak podano 
w jesiennej prognozie gospodarczej Komisji z 2016 r.1, potencjalny wzrost gospodarczy 
w strefie euro spadł z 1,9% w latach 2000–2008 do 0,5% w latach 2009–2014. Wynika 
z niej również, że poziom inwestycji ogółem w UE zmniejszył się o około 20% w latach 
2008–2013, a pomimo ożywienia koniunktury oraz nowego planu inwestycyjnego UE 
inwestycje wyrażone jako odsetek PKB nadal nie osiągnęły poziomu sprzed kryzysu. 
Poziom zagregowanego długu publicznego UE, który był wysoki już przed kryzysem 
(między 60% i 70% PKB), nie spadł poniżej 80% w ciągu dziesięciu lat po kryzysie. 

03 Działania podjęte w odpowiedzi na kryzysy obejmowały utworzenie instytucji na 
poziomie unijnym lub międzyrządowym: Europejskiego Systemu Nadzoru 
Finansowego; unii bankowej; tymczasowego Europejskiego Instrumentu Stabilności 
Finansowej; Europejskiego Mechanizmu Stabilności i Europejskiej Rady Budżetowej. 

04 Wśród tych działań należy również wymienić intensywny program reform UE 
dotyczący wzmocnienia regulacji, nadzoru, zorganizowanej restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji, koordynacji gospodarczej i wsparcia na rzecz państw 
członkowskich znajdujących się w trudnej sytuacji. Reformy te obejmowały: 
zaostrzenie mikro- i makroostrożnościowych uregulowań dla banków i ich organów 
nadzoru; nowe ramy zarządzania kryzysowego w przypadku upadających banków lub 
banków zagrożonych upadłością; plan działania na rzecz tworzenia unii rynków 
kapitałowych; tymczasowy europejski mechanizm stabilizacji finansowej; reformy 
paktu stabilności i wzrostu; zwiększoną koordynację gospodarczą w ramach 
europejskiego semestru; procedurę dotyczącą zakłóceń równowagi 

                                                      
1 Komisja Europejska, Prognoza gospodarcza z jesieni 2016 r.: skromny wzrost w trudnych 

czasach, s. 64, listopad 2016 r. 
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makroekonomicznej; Europejski Mechanizm Stabilności (utworzony jako instytucja 
międzyrządowa) oraz bezwarunkowe transakcje monetarne przeprowadzane przez 
Europejski Bank Centralny. 

05 Pandemia COVID-19 spowodowała wstrząs gospodarczy, który wciąż się pogłębia. 
Solidna odbudowa będzie zależała od wyciągnięcia wniosków z ostatniego kryzysu i od 
zrozumienia charakteru zaobserwowanych niedociągnięć. Oprócz wyzwań 
odczuwalnych od czasu ostatniego kryzysu pandemia COVID-19 przyniosła szereg 
nowych problemów. 

Zakres przeglądu i przyjęte podejście  

06 Niniejszy przegląd nie ma charakteru sprawozdania z kontroli. Trybunał spotkał 
się i odbył konsultacje z najważniejszymi właściwymi instytucjami i organami na 
poziomie UE (DG Komisji ds. Gospodarczych i Finansowych oraz DG Komisji ds. 
Stabilności Finansowej, Usług Finansowych i Unii Rynków Kapitałowych, EBC, ERRS, 
Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji, EUNB, ESMA i EIOPA) 
oraz dokonał przeglądu wielu nowych unijnych przepisów, wytycznych i badań 
opublikowanych w ciągu dziesięciu lat od wybuchu kryzysów. W przeglądzie 
podsumowano również ustalenia z szeregu sprawozdań specjalnych dotyczących tego 
obszaru, jakie poczyniono od czasu wystąpienia kryzysów.  

07 Przegląd stanowi istotne narzędzie służące do podsumowania działań podjętych 
przez UE w ciągu dziesięciu lat od wybuchu kryzysów. W trakcie przeprowadzania 
przeglądu kryzys związany z pandemią COVID-19 sprawił, że prace te nabrały jeszcze 
większego znaczenia. W związku z tym w przeglądzie przedstawiono aktualny zarys 
toczącej się debaty w sprawie sposobu reagowania na przyszłe wyzwania. Trybunał 
przedstawia podsumowanie najważniejszych działań podjętych przez UE w odpowiedzi 
na kryzysy, poczynione przez nią postępy, nadal istniejące wyzwania, potencjalne 
czynniki ryzyka i luki w polityce oraz informacje na temat pierwszych reakcji na kryzys 
związany z pandemią COVID-19. Informacje przedstawione w tym przeglądzie stanowią 
uzupełnienie innych prac prowadzonych obecnie przez Trybunał w tym przedmiocie2. 

                                                      
2 Prace Trybunału dotyczące pandemii COVID-19 obejmują: opinię Trybunału nr 3/2020 

w sprawie zmiany rozporządzenia UE w celu wykorzystania europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych w odpowiedzi na pandemię COVID-19; trwający przegląd 
wkładu UE na rzecz działań w ramach zdrowia publicznego podejmowanych w odpowiedzi 
na COVID-19 oraz przeprowadzany obecnie przegląd działań w ramach polityki 
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08 W przeglądzie Trybunał nakreśla główne przyczyny ostatniego kryzysu 
finansowego oraz czynniki, które doprowadziły do kryzysu zadłużeniowego 
i gospodarczego w strefie euro i w UE. Trybunał przedstawia zarys: 

(1) instytucjonalnej i politycznej reakcji UE na kryzys finansowy, a także wyzwania, 
w obliczu których wciąż stoją organy regulacyjne, organy nadzoru i podmioty 
gospodarcze w różnych sektorach w ramach systemu; 

(2) instytucjonalnej i politycznej reakcji UE na kryzys zadłużeniowy, w tym głównych 
obszarów, w których poczyniono postępy i w których nadal istnieją wyzwania, 
jakim należy sprostać; 

(3) początkowych skutków kryzysu związanego z pandemią COVID-19 widocznych 
w UE w czasie dokonywania przeglądu, a także pierwszych reakcji UE na ten kryzys 
oraz bieżących wyzwań. 

  

                                                      
gospodarczej podejmowanych w odpowiedzi na COVID-19 – środki i wyzwania w kontekście 
unijnej koordynacji gospodarczej. 
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Główne przyczyny kryzysu finansowego 
w UE i kryzysu zadłużeniowego 
w strefie euro 

Główne przyczyny kryzysu finansowego z 2008 r. w UE 

09 Ogólnoświatowy kryzys finansowy z 2008 r. rozpoczął się od pęknięcia bańki 
ryzykownych kredytów hipotecznych na rynku nieruchomości w USA. Doprowadziło to 
banki do poważnych strat, a kryzys rozprzestrzenił się w UE w 2008 r. głównie za 
pośrednictwem kredytów sekurytyzowanych. Oprócz tego, że kryzys uległ 
spotęgowaniu z powodu istniejących niedociągnięć systemu finansowego UE, ujawnił 
również słabości w systemach nadzoru, narzędziach politycznych i otoczeniu 
regulacyjnym UE i państw członkowskich. 

10 Odmienna sytuacja gospodarcza i finansowa, jak również różne strategie 
polityczne przyjęte w poszczególnych państwach członkowskich UE na początku 
kryzysu sprawiły, że kryzys wywołał różne skutki. Niektóre przyczyny kryzysu, na 
przykład jeśli chodzi o ramy regulacyjne i ramy nadzoru oraz mechanizmy zarządzania 
gospodarczego, były jednak wspólne dla całego systemu finansowego UE (zob. 
tabela 1). 
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Tabela 1 – Zarys głównych przyczyn kryzysu finansowego w UE 

Obszar Główne przyczyny 

System 
finansowy 

o słaby ład korporacyjny i niewłaściwe zarządzanie ryzykiem  
– ryzyko nie było wystarczająco monitorowane i odpowiednio 
kontrolowane wewnętrznie, w szczególności jeżeli chodzi 
o ubieganie się o kredyt i przyznawanie kredytów (udzielanie 
kredytów), koncentrację ekspozycji w konkretnych aktywach 
(na przykład ekspozycja na ryzyko ze strony rynku 
nieruchomości w niektórych państwach członkowskich UE) 
oraz określone złożone produkty finansowe, które znajdowały 
się wówczas poza zakresem wszelkich regulacji; 

o niewystarczające bufory kapitałowe i płynnościowe 
w porównaniu z ponoszonym ryzykiem, przy czym w czasie 
kryzysu baza kapitałowa wielu istotnych instytucji wynosiła 
poniżej 3% ich bilansu; 

o doświadczenie przez cały sektor bankowy presji systemowej 
wywołanej upadłościami dużych banków, które były „zbyt 
duże, by upaść” (takich jak Lehman Brothers w USA), lub 
ryzykiem upadłości dużych banków w UE. 

Ramy 
regulacyjne 
i ramy 
nadzoru 

o nieodpowiedni nadzór mikroostrożnościowy nad jakością 
wewnętrznego zarządzania ryzykiem oraz adekwatnością 
kapitałową i płynnościową; 

o różne przepisy w państwach członkowskich w obrębie rynku 
wewnętrznego oraz słaba koordynacja na poziomie UE 
w odniesieniu do dużych instytucji finansowych prowadzących 
działalność transgraniczną i na wielu rynkach; 

o brak mechanizmów restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji oraz odpowiednich mechanizmów likwidacji dla 
instytucji finansowych oraz brak unijnych ram postępowania 
w przypadku upadłości transgranicznych instytucji 
finansowych. 
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Zarządzanie 
gospodarcze 

o niskie stopy procentowe przed kryzysem, co przyczyniło się 
do powstania baniek na rynku nieruchomości; 

o nierozwiązana kwestia zakłóceń równowagi 
makroekonomicznej sprzed kryzysu przy jednoczesnym braku 
unijnych ram makroostrożnościowych dotyczących ryzyka 
systemowego; 

o wysokie poziomy zadłużenia instytucji finansowych 
i w szerzej pojętej gospodarce, zakumulowane przed kryzysem 
lub w jego wyniku, przy niezrównoważonym wzroście 
w niektórych państwach członkowskich strefy euro. Wywołało 
to presję na rentowność obligacji skarbowych i niestabilność 
finansową, a także utrudniło uzyskiwanie finansowania 
z rynków kapitałowych, co z kolei wiązało się z koniecznością 
zapewnienia wsparcia w miarę postępowania kryzysu. 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 

Główne przyczyny kryzysu zadłużeniowego w strefie euro 

11 Przed kryzysem monitorowanie i kontrola finansów publicznych były 
niewystarczające, a bufory fiskalne były niskie w niektórych państwach 
członkowskich. Koordynacja polityki gospodarczej na poziomie UE również była 
niewystarczająca – dopuszczono na przykład do rozbieżności fundamentalnych 
parametrów gospodarczych, utraty konkurencyjności, nieelastyczności rynków pracy 
i rynków produktowych. Ponadto brak solidnych ponadnarodowych ram nadzoru 
bankowego oraz ram restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oznaczał 
fragmentację i ryzyko wystąpienia błędnego koła powiązań między bankami a skarbem 
państwa. 

12 Kryzys finansowy doprowadził do dużych strat w sektorze bankowym. Późniejsze 
przypadki ratowania banków wywołały presję na rynkach państwowych instrumentów 
dłużnych, spotęgowaną za sprawą wątpliwości inwestorów co do odporności struktury 
strefy euro i zrównoważoności poziomów długu publicznego, co spowodowało 
rozprzestrzenienie się negatywnych skutków kryzysu na gospodarkę. Chociaż pomoc 
państwa dla banków, straty przychodów podatkowych i inne automatyczne 
stabilizatory, jak również rozmaite bodźce fiskalne pomogły ustabilizować gospodarkę 
na wczesnym etapie kryzysu, doprowadziły również do znacznego nawarstwienia się 
wysokiego już poziomu długu publicznego. 

13 Począwszy od 2009 r., ów wzrost długu publicznego spowodował presję na 
rentowność obligacji skarbowych i ratingi kredytowe niektórych państw 
członkowskich, a nawet wywołał obawy wśród inwestorów co do rozpadu strefy euro. 
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Państwa członkowskie zostały dotknięte kryzysem w różnych okolicznościach fiskalnych 
i makrogospodarczych, a odpływ kapitału z niektórych państw spowodował jeszcze 
większe zakłócenia równowagi makroekonomicznej niż te, które obserwowano już 
przed kryzysem. 

14 Unijne programy pomocy finansowej realizowane w 2010 r. na rzecz Grecji 
i Irlandii, którym towarzyszyły nadzwyczajne interwencje walutowe EBC, miały na celu 
rozwiązanie podstawowych problemów fiskalnych i kwestii transmisji polityki 
pieniężnej. Miały także zapobiec efektowi domina. W późniejszym czasie pomoc 
finansowa okazała się konieczna również w Portugalii (w 2011 r.), Hiszpanii (w 2012 r.) 
i na Cyprze (w 2013 r.). 

15 Pojęcie „błędne koło” odnosi się do sytuacji, w której ryzyko dotyczące słabości 
banków i ryzyko wynikające z zadłużenia państw wzajemnie się potęgują. W niektórych 
państwach członkowskich konieczne akcjeratowania banków doprowadziły do 
wysokich poziomów długu państwowego. W następstwie tego jakość aktywów 
banków, w których zaciągnięto „krajowy” dług państwowy na duże kwoty, zmniejszyła 
się i system bankowy uległ osłabieniu. W innych państwach członkowskich z kolei to 
wysoki poziom długu sprawił, że banki znalazły się w trudnej sytuacji. Wiele państw 
strefy euro odnotowało ponadto ujemne stopy wzrostu PKB w 2012 i 2013 r. 
(odpowiednio dziewięć i osiem państw). 

16 Od 2012 r. działania instytucjonalne i regulacyjne w strefie euro pomogły 
ustabilizować sytuację w sektorze bankowym (rozpoczęcie tworzenia unii bankowej, 
nowe narzędzia interwencji Europejskiego Banku Centralnego (EBC), Europejski 
Mechanizm Stabilności itp.). Recesja dotknęła jednak sektor bankowy za sprawą 
wysokich poziomów kredytów zagrożonych, które zmniejszyły się wprawdzie 
w okresie ożywienia koniunktury (lata 2014–2019), ale wciąż są pod ścisłym nadzorem 
w niektórych państwach strefy euro. 

17 W 2014 r. Komisja odnotowała w swoim przeglądzie dotyczącym kryzysu, że 
integracja finansowa może również pociągać za sobą ryzyko dla stabilności finansowej, 
w szczególności w strefie jednej waluty, o ile nie jest wspierana przez właściwe ramy 
instytucjonalne i koordynację polityki gospodarczej na poziomie UE3. 

                                                      
3 Komisja Europejska, dokument roboczy służb Komisji pt. „Przegląd gospodarczy programu 

działań w dziedzinie regulacji sektora finansowego”, rozdziały 1–4, SWD(2014) 158 final, 
s. 36. 
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Reakcja UE na kryzys finansowy 

Zarys 

18 Od 2009 r. wprowadzono szereg środków służących zwiększeniu odporności 
systemu finansowego w UE i strefie euro. Środki te można podzielić na (zob. rys. 1): 

o środki instytucjonalne: 

— Europejski System Nadzoru Finansowego (ESNF), w tym Europejska Rada ds. 
Ryzyka Systemowego (ERRS), trzy europejskie urzędy nadzoru, Wspólny 
Komitet Europejskich Urzędów Nadzoru wraz z właściwymi organami 
krajowymi i krajowymi organami nadzoru; 

— unia bankowa obejmująca państwa strefy euro, jak również inne państwa 
członkowskie, które zdecydują się na przystąpienie do niej. Obecnie unia 
bankowa składa się z Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego (SSM) w ramach 
EBC oraz jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji (SRM) wraz z Jednolitą Radą ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej 
Likwidacji (SRB) i jednolitym funduszem restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji (SRF). Proponowane jest również utworzenie europejskiego 
systemu gwarantowania depozytów; 

o środki regulacyjne i polityczne: 

— wzmocnione uregulowania mikro- i makroostrożnościowe dla banków i ich 
organów nadzoru; 

— nowe ramy zarządzania kryzysowego dla upadających banków lub banków 
zagrożonych upadłością, które aktualnie obejmują dyrektywę w sprawie 
naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków4 oraz 
rozporządzenie w sprawie jednolitego mechanizmu restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji5; 

                                                      
4 Dyrektywa 2014/59/UE z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiająca ramy na potrzeby 

prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji 
w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych. 

5 Rozporządzenie (UE) nr 806/2014 z dnia 15 lipca 2014 r. ustanawiające jednolite zasady 
i jednolitą procedurę restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych 
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— wzmocnione ramy regulacyjne dla sektora instytucji niebędących bankami, 
tj. sektora ubezpieczeń, emerytur, pośredników finansowych niebędących 
bankami i infrastruktury rynku; 

— unia rynków kapitałowych, w tym plan działania Komisji6 mający na celu 
położenie większego nacisku na prace niezbędne do rozwoju jednolitego 
rynku kapitałowego i jednolitego rynku usług inwestycyjnych. 

Rys. 1 – Reakcja UE na kryzys finansowy 

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 

                                                      
i niektórych firm inwestycyjnych w ramach jednolitego mechanizmu restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji oraz jednolitego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. 

6 Komisja Europejska, „Plan działania na rzecz tworzenia unii rynków kapitałowych”, 
COM(2015) 468 final z dnia 30 września 2015 r. 
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Reakcje instytucjonalne na kryzys finansowy 

Główne osiągnięcia 
Europejski System Nadzoru Finansowego (ESNF) 

19 W 2010 r. na podstawie wniosków ze sprawozdania grupy wysokiego szczebla ds. 
nadzoru finansowego („raportu de Larosière”)7 UE ustanowiła ESNF jako nowe ramy 
nadzoru w odpowiedzi na kryzys. 

20 ESNF jest wielopoziomowym systemem organów mikro- 
i makroostrożnościowych, który służy zapewnieniu spójnego i konsekwentnego 
nadzoru finansowego w UE. Składa się on z ERRS, europejskich urzędów nadzoru, 
właściwych organów krajowych i właściwych organów nadzoru oraz Wspólnego 
Komitetu Europejskich Urzędów Nadzoru, który odpowiada za koordynację działań 
tych trzech urzędów nadzoru (zob. rys. 2). 

Rys. 2 – Europejski System Nadzoru Finansowego (ESNF) 

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 

                                                      
7 Sprawozdanie grupy wysokiego szczebla ds. nadzoru finansowego, luty 2009 r. 
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21 „Ryzyko systemowe” oznacza ryzyko wystąpienia zakłócenia w systemie 
finansowym, które potencjalnie może mieć poważne negatywne konsekwencje dla 
gospodarki realnej UE lub co najmniej jednego jej państwa członkowskiego 
i funkcjonowania rynku wewnętrznego. Pośrednicy finansowi, rynki i infrastruktura 
finansowa mogą być istotne pod względem systemowym w zależności od ich skali, 
powiązań z innymi częściami systemu finansowego oraz stopnia wpływu na system 
w przypadku ich upadłości. ERRS, którą ustanowiono w 2010 r.8, pełni funkcję 
nadzorczą w zakresie wykrywania ryzyka systemowego w UE i wydaje zalecenia co do 
środków służących zapobieganiu temu ryzyku lub jego niwelowaniu. Wykonuje tę 
funkcję poprzez: 

o identyfikowanie czynników ryzyka systemowego i ich szeregowanie pod 
względem priorytetów; 

o wydawanie ostrzeżeń i zaleceń oraz monitorowanie za pośrednictwem 
mechanizmu „działaj lub wyjaśnij”, w jaki sposób państwa członkowskie, organy 
krajowe, Komisja i urzędy nadzoru finansowego UE wykonują jej zalecenia; 

o wydawanie opinii dotyczących zasadności określonych środków polityki 
makroostrożnościowej przed przyjęciem ich przez państwa członkowskie UE lub 
EBC9; 

o inicjowanie i koordynowanie ogólnounijnych testów warunków skrajnych we 
współpracy z europejskimi urzędami nadzoru. 

22 Trzy europejskie urzędy nadzoru: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB), 
Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych 
(EIOPA) i Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), które 
ustanowiono w 2011 r.10, mają podobną strukturę pod względem zarządzania, celów 
i funkcji w odniesieniu do odnośnych sektorów (zob. załącznik I). Ich główną rolą jest 
zapewnianie spójnego stosowania przepisów przez właściwe organy krajowe w całej 

                                                      
8 Rozporządzenie (UE) nr 1092/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie unijnego nadzoru 

makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. 
Ryzyka Systemowego. 

9 W art. 133 dyrektywy w sprawie wymogów kapitałowych (CRD IV) i art. 458 rozporządzenia 
w sprawie wymogów kapitałowych (CRR) nadano ERRS uprawnienia do przyjmowania tych 
opinii. 

10 Rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 w sprawie ustanowienia EUNB; rozporządzenie (UE) 
nr 1095/2010 w sprawie ustanowienia ESMA; rozporządzenie (UE) nr 1094/2010 w sprawie 
ustanowienia EIOPA, z dnia 24 listopada 2010 r. 
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UE i współpraca z Komisją w obszarze szczegółowego prawa wtórnego dotyczącego 
wdrażania rozporządzeń i dyrektyw w sprawie usług finansowych. 

o EUNB jest organem regulacyjnym banków. Zapewnia skuteczną i spójną regulację 
ostrożnościową i nadzór oraz gwarantuje uczciwość, wydajność i prawidłowe 
funkcjonowanie sektora bankowego. Do jego najważniejszych zadań należy 
przyczynianie się do ustanowienia i opracowania jednolitego zbioru przepisów 
europejskich dla banków oraz promowanie konwergencji praktyk nadzorczych 
i monitorowanie ryzyka w sektorze bankowym UE (w tym przeprowadzanie testów 
warunków skrajnych dotyczących banków). Od 2020 r. EUNB ma również pewne 
zadania dotyczące koordynowania nadzoru w zakresie przeciwdziałania praniu 
pieniędzy. 

o EIOPA jest organem regulacyjnym ubezpieczycieli i usługodawców z zakresu 
pracowniczych programów emerytalnych. Do zadań tego organu należy 
nadzorowanie transgranicznych grup ubezpieczeniowych, ochrona konsumentów 
poprzez zapewnianie wysokiego, skutecznego i spójnego poziomu regulacji 
i nadzoru oraz odbudowa zaufania do systemu finansowego. 

o ESMA jest organem regulacyjnym rynków finansowych. Gwarantuje stabilność 
systemu finansowego UE, zwiększając ochronę inwestorów oraz promując stabilne 
i dobrze zorganizowane rynki finansowe. Zadania tego organu obejmują prace 
z zakresu polityki, bezpośredni nadzór nad agencjami ratingowymi, repozytoriami 
transakcji, repozytoriami sekurytyzacji i decyzjami w sprawie uznania, kontrolę 
regulacyjną kontrahentów centralnych z państw trzecich, a także analizę ryzyka, 
wykrywanie naruszeń prawa Unii oraz prace na rzecz wzmocnienia konwergencji 
praktyk nadzorczych. 

23 Te trzy europejskie urzędy nadzoru współpracują ze sobą w ramach Wspólnego 
Komitetu Europejskich Urzędów Nadzoru, który stanowi forum wymiany informacji 
z ERRS, koordynacji ich działań nadzorczych i transgranicznej współpracy w obszarach 
nadzoru mikroostrożnościowego, rozwoju międzysektorowego, ryzyka i zagrożeń dla 
stabilności finansowej, detalicznych produktów inwestycyjnych, nadzorowania 
konglomeratów finansowych oraz rozliczalności i kontroli. 

Unia bankowa 

24 Celem unii bankowej jest zagwarantowanie, że banki będą silne i zdolne 
przetrwać wszelkie przyszłe kryzysy finansowe, jak również zapobieganie sytuacjom, 
w których do ratowania upadających banków używa się pieniędzy podatników, 
ograniczenie fragmentacji rynku poprzez harmonizację przepisów sektora finansowego 
oraz wzmacnianie stabilności finansowej w strefie euro i w całej UE.  
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25 Unia bankowa ma się składać z następujących trzech filarów (zob. rys. 3): 

o Jednolity Mechanizm Nadzorczy, ustanowiony w 2013 r.11, obecnie składa się 
z EBC i 19 właściwych organów krajowych, które są bezpośrednio odpowiedzialne 
za nadzór nad mniej znaczącymi bankami. 

— Jednolity Mechanizm Nadzorczy odpowiada za bezpośredni nadzór 
mikroostrożnościowy nad najbardziej znaczącymi bankami za pośrednictwem 
EBC, a także za pośredni nadzór nad wszystkimi pozostałymi bankami 
w strefie euro (inne państwa członkowskie również mogą nawiązać ścisłą 
współpracę). 

o Jednolity mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, ustanowiony 
w 2015 r.12, obejmuje Jednolitą Radę ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej 
Likwidacji i krajowe organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. 

— Aktualnie jednolity mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji 
składa się z 20 organów ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji 
z 19 państw członkowskich, które są bezpośrednio odpowiedzialne za 
wszystkie banki niewchodzące w zakres kompetencji Jednolitej Rady ds. 
Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji. 

— Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji jest 
głównym organem ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w ramach 
unii bankowej i odpowiada za zapewnianie należytej restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji banków upadających lub zagrożonych upadłością 
po minimalnych kosztach. Do jego zadań należy planowanie restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji, ustalenie wymogu MREL, ocena możliwości 
przeprowadzenia skutecznej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji 
banków i usuwanie w razie potrzeby istotnych przeszkód w zapewnieniu 
możliwości przeprowadzenia takiej restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, przygotowanie ewentualnych programów restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji banków, które znajdują się pod bezpośrednim 
nadzorem Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego, lub banków 
transgranicznych, a także zarządzanie jednolitym funduszem restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji. Pod pewnymi warunkami w ramach jednolitego 

                                                      
11 Rozporządzenie Rady (UE) nr 1024/2013 z dnia 15 października 2013 r. powierzające 

Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki 
związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi. 

12 Rozporządzenie (UE) nr 806/2014 (SRMR). 
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mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji można skorzystać 
z jednolitego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków, 
aby sfinansować restrukturyzację i uporządkowaną likwidację banków 
upadających lub zagrożonych upadłością. 

— Jednolity fundusz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków jest 
finansowany ze składek z sektora bankowego. 

o Wniosek dotyczący ustanowienia europejskiego systemu gwarantowania 
depozytów13 przedłożony przez Komisję w celu uzupełnienia unii bankowej 
o wspólne ramy odnoszące się do systemów gwarancji depozytów14. Jest on nadal 
przedmiotem dyskusji. 

Rys. 3 – Trzy filary proponowanej unii bankowej 

 
Źródło: Komisja Europejska. 

                                                      
13 Wniosek z dnia 24 listopada 2015 r. dotyczący rozporządzenia zmieniającego 

rozporządzenie (UE) nr 806/2014 w celu ustanowienia europejskiego systemu 
gwarantowania depozytów. 

14 Na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/49/UE z dnia 
16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów zharmonizowano wprawdzie 
systemy krajowe, ale nie jest to wystarczające, aby wzbudzić takie samo zaufanie na 
jednolitym rynku. 
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Postępy i najważniejsze wyzwania 

Europejski System Nadzoru Finansowego (ESNF) 

26 ERRS publikuje swoje zalecenia i monitoruje, w jaki sposób państwa członkowskie 
oraz inne krajowe i unijne organy nadzoru je realizują, korzystając w tym celu 
z mechanizmu „działaj lub wyjaśnij”. Od 2011 r. wydaje ona zalecenia skierowane do 
państw członkowskich i właściwych organów. W 2016 i 2019 r. wydała ona ostrzeżenia 
i zalecenia dotyczące średnioterminowych zagrożeń w sektorze nieruchomości 
mieszkaniowych. W 2019 r. ERRS wyraziła natomiast pogląd, że niektóre organy 
krajowe podjęły niewystarczające działania w odniesieniu do zagrożeń w sektorze 

nieruchomości mieszkaniowych, i wydała zalecenia wraz ze szczegółowymi 
wytycznymi dotyczącymi środków nadzorczych15. 

27 Aby promować spójne stosowanie narzędzi makroostrożnościowych w UE, ERRS 
opracowała zestaw dokumentów na temat polityki makroostrożnościowej16. Jak dotąd 
większość narzędzi ma zastosowanie do sektora bankowego. Ramy 

makroostrożnościowe dotyczące innych sektorów są mniej kompleksowe i nadal 

stanowią przedmiot dyskusji na poziomie UE. 

28 Komisja podjęła próbę poszerzenia zakresu uprawnień europejskich urzędów 
nadzoru oraz usprawnienia zarządzania nimi i ich finansowania, proponując zmiany 
w rozporządzeniach ustanawiających te organy17. W przyjętych rozporządzeniach 
jednak tylko w nieznacznym stopniu wyeliminowano problem nieskutecznego 
zarządzania sprzecznymi interesami krajowymi i unijnymi, który Trybunał stwierdził 

w toku swoich kontroli. 

                                                       
15  Komunikat prasowy ERRS z dnia 23 września 2019 r.: 

https://www.esrb.europa.eu/news/pr/date/2019/html/ 
esrb.pr190923~75f4b1856d.en.html. 

16  Zob. dokument strategiczny ERRS, jej sprawozdanie przewodnie na temat polityki 
makroostrożnościowej dotyczącej sektora bankowego, podręcznik dla organów 
makroostrożnościowych oraz inne wytyczne i decyzje polityczne: 
https://www.esrb.europa.eu/mppa/framework/html/index.en.html. 

17  Zob. komunikat Komisji z dnia 20 września 2017 r. pt. „Wzmocnienie zintegrowanego 
nadzoru celem silniejszej unii rynków kapitałowych oraz integracji finansowej 
w zmieniającym się otoczeniu”: https://ec.europa.eu/info/publications/170920‐esas‐
review_en. 
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o W swoim sprawozdaniu specjalnym na temat testu warunków skrajnych 
przeprowadzonego przez EUNB18 Trybunał stwierdził na przykład, że strukturę 
zarządzania EUNB oparto na znacznym zaangażowaniu organów krajowych, 
ponieważ Rada Organów Nadzoru Urzędu składa się z przedstawicieli krajowych 
organów nadzoru, których powołanie nie wymaga zatwierdzenia ze strony 
organów UE. Sytuacja ta może rodzić napięcia, jako że członkowie Rady mogą 
wspierać interesy czysto krajowe, a nie bardziej ogólne interesy europejskie. 

o Z tego samego powodu w swoim sprawozdaniu specjalnym na temat EIOPA19 
Trybunał zauważył, że zatwierdzanie przez Radę Organów Nadzoru strategii 
nadzoru EIOPA może naruszać niezależność EIOPA i uniemożliwiać mu osiąganie 
jego celów, ponieważ niektóre z instrumentów EIOPA (np. przeglądy partnerskie) 
mają zapewniać konstruktywne, lecz krytyczne informacje zwrotne na temat prac 
właściwych organów krajowych. 

29 Aby zapewnić przestrzeganie swoich wytycznych i wymogów regulacyjnych, 
europejskie urzędy nadzoru mogą podjąć działania na podstawie procedury „zastosuj 
się lub uzasadnij” lub procedury dotyczącej naruszenia prawa Unii. Trybunał ustalił 
jednak, że działania, jakie mogą podejmować europejskie urzędy nadzoru, zasadniczo 
ograniczają się do monitorowania i zgłaszania przypadków niezastosowania się do 
wytycznych i wymogów, a nie karania za nie. Ponadto, choć procedura „zastosuj się 
lub uzasadnij” i procedura dotycząca naruszenia prawa Unii są skuteczne, nie 
zapewniają pełnej przejrzystości względem zewnętrznych zainteresowanych stron 
i konsumentów (o czym świadczy niewielka liczba aktualizacji tych procedur i długie 
okresy braku informacji). Zob. na przykład ustalenia Trybunału w tym względzie 
w ramach kontroli dotyczącej EIOPA z 2018 r.20 

30 W toku swoich kontroli Trybunał stwierdził również ograniczenia zasobów, które 
uniemożliwiały europejskim urzędom nadzoru pełne wykonywanie powierzonych im 
obowiązków i funkcji nadzorczych. Na przykład w swoim sprawozdaniu specjalnym na 

                                                      
18 Sprawozdanie specjalne Trybunału Obrachunkowego nr 10/2019 pt. „Ogólnounijne testy 

warunków skrajnych – zapewniono wyjątkowo dużą ilość danych na temat banków, ale 
należy poprawić koordynację i zwiększyć ukierunkowanie na ryzyko”, pkt 8. 

19 Sprawozdanie specjalne Trybunału Obrachunkowego nr 29/2018 pt. „EIOPA zapewniła 
ważny wkład w nadzór i stabilność w sektorze ubezpieczeń, nadal występują jednak istotne 
problemy”, pkt 79. 

20 Sprawozdanie specjalne Trybunału Obrachunkowego nr 29/2018, pkt 81–83. 
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temat testu warunków skrajnych przeprowadzonego przez EUNB21 Trybunał zauważył, 
że ze względu na brak zasobów EUNB polegał na właściwych organach krajowych, jeśli 
chodzi o kontrolowanie sposobu wdrażania przez banki metodyki testu warunków 
skrajnych. W ramach kontroli agencji ratingowych22 Trybunał stwierdził, że ze względu 
na ograniczone zasoby ESMA ma trudności, by spełnić wszystkie wymogi regulacyjne. 

31 W przeciwieństwie do sektora bankowego, w ramach którego funkcjonuje 
Jednolity Mechanizm Nadzorczym, w unijnym sektorze ubezpieczeń brak jest 
centralnego organu nadzoru. EIOPA nie sprawuje bezpośrednich funkcji nadzorczych 
nad ubezpieczycielami23, którzy są nadzorowani przez właściwe organy krajowe. 
Trybunał zauważył, że między organami nadzoru występują znaczne różnice co do 
jakości nadzoru i współpracy. W swoim sprawozdaniu specjalnym na temat EIOPA 
Trybunał podkreślił, że chociaż EIOPA podjęła znaczne starania w celu promowania 
spójnego, wnikliwego i kompleksowego nadzoru we wszystkich państwach 
członkowskich, nadal stosowany jest arbitraż regulacyjny, a konwergencja praktyk 
nadzorczych pozostaje wyzwaniem – dotyczy to w szczególności takich obszarów jak 
modele wewnętrzne. Niektóre organy nadzoru starały się chronić lokalnych 
ubezpieczycieli poprzez stosowanie niższych wymogów kapitałowych, podczas gdy inne 
sprawowały ściślejszy nadzór i nakładały wyższe wymogi kapitałowe. Trybunał 
zauważył również, że właściwe organy krajowe nie przekazały EIOPA danych na temat 
modeli wewnętrznych niezbędnych na potrzeby sprawowania odpowiedniego 
nadzoru24. 

32 Ogólnie rzecz ujmując, europejskie urzędy nadzoru mają niewielkie uprawnienia 
do egzekwowania przepisów. Częściowo wynika to ze struktury i składu rad, 
a częściowo z ograniczonej liczby dostępnych narzędzi prawnych. W odniesieniu do 
wszystkich trzech europejskich urzędów nadzoru Komisja oszacowała dokładnie zasoby 
niezbędne do prowadzenia ściślejszego nadzoru (ekwiwalenty pełnego czasu pracy: 

                                                      
21 Sprawozdanie specjalne Trybunału Obrachunkowego nr 10/2019, pkt 68, 80 i 83. 

22 Sprawozdanie specjalne Trybunału Obrachunkowego nr 22/2015 pt. „Nadzór UE nad 
agencjami ratingowymi – dobrze ugruntowany, ale jeszcze nie w pełni skuteczny”, pkt 55. 

23 Rozporządzenie (UE) nr 1094/2010 w sprawie ustanowienia EIOPA. 

24 Sprawozdanie specjalne Trybunału Obrachunkowego nr 29/2018, pkt 26–27,41–42, 50,  
96–97 oraz ramka 3. 
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EUNB – 22, EIOPA – 36 i ESMA – 75 w latach 2020–2027)25. Te dodatkowe zasoby 
podlegają zatwierdzeniu w ramach rocznych budżetów w nadchodzących latach. 

Unia bankowa 

33 W swoim sprawozdaniu specjalnym na temat Jednolitego Mechanizmu 
Nadzorczego (SSM) Trybunał podkreślił, że SSM został z powodzeniem ustanowiony 
w krótkim czasie26. Trybunał zauważył jednak, że wspólne zespoły nadzorcze oraz 
kontrole na miejscu nadal opierały się w dużej mierze na pracownikach 
mianowanych przez właściwe organy krajowe. W szczególności w przypadku kontroli 
na miejscu EBC ma jedynie ograniczoną kontrolę nad kwestią obsadzania składów 
zespołów. Trybunał stwierdził również, że istnieją dowody świadczące o tym, iż obecna 
liczba pracowników jest niewystarczająca27. EBC zwraca uwagę, że w międzyczasie 
w następstwie ustaleń przedstawionych w sprawozdaniu podjął on szereg działań 
następczych. W sprawozdaniu rocznym za 2019 r. Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji 
i Uporządkowanej Likwidacji odnotowała wzrost zasobów kadrowych w ciągu ostatnich 
lat. Na koniec 2019 r. poziom zatrudnienia wynosił 87,5% planowanych 400 
pracowników28. W ramach przeprowadzanej obecnie kontroli jednolitego mechanizmu 
restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji Trybunał dokładniej przyjrzał się tej 
kwestii. 

34 Poziom zasilenia jednolitego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji banków wzrósł do około 42 mld euro w czerwcu 2020 r.29 Planuje się, że 
poziom docelowy wynoszący co najmniej 1% kwoty depozytów gwarantowanych 
(około 70 mld euro w 2019 r.) wszystkich instytucji kredytowych w ramach unii 
bankowej zostanie osiągnięty do końca 2023 r. 

35 W 2019 r. na szczeblu politycznym postanowiono, że z EMS zapewniona zostanie 
odnawialna linia kredytowa na rzecz jednolitego funduszu restrukturyzacji 

                                                      
25 Załącznik 7 do decyzji Komisji w sprawie przepisów wewnętrznych dotyczących wykonania 

budżetu ogólnego Unii Europejskiej (sekcja dotycząca Komisji Europejskiej) na użytek służb 
Komisji, ocena skutków finansowych regulacji – „Agencje”, 21 kwietnia 2019 r. 

26 Sprawozdanie specjalne Trybunału Obrachunkowego nr 29/2016, pkt 184. 

27 Sprawozdanie specjalne Trybunału Obrachunkowego nr 29/2016, pkt 190–191. 

28 Sprawozdanie roczne Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji 
za 2019 r., s. 39. 

29 https://srb.europa.eu/en/node/804 oraz arkusz informacyjny Jednolitej Rady ds. 
Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji dotyczący składek ex ante za 2020 r. 

https://srb.europa.eu/en/node/804
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i uporządkowanej likwidacji banków, służąca jako finansowy mechanizm 
zabezpieczający, ponieważ docelowy poziom przyjęty w ramach tego funduszu może 
być niewystarczający, by pokryć potrzeby w przypadku restrukturyzacji istotnych 
instytucji. Uzgodnienie to uwzględniono w zmianach do Porozumienia ustanawiającego 
EMS, które są obecnie na etapie podpisu i ratyfikacji. Wielkość linii kredytowej 
powinna być równa wielkości jednolitego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji banków. Ustalenie to ma zacząć obowiązywać dopiero w 2024 r. lub 
wcześniej, jeżeli przyjęty zostanie wniosek o wcześniejsze wdrożenie. Chociaż w pełni 
zasilony jednolity fundusz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków wraz 
z mechanizmem ochronnym może zapewnić wystarczające zasoby do przeprowadzenia 
restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji nawet dużego banku międzynarodowego 
lub wielu banków, nadal nie jest jasne, czy byłby w stanie zapewnić wystarczającą 
płynność w przypadku restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji30. Kwestia ta jest 
obecnie analizowana przez Trybunał w ramach kontroli dotyczącej tego mechanizmu. 

36 Chociaż rozmowy w sprawie europejskiego systemu gwarantowania depozytów 
są obecnie prowadzone na poziomie politycznym31, do połowy 2020 r. nie został on 
ustanowiony. 

Działania na szczeblu politycznym mające na celu zwiększenie 
odporności sektora finansowego 

Główne osiągnięcia 
Wzmocniony zestaw uregulowań mikro- i makroostrożnościowych dla banków 
i ich organów nadzoru 

37 W następstwie kryzysu finansowego UE dokonała – zgodnie z ogólnoświatowymi 
reformami określonymi w pakiecie Bazylea III32 – przeglądu ram 

                                                      
30 Parlament Europejski, „Banking Union: Towards new arrangements for the provision of 

liquidity in resolution?”, lipiec 2019 r. 

31 „Presidency Progress report on work in the AHWP on strengthening the Banking Union”, 
sprawozdanie 9819/18 z dnia 12 czerwca 2018 r.; pismo Mario Centeno, przewodniczącego 
Eurogrupy, do Charlesa Michela, przewodniczącego szczytu państw strefy euro, z dnia 
5 grudnia 2019 r. 

32 Pakiet Bazylea III: międzynarodowe ramy regulacyjne dla banków – 
https://www.bis.org/bcbs/basel3.htm. 

https://www.bis.org/bcbs/basel3.htm
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mikroostrożnościowych dla banków prowadzących działalność w UE. Najważniejsze 
elementy tych ram są następujące: 

o wymaganie od banków lepszej adekwatności kapitałowej – od czasu kryzysu od 
banków wymaga się dostosowania ich współczynników kapitałowych poprzez 
zapewnienie wystarczającego kapitału w stosunku do szacowanego ryzyka. 
Ponadto banki zostały zobowiązane do obliczania, zgłaszania i ujawniania swojego 
wskaźnika dźwigni, a do końca czerwca 2021 r. obowiązek ten będzie 
funkcjonować jako ogólny minimalny wymóg kapitałowy w odniesieniu do 
aktywów banku niezależnie od jego profilu ryzyka; 

o poprawa jakości zarządzania ryzykiem banku – od banków wymaga się 
dokładniejszego identyfikowania i analizy ryzyka z wykorzystaniem albo metody 
standardowej, albo ich własnych modeli wewnętrznych33. Od wyników tej analizy 
zależy poziom kapitału, jaki banki muszą posiadać; 

o wymóg lepszego zarządzania płynnością – wskaźnik pokrycia wypływów netto 
wprowadzono jako nowy wymóg mający na celu wzmocnienie krótkoterminowej 
odporności banków na ryzyko utraty płynności. W 2021 r. wskaźnik stabilnego 
finansowania netto stanie się wiążącym wymogiem, który będzie służył 
ograniczeniu ryzyka finansowania w dłuższej perspektywie czasowej poprzez 
zobowiązanie banków do finansowania swojej działalności z wystarczająco 
stabilnych źródeł finansowania; 

o poprawa jakości aktywów i ograniczenie kredytów zagrożonych – ze względu na 
klientów, którzy nie byli w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań 
finansowych, w trakcie kryzysu finansowego i po nim banki UE musiały radzić 
sobie z wysokim poziomem kredytów zagrożonych. Od banków wymaga się, aby 
w swoich portfelach kredytów uwzględniały środki rezerwowe wystarczające do 
pokrycia wszelkich strat, które mogą wystąpić. Aby rozwiązać kwestię wysokiego 
poziomu kredytów zagrożonych i zapobiec akumulacji takich kredytów 
w przyszłości, w lipcu 2017 r. przyjęto „Plan działania na rzecz rozwiązania 
problemu kredytów zagrożonych w Europie”34 opracowany przez Radę do Spraw 

                                                      
33 Art. 107 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie 

wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych 
(rozporządzenie w sprawie wymogów kapitałowych). 

34 Komunikat prasowy Rady, „Bankowość: Rada określa działania względem kredytów 
zagrożonych”, 11 lipca 2017 r. 

file://ECANLP001/SHARE/4_ADMIN/pl-PL/Bankowo%C5%9B%C4%87:%20Rada%20okre%C5%9Bla%20dzia%C5%82ania%20wzgl%C4%99dem%20kredyt%C3%B3w%20zagro%C5%BConych
file://ECANLP001/SHARE/4_ADMIN/pl-PL/Bankowo%C5%9B%C4%87:%20Rada%20okre%C5%9Bla%20dzia%C5%82ania%20wzgl%C4%99dem%20kredyt%C3%B3w%20zagro%C5%BConych
file://ECANLP001/SHARE/4_ADMIN/pl-PL/Bankowo%C5%9B%C4%87:%20Rada%20okre%C5%9Bla%20dzia%C5%82ania%20wzgl%C4%99dem%20kredyt%C3%B3w%20zagro%C5%BConych
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Gospodarczych i Finansowych, a w marcu 2018 r. Komisja poszerzyła ramy 
ostrożnościowe o dodatkowy pakiet środków35. 

Utworzenie nowych ram zarządzania kryzysowego dla banków znajdujących się na 
progu upadłości lub zagrożonych upadłością 

38 Wprowadzenie ram zarządzania kryzysowego dla banków znajdujących się na 
progu upadłości lub zagrożonych upadłością stanowi ważny krok w kierunku 
zapewnienia odporności sektora finansowego. Chociaż upadłości banków stanowią 
normalną część każdego funkcjonującego rynku, mogą mieć niszczący wpływ na 
gospodarkę w przypadku braku odpowiednich ram zarządzania tym procesem 
w sposób zorganizowany. Aby ograniczyć to ryzyko, UE ustanowiła kompleksowe ramy 
zarządzania kryzysowego dla banków obejmujące dyrektywę w sprawie naprawy oraz 
restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków i rozporządzenie w sprawie 
jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji.  

39 Ramy zarządzania kryzysowego dla banków przewidują cztery kluczowe etapy 
(zob. rys. 4). Na etapie przygotowawczym organy nadzoru monitorują banki w celu 
wykrycia ewentualnych kryzysów na wczesnym etapie. Jednocześnie organy ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji zapewniają, by w przypadku wszystkich 
banków istniała możliwość przeprowadzenia skutecznej restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji oraz by plany restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji 
były aktualne. Jeżeli bank znajdzie się w trudnej sytuacji finansowej, organy nadzoru 
mogą zastosować środki wczesnej interwencji. Jeżeli mimo to sytuacja ulegnie 
pogorszeniu, organy nadzoru lub organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji muszą orzec, że bank znajduje się na progu upadłości lub jest zagrożony 
upadłością. Organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji muszą następnie 
ocenić, czy restrukturyzacja i uporządkowana likwidacja jest niezbędna, proporcjonalna 
i leży w interesie publicznym. Następnie opracowują one program restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji (zob. załącznik II). Jeżeli restrukturyzacja i uporządkowana 
likwidacja nie leży w interesie publicznym, bank zostaje zlikwidowany zgodnie 
z krajowym postępowaniem upadłościowym. 

                                                      
35 Pakiet dokumentów Komisji w sprawie środków mających ograniczyć ryzyko związane 

z kredytami zagrożonymi, 14 marca 2018 r. 

https://ec.europa.eu/info/publications/180314-proposal-non-performing-loans_en.
https://ec.europa.eu/info/publications/180314-proposal-non-performing-loans_en.
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Rys. 4 – Cztery etapy zarządzania kryzysowego w przypadku banków UE 

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy, na podstawie informacji przekazanych przez EBC. 

40 Nowe ramy restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji obejmują narzędzie 
umorzenia i konwersji instrumentów kapitałowych36 oraz instrument umorzenia lub 
konwersji długu37, które mają na celu przeniesienie ciężaru strat z podatników na 
akcjonariuszy i wierzycieli (którzy osiągnęliby korzyść z ewentualnych zysków). Na ramy 
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w przypadku likwidacji zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi upadłości. 
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przeprowadzenia skutecznej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji jest 
zobowiązanie banków do posiadania wystarczającej zdolności do pokrywania strat 
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zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji długu, którą można wykorzystać 
                                                      
36 Art. 21 rozporządzenia (UE) nr 806/2014. 

37 Art. 27 rozporządzenia (UE) nr 806/2014. 

38 Art. 45 dyrektywy 2014/59/UE z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiającej ramy na potrzeby 
prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji 
w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych. 
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do dokapitalizowania banku39. Inne kluczowe działanie to identyfikacja i usunięcie 
istotnych przeszkód w restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji40. 

42 Poza instrumentem umorzenia lub konwersji długu ramy restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji są uzupełniane przez jednolity fundusz restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji banków, obowiązkowe systemy gwarancji depozytów 
i proponowany EDIS, tak aby umożliwić przeprowadzenie procedur upadłościowych 
w sposób zorganizowany, bez potrzeby uciekania się do ratowania banków przy użyciu 
środków publicznych, co mogłoby spowodować powstanie błędnego koła. Elementy te 
są prefinansowane przez sam sektor bankowy. 

43 Wszystkie wyżej wymienione środki restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji 
mają na celu przerwanie błędnego koła i zapobieżenie sytuacji, w której banki staną się 
„zbyt duże, by upaść”. W dyrektywie w sprawie naprawy oraz restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji banków przewidziano wymóg, by fundusze publiczne 
wykorzystywać wyłącznie „w nadzwyczajnej sytuacji kryzysu systemowego”, „jako 
ostateczność”, po spełnieniu rygorystycznych warunków i wymogów41. 

44 Zarówno likwidacja, jak i restrukturyzacja i uporządkowana likwidacja muszą 
być zgodne z zasadami pomocy państwa, jeżeli na ich potrzeby wykorzystuje się 
fundusze publiczne, w tym środki z jednolitego funduszu restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji banków. Zasady pomocy państwa zapobiegają 
wykorzystaniu funduszy publicznych w jakiejkolwiek formie, która zakłócałaby 
konkurencję na rynku wewnętrznym42. W trakcie kryzysu finansowego i po jego 
zakończeniu Komisja publikowała rozmaite komunikaty wyjaśniające w sprawie 
stosowania zasad pomocy państwa43. Zastosowanie ma nadal komunikat bankowy 
z 2013 r. 

                                                      
39 https://srb.europa.eu/en/content/mrel. 

40 Art. 10 ust. 7 rozporządzenia w sprawie jednolitego mechanizmu restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji. 

41 Art. 37 ust. 10 i art. 56 ust. 3 dyrektywy 2014/59/UE. 

42 Art. 107 i 108 TFUE. 

43 Komunikaty Komisji w sprawie pomocy państwa dla banków i instytucji finansowych z lat 
2008–2013: IP/08/1495; IP/08/1901; IP/09/322; IP/08/1993; IP/09/1180; IP/10/1636; 
IP/11/1488; IP/13/672. 

https://srb.europa.eu/en/content/mrel
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Wzmocnione ramy regulacyjne UE dla sektora ubezpieczeń i emerytur 

45 W odpowiedzi na zmieniające się zagrożenia i międzynarodowy program 
regulacyjny44, a także mając na uwadze coraz bardziej zaawansowane techniki 
inwestycyjne i zmiany o charakterze międzysektorowym, UE przyjęła nowe 
uregulowania mikroostrożnościowe dla zakładów ubezpieczeń na podstawie 
dyrektywy Wypłacalność II45, co doprowadziło do: 

o utworzenia bardziej kompleksowych ram nadzoru nad zarządzaniem ryzykiem 
przez ubezpieczycieli, z myślą o dalszej harmonizacji krajowych standardów 
dotyczących nadzoru ostrożnościowego; 

o wprowadzenia wymogów kapitałowych uwzględniających ryzyko (podobnych do 
zreformowanych współczynników kapitałowych banków), których celem jest 
zapewnienie, by poszczególni ubezpieczyciele posiadali niezbędny kapitał 
proporcjonalny do ich profilów ryzyka46; 

o wyeliminowania nałożonych przez państwa członkowskie ograniczeń co do składu 
portfeli inwestycyjnych ubezpieczycieli. Zamiast tego ubezpieczyciele mogą 
inwestować zgodnie z zasadą „ostrożnego inwestora”, o ile spełnione są nowe 
wymogi kapitałowe; 

o wprowadzenia nowych wymogów jakościowych dla ubezpieczycieli w ramach 
procesu przeglądu nadzorczego („filar 2”) i zasad dotyczących ujawniania 
informacji rynkowych i sprawozdawczości nadzorczej („filar 3”). Począwszy od 
2016 r. ubezpieczyciele zostali zobowiązani do obliczania swoich kwot ryzyka 
wynikających z ich portfeli inwestycyjnych i działalności ubezpieczeniowej, jak 
również do wdrożenia własnych systemów monitorowania ryzyka i opracowania 
zgodnej z zasadami funkcjonowania rynku metody wyceny aktywów i zobowiązań 
oraz do posiadania kapitału wystarczającego do tego, by spełnić nowe 
współczynniki kapitałowe; 

                                                      
44 Np. „The IAIS common structure for the assessment of insurer solvency”, Międzynarodowe 

Stowarzyszenie Organów Nadzoru Ubezpieczeniowego, 2007, oraz „Insurance Core 
Principles 17 – Capital Adequacy”, 2011. 

45 Dyrektywa 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania 
i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. 

46 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/MEMO_15_3120. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/MEMO_15_3120
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o ściślejszej współpracy między krajowymi organami nadzoru ubezpieczeniowego 
i EIOPA. 

46 W dyrektywie IORP II47, która ma na celu modernizację i dalszą harmonizację 
zasad mikroostrożnościowych dotyczących instytucji pracowniczych programów 
emerytalnych (IORP) i ochronę beneficjentów (w tym pełniejsze ujawnianie informacji) 
w UE, wprowadzono nowe przepisy ostrożnościowe w sektorze pracowniczych 
programów emerytalnych. W nowych przepisach ostrożnościowych ponownie 
położono nacisk na wymogi dotyczące zarządzania przedsiębiorstwami i zarządzania 
ryzykiem, wzorowane na dyrektywie Wypłacalność II, np. nowe przepisy w obszarze 
własnej oceny ryzyka, polityki wynagrodzeń, funkcji kluczowych, odpowiedniego 
i właściwego zarządzania oraz przechowywania aktywów. 

Nowe przepisy dotyczące rynków kapitałowych, infrastruktury rynku i unii rynków 
kapitałowych 

47 Równie ważnym elementem systemu finansowego jest sektor rynków 
kapitałowych, który składa się z pośredników finansowych niebędących bankami 
(takich jak fundusze/przedsiębiorstwa inwestycyjne, kredytodawcy niebędący bankami 
i specjalne instrumenty inwestycyjne). W następstwie kryzysu z 2008 r. UE podjęła 
szereg różnych działań, w tym: 

o Nowe unijne przepisy mające wzmocnić nadzór publiczny nad produktami 
i pośrednikami finansowymi – dotyczyły one wymogów ostrożnościowych 
w przypadku nieregulowanych podmiotów sektora zarządzania aktywami, 
operatorów infrastruktury rynkowej i agencji ratingowych. Za ich pośrednictwem 
wprowadzono również nowe zobowiązania dotyczące zawierania transakcji, 
rozliczania i rozrachunku w odniesieniu do produktów na rynkach hurtowych, na 
których w trakcie kryzysu wystąpiły problemy z przejrzystością, a także nowe 
szczególne środki nadzoru; 

o Przepisy mające na celu ograniczenie ryzyka utraty płynności i ryzyka dźwigni 
finansowej w odniesieniu do alternatywnych funduszy inwestycyjnych (AFI) – 
UE przyjęła dyrektywę w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami 
inwestycyjnymi48 w celu egzekwowania pewnych zasad ostrożnego zachowania 
od tych podmiotów. Przewidziane w tej dyrektywie wymogi dotyczą zarządzania 

                                                      
47 Dyrektywa (UE) 2016/2341 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie działalności instytucji 

pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzoru nad takimi instytucjami (IORP). 

48 Dyrektywa 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi 
funduszami inwestycyjnymi. 
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kapitałem, ryzykiem i płynnością, wyznaczania jednego depozytariusza, a także 
zasad dotyczących przejrzystości wobec inwestorów i organów nadzoru. Dźwignia 
finansowa podlega specjalnemu monitorowaniu; 

o Reformy instrumentów pochodnych mające na celu zwiększenie przejrzystości 
rynków tych instrumentów i usprawnienie kontroli nad nimi – wprowadzono 
szereg wymogów dotyczących przejrzystości, tak aby ograniczyć nieprzejrzystość 
rynków instrumentów pochodnych oraz zniwelować ryzyko kredytowe 
kontrahenta, w tym: 

— rozporządzenie w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFIR)49, 
które nakłada obowiązek, by niektóre kategorie instrumentów pochodnych 
były przedmiotem obrotu w UE lub w równoważnych systemach obrotów 
z państw trzecich, co zapewnia lepsze informacje na temat cen, płynności 
i ryzyka; 

— dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID II)50, 
w której zdefiniowano zharmonizowane wymogi dotyczące unijnych rynków 
regulowanych; 

— rozporządzenie w sprawie infrastruktury rynku europejskiego (EMIR)51, 
w którym wprowadzono obowiązek, by instrumenty pochodne będące 
przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym były rozliczane za 
pośrednictwem kontrahenta centralnego (CCP); 

— nowe przepisy UE przyjęte w celu określenia i ustalenia szczegółowych 
uzgodnień dotyczących nadzoru nad CCP z państw trzecich52 mających 
znaczenie systemowe dla UE lub co najmniej jednego z jej państw 
członkowskich; 

                                                      
49 Rozporządzenie (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów 

finansowych. 

50 Dyrektywa 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów 
finansowych. 

51 Rozporządzenie (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów 
pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów 
centralnych i repozytoriów transakcji. 

52 Rozporządzenie (UE) 2019/2099 z dnia 23 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie 
(UE) nr 648/2012 w odniesieniu do procedur i organów związanych z udzielaniem 
zezwolenia CCP oraz wymogów dotyczących uznawania CCP z państw trzecich. 
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— transpozycja standardów bazylejskich dotyczących wyższych wymogów 
kapitałowych dla banków obsługujących instrumenty pochodne nierozliczane 
centralnie w rozporządzeniu w sprawie wymogów kapitałowych (CRR II). 

o Reformy rynku zabezpieczonych transakcji kredytowych mające na celu 
zwiększenie przejrzystości – rozporządzenie w sprawie transakcji finansowanych 
z użyciem papierów wartościowych53 stanowiło główną reformę unijną mającą na 
celu zwiększenie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów 
wartościowych przeprowadzanych przez kontrahenta z siedzibą w Unii (poza 
bankami centralnymi i agencjami ds. długu publicznego)54; 

o Nadzór nad agencjami ratingowymi na poziomie UE – rozporządzenie w sprawie 
agencji ratingowych55 obejmuje środki regulacyjne dotyczące rejestracji agencji 
ratingowych i nadzoru nad nimi (sprawowanego przez ESMA) oraz ma na celu 
zachęcanie do korzystania z usług mniejszych agencji ratingowych i pobudzenie 
konkurencji; 

o Monitorowanie przez ERRS ryzyka systemowego w sektorze rynków 
kapitałowych – jednym z głównych priorytetów ERRS wskazanym w jej strategii 
jest opracowanie unijnej polityki makroostrożnościowej z myślą o ograniczeniu 
zagrożeń dla stabilności finansowej poza sektorem bankowym56; 

o Ustanowienie unii rynków kapitałowych – plan działania Komisji wprowadzony 
w 2015 r. i zaktualizowany w 2017 r. w celu pogłębienia i dalszej integracji rynków 
kapitałowych państw członkowskich UE. Miał on na celu między innymi ułatwienie 
przedsiębiorstwom, zwłaszcza małym i średnim, wejścia na rynki publiczne 
i pozyskiwania na nich kapitału, wspieranie inwestycji detalicznych 
i instytucjonalnych, a także ułatwienie dokonywania inwestycji transgranicznych. 

                                                      
53 Rozporządzenie (UE) nr 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości 

transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania 
oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012. 

54 https://www.fsb.org/2013/08/r_130829b/ i 
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/occasional/20140923_occasional_paper_6.pdf. 

55 Rozporządzenie (UE) nr 462/2013 z dnia 21 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) 
nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych. 

56 „Macro-prudential policy beyond banking: an ESRB strategy paper”, ERRS, 2016. 

https://www.fsb.org/2013/08/r_130829b/
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/occasional/20140923_occasional_paper_6.pdf
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Postępy i najważniejsze wyzwania 
Ramy mikroostrożnościowe dla banków i organów sprawujących nad nimi nadzór 

48 W zakresie adekwatności kapitałowej odnotowano następujące postępy (zob. 
rys. 5): 

o Łączne unijne współczynniki kapitałowe wzrosły o około 6 punktów 
procentowych. Jest to wynikiem podwyższenia kapitału (o 648 mld euro lub 33% 
od 2008 r.) i mniejszej ekspozycji na ryzyko (o 16% od 2008 r.). Mniejsza 
ekspozycja na ryzyko była spowodowana malejącymi łącznymi aktywami 
i spadkiem średniej wagi ryzyka ekspozycji bankowych; 

o Łączne wskaźniki dźwigni wzrosły o około 2 punkty procentowe i znacznie 
przewyższają przyszły minimalny wymóg wynoszący 3%. Chociaż łączne wartości 
liczbowe wykazują znaczną poprawę, sytuacja w poszczególnych bankach może 
być zróżnicowana, a ponadto jest ona uzależniona od adekwatności zarządzania 
ryzykiem przez banki oraz jakości posiadanego kapitału; 

o Nowe przepisy w rozporządzeniu w sprawie wymogów kapitałowych57, a także 
większa kontrola sprawowana przez organy nadzoru doprowadziły do poprawy 
jakości kapitału, na przykład dzięki podwyższeniu kapitału podstawowego. 

                                                      
57 Rozporządzenie (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów 

ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych. 
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Rys. 5 – Zmiany współczynników kapitałowych i wskaźników dźwigni 

w UE (2008–2018) 

 
Uwaga: Wskaźnik dźwigni oblicza się jako stosunek kapitału podstawowego do łącznych aktywów. Jest 

to wskaźnik zastępczy dla regulacyjnego wskaźnika dźwigni wdrażanego obecnie w UE. 

Źródło: Zbiór danych CBD2 EBC. 

49 Chociaż w UE przyjęto już szereg wymogów określonych w pakiecie Bazylea III, 
nadal konieczne jest wdrożenie w UE niektórych reform uzgodnionych przez Bazylejski 
Komitet Nadzoru Bankowego w grudniu 2017 r. EUNB szacuje, że korzyści wynikające 
z elementów wciąż wymagających wdrożenia przewyższą koszty, które będą niewielkie, 
przejściowe i z czasem zanikną. Reforma ma na celu ograniczenie negatywnych 
skutków przyszłych przypadków pogorszenia się koniunktury gospodarczej dzięki 
zmniejszeniu zarówno prawdopodobieństwa wystąpienia przyszłych kryzysów 
bankowych, jak i ich intensywności. Aby w pełni wdrożyć pakiet Bazylea III, unijne 

banki musiałyby jednak zwiększyć kapitał (lub zyski zatrzymane) do 124,8 mld euro58. 

50 Jeżeli chodzi o zarządzanie płynnością, wprowadzenie wskaźnika pokrycia 
wypływów netto polepszyło krótkoterminową płynność banków, natomiast późniejsze 
wprowadzenie przepisów w sprawie wskaźnika stabilnego finansowania netto 
przyczyniło się do ograniczenia zależności od krótkoterminowego finansowania z rynku 
międzybankowego w strefie euro. Ponadto znaczne rozszerzenie realizowanego przez 
Eurosystem programu zasilania w płynność ułatwiło bankom stworzenie buforów 
płynnościowych po niskich kosztach finansowania. Zasilenia te sprawiły jednak 

                                                       
58  https://eba.europa.eu/eba‐updates‐estimates‐impact‐implementation‐basel‐iii‐and‐

provides‐assessment‐its‐effect‐eu‐economy. 
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również, że niektóre banki stały się zależne od płynności zapewnianej przez bank 
centralny. Zależność ta może stanowić zagrożenie dla tych banków w przypadku 
zmiany polityki pieniężnej59. 

51 Wyniki testu warunków skrajnych, któremu w 2018 r. zostały poddane 
europejskie banki przez EUNB60 i EBC61, również świadczą o wyższych poziomach 
buforów kapitałowych nawet w niesprzyjających warunkach makroekonomicznych –i 
to pomimo przyjęcia surowszego niekorzystnego scenariusza niż podczas testu 
warunków skrajnych z 2016 r. W sprawozdaniu z kontroli z 2019 r. Trybunał uznał 
jednak, że test przeprowadzony w 2018 r. powinien był być bardziej wymagający. 
Istotne czynnika ryzyka systemowego – oraz niektóre kraje i zmienne – były bowiem 
testowane przy zastosowaniu niewymagających warunków skrajnych bądź też nie 
zostały poddane takiemu testowi wcale62. 

52 Podczas kontroli na miejscu i przeglądu modeli wewnętrznych dużych banków 
EBC stwierdził w niektórych obszarach zróżnicowane praktyki modelowania 
i niedociągnięcia w zakresie identyfikacji ryzyka i obliczania jego skali (np. 
nieuwzględnianie istotnych czynników wpływających na poziom ryzyka lub 
niedociągnięcia podczas obliczania zrealizowanych wartości LGD). W trakcie tego 
przeglądu EBC poinformował, że zwrócił się do banków o podjęcie działań następczych 
i zaradczych w celu usunięcia tych niedociągnięć63. 

53 W obecnych ramach regulacyjnych zaangażowanie w dług państwowy jest 
zwykle uznawane za faktycznie pozbawione ryzyka, w związku z czym w przepisach 
nie wymaga się dywersyfikacji ani nie przewiduje limitów ekspozycji (chociaż podczas 
testów warunków skrajnych uwzględniono ryzyko związane z niewypłacalnością 
państwa)64. Takie podejście jest wprawdzie zgodne z międzynarodowymi regulacjami 
kapitałowymi Bazylea, istnieje jednak ogólna zgoda co do tego, że zaangażowanie 
w dług państwowy w ujęciu ogólnym – a w szczególności koncentracja ekspozycji 

                                                      
59 Zob. sprawozdanie krajowe MFW 18/226 pt. „Euro Area Policies: Financial System Stability 

Assessment”, pkt 76. 

60 https://eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/eu-wide-stress-testing/2018. 

61 https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2019/html/ 
ssm.pr190201~6114ab7593.en.html. 

62 https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/NewsItem.aspx?nid=12388. 

63 „Update on the Targeted Review of Internal Models (TRIM)”, EBC, 21 listopada 2019 r. 

64 „Report on the regulatory treatment of sovereign exposures”, ERRS, marzec 2015 r., s. 12. 

https://eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/eu-wide-stress-testing/2018
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2019/html/
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2019/html/
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/NewsItem.aspx?nid=12388
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z tytułu tego długu – wiąże się z ryzykiem dla banków w unii bankowej i stanowi 
fundamentalne źródło ryzyka systemowego65. W 2017 r. średni poziom zaangażowania 
dużych światowych banków w dług państwowy wynosił 19,4% ich łącznych aktywów, 
a w przypadku małych i średnich banków – 28,1%. W UE zaangażowanie banków 
w dług państwowy wynosi 4,15 bln euro (stan na czerwiec 2019 r.) z silnym naciskiem 
na ekspozycje krajowe. W 2018 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący 
rozporządzenia w sprawie papierów wartościowych zabezpieczonych obligacjami 
skarbowymi, aby pomóc inwestorom w lepszej dywersyfikacji ich zaangażowania 
w dług państwowy, ale jak dotąd nie osiągnięto żadnych postępów pozwalających 
wyeliminować tę część błędnego koła66. 

Kredyty zagrożone a rentowność banków 

54 Łączna liczba kredytów zagrożonych w UE spadła z rekordowego poziomu 
wynoszącego 6,8% wszystkich kredytów i zaliczek na koniec 2015 r. do 2,7% na koniec 
2019 r.67 Pomimo osiągnięcia znacznych postępów w niektórych państwach 
członkowskich kredyty zagrożone utrzymują się nadal na stosunkowo wysokim 
poziomie (zob. rys. 6). Należy również zapobiegać kumulowaniu się nowych kredytów 
zagrożonych68. Międzynarodowy standard sprawozdawczości finansowej nr 9 (MSSF 9) 
uznawany jest za najważniejszy krok w kierunku zapewnienia bardziej terminowego 
uznawania strat kredytowych. Opiera się on na oczekiwanych stratach kredytowych, 
a nie na wcześniejszym podejściu polegającym na uznawaniu strat po ich wystąpieniu. 
W 2018 r. w ramach Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego przeprowadzono ponad 50 
kontroli na miejscu dotyczących ryzyka kredytowego, podczas których stwierdzono 
niedociągnięcia dotyczące identyfikacji kredytów zagrożonych i odnośnych 
niezbędnych rezerw69. 

                                                      
65 „Report on the regulatory treatment of sovereign exposures”, ERRS, marzec 2015 r., s. 7 

i s. 58; ramka 6 w „Financial Stability Review”, EBC, maj 2019 r. 

66 Grupa Robocza Wysokiego Szczebla, „Considerations on the further strengthening of the 
Banking Union including a common deposit insurance scheme”, czerwiec 2019 r.; Bazylejski 
Komitet Nadzoru Bankowego „Discussion paper on the regulatory treatment of sovereign 
exposures”, grudzień 2017 r. 

67 Zbiór danych CBD2 EBC. 

68 Nadzór bankowy EBC, „SSM Supervisory Priorities 2020”, 7 października 2019 r. 

69 EBC, „On-site inspections 2018: key findings”, 14 sierpnia 2019 r. 
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Rys. 6 – Wolumen kredytów zagrożonych (w mld euro) i wskaźnik 

kredytów zagrożonych (odsetek) w poszczególnych państwach 

członkowskich w IV kwartale 2019 r. 

 
Źródło:  Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie wstępnej analizy EUNB dotyczącej wpływu 

pandemii COVID‐19 na unijne banki, nota tematyczna EBA/REP/2020/17, wykres 12. 

55 Wiele czynników (np. koszty ograniczenia liczby kredytów zagrożonych, 
nadmierna wielkość sektora bankowego, silna konkurencja, koszty cyfryzacji, 
utrzymujące się niskie poziomy oprocentowania i koszty regulacyjne) doprowadziło do 
stosunkowo niskiej rentowności sektora bankowego70. Na koniec 2018 r. łączna stopa 
zwrotu z kapitału własnego w przypadku banków unijnych i banków strefy euro 
wynosiła średnio 6%, a zatem poniżej standardowego kosztu kapitału wynoszącego 8–
10%71. Dłuższy okres niskiej rentowności może spowodować, że banki nie będą 
w stanie tworzyć buforów kapitałowych z rezerw lub pozyskiwać kapitału. To z kolei 
może ograniczyć zdolność banków do udzielania kredytów sektorom gospodarki 
realnej, zwłaszcza po wystąpieniu kryzysu. 

                                                       
70  Prezentacja Andrei Enrii (EBC) podczas dorocznej międzynarodowej konferencji CIRSF, 

Lizbona, 4 lipca 2019 r. 

71  „Risk Assessment Questionnaire – Summary of Results”, EUNB, 2018 r. 
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Nowe ramy zarządzania kryzysowego dla banków na progu upadłości lub 
zagrożonych upadłością 

56 Stworzenie możliwości przeprowadzenia skutecznej restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji wszystkich banków w UE to zadanie, które nadal jest 
w toku. Kwestię tę poruszono w ramach kontroli Trybunału dotyczącej jednolitego 
mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Banki prowadzą wprawdzie 
obecnie prace nad tym, by zapewnić możliwości skutecznej restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji72, ale: 

o plany restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji nie znajdują się jeszcze na 
końcowym etapie prac73; 

o nie osiągnięto jeszcze pełnej zdolności w zakresie MREL74; 
o w rocznym programie prac Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej 

Likwidacji przewidziano, że w 2020 r. zidentyfikowane zostaną potencjalne 
przeszkody dla zapewnienia możliwości skutecznej restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji, ale szacuje się, że wyeliminowanie wszystkich 
istotnych przeszkód zajmie kilka lat75; 

o Jednolita Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji określiła, jakie 
działania mają podjąć banki w celu zidentyfikowania potencjalnych przeszkód76. 

57 W toku kontroli dotyczącej zarządzania kryzysowego EBC w odniesieniu do 
banków Trybunał wykrył niedociągnięcia w procedurach identyfikowania przez EBC 
sytuacji kryzysowych. Na przykład nie zawierały one jasnych kryteriów ani wskaźników 
oraz nie przewidywały reakcji w odpowiedzi na udowodnione istotne pogorszenie się 

                                                      
72 Przemówienie Elke König, przewodniczącej Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji 

i Uporządkowanej Likwidacji, do Komisji Gospodarczej i Monetarnej Parlamentu 
Europejskiego, 3 grudnia 2019 r. 

73 Pkt 146 sprawozdania specjalnego Trybunału Obrachunkowego nr 23/2017 pt. „Jednolita 
Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji – prace nad stanowiącym wyzwanie 
stworzeniem unii bankowej zostały rozpoczęte, ale wciąż pozostaje wiele do zrobienia”. 

74 „Quantitative MREL report 2020”, EUNB, s. 15. 

75 Rys. 5 w sprawozdaniu specjalnym Trybunału Obrachunkowego nr 23/2017 i sprawozdanie 
roczne Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji za 2020 r., s. 15. 

76 „Expectations for banks”, Jednolita Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji, 
marzec 2020 r. 
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sytuacji finansowej banku77. EBC zwraca uwagę, że w międzyczasie w następstwie 
ustaleń przedstawionych w sprawozdaniu podjął on szereg działań następczych. 
Właściwa współpraca między organami nadzoru i organami ds. restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji jest niezmiernie istotna dla zapewnienia odpowiedniego 
funkcjonowania zarządzania kryzysowego78. Powiadomienie o wczesnej interwencji ma 
wprawdzie umożliwiać Jednolitej Radzie ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej 
Likwidacji przygotowanie się do restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, bank 
można jednak uznać za będący na progu upadłości lub zagrożony upadłością nawet 
wówczas, gdy nie doszło do wczesnej interwencji, co miało miejsce w 2017 r.79 
Ponadto Komisja stwierdziła nakładanie się uprawnień w zakresie nadzoru i wczesnej 
interwencji80. 

58 Z wytycznych EUNB wynika, że bank znajduje się na progu upadłości lub jest 
zagrożony upadłością, jeżeli narusza wszystkie wymogi kapitałowe w ramach procesu 
przeglądu i oceny nadzorczej oraz którekolwiek z wymogów nadzorczych. W praktyce 
przedstawiało się to jednak inaczej. Choć w ocenie, czy bank znajduje się na progu 
upadłości lub jest zagrożony upadłością, należy uwzględnić wszystkie istotne 
okoliczności, EBC nie zawsze stosował się do zharmonizowanych wytycznych EUNB 
(przykładowo nie brał pod uwagę naruszeń zasad ładu korporacyjnego, o czym 
świadczy fakt, że kwestia ta nie została uwzględniona w wewnętrznych wskazówkach 
EBC dotyczących stosowania wytycznych EUNB)81. 

59 Podczas testu interesu publicznego określa się, czy restrukturyzacja 
i uporządkowana likwidacja jest proporcjonalna oraz niezbędna lub czy bank należy 
poddać likwidacji. Niemniej testy interesu publicznego przeprowadzane przez organy 
ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w UE są niekiedy stosowane 
w różnoraki sposób i mogą prowadzić do różnych wniosków i skutków. Na przykład 
w 2015 r. niektóre organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji uznały, że 
restrukturyzacja i uporządkowana likwidacja leży w interesie publicznym nawet 

                                                      
77 Sprawozdanie specjalne Trybunału Obrachunkowego nr 2/2018 pt. „Skuteczność 

zarządzania kryzysowego EBC w odniesieniu do banków”, pkt 125. 

78 Sprawozdanie specjalne Trybunału Obrachunkowego nr 2/2018, pkt 34. 

79 Sprawozdanie specjalne Trybunału Obrachunkowego nr 2/2018, pkt 34. 

80 Sprawozdanie dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Jednolitego Mechanizmu 
Nadzorczego ustanowionego na mocy rozporządzenia (UE) nr 1024/2013, COM(2017) 
591 final, s. 17. 

81 Sprawozdanie specjalne Trybunału Obrachunkowego nr 2/2018, pkt 108. 
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w przypadku bardzo niewielkich banków82, natomiast w 2017 r. Jednolita Rada ds. 
Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji zdecydowała, że restrukturyzacja 
i uporządkowana likwidacja Banca Popolare di Vicenza S.p.A. i Veneto Banca S.p.A. nie 
leży w interesie publicznym pomimo większego rozmiaru tych banków, ponieważ ich 
upadłość prawdopodobnie nie miałaby istotnych negatywnych skutków dla stabilności 
finansowej83. Wbrew tej ocenie Komisja zdecydowała, że pomoc państwa w tym 
przypadku była zgodna z rynkiem wewnętrznym, ponieważ była konieczna, aby 
zaradzić poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego84. 

60 Dodatkowa komplikacja w przypadku tego rodzaju ocen wynika z fragmentacji 
krajowych przepisów dotyczących niewypłacalności banków. Przepisy te różnią się 
w poszczególnych państwach członkowskich, nawet jeśli istnieje minimalny poziom 
harmonizacji85. Państwa członkowskie będące częścią unii bankowej korzystały również 
z instrumentów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz specjalnych 
przepisów krajowych dotyczących likwidacji zamiast z krajowych postępowań 
upadłościowych prowadzonych przez likwidatora lub zarządcę86, tworząc tym samym 
faktyczne ramy restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w ramach swoich 
krajowych postępowań upadłościowych. Biorąc pod uwagę, że restrukturyzację 
i uporządkowaną likwidację należy każdorazowo porównać z krajowymi 
postępowaniami upadłościowymi, aby ocenić interes publiczny i możliwe naruszenie 
zasady „niepogarszania sytuacji wierzycieli”87, taka fragmentacja wywołuje szereg 

                                                      
82 Np. Banco Internacional do Funchal S.A w Portugalii, Panellinia Bank S.A. i Cooperative Bank 

of Peloponnese Coop Ltd. w Grecji: https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/recovery-
and-resolution/notifications-on-resolution-cases-and-use-of-dgs-funds oraz Andelskassen 
J.A.K. Slagelse w Danii (2016 r.), Banco Internacional do Funchal S.A w Portugalii (2015 r.), 
Panellinia Bank S.A. i Cooperative Bank of Peloponnese Coop Ltd. w Grecji (2015 r.): 
https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/recovery-and-resolution/notifications-on-
resolution-cases-and-use-of-dgs-funds. 

83 Decyzja dotycząca oceny warunków restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji wobec 
Veneto Banca S.p.A., SRB/EES/2017/11, s. 11, 23 czerwca 2017 r.; decyzja dotycząca oceny 
warunków restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji wobec Banca Popolare di Vicenza 
S.p.A., SRB/EES/2017/12, s. 11, 23 czerwca 2017 r. 

84 Decyzja w sprawie pomocy państwa SA.45664 (2017/N), Komisja Europejska, 25 czerwca 
2017 r., pkt 49. 

85 Dyrektywa 2001/24/WE w sprawie reorganizacji i likwidacji instytucji kredytowych, 
4 kwietnia 2001 r. 

86 Art. 2 pkt 47 dyrektywy 2014/59/UE. 

87 Art. 73 dyrektywy 2014/59/UE. 

https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/recovery-and-resolution/notifications-on-resolution-cases-and-use-of-dgs-funds
https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/recovery-and-resolution/notifications-on-resolution-cases-and-use-of-dgs-funds
https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/recovery-and-resolution/notifications-on-resolution-cases-and-use-of-dgs-funds
https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/recovery-and-resolution/notifications-on-resolution-cases-and-use-of-dgs-funds
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problemów w zakresie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków i może 
prowadzić do nierównego tratowania banków będących na progu upadłości lub 
zagrożonych upadłością oraz ich wierzycieli88. 

61 Do końca 2019 r. narzędzie umorzenia i konwersji wykorzystano jedynie raz 
w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w unii bankowej – na potrzeby 
restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji Banco Popular Español. Restrukturyzacja 
i uporządkowana likwidacja zapewniła skuteczną ochronę funduszy publicznych, 
a zatem pieniędzy podatników. Z drugiej strony państwa członkowskie nadal 
wykorzystują fundusze publiczne w celu ratowania i wspierania banków 
w przypadkach, których nie można uznać za wyjątkowe przypadki kryzysu 
systemowego: 

o ratowanie banków w ramach krajowych postępowań upadłościowych – państwa 
członkowskie wykorzystują fundusze publiczne w celu wspierania banków 
w ramach krajowych postępowań upadłościowych; 

o ratowanie w drodze dokapitalizowania – państwa członkowskie stosują 
dokapitalizowanie zapobiegawcze89 i dokapitalizowanie, które nie jest uznawane 
za pomoc państwa (ponieważ opiera się na warunkach rynkowych), aby wspierać 
banki, które nie spełniają wymogów kapitałowych; 

o wsparcie za pośrednictwem gwarancji publicznych – ta metoda nie jest one 
uznawana za pomoc państwa, ponieważ opiera się na warunkach rynkowych i ma 
na celu wsparcie sprzedaży kredytów zagrożonych. 

Ramy regulacyjne UE dla sektora ubezpieczeń i pracowniczych programów 
emerytalnych 

62 Pomimo istnienia ram ostrożnościowych na poziomie UE niektóre przepisy 
techniczne dotyczące ubezpieczeń nadal różnią się między państwami członkowskimi. 
Trybunał zauważył, że między organami nadzoru występują znaczne różnice co do 
jakości nadzoru i współpracy. Chociaż EIOPA podjęła znaczne starania w celu 
promowania spójnego, wnikliwego i kompleksowego nadzoru we wszystkich 

                                                      
88 Przemówienie Elke König do Komisji Gospodarczej i Monetarnej Parlamentu Europejskiego, 

5 maja 2020 r., https://srb.europa.eu/en/node/978. 

89 Art. 32 ust. 4 lit. d) ppkt (iii) dyrektywy 2014/49/UE. 

https://srb.europa.eu/en/node/978
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państwach członkowskich90, nadal stosowany jest arbitraż regulacyjny91, 
a konwergencja praktyk nadzorczych pozostaje wyzwaniem. 

63 Poziomy kapitału przekroczyły minimalne wartości wymagane zarówno 
w odniesieniu do kapitałowych wymogów wypłacalności, jak i minimalnego 
współczynnika kapitałowego. Łączne poziomy kapitału przekraczały minimum 
w przypadku wszystkich państw członkowskich na koniec 2018 r., ale nadal występują 
znaczne różnice. Odzwierciedlają one częściowo niespójne stosowanie nowych 
wymogów, takich jak wymogi dotyczące krajowych reguł rachunkowości, 
opodatkowania i przepisów o zabezpieczeniu społecznym. 

64 W przepisach UE nie przewidziano identyfikacji i szczególnego nadzoru nad 
ubezpieczycielami mającymi znaczenie systemowe/szczególnej restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji oraz naprawy takich zakładów ubezpieczeń. Nie ma 
również żadnych pozaunijnych wspólnych mechanizmów ochronnych, które 
umożliwiałyby finansowanie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji lub 
likwidacji zakładów ubezpieczeń92. Ubezpieczyciele podlegają likwidacji na podstawie 
ram krajowych, za co wyłączną odpowiedzialność ponosi organ nadzorczy w państwie 
macierzystym93. Zarówno EIOPA94, jak i ERRS95 wezwały Komisję do wprowadzenia 
minimalnego stopnia harmonizacji krajowych ram naprawy oraz restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji zakładów ubezpieczeń i reasekuracji w UE. Komisja 
potwierdziła, że obecnie trwają prace nad przygotowaniem takiej inicjatywy, 
prowadzone równolegle do przeglądu ram Wypłacalności II. 

65 Z prowadzonych obecnie dyskusji na temat polityki w omawianym obszarze 
wynika potrzeba opracowania dodatkowych zasad dotyczących zarządzania 

                                                      
90 Sprawozdanie specjalne Trybunału Obrachunkowego nr 29/2018, pkt 96–97. 

91 Sprawozdanie specjalne Trybunału Obrachunkowego nr 29/2018, ramka 3 i pkt 26–27. 

92 „Opinion to the institutions of the European Union on the harmonisation of recovery and 
resolution frameworks for (re)insurers across the Member States”, EIOPA, 5 lipca 2017 r., 
s. 14; oraz „Recovery and resolution for the EU insurance sector: a macro-prudential 
perspective”, ERRS, sierpień 2017 r., s. 4 i 7. 

93 Art. 267–296 dyrektywy Wypłacalność II z dnia 25 listopada 2009 r. 

94 https://www.eiopa.europa.eu/content/institutions-eu-harmonisation-recovery-and-
resolution-frameworks-reinsurers. 

95 https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/esrb.reports170817_ 
recoveryandresolution.en.pdf. 

https://www.eiopa.europa.eu/content/institutions-eu-harmonisation-recovery-and-resolution-frameworks-reinsurers
https://www.eiopa.europa.eu/content/institutions-eu-harmonisation-recovery-and-resolution-frameworks-reinsurers
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/esrb.reports170817_recoveryandresolution.en.pdf
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/esrb.reports170817_recoveryandresolution.en.pdf
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koncentracją ryzyka i sprawowania nadzoru nad takim ryzykiem, np. w przypadku 
koncentracji ekspozycji z tytułu zaangażowania w dług państwowy. Unijni 
ubezpieczyciele są narażeni na wyższe ryzyko związane z niewypłacalnością państwa 
niż banki96, zwłaszcza w państwach członkowskich o ogólnie wyższym poziomie 
zadłużenia97. EIOPA monitoruje tego rodzaju ekspozycję w swoich sprawozdaniach 
dotyczących stabilności. 

66 Jedynie niewielka liczba państw członkowskich ustanowiła ubezpieczeniowe 
systemy gwarancyjne, aby chronić posiadaczy polis przed niewypłacalnymi 
ubezpieczycielami. W sprawozdaniu dotyczącym EIOPA Trybunał ustalił, że ochrona 
konsumentów zależy od struktury prawnej ubezpieczyciela98. Komisja wspólnie 
z EIOPA analizuje obecnie potrzebę utworzenia europejskiej sieci krajowych 
ubezpieczeniowych systemów gwarancyjnych. 

67 W kontekście trwających procedur konsultacji prowadzonych przez Komisję na 
potrzeby przeglądu dyrektywy Wypłacalność II zarówno EIOPA, jak i ERRS stwierdziły, 
że w przepisach UE brakuje rozwiązań makroostrożnościowych, które umożliwiałyby 
interwencję na różnych etapach ciągu wydarzeń w sektorze ubezpieczeń prowadzących 
do nawarstwiania się ryzyka systemowego99. Rada Stabilności Finansowej 
i Międzynarodowe Stowarzyszenie Organów Nadzoru Ubezpieczeniowego wyraziły 
podobne opinie100. 

                                                      
96 „Financial Stability Review”, EBC, maj 2019 r., s. 100. 

97 „Investment behaviour report”, EIOPA, 16 listopada 2017 r., s. 13. 

98 Sprawozdanie specjalne Trybunału Obrachunkowego nr 29/2018, pkt 29. 

99 Dokument konsultacyjny EIOPA w sprawie przeglądu dyrektywy Wypłacalność II w 2020 r. 
(rozdział 11); sprawozdanie ERRS w sprawie przepisów, środków i instrumentów 
makroostrożnościowych dotyczących ubezpieczeń, 2018; odpowiedź na dokument 
konsultacyjny EIOPA w sprawie przeglądu dyrektywy Wypłacalność II w 2020 r., 2020. 

100 Oświadczenie Rady Stabilności Finansowej w sprawie „Finalisation of IAIS holistic 
framework for the assessment and mitigation of systemic risk in the insurance sector”, 
14 listopada 2019 r. 

https://www.eiopa.europa.eu/content/consultation-paper-opinion-2020-review-solvency-ii
https://remote.eca.europa.eu/dana/home/index.cgi
https://remote.eca.europa.eu/dana/home/index.cgi


 45 

 

68 Jeżeli chodzi o pracownicze programy emerytalne, na dzień 1 czerwca 2020 r. 
szereg państw członkowskich nie zakończyło jeszcze procesu transpozycji nowej 
dyrektywy IORP II101. 

69 Aktywa instytucji pracowniczych programów emerytalnych (IORP) wypłacających 
świadczenia określone lub hybrydowe stanowiły około 80% inwestycji IORP na koniec 
2014 r.102 Niska rentowność częściowo wyjaśnia, dlaczego wypłacalność w przypadku 
pracowniczych programów emerytalnych była ogólnie niestabilna i zbliżona do progu 
regulacyjnego na koniec 2018 r.103 Test warunków skrajnych przeprowadzony przez 
EIOPA w 2017 r. wykazał również, że w średnim ujęciu instytucje pracowniczych 
programów emerytalnych nie miały wystarczających aktywów, aby wywiązać się ze 
swoich zobowiązań emerytalnych, a ponadto programy emerytalne są w ujęciu 
średnim niedokapitalizowane104, co może mieć istotne negatywne skutki dla osób 
pobierających renty i emerytury105. W teście warunków skrajnych przeprowadzonym 
przez EIOPA odnotowano wprawdzie wyższe wskaźniki pokrycia zobowiązań, ale 
w testowanym scenariuszu nadal zakładano negatywne skutki dla członków 
i beneficjentów – bądź instytucji finansujących106. 

Rynki kapitałowe, infrastruktura rynku i unia rynków kapitałowych 

70 Biorąc pod uwagę, że rynki kapitałowe w UE są stosunkowo słabo rozwinięte (np. 
w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi), UE dąży do zwiększenia udziału 
finansowania z rynku kapitałowego w stosunku do finansowania bankowego, tak aby 
obniżyć koszt kapitału dla przedsiębiorstw i zniwelować ryzyko „preferencji lokalnej” 
poprzez ułatwienie dokonywania inwestycji transgranicznych i zwiększenie 
dywersyfikacji. Powinno to doprowadzić do zwiększenia odporności na kryzys i ułatwić 
szybsze ożywienie koniunktury i rozwój. Większa integracja rynków kapitałowych, 
której towarzyszą bardziej zintegrowane systemy bankowe, może przyczynić się do 
utrzymania transgranicznych przepływów kapitału i kontynuacji inwestycji 

                                                      
101 https://ec.europa.eu/info/publications/occupational-retirement-provisions-directive-

transposition-status_en. 

102 Załącznik 1 do sprawozdania „IORPs Stress Test Report 2015”, EIOPA, 2015. 

103 „Financial Stability Report”, EIOPA, czerwiec 2019 r., s. 38. 

104 „2017 IORP Stress Test Report”, EIOPA, 13 grudnia 2017 r., pkt 243 i 235. 

105 „European Semester Thematic Factsheet on the adequacy and sustainability of pensions”, 
Komisja Europejska, listopad 2016 r., s. 9. 

106 „Occupational pensions stress test 2019”, EIOPA, 2019. 

https://ec.europa.eu/info/publications/occupational-retirement-provisions-directive-transposition-status_en
https://ec.europa.eu/info/publications/occupational-retirement-provisions-directive-transposition-status_en
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w państwach członkowskich, które doświadczają dużych asymetrycznych wstrząsów 
makroekonomicznych. 

71 W swojej strategii ERRS uznała rozwój unijnej polityki makroostrożnościowej 
dotyczącej pośredników niebędących bankami za jeden z głównych priorytetów107. 
Istnieje również grupa ekspertów ds. parabankowego pośrednictwa finansowego, 
która monitoruje zagrożenia w tych sektorach. Obecnie nie istnieją jednak żadne 
ramy, które pozwalałyby ograniczyć w jednolity sposób ryzyko systemowe 
stwierdzone w tym sektorze. Ramy monitorowania tego ryzyka systemowego ulegają 
stopniowym zmianom, na przykład w wyniku przedstawienia przez ERRS zalecenia pod 
adresem ESMA dotyczącego opracowania wytycznych w sprawie 
makroostrożnościowych limitów dźwigni finansowej108. ERRS zwróciła uwagę na 
występujące nadal braki w danych, które uniemożliwiają bardziej kompleksową 
ocenę ryzyka w niektórych częściach sektora parabankowego pośrednictwa 
finansowego (np. brak wystarczających danych na temat dźwigni pozabankowej 
i wzajemnych powiązań między bankami a innymi pośrednikami finansowymi)109. 

72 Chociaż zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi mają obowiązek 
wprowadzenia polityki zarządzania ryzykiem oraz podlegają testom warunków 
skrajnych i obowiązkom sprawozdawczym, w dyrektywie nie określono limitów dźwigni 
finansowej dla AFI. W sprawozdaniu z przeglądu z 2019 r. stwierdzono, że dzięki 
przepisom dyrektywy w sprawie ZAFI założone cele zostały osiągnięte w sposób 
skuteczny i wydajny110. W okresie po zakończeniu kryzysu nadal występowały jednak 
obawy ze strony organów nadzorczych dotyczące dźwigni finansowej, na przykład 
w odniesieniu do instrumentów typu CLO111. 

73 W 2018 r. ERRS przyjęła stanowisko, zgodnie z którym niedopasowanie między 
płynnością aktywów funduszy inwestycyjnych typu otwartego a ich profilami 
umorzeniowymi może skutkować gwałtowną wyprzedażą spowodowaną koniecznością 
realizacji zleceń umorzenia w okresach napięć na rynku, co może potencjalnie 

                                                      
107 „Macro-prudential policy beyond banking: an ESRB strategy paper”, ERRS, 2016. 

108 „Recommendation on liquidity and leverage risks in investment funds”, ERRS, 2018. 

109 „NBFI Monitor”, ERRS, 2019. 

110 „Report on the operation of the alternative investment fund managers directive”, Komisja 
Europejska, 2019. 

111 https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-study-exposure-eu-
fund-industry-clos. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-study-exposure-eu-fund-industry-clos
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-study-exposure-eu-fund-industry-clos
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wywoływać negatywny wpływ na innych uczestników rynku finansowego 
posiadających takie same aktywa lub aktywa o skorelowanym ryzyku. Ponadto wpływ 
niekorzystnych zmian sytuacji na rynkach może zostać spotęgowany za sprawą 
stosowania dźwigni finansowej. ERRS zaleciła, by ESMA i Komisja ustanowiły 
odpowiednie instrumenty polityki makroostrożnościowej w celu zarządzania tym 
ryzykiem112. Na przykład ryzyko związane ze stosowaniem dźwigni finansowej można 
zniwelować, tworząc zharmonizowane ramy sprawozdawcze dla przedsiębiorstw 
zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe oraz lepiej wykorzystując 
istniejące możliwości ustalania limitów dźwigni finansowej w przypadku 
alternatywnych funduszy inwestycyjnych. 

74 W planie działania na rzecz unii rynków kapitałowych przyjętym przez Komisję 
w 2015 r. i rozszerzonym podczas przeglądu śródokresowego w 2017 r.113 określono 
ponad 71 środków (33 z planu działania na rzecz unii rynków kapitałowych i 38 
z przeglądu śródokresowego). Dla każdego z tych środków określono orientacyjny 
termin realizacji. W przeglądzie śródokresowym wprowadzono również dziewięć 
działań priorytetowych. 

75 W 2019 r. Komisja poinformowała, że wdrożyła większość środków określonych 
w planie działania na rzecz unii rynków kapitałowych, ale że konieczne są dalsze 
działania, w szczególności ze względu na nowe priorytety związane z transformacją 
ekologiczną i cyfrową oraz wyjściem Wielkiej Brytanii z UE114. Jednak nawet jeśli 
wprowadzone zostaną kolejne środki na szczeblu UE, osiągnięcie unii rynków 
kapitałowych nie będzie możliwe bez uzupełnienia ich o dalekosiężne i ambitne 
reformy mające na celu pogłębienie rynków kapitałowych115. 

                                                      
112 „Recommendation on liquidity and leverage risks in investment funds”, ESRB/2017/6, 

7 grudnia 2017 r. 
ESMA rozpoczęła konsultacje dotyczące projektu wytycznych w sprawie ograniczenia ryzyka 
dźwigni finansowej w sektorze AFI: 
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34-39-
967_consultation_paper_on_guidelines_on_art_25_aifmd.pdf. 

113 Komunikat w sprawie śródokresowego przeglądu planu działania na rzecz unii rynków 
kapitałowych, COM(2017) 292 final, 8 czerwca 2017 r. 

114 Unia rynków kapitałowych: postępy w budowie jednolitego rynku kapitału na rzecz silnej 
unii gospodarczej i walutowej, COM(2019) 136 final, 15 marca 2019 r., s. 3–4. 

115 „A Capital Market Union for Europe”, MFW, SDN/19/07, wrzesień 2019 r. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34-39-967_consultation_paper_on_guidelines_on_art_25_aifmd.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34-39-967_consultation_paper_on_guidelines_on_art_25_aifmd.pdf
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76 Trybunał prowadzi obecnie odrębną kontrolę dotyczącą wykonania planu 
działania na rzecz unii rynków kapitałowych. 
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Reakcje UE na kryzys zadłużeniowy  

Zarys 

77 Oprócz zaobserwowanych głównie na szczeblu globalnym niedociągnięć 
w systemie finansowym szereg wyzwań specyficznych dla UE sprawił, że kryzys 
finansowy UE przerodził się w kryzys zadłużeniowy (zob. pkt 13–17). W celu walki 
z kryzysem podjęto wiele inicjatyw, zarówno na szczeblu fiskalnym, jak i bankowym, 
w tym (zob. rys. 7): 

o reakcje instytucjonalne: europejski mechanizm stabilizacji finansowej (EFSM), 
Europejski Instrument Stabilności Finansowej (EFSF), Europejski Mechanizm 
Stabilności (EMS) oraz Europejska Rada Budżetowa; 

o reakcje polityczne: tzw. sześciopak i dwupak reformujące pakt stabilności 
i wzrostu, organizacja europejskiego semestru, wprowadzenie procedury 
dotyczącej zakłóceń równowagi makroekonomicznej i określenie minimalnych 
wymogów dotyczących krajowych ram budżetowych; pakt fiskalny; oraz 
bezwarunkowe transakcje monetarne (transakcje OMT) realizowane przez EBC. 

Rys. 7 – Reakcja UE na kryzys zadłużeniowy 

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 
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Reakcje instytucjonalne na kryzys zadłużeniowy 

Główne osiągnięcia 

78 EFSM został ustanowiony w 2010 r.116 jako tymczasowy program finansowania 
unijnego. Celem było zapewnienie pomocy finansowej państwom członkowskim, które 
mają poważne trudności gospodarcze lub finansowe, lub są nimi istotnie zagrożone, 
z racji nadzwyczajnych okoliczności pozostających poza ich kontrolą. Wsparcie mogło 
być zapewniane w postaci pożyczek lub linii kredytowych, przy uwzględnieniu 
możliwości zastosowania instrumentu wsparcia bilansu płatniczego – istniejącego już 
instrumentu średnioterminowej pomocy finansowej dla państw członkowskich spoza 
strefy euro.  

79 EFSF został ustanowiony w 2010 r. jako tymczasowy mechanizm reagowania 
kryzysowego. Miał on na celu zabezpieczenie stabilności finansowej poprzez udzielanie 
pomocy finansowej państwom członkowskim strefy euro, przede wszystkim w postaci 
pożyczek. W 2012 r. został on zastąpiony przez EMS i nie może już służyć jako źródło 
pomocy finansowej. W ramach EFSF możliwe jest jednak w dalszym ciągu: 

o otrzymywanie spłat pożyczek od państw będących beneficjentami; 

o dokonywanie wypłaty odsetek i kwoty głównej posiadaczom obligacji EFSF; 

o przenoszenie obligacji zabezpieczonych pozostających w obrocie. 

80 EMS został ustanowiony w 2012 r. na mocy porozumienia między państwami 
członkowskimi strefy euro117 jako stała organizacja międzyrządowa. Jego zadaniem jest 
zapewnianie pomocy finansowej państwom strefy euro doświadczającym poważnych 
trudności finansowych lub zagrożonym takimi trudnościami. Pomoc ta jest udzielana 
jedynie w przypadku udowodnionej konieczności ochrony stabilności finansowej 
państw należących do EMS lub całej strefy euro. Zadaniem EMS jest zapewnianie 
wsparcia finansowego państwom strefy euro doświadczającym poważnych problemów 
finansowych lub zagrożonych wystąpieniem takich problemów. Wsparcie to jest 
obwarowane rygorystycznymi warunkami gospodarczymi adekwatnymi do wybranego 
instrumentu finansowego, które są omawiane przez Komisję z beneficjentem. 
W szczególnych okolicznościach EMS może również bezpośrednio finansować 

                                                      
116 Rozporządzenie Rady (UE) nr 407/2010 z dnia 11 maja 2010 r. ustanawiające europejski 

mechanizm stabilizacji finansowej. 

117 Porozumienie ustanawiające Europejski Mechanizm Stabilności, 2 lutego 2012 r. 
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rekapitalizację instytucji finansowych o znaczeniu systemowym dla strefy euro. 
Komisja i EMS regularnie oceniają ryzyko spłaty po stronie państw członkowskich 
będących beneficjentami, które nie uczestniczą już w programach pomocy finansowej. 
Trybunał rozpoczął kontrolę mającą na celu ocenę skuteczności nadzoru 
prowadzonego przez Komisję po zakończeniu tych programów. 

81 W 2015 r. Komisja ustanowiła Europejską Radę Budżetową118. Jej celem jest 
wzmocnienie obecnych ram zarządzania gospodarczego poprzez przedstawianie 
corocznej oceny wdrażania unijnych ram budżetowych oraz adekwatności 
rzeczywistego kursu polityki budżetowej w strefie euro i na poziomie krajowym. 

Postępy i kluczowe wyzwania 

82 Od 2008 r. szereg państw członkowskich znajdujących się w trudnej sytuacji 
finansowej otrzymało pożyczki z UE (Węgry, Łotwa, Rumunia – z instrumentu wsparcia 
bilansu płatniczego, a także Irlandia i Portugalia – z EFSM) oraz z międzyrządowych 
funduszy ratunkowych (Grecja – z instrumentu pożyczkowego na rzecz Grecji, Grecja, 
Irlandia i Portugalia – z EFSF, a Cypr, Grecja i Hiszpania – z EMS). 

o W sprawozdaniu dotyczącym pomocy makrofinansowej119 Trybunał stwierdził, że 
Komisja nie była przygotowana do zarządzania programami pomocy 
makrofinansowej, i zalecił ustanowienie ram obejmujących całą instytucję, które 
umożliwią szybką mobilizację zasobów kadrowych i technicznych oraz 
prowadzenie horyzontalnych kontroli spójności warunkowości 
makroekonomicznej. 

o We wspomnianym sprawozdaniu, jak również w drugim sprawozdaniu Trybunału 
dotyczącym zarządzania kryzysowego120 Trybunał zalecił również, aby w ramach 
swoich prac przygotowawczych Komisja udoskonaliła ogólne procedury 
opracowywania programów wsparcia oraz sprecyzowała rolę warunków 

                                                      
118 Decyzja Komisji (UE) 2015/1937 z dnia 21 października 2015 r. ustanawiająca niezależną 

doradczą Europejską Radę Budżetową; decyzja Komisji (UE) 2016/221 z dnia 12 lutego 
2016 r. zmieniająca decyzję (UE) 2015/1937 ustanawiającą niezależną doradczą Europejską 
Radę Budżetową. 

119 Sprawozdanie specjalne Trybunału Obrachunkowego nr 18/2015 pt. „Pomoc finansowa dla 
krajów znajdujących się w trudnej sytuacji”. 

120 Sprawozdanie specjalne Trybunału Obrachunkowego nr 17/2017 pt. „Interwencje Komisji 
w związku z greckim kryzysem finansowym”. 
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w ramach programów. Podkreślił także znaczenie przygotowywania solidnych 
umów o współpracy między Komisją a pozostałymi międzynarodowymi 
zainteresowanymi stronami zaangażowanymi w pomoc finansową, takimi jak EBC 
i MFW. W ramach niniejszego przeglądu Trybunał ustalił, że Komisja, EBC, EMS 
i europejskie urzędy nadzoru poczyniły postępy w tym zakresie. 

83 W sprawozdaniu specjalnym na temat unijnych wymogów dotyczących krajowych 
ram budżetowych121 Trybunał stwierdził, że ze względu na strukturę organizacyjną 
oraz mandat Europejskiej Rady Budżetowej istnieją nadal pewne obszary 
wymagające poprawy związane z niezależnością, a także, że Komisja może nie 
zastosować się do propozycji i zaleceń Europejskiej Rady Budżetowej bez podania 
stosownej przyczyny. 

Reakcje polityczne w celu usprawnienia zarządzania 
gospodarczego 

Główne osiągnięcia 

84 Pakt stabilności i wzrostu to zbiór przepisów obowiązujących od 1997 r.122, 
którego celem jest zapewnienie zdrowych finansów publicznych państw członkowskich 
UE oraz koordynacji ich polityk budżetowych poprzez ustanowienie progu dla 
narodowych deficytów publicznych i długu publicznego – tzw. kryteriów fiskalnych 
z Maastricht. 

o Pakt stabilności i wzrostu ma dwie części: 

— część zapobiegawczą, która polega na zapewnianiu zdrowej polityki 
budżetowej państw członkowskich UE oraz koordynacji tej polityki poprzez 
ustalanie parametrów i celów budżetowych; 

— część naprawczą, związaną z procedurą nadmiernego deficytu123, która 
została wprowadzona na podstawie traktatu z Maastricht w celu 

                                                      
121 Sprawozdanie specjalne Trybunału Obrachunkowego nr 22/2019 pt. „Unijne wymogi 

dotyczące krajowych ram budżetowych – konieczne jest ich dalsze wzmocnienie oraz lepsze 
monitorowanie stosowania”. 

122 Rezolucja Rady Europejskiej z Amsterdamu w sprawie paktu stabilności i wzrostu z dnia 
17 czerwca 1997 r. 

123 Art. 126 TFUE. 
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umożliwienia państwom członkowskim podejmowania odpowiednich działań 
politycznych z zamiarem korekty nadmiernego deficytu. Wiąże się to 
z wyznaczaniem bardziej rygorystycznych celów budżetowych w przypadku 
państw członkowskich, które przekraczają próg deficytu budżetowego lub 
pułap zadłużenia określone w pakcie stabilności i wzrostu (odpowiednio 3% 
i 60% PKB). Od czasu wprowadzenia procedury nadmiernego deficytu została 
ona wszczęta w 25 państwach członkowskich124. Dotychczas nie nałożono 
jednak żadnych kar finansowych. Wszystkie procedury nadmiernego deficytu 
zostały już zakończone, z wyjątkiem procedury prowadzonej w 2020 r. wobec 
Rumunii. 

o Sześciopak, przyjęty w 2011 r.125, oraz dwupak, przyjęty w 2013 r.126, wprowadziły 
szereg zmian w odniesieniu do paktu stabilności i wzrostu zarówno jeśli chodzi 
o jego część zapobiegawczą, jak i naprawczą. Na podstawie tych przepisów: 

— wprowadzono punkt odniesienia dotyczący rocznego wzrostu wydatków 
państw członkowskich, po skorygowaniu o działania po stronie dochodów; 

— ustanowiono europejski semestr jako narzędzie koordynacji monitorowania 
polityk budżetowych i gospodarczych w UE przyczyniające się do zwiększenia 
terminowości udzielania państwom członkowskim wskazówek odnośnie do 
ich polityk; 

— umożliwiono uruchamianie procedury nadmiernego deficytu wyłącznie 
w przypadku, gdy poziom nadmiernego zadłużenia nie obniża się 
w wystarczającym stopniu do wartości odniesienia (tj. 60% PKB); 

— utrzymano możliwość nakładania progresywnych sankcji finansowych 
w wysokości do 0,5% PKB danego państwa członkowskiego; 

— wprowadzono wspólny harmonogram budżetowy oraz korektę nadmiernego 
deficytu w państwach członkowskich strefy euro; 

                                                      
124 https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-

coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-
growth-pact/corrective-arm-excessive-deficit-procedure/excessive-deficit-procedures-
overview_en. 

125 Rozporządzenia (UE) nr 1173/2011, 1174/2011, 1175/2011, 1176/2011, 1177/2011 oraz 
dyrektywa 2011/85/UE. 

126 Rozporządzenia (UE) nr 472/2013 i 473/2013. 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/corrective-arm-excessive-deficit-procedure/excessive-deficit-procedures-overview_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/corrective-arm-excessive-deficit-procedure/excessive-deficit-procedures-overview_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/corrective-arm-excessive-deficit-procedure/excessive-deficit-procedures-overview_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/corrective-arm-excessive-deficit-procedure/excessive-deficit-procedures-overview_en
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— wprowadzono nowe przepisy dotyczące wzmocnienia nadzoru nad 
państwami stery euro prowadzonego w trakcie realizacji programów i po ich 
zakończeniu. 

85 Aby skorygować pewne niedociągnięcia występujące nadal w unijnych ramach 
zarządzania budżetem wzmocnionych na podstawie przepisów zawartych 
w sześciopaku, podpisano międzyrządowy Traktat o stabilności, koordynacji 
i zarządzaniu w unii gospodarczej i walutowej, a w szczególności jego tytuł III zwany 
paktem fiskalnym, który wszedł w życie w 2013 r. Polega on przede wszystkim na 
przyjęciu krajowych zasad budżetowych ściśle związanych z częścią zapobiegawczą 
paktu stabilności i wzrostu poprzez wprowadzenie w szczególności zasady 
zrównoważonego budżetu oraz automatycznego mechanizmu korygującego na 
szczeblu krajowym na wypadek naruszenia tej zasady. 

86 Europejski semestr to procedura ex ante polegająca na koordynacji polityki 
gospodarczej i budżetowej państw członkowskich UE, która została wprowadzona wraz 
z sześciopakiem w ramach szerzej zakrojonych reform unijnego zarządzania 
gospodarczego. Obejmuje ona ocenę polityki gospodarczej i budżetowej państw 
członkowskich oraz zalecenia w odniesieniu do tej polityki zgodnie z paktem 
stabilności i wzrostu, procedurą dotyczącą zakłóceń równowagi makroekonomicznej 
oraz unijną politykę na rzecz wzrostu i zatrudnienia. W europejskim semestrze udział 
biorą wszystkie państwa członkowskie z wyjątkiem państw uczestniczących 
w programie dostosowań makroekonomicznych, przy czym ów udział ma formę 
szczegółowego dialogu z Komisją na temat ich polityki gospodarczej. Głównym celem 
jest zapewnienie zrównoważonej polityki budżetowej, monitorowanie i korygowanie 
zakłóceń równowagi makroekonomicznej oraz wydawanie zaleceń dotyczących polityki 
strukturalnej w odniesieniu do wzrostu i zatrudnienia. 

87 W ramach sześciopaku wprowadzono procedurę dotyczącą zakłóceń równowagi 
makroekonomicznej. Ma ona na celu identyfikowanie występujących w państwach 
członkowskich UE zakłóceń równowagi makroekonomicznej, które mogą mieć 
negatywny wpływ na stabilność gospodarczą nie tylko tych państw członkowskich, ale 
też całej strefy euro lub całej UE, a także zapobieganie tym zakłóceniom i ewentualnie 
przeciwdziałanie im. Komisja opracowała tabelę głównych i pobocznych wskaźników 
zapasów i przepływów wraz z odpowiednimi wartościami progowymi, które 
pozwalają uzyskać informacje na temat zarówno krótko-, jak i długoterminowego 
pogorszenia się i nagromadzenia zakłóceń równowagi makroekonomicznej. 
W zależności od tego, czy któryś z progów został przekroczony, możliwe są trzy 
rezultaty dla danego państwa członkowskiego: 
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o brak zakłóceń równowagi makroekonomicznej, jeśli sytuacja makroekonomiczna 
jest prawidłowa; 

o zakłócenie równowagi makroekonomicznej, w następstwie którego wydawane są 
zalecenia dotyczące działań zapobiegawczych; lub 

o nadmierne zakłócenie równowagi makroekonomicznej, które ma negatywne 
skutki dla innych państw członkowskich i może prowadzić do uruchomienia 
procedury dotyczącej nadmiernego zakłócenia równowagi wiążącej się 
z wymogiem wdrożenia środków naprawczych. W przypadku ciągłego 
i wielokrotnego niestosowania się do zaleceń Rady możliwe jest nałożenie sankcji 
na dane państwo członkowskie strefy euro. Jak dotąd procedura dotycząca 
nadmiernego zakłócenia równowagi jeszcze nigdy nie została uruchomiona. 

88 Kluczową rolę w strefie euro podczas wychodzenia z kryzysu zadłużeniowego 
odegrał również EBC. Istotnym punktem zwrotnym pod względem zaufania do rynków 
i reagowania kryzysowego była deklaracja Prezesa EBC, Maria Draghiego, z 2012 r.127, 
że „EBC jest gotów zrobić wszystko, co w jego mocy, aby ochronić euro”. Za 
pośrednictwem programu bezwarunkowych transakcji monetarnych (transakcji OMT) 
EBC może w ramach otwartego rynku nabywać obligacje skarbowe państw strefy euro 
uczestniczących w programach dostosowań (EFSF, EMS). Program transakcji OMT 
został wprowadzony w celu zabezpieczenia prawidłowej transmisji i spójności polityki 
pieniężnej, a same transakcje są realizowane na podstawie specjalnych ram128. 
W następstwie zapewnień EBC co do podjęcia wszelkich możliwych działań oraz 
uruchomienia programu transakcji OMT spread rentowności obligacji skarbowych 
w strefie euro ustabilizował się. 

Postępy i kluczowe wyzwania 

89 W ramach kontroli dotyczących koordynacji polityki budżetowej129 Trybunał 
stwierdził, że zarządzanie gospodarcze na szczeblu UE staje się coraz bardziej 

                                                      
127 Przemówienie Maria Draghiego, Prezesa EBC, podczas konferencji Global Investment 

Conference w Londynie, 26 lipca 2012 r. 

128 Komunikat prasowy EBC „Szczegóły techniczne bezwarunkowych transakcji monetarnych”, 
6 września 2012 r. 

129 Sprawozdanie specjalne Trybunału Obrachunkowego nr 10/2016 pt. „Aby skutecznie 
wdrożyć procedurę nadmiernego deficytu, konieczne są dalsze usprawnienia”; 
sprawozdanie specjalne Trybunału Obrachunkowego nr 3/2018 pt. „Kontrola procedury 
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skomplikowane, a egzekwowanie przepisów jest bardzo trudne w praktyce i opiera 
się na znacznej swobodzie decyzyjnej i opinii eksperckiej Komisji, a także Rady. 
Trybunał stwierdził także, że przepisy dotyczące elastyczności, w przypadku stosowania 
ich łącznie, mogą nie prowadzić do utworzenia niezbędnych buforów fiskalnych 
i właściwej kombinacji polityki budżetowej i monetarnej w odpowiednim terminie, tak 
aby jednocześnie zapewnić stabilność i wzrost. Ponadto dług publiczny w niektórych 
państwach członkowskich nadal utrzymuje się na wysokim poziomie. 

90 Przeprowadzona przez Trybunał w 2018 r. kontrola procedury dotyczącej 
zakłóceń równowagi makroekonomicznej wykazała, że procedura ta jest zasadniczo 
dobrze opracowana i opiera się na wysokiej jakości analizie. Trybunał zwrócił jednak 
uwagę na wyzwania związane z realizacją aspektu egzekwowania procedury oraz na 
powiązane z tym kwestie polityczne, jakie pojawiają się podczas wdrażania takich ram 
proceduralnych. Co więcej, w sprawozdaniu Komisji z 2019 r. przedkładanym w ramach 
mechanizmu ostrzegania130, dotyczącym zakłóceń równowagi makroekonomicznej 
państw członkowskich, wykazano istnienie trwałych lub nowych zakłóceń równowagi 
makroekonomicznej w istotnych obszarach, takich jak zadłużenie sektora prywatnego 
i publicznego, międzynarodowe pozycje inwestycyjne, rynek mieszkaniowy oraz 
poziom bezrobocia w niektórych państwach członkowskich. 

91 Przeprowadzona przez Trybunał kontrola dotycząca europejskiego semestru 
potwierdziła, że w ramach tego procesu wydawane są istotne zalecenia dla 
poszczególnych krajów dotyczące osiągania celów budżetowych w średniej 
perspektywie, przeciwdziałania zakłóceniom równowagi makroekonomicznej oraz 
innych niezbędnych reform strukturalnych. Niemniej jednak pomimo odnotowania 
„pewnych postępów” we wdrażaniu w przypadku ponad dwóch trzecich zaleceń dla 
poszczególnych krajów niski odsetek zaleceń wdrożonych w pełni przez państwa 
członkowskie świadczy o konieczności podejmowania dalszych działań w celu 
przyspieszenia procesu wdrażania ważnych i niezbędnych reform. Największa 
odpowiedzialność w tym zakresie spoczywa na szczeblu krajowym. 

                                                      
dotyczącej zakłóceń równowagi makroekonomicznej”; sprawozdanie specjalne Trybunału 
Obrachunkowego nr 18/2018 pt. „Czy osiągnięto główny cel części zapobiegawczej paktu 
stabilności i wzrostu?”; sprawozdanie specjalne Trybunału Obrachunkowego nr 22/2019 pt. 
„Unijne wymogi dotyczące krajowych ram budżetowych – konieczne jest ich dalsze 
wzmocnienie oraz lepsze monitorowanie stosowania”. 

130 Sprawozdanie Komisji – Sprawozdanie przedkładane w ramach mechanizmu ostrzegania na 
2019 r. (przygotowane zgodnie z art. 3 i 4 rozporządzenia (UE) nr 1176/2011 w sprawie 
zapobiegania zakłóceniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowania); COM(2018) 
758 final. 
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92 Wszystkie wspomniane kontrole uwydatniają wspólny aspekt wyzwań, z jakimi 
trzeba się zmierzyć, a także potrzebę pełnego wykorzystania wszystkich procedur 
monitorowania dostępnych na szczeblu unijnym w celu zwiększenia skuteczności 
koordynacji na poziomie UE. 
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Skutki kryzysu związanego z pandemią 
COVID-19 i początkowa reakcja 
polityczna UE  
93 Kiedy w marcu 2020 r. Europę dotknęła pandemia COVID-19, kontekst 
gospodarczy UE uległ znacznej zmianie. COVID-19 stanowi poważne zagrożenie dla 
zdrowia publicznego w UE, a wprowadzone środki izolacji wywołały ogromny wstrząs 
gospodarczy (w załączniku III w pierwszej kolumnie przedstawiono koszty kryzysów 
finansowych i zadłużeniowych w latach 2008–2017, a w drugiej kolumnie podano 
wstępny koszt (częściowo oszacowany) działań podjętych w reakcji na pandemię 
COVID-19).  

94 Środki zdrowotne i środki izolacji wprowadzone w związku z COVID-19 
spowodowały zakłócenia w produkcji, usługach oraz w globalnych łańcuchach dostaw 
i miały negatywny wpływ na kluczowe sektory, takie jak turystyka, transport i handel. 
Z prognoz Komisji wynika, że w 2020 r. PKB UE spadnie o 7,4% (7,7% w przypadku 
strefy euro), co oznacza spadek większy niż ten, który nastąpił podczas kryzysu 
finansowego i zadłużeniowego w latach 2008–2012. Następnie w 2021 r. ponownie 
wzrośnie on o 6% (6,3% w przypadku strefy euro)131. 

Sektor finansowy 

Początkowe skutki kryzysu związanego z COVID-19 

95 W porównaniu z poprzednimi kryzysami w obliczu sytuacji kryzysowej związanej 
z COVID-19 banki były lepiej przygotowane pod kątem dokapitalizowania i zarządzania 
płynnością. Środki izolacji doprowadziły do znacznej utraty przychodów 
przedsiębiorstw, a także do zwiększenia zapotrzebowania na pożyczki i wzrostu 
ryzyka zalegania ze spłatą kredytów przez przedsiębiorstwa. Ponadto wyższa stopa 
bezrobocia (zob. rys. 8) może prowadzić do zaległości w spłacie pożyczek i kredytów 
hipotecznych, co z kolei może mieć negatywny wpływ na ceny nieruchomości. 

                                                      
131 Prognoza gospodarcza z wiosny 2020 r.: głęboka i niejednakowo przebiegająca recesja oraz 

niepewne ożywienie gospodarcze, Komisja Europejska, 6 maja 2020 r. 
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Rys. 8 – Stopa bezrobocia (liczba osób bezrobotnych wyrażona jako 
odsetek ogółu siły roboczej w wieku 15–74 lat, 2001–2021) 

 
Źródło: Eurostat i prognoza gospodarcza Komisji Europejskiej z wiosny 2020 r. 

96 W konsekwencji w ciągu najbliższych kilku lat banki prawdopodobnie będą 
narażone na wyższe wolumeny kredytów zagrożonych, a także na straty wynikające 
z konieczności restrukturyzacji zadłużenia prywatnego. Na podstawie wstępnych 
szacunków, w których nie uwzględniono wpływu środków politycznych, EUNB 
oczekuje, że średni wskaźnik pokrycia kredytów zagrożonych osiągnie poziomy 
podobne do tych obserwowanych podczas wychodzenia z kryzysu z lat 2008–2012132. 

97 Niezmiernie ważne jest, aby w razie potrzeby odpowiednie mechanizmy były 
w stanie spełniać swoją rolę, zwłaszcza w kontekście kryzysu będącego następstwem 
wybuchu pandemii COVID-19. Zakres, w jakim banki zostaną dotknięte obecnym 
kryzysem, będzie w największym stopniu zależał od przebiegu kryzysu i późniejszego 
ożywienia gospodarczego, jak również od ilości kapitału, jakim banki dysponowały 
przed kryzysem, poziomu narażenia banków ze strony sektorów najbardziej 
dotkniętych kryzysem oraz powiązanego poziomu wsparcia ze środków publicznych na 
rzecz gospodarki realnej. 

98 Pandemia spowodowała wysoką zmienność na rynkach kapitałowych oraz 
spotęgowała spłaszczanie się krzywej swapu euro (swapy służą do zabezpieczania 

                                                      
132 „The EU banking sector: first insights into the COVID-19 impacts”, EUNB, 25 maja 2020 r. 

0

2

4

6

8

10

12

14

2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021

Be
zr

ob
oc

ie
 (%

 c
ał

ko
w

ite
j s

iły
 ro

bo
cz

ej
)

UE-27 (wartość zarejestrowana) Strefa euro-19 (wartość zarejestrowana)

UE-27 (prognoza) Strefa euro-19 (prognoza)



 60 

 

przed ryzykiem stopy procentowej, a krzywa swapu może wskazywać oczekiwane 
zmiany stóp procentowych), przy jednoczesnym znacznym spadku wartości rynkowej 
aktywów finansowych i wzroście wartości rynkowej długoterminowych zobowiązań 
ubezpieczeniowych i zobowiązań z tytułu zdefiniowanych świadczeń emerytalnych, co 
oznacza negatywne implikacje dla sektora ubezpieczeń i emerytur. Jak wskazują 
wyniki przeprowadzonego niedawno testu warunków skrajnych w sektorze 
ubezpieczeń133, w większości zakładów ubezpieczeń wskaźniki wypłacalności były 
adekwatne w ramach testowanych scenariuszy rynkowych. Jeśli z kolei chodzi 
o fundusze emerytalne, określane mianem instytucji pracowniczych programów 
emerytalnych, w 2019 r. odnotowano wprawdzie nieco wyższe wskaźniki pokrycia 
(aktywa w stosunku do zobowiązań), jednak sektor ten zmaga się z utrzymującymi się 
od długiego czasu niskimi stopami procentowymi i niskimi stopami zwrotu, co miało 
negatywny wpływ na rentowność inwestycji i wycenę zobowiązań z tytułu 
zdefiniowanych świadczeń134. 

99 ERRS, ESMA i EIOPA wezwały do podjęcia działań w celu wyeliminowania słabości 
systemowych związanych z pandemią COVID-19135. W szczególności ESMA 
poinformowała, że duża zmienność i związane z nią problemy z wyceną spowodowane 
pandemią COVID-19 doprowadziły do zaburzenia płynności w niektórych segmentach 
sektora funduszy inwestycyjnych. ESMA wyraziła również swoje poparcie dla zalecenia 
ERRS w sprawie ukierunkowanych działań nadzorczych właściwych organów krajowych 
w odniesieniu do funduszy inwestycyjnych o znacznej ekspozycji w obszarze papierów 
dłużnych przedsiębiorstw i nieruchomości, a także podkreśliła znaczenie terminowego 
i skutecznego wykorzystania narzędzi zarządzania płynnością przez fundusze 
inwestycyjne o ekspozycji na aktywa o mniejszej płynności. EIOPA podjęła ponadto 
szereg działań136: opublikowała na przykład oświadczenie na temat wypłaty dywidend 
i polityki w zakresie wynagrodzenia zmiennego w kontekście pandemii COVID-19 oraz 
wezwała ubezpieczycieli i pośredników, by poczynili kroki w celu zniwelowania wpływu 
pandemii na konsumentów. Jeśli z kolei chodzi o instytucje pracownicze programów 
emerytalnych (IORP), EIOPA podkreśliła, że należy zwrócić uwagę na to, jaki wpływ 
pandemia wywrze na fundusze emerytalne z perspektywy ich ciągłości działania, 
zwłaszcza w zakresie wypłaty świadczeń i przekazywanych składek oraz wpływu na 
                                                      
133 „2018 insurance stress test report”, EIOPA, s. 6. 

134 „2017 IORP Stress Test Report”, EIOPA, 13 grudnia 2017 r., pkt 243 i 235; „2019 IORP Stress 
Test Report”, 19/673, EIOPA, 17 grudnia 2019 r., s. 15–48. 

135 https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-158-
2232_statement_esrb_recommendation.pdf. 

136 Pełen wykaz środków podjętych przez EIOPA w odpowiedzi na pandemię COVID-19 można 
znaleźć na stronie https://www.eiopa.europa.eu/browse/covid-19-measures. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-158-2232_statement_esrb_recommendation.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-158-2232_statement_esrb_recommendation.pdf
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poziom płynności i finansowania, a także na to, jakie negatywne skutki długofalowe dla 
członków programów emerytalnych może przynieść decyzja o sięgnięciu po 
zaoszczędzone w ramach tych programów środki lub zmiana wariantu inwestycyjnego 
w niedogodnym momencie. 

Wstępne reakcje UE  

100 Organy krajowe szybko podjęły decyzje o uwolnieniu buforów antycyklicznych 
i innych makroostrożnościowych buforów kapitałowych, co zwiększyło zdolność 
banków do udzielania pożyczek dla gospodarki realnej i pokrywania przez nie 
nieoczekiwanych strat (zob. załącznik IV i załącznik V). UE i organy krajowe podjęły 
również inne środki w celu zwiększenia zdolności banków do udzielania pożyczek, 
w tym tymczasowe obniżenie wymogów kapitałowych i płynnościowych, wydłużenie 
okresu obowiązywania przepisów przejściowych mających na celu zniwelowanie 
wpływu zwiększonego tworzenia rezerw zgodnie z MSSF 9 na kapitał regulacyjny oraz 
bardziej elastyczne podejście regulacyjne do kredytów objętych gwarancjami 
publicznymi137. Organy nadzoru ponoszą również nadal odpowiedzialność za 
monitorowanie ryzyka kredytowego banków, poziomu utraty wartości oraz kredytów 
zagrożonych i ich wpływu. Jest to niezbędne, aby zapewnić szybkie wykrywanie 
banków znajdujących się na progu upadłości lub zagrożonych upadłością. 

101 Aby zapewnić większą zdolność do pokrywania strat podczas kryzysu 
pandemicznego, EBC zwrócił się do banków o niewypłacanie dywidend co najmniej do 
października 2020 r. 

102 Aby zapewnić równowagę między potrzebą zapewnienia możliwości 
przeprowadzenia skutecznej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji wszystkich 
banków oraz potrzebą pomocy dla sektora w czasach kryzysu, Jednolita Rada ds. 
Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji podjęła decyzję o odroczeniu 
konieczności przekazania pewnych informacji, danych lub sprawozdań przez banki 
w ramach cyklu planowania restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji na 2020 r. 
Utrzymała jednak wymóg przedstawienia najważniejszych, standardowych 
sprawozdań, na podstawie których obliczane są wymogi w zakresie MREL. Jednolita 
Rada zadeklarowała również, że przyjmie perspektywiczne podejście w stosunku do 
banków mających trudności w osiągnięciu celów w zakresie MREL, zanim nowe decyzje 

                                                      
137 „Banking package to facilitate lending to households and businesses in the EU”, Komisja 

Europejska, 28 kwietnia 2020 r. 
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nie wejdą w życie. Ogłosiła ponadto, że tymczasowo obniży wymogi w zakresie MREL 
w przypadku banków mających trudności w osiągnięciu wartości docelowych138. 

103 W dniu 28 kwietnia Komisja wydała komunikat wyjaśniający139, w którym 
potwierdziła elastyczność przepisów, zgodnie z zaleceniami komitetu bazylejskiego, 
w tym elastyczność w zakresie publicznych i prywatnych moratoriów dotyczących 
spłaty kredytów140 oraz środków nadzoru, co pozwoliło bankom na tymczasowe 
korzystanie z buforów płynnościowych i kapitałowych. 

104 Komisja zaproponowała również szereg zmian do CRR dotyczących 
wyjątkowych środków tymczasowych, które obejmują przedłużenie o dwa lata 
obecnych rozwiązań przejściowych dotyczących zniwelowania wpływu wprowadzenia 
MSSF 9 na kapitał regulacyjny banków oraz odroczenie o rok nowych wymogów 
dotyczących wskaźnika dźwigni określonych w zmienionym rozporządzeniu w sprawie 
wymogów kapitałowych (CRR II)141. 

105 Europejskie urzędy nadzoru i SSM podejmują różne działania i wydają wytyczne 
dotyczące koordynacji skierowane do właściwych organów w państwach 
członkowskich odpowiedzialnych za poszczególne sektory w ramach systemu 
finansowego. Komisja wskazała, że europejskie urzędy nadzoru muszą dopilnować, 
aby w przypadku stosowania przez właściwe organy krajowe elastycznego podejścia 
w różnych państwach członkowskich było ono mimo wszystko stosowane spójnie 
i nie tworzyło nieuczciwych warunków działania na rynku wewnętrznym142. 

                                                      
138 Blog Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji z 1 kwietnia, 

8 kwietnia i 17 czerwca 2020 r. oraz wystąpienie członka zarządu Jednolitej Rady Sebastiano 
Lavioli na konferencji instytucji finansowych w dniu 2 czerwca 2020 r. 

139 „Coronavirus Response: Commission adopts banking package to facilitate lending to 
households and businesses in the EU”, Komisja Europejska, 28 kwietnia 2020 r. 

140 Wytyczne EUNB w sprawie traktowania moratoriów publicznych i prywatnych w świetle 
środków wprowadzonych w związku z COVID-19, 2 kwietnia 2020 r. 

141 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/876 z dnia 20 maja 2019 r. 
zmieniające rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do wskaźnika dźwigni, 
wskaźnika stabilnego finansowania netto, wymogów w zakresie funduszy własnych 
i zobowiązań kwalifikowalnych, ryzyka kredytowego kontrahenta, ryzyka rynkowego, 
ekspozycji wobec kontrahentów centralnych, ekspozycji wobec przedsiębiorstw zbiorowego 
inwestowania, dużych ekspozycji, wymogów dotyczących sprawozdawczości i ujawniania 
informacji, a także rozporządzenie (UE) nr 648/2012. 

142 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0169&rid=2. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0169&rid=2


 63 

 

Polityka budżetowa i gospodarcza 

Początkowe skutki kryzysu związanego z pandemią COVID-19 

106 Kryzys związany z pandemią COVID-19 spowoduje znaczne pogłębienie się 
deficytu budżetowego (zob. rys. 9) i długu publicznego (zob. rys. 10), ponieważ 
wywiera on dużą presję na wydatki i dochody publiczne w państwach członkowskich. 
W szczególności rządy podjęły działania mające na celu ratowanie podmiotów 
gospodarczych o znaczeniu systemowym, wsparcie dla przedsiębiorstw i zapewnienie 
ogólnej pomocy socjalnej. Ponadto wsparcie kredytowe dla przedsiębiorstw, które jest 
zabezpieczone gwarancjami zarówno państw członkowskich, jak i UE, może 
spowodowaćwzrost wydatków budżetowych w perspektywie średnioterminowej. 
Kryzys może zatem wywierać zróżnicowany wpływ na państwa członkowskie i pogłębić 
rozbieżności między nimi (zdaniem Komisji różnice te znajdą odzwierciedlenie w fakcie, 
że w niektórych państwach członkowskich recesja wyniesie blisko 10%, podczas gdy 
średnia szacowana jest na 6–7,5%)143. 

107 Realizowany przez EBC program zakupu aktywów zapewnia właściwy 
mechanizm transmisji polityki pieniężnej. Potwierdzona kwalifikowalność wszystkich 
państw członkowskich do linii kredytowych EMS daje również pewność, że w razie 
potrzeby państwa otrzymają wsparcie pozwalające częściowo złagodzić tę presję. 

                                                      
143 „Decydujący moment dla Europy: naprawa i przygotowanie na następną generację”, 

COM(2020) 456 final, 27 maja 2020 r., s. 3. 
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Rys. 9 – Deficyt (-) i nadwyżka (+), sektor instytucji rządowych 
i samorządowych (jako procent PKB, 2001–2021) 

 
Źródło: Eurostat i prognoza gospodarcza Komisji Europejskiej z wiosny 2020 r. 

 

Rys. 10 – Dług brutto, sektor instytucji rządowych i samorządowych (jako 
procent PKB, 2001–2021) 

 
Źródło: Eurostat i prognoza gospodarcza Komisji Europejskiej z wiosny 2020 r. 
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108 Zmiana wyceny obligacji skarbowych, do której może dojść za sprawą 
niepewności w trakcie kryzysu i po jego zakończeniu, może mieć negatywny wpływ 
na banki narażone na ryzyko, odbijając się na ich rentowności lub nawet na ich 
prawidłowym funkcjonowaniu. Ryzyko jest największe w tych państwach 
członkowskich, które dysponują mniejszą przestrzenią fiskalną. 

Wstępne reakcje UE  

109 Aby sprostać nowej rzeczywistości gospodarczej, UE zapewniła państwom 
członkowskim wsparcie budżetowe i gospodarcze za pośrednictwem różnych 
instrumentów gospodarczych i budżetowych w celu przyspieszenia odbudowy 
i przywrócenia wzrostu. 

110 W ciągu ostatnich kilku miesięcy miały miejsce ważne wydarzenia istotne dla 
koordynacji budżetowej i gospodarczej na poziomie UE oraz dla europejskiego 
semestru: 

o uruchomienie ogólnej klauzuli wyjścia w ramach paktu stabilności i wzrostu – 
umożliwienie państwom członkowskim odstąpienia od wymogów przewidzianych 
w części zapobiegawczej paktu stabilności i wzrostu (tj. osiągnięcie 
średniookresowego celu budżetowego lub obranie ścieżki dostosowania 
prowadzącej do jego osiągnięcia) oraz umożliwienie Komisji wydania zalecenia 
w sprawie wydłużenia terminu korekty nadmiernego deficytu przez państwa 
członkowskie w ramach części naprawczej (tj. procedury nadmiernego deficytu); 

o uruchomienie przez państwa członkowskie krajowych klauzul wyjścia – 
umożliwienie państwom członkowskim zawieszenia ograniczeń określonych w ich 
krajowych ramach budżetowych w obliczu poważnego pogorszenia się 
koniunktury gospodarczej i w innych wyjątkowych okolicznościach; 

o nowe wytyczne Komisji dotyczące programów stabilności i konwergencji na 
2020 r. – zharmonizowanie formatu i treści programów stabilności i konwergencji 
w obecnym cyklu na 2020 r. 

111 Ponadto UE przewidziała nowe instrumenty budżetowe mające na celu 
wsparcie odbudowy państw członkowskich oraz ochronę rynku wewnętrznego UE 
i stabilności euro. Obejmują one w szczególności narzędzie Next Generation EU 
o wartości 750 mld euro, którego głównym elementem jest nowy unijny Instrument na 
rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz trojakiego rodzaju zabezpieczenia 
o łącznej wartości 540 mld euro (zob. załącznik IV). 
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112 W celu ochrony spójności jednolitego rynku UE i zapewnienia 
konkurencyjnych i równych warunków działania Komisja zaproponowała144 kilka 
inicjatyw, takich jak grupa zadaniowa ds. egzekwowania przepisów dotyczących 
jednolitego rynku, instrument wsparcia wypłacalności, pakt o migracji i azylu, 
Instrument na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz strategia farmaceutyczna. Ponadto 
UE dostosowała zasady pomocy państwa, przyjmując w dniu 19 marca 2020 r.145 nowe 
tymczasowe ramy środków pomocy państwa i przedłużając okres ich obwiązywania 
w dniu 3 kwietnia146 (zob. załącznik IV). Zatwierdzono i uruchomiono również szereg 
innych instrumentów, które mogą przyczynić się do odbudowy, takich jak europejski 
instrument tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia ryzyka bezrobocia w związku 
z sytuacją nadzwyczajną (SURE) oraz wsparcie z tytułu kryzysu pandemicznego 
w ramach EMS (zob. załącznik IV). 

113 Na szczeblu krajowym podjęto również liczne środki o charakterze budżetowym 
i gospodarczym. Szacuje się, że dotychczas zapewnione środki wsparcia budżetowego 
stanowią ponad 3% PKB UE-27, a środki mające na celu zapewnienie wsparcia 
płynności sektorów i przedsiębiorstw borykających się z trudnościami stanowią ponad 
16% PKB UE-27147. Zgodnie z European Fiscal Monitor większość państw 
członkowskich zwiększy swoje wydatki o około 1,6% PKB i zapewni ulgi podatkowe 
na kolejne 1,4% PKB w ramach swojej reakcji budżetowej. Aby uzyskać więcej 
informacji na temat środków krajowych podjętych w odpowiedzi na kryzys związany 
z COVID-19, zob. załącznik V. 

114 15 kwietnia 2020 r. przewodniczący Rady i przewodnicząca Komisji przedstawili 
wspólny europejski plan działania prowadzący do zniesienia środków 
powstrzymujących rozprzestrzenianie się COVID-19148. W planie tym podkreślono 
cztery kluczowe obszary działania w ramach rozwiązań na przyszłość: 

                                                      
144 „Decydujący moment dla Europy: naprawa i przygotowanie na następną generację”, 

COM(2020) 456 final, 27 maja 2020 r., s. 14–18. 

145 „Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście 
trwającej epidemii COVID-19”, Komisja Europejska, C(2020) 1863 final. 

146 „Zmiany w tymczasowych ramach środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki 
w kontekście trwającej epidemii COVID-19”, Komisja Europejska, C(2020) 2215 final. 

147 Sprawozdanie dotyczące kompleksowej reakcji polityki gospodarczej na pandemię COVID-
19, Eurogrupa, 9 kwietnia 2020 r. 

148 „Plan odbudowy – ku bardziej odpornej, zrównoważonej i sprawiedliwej Europie”, Komisja 
Europejska i Rada Europejska, 15 kwietnia 2020 r. 
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o środki mające przywrócić funkcjonowanie jednolitego rynku, 

o większe starania na rzecz pobudzenia inwestycji, 

o działania globalne, zwłaszcza w bezpośrednim sąsiedztwie UE, 

o funkcjonujący system zarządzania na szczeblu unijnym i krajowym. 
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Uwagi końcowe 

115 Kryzys finansowy, kryzys gospodarczy i kryzys zadłużeniowy, które miały 
miejsce w latach 2008–2012, wywarły długofalowy wpływ na wzrost gospodarczy 
i stabilność budżetową w UE. 

116 System finansowy UE charakteryzował się wówczas słabym nadzorem, a także 
problemami takimi jak słaba współpraca w zakresie działalności transgranicznej 
banków i związanego z nią ryzyka, nieodpowiednie zasady oceny ryzyka 
i niewystarczające wymogi kapitałowe oraz brak ram zarządzania kryzysowego dla 
dużych banków (pkt 08–09). 

117 Kryzys finansowy z 2008 r. niedługo później przerodził się w kryzys 
zadłużeniowy. Spadek przychodów podatkowych, środki pomocy państwa mające na 
celu wsparcie banków i bodźce fiskalne pomogły ustabilizować gospodarkę na 
wczesnym etapie kryzysu, ale doprowadziły do znacznego nawarstwienia się długu 
publicznego. Czynniki te, jak również niekompletna struktura instytucjonalna strefy 
euro, wywarły presję na rentowność obligacji skarbowych i ratingi kredytowe 
niektórych państw członkowskich, a kryzys zadłużeniowy rozprzestrzenił się w sektorze 
bankowym i szerzej pojętej gospodarce (pkt 11–16). 

118 Aby przezwyciężyć te słabości i przyczynić się do stworzenia silniejszego 
i bardziej odpornego systemu finansowego, UE wzmocniła swoje ramy instytucjonalne 

i regulacyjne: ustanowiono organy nadzoru na szczeblu UE; zaostrzono mikro‐ 
i makroostrożnościowe uregulowania dla banków i ich organów nadzoru; przyjęto 
nowe ramy zarządzania kryzysowego dla banków znajdujących się na progu upadłości 
lub zagrożonych upadłością; zainicjowano unię bankową i unię rynków kapitałowych 
(pkt 18–25). 

119 Środki podjęte w następstwie kryzysu finansowego i zadłużeniowego 
doprowadziły do: 

o lepszego uregulowania systemu finansowego – wprowadzono ściślejsze 
uregulowania i nadzór w odpowiedzi na ryzyko efektu domina i inne czynniki 
ryzyka dla banków i pośredników finansowych niebędących bankami  
(pkt 37, 45–46); 

o powstania systemu bankowego o lepszych buforach kapitałowych 

i płynnościowych oraz większych możliwościach umorzenia lub konwersji długu. 



 69 

 

Unia bankowa i EUNB przyczyniają się do zniwelowania ryzyka zagrażającego 
stabilności finansowej (pkt 38–43); 

o większej koordynacji polityki gospodarczej i budżetów krajowych – europejski 
semestr, na który składają się zmodyfikowany pakt stabilności i wzrostu, 
procedura dotycząca zakłóceń równowagi makroekonomicznej oraz unijna 
polityka na rzecz zatrudnienia i wzrostu gospodarczego, pozwala na szeroko 
zakrojoną koordynację polityki gospodarczej w całej UE przy jednoczesnym 
zwróceniu większej uwagi na poziomy zadłużenia (pkt 78–89). 

120 Pozostają jednak wyzwania i niedociągnięcia, wśród których wymienić należy 
niską rentowność banków, wysoki poziom kredytów zagrożonych w niektórych 
państwach członkowskich, a także wysoką koncentrację zaangażowania w dług 
państwowy utrzymującą się w niektórych bankach (pkt 49–62). 

121 Kryzys ujawnił słabości w innych sektorach systemu finansowego, w tym 
w sektorze ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, u innych pośredników finansowych 
niebędących bankami, w funduszach inwestycyjnych i infrastrukturze rynku  
(pkt 63–70). Opracowano także szereg rozwiązań politycznych w celu ograniczenia 
ryzyka, które w przyszłości mogłoby mieć źródło w tych sektorach, zwłaszcza 
w przypadku dużych podmiotów gospodarczych o znaczeniu systemowym. 

122 Bieżące wyzwania obejmują konieczność dokończenia budowy unii bankowej 
(pkt 33–37) i unii rynków kapitałowych (pkt 74–76), niewystarczające tempo 
konwergencji gospodarczej między państwami członkowskimi, ograniczenia związane 
z działaniem organów UE, niedociągnięcia w wielopoziomowej współpracy między UE 
a organami krajowymi, niedociągnięcia w procesie rozliczalności oraz osłabienie 
sytuacji budżetowej w większości państw członkowskich. Wiele z tych kwestii zostało 
poruszonych w opublikowanych ostatnio sprawozdaniach Trybunału (pkt 27–33  
i 49–77). 

123 Kontrole Trybunału dotyczące procedury nadmiernego deficytu, części 
zapobiegawczej paktu stabilności i wzrostu, procedury dotyczącej zakłóceń równowagi 
makroekonomicznej oraz europejskiego semestru wykazały, że w kontekście unijnych 
procesów koordynacji powstają solidne oceny i wydawane są odpowiednie zalecenia. 
Mimo że w przypadku ponad dwóch trzecich zaleceń dla poszczególnych krajów z lat 
2011–2018 odnotowano co najmniej „pewne postępy”, wyzwaniem pozostaje niski 
odsetek zaleceń w pełni wdrożonych przez państwa członkowskie. Największa 
odpowiedzialność w tym względzie spoczywa na szczeblu krajowym (pkt 90–93). 
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124 W 2020 r. UE znalazła się w nowym kryzysie na skutek wybuchu pandemii 
COVID-19, który to kryzys wpłynął na produkcję, łańcuchy dostaw i konsumpcję oraz 
zaczął wywierać presję na finanse publiczne. Pierwszą reakcją było podjęcie środków 
w ramach polityki pieniężnej, budżetowej i ostrożnościowej w celu ochrony sektora 
finansowego przed skutkami gospodarczymi, co zapobiegło przekształceniu się kryzysu 
gospodarczego w kryzys finansowy (pkt 94–100). 

125 Z przeglądu przeprowadzonego przez Trybunał wynika, że obecnie UE 
dysponuje lepszym zestawem narzędzi do radzenia sobie z kryzysem. Obecny kryzys 
ma jednak inny charakter, może mieć większe rozmiary, w zależności od wielkości 
recesji i szybkości odbicia gospodarczego, a ponadto wiąże się z wysokim poziomem 
niepewności co do sposobu przezwyciężenia zagrożeń dla zdrowia, które leżą u jego 
źródeł. Wnioski wyciągnięte z kryzysu w latach 2008–2012 pokazują, że: 

o koszty kryzysu są znaczące i wywierają nadzwyczajną presję na finanse publiczne, 
co wiąże się z ryzykiem trójstronnego efektu rozprzestrzenienia się na sektor 
gospodarki, sektor zadłużenia państwa i sektor finansowy; 

o zdecydowana, wspólna reakcja UE, uzupełniona o skoordynowaną politykę 
gospodarczą i budżetową oraz solidną politykę pieniężną, przynosi dobre rezultaty 
w zarządzaniu kryzysem i jego przezwyciężaniu oraz przyczynia się do ożywienia 
gospodarczego; 

o dla wyjścia z kryzysu i powrotu na ścieżkę wzrostu gospodarczego kluczowe 
znaczenie mają: silny jednolity rynek, spójność, solidarność i zrównoważony 
rozwój gospodarczy oraz przywrócenie inwestycji i wsparcie dla przedsiębiorstw. 

126 Dzięki wnioskom wyciągniętym z kryzysu finansowego i kryzysu zadłużeniowego 
banki są obecnie w znacznie większym stopniu nadzorowane pod kątem swoich 
operacji i dysponują większymi buforami kapitałowymi i płynnościowymi na pokrycie 
ewentualnych strat. Ogólnie rzecz biorąc, unia bankowa i EUNB przyczyniają się do 
zniwelowania ryzyka zagrażającego stabilności finansowej. Zyski nadal były jednak 
ograniczone, a ekspozycja na dług państwowy jest wciąż wysoka, podobnie jak poziom 
kredytów zagrożonych. W zależności od czasu trwania i rozmiarów recesji 
spowodowanej kryzysem związanym z pandemią COVID-19 straty kredytowe mogą 
sprawić, że system finansowy stanie się bardziej niestabilny (pkt 100–108). 

127 Uruchomienie ogólnej klauzuli wyjścia w ramach paktu stabilności i wzrostu 
pozwala wszystkim państwom członkowskim na niezwłoczne wdrażanie działań 
wspierających w ramach polityki budżetowej. Państwa, w których w chwili 
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rozpoczęcia kryzysu poziom długu publicznego był już wysoki, mogą jednak stanąć 
w obliczu większego ryzyka (pkt 109–114). Zgodnie z prognozą Komisji z wiosny 
2020 r. kryzys związany z COVID-19 grozi dalszym pogłębianiem się różnic 
gospodarczych w UE. Skutki pandemii są bowiem różne w poszczególnych państwach 
członkowskich. Ogólnie o ich wpływie decydują czynniki takie jak przebieg kryzysu 
w obszarze zdrowia, wielkość sektora turystycznego czy możliwość podejmowania 
dyskrecjonalnych działań w ramach polityki budżetowej. Pogłębianie się różnic 
gospodarczych może wywołać zakłócenia na rynku wewnętrznym. Przezwyciężenie 
kryzysu związanego z pandemią COVID-19 będzie wymagało dalszych działań na 
płaszczyźnie instytucjonalnej i politycznej.  

Niniejszy przegląd został przyjęty przez Izbę IV, której przewodniczy Alex 
BRENNINKMEIJER, członek Trybunału Obrachunkowego, na posiedzeniu 
w Luksemburgu w dniu 8 września 2020 r. 

W imieniu Europejskiego 
Trybunału Obrachunkowego 

 

Klaus-Heiner LEHNE 
Prezes  
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Załączniki 

Załącznik I – Podobieństwa między trzema europejskimi 
urzędami nadzoru 

01 Trzy europejskie urzędy nadzoru (EUNB, ESMA i EIOPA) zastąpiły istniejące 
wcześniej tzw. komitety poziomu 3. Wykazują one pewne podobieństwa w zakresie 
zarządzania, celów i funkcji (zob. rys. 1): 

o zarządzanie: zarządzane przez Radę Organów Nadzoru, która podejmuje 
wszystkie decyzje dotyczące polityki. Składa się ona z przewodniczącego danego 
europejskiego urzędu nadzoru, przedstawiciela każdego z 27 państw 
członkowskich oraz innych członków (bez prawa głosu); 

o cele: przyczynianie się do zapewniania w perspektywie krótko-, średnio- 
i długoterminowej stabilności systemu finansowego; polepszenie funkcjonowania 
rynku wewnętrznego; zapewnianie integralności, przejrzystości, efektywności 
i prawidłowego funkcjonowania rynków finansowych; wzmocnienie 
międzynarodowej koordynacji w zakresie nadzoru finansowego; zapobieganie 
arbitrażowi regulacyjnemu; wzmocnienie ochrony klientów i inwestorów; 

o podstawowe funkcje: przeprowadzanie analiz ryzyka i regularne opracowywanie 
tablic wskaźników ryzyka, sprawozdań statystycznych i innych dokumentów 
programowych, które służą również do zwracania uwagi ERRS na wszelkie rodzaje 
ryzyka systemowego; opracowywanie strategii i jednolitych zbiorów przepisów 
zawierających standardy techniczne i regulacyjne do rozporządzeń delegowanych 
Komisji (przepisy 2. stopnia) oraz opracowywanie wytycznych i dokumentów 
zawierających pytania i odpowiedzi (standardy 3. i 4. stopnia); 

o konwergencja: aby stworzyć wspólne ramy nadzoru dla krajowych organów 
nadzoru, europejskie urzędy nadzoru wydają wytyczne, opinie oraz dokumenty 
z pytaniami i odpowiedziami, przeprowadzają przeglądy partnerskie w celu oceny 
krajowych praktyk nadzoru, prowadzą mediacje między właściwymi organami 
krajowymi i podejmują działania w przypadku naruszenia prawa Unii; 

o gromadzenie danych i rozpowszechnianie informacji: stworzenie i udostępnienie 
centralnego repozytorium jednolitego zbioru przepisów, wykazów właściwych 
organów krajowych w państwach członkowskich, wszystkich wytycznych i norm 
technicznych, rejestrów i danych. 
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Rys. 1 – Zarządzanie i rola europejskich urzędów nadzoru 

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 

02 Po 10 latach funkcjonowania europejskie urzędy nadzoru stale rozwijały swoją 
rolę i wdrażały intensywny program reform. We wrześniu 2017 r.149 Komisja 
zaproponowała pakiet reform mających na celu rozszerzenie mandatów oraz 
usprawnienie zarządzania i finansowania trzech europejskich urzędów nadzoru. 
Propozycje te obejmowały ustanowienie niezależnej rady wykonawczej (która miałaby 
być odpowiedzialna za podejmowanie decyzji w poszczególnych przypadkach oraz 
niektóre kwestie nadzorcze), wzmocnienie roli europejskich urzędów nadzoru 
w zatwierdzaniu modeli wewnętrznych oraz udoskonalenie dostępnych narzędzi 
służących wspieraniu konwergencji praktyk nadzorczych. 

03 W 2019 r. rozporządzenia ustanawiające europejskie urzędy nadzoru zostały 
zmienione rozporządzeniem (UE) 2019/2175. W rezultacie wzmocniono rolę ich 
przewodniczących w zakresie kierowania pracami rad oraz nadzorowania dochodzeń, 
jak również w zakresie podejmowania decyzji w toczących się sprawach, rozstrzygania 
sporów i prowadzenia postępowań w sprawie naruszenia prawa Unii.  

                                                      
149 „Wzmocnienie zintegrowanego nadzoru celem silniejszej unii rynków kapitałowych oraz 

integracji finansowej w zmieniającym się otoczeniu”, Komisja Europejska, 20 września 
2017 r. 
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Załącznik II – Cztery kluczowe etapy w unijnych ramach 
zarządzania kryzysowego dla banków 

01 Etap 1 – przygotowanie i zapewnienie możliwości restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji wszystkich banków W ramach „etapu bieżącego nadzoru 
i ogólnych przygotowań” organy nadzoru monitorują przestrzeganie przez banki norm 
ostrożnościowych. Ponadto organy nadzoru dopilnowują, aby banki posiadały 
odpowiednie plany naprawy, a organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji 
tworzą i aktualizują plany restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji150 oraz 
zapewniają przygotowanie banków do ewentualnej restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. 

02 Etap 2 – naprawa Organy nadzoru bankowego posiadają procedury 
rozpoznawania sytuacji kryzysowych i identyfikowania potencjalnych problemów. 
Kluczowym narzędziem w tym zakresie jest coroczny proces przeglądu i oceny 
nadzorczej. W trakcie etapu naprawy banki mogą dobrowolnie skorzystać z wariantów 
określonych w planie naprawy lub z innych wariantów zarządzania, jeżeli sytuacja 
banku ulegnie pogorszeniu. 

03 Etap 3 – wczesna interwencja Etap ten jest uruchamiany przez organy 
nadzoru151, jeżeli sytuacja stale się pogarsza. Organy nadzoru mogą podejmować różne 
inwazyjne środki w celu poprawy sytuacji, takie jak zobowiązanie do zastosowania 
wariantów naprawy lub nawet zastąpienie zarządu banku152. Jeżeli organy nadzoru 
podejmą środki wczesnej interwencji, organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji muszą zostać powiadomione, tak aby móc rozpocząć przygotowania do 
potencjalnej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Choć etap wczesnej 
interwencji jest przewidziany w przepisach, przeprowadzenie wczesnej interwencji nie 
jest warunkiem koniecznym, aby uznać bank za instytucję będącą na progu upadłości 
lub zagrożoną upadłością153. 

                                                      
150 „Wprowadzenie do planowania restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji”, Jednolita 

Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji, 14 czerwca 2019 r. 

151 Wytyczne w sprawie czynników uruchamiających stosowanie środków wczesnej interwencji 
zgodnie z art. 27 ust. 4 dyrektywy 2014/59/UE, EUNB, 8 maja 2015 r. 

152 Art. 27 ust. 1 dyrektywy 2014/59/UE. 

153 Art. 18 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 806/2014. 
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04 Etap 4 – restrukturyzacja lub uporządkowana likwidacja Jeżeli sytuacja nie ulega 
poprawie, etap restrukturyzacji lub uporządkowanej likwidacji rozpoczyna się od 
oceny, czy bank znajduje się na progu upadłości lub jest zagrożony upadłością154. 
Organy nadzoru lub organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji155 muszą 
zadeklarować, że bank znajduje się na progu upadłości lub jest zagrożony upadłością, 
jeżeli spełnione są odnośne warunki. Dlatego też należy również ocenić, czy istnieje 
rozsądna perspektywa, że jakiekolwiek alternatywne środki sektora prywatnego lub 
działania nadzorcze mogłyby zapobiec upadłości banku w rozsądnych ramach 
czasowych. 

05 Po uznaniu banku za znajdujący się na progu upadłości lub zagrożony upadłością 
i jeśli brak jest innych środków zapobiegających jego upadłości, organy ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji muszą ocenić, czy bank powinien zostać 
zlikwidowany w ramach krajowego postępowania upadłościowego, czy też powinien 
zostać objęty restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją w oparciu o ocenę interesu 
publicznego (zob. rys. 1). Zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi 
niewypłacalności likwidacja jest procedurą na wypadek niemożności spłaty zobowiązań 
finansowych, którą stosuje się w przypadku banku będącego na progu upadłości lub 
zagrożonego upadłością. Jeżeli jednak w wyniku testu interesu publicznego zostanie 
stwierdzone, że restrukturyzacja i uporządkowana likwidacja jest proporcjonalna 
i konieczna do osiągnięcia co najmniej jednego z pięciu celów restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji, odnośne działania podejmuje się w ramach 
restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji156. 

                                                      
154 Art. 32 ust. 4 dyrektywy 2014/59/UE. 

155 Ocenę, czy dany bank znajduje się na progu upadłości lub jest zagrożony upadłością, mogą 
pod pewnymi warunkami przeprowadzić również Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji 
i Uporządkowanej Likwidacji i organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji 
w niektórych państwach członkowskich. 

156 Art. 32 ust. 5 dyrektywy 2014/59/UE. 
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Rys. 1 – Drzewo decyzyjne dotyczące zastosowania restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji lub procedur upadłościowych wobec 
banków w unii bankowej 

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 

06 Jeżeli z oceny wynika, że restrukturyzacja i uporządkowana likwidacja nie są 
proporcjonalne i konieczne z punktu widzenia interesu publicznego, zastosowanie ma 
likwidacja na mocy krajowych przepisów dotyczących upadłości. Jeżeli natomiast 
restrukturyzacja i uporządkowana likwidacja zostaną uznane za proporcjonalne 
i konieczne z punktu widzenia interesu publicznego, odnośny organ musi przygotować 
program restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji157. W programie takim określa się 
między innymi instrumenty restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, które należy 
zastosować, oraz to, czy i w jakim zakresie należy skorzystać ze środków z jednolitego 
funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. W takim przypadku Komisja 
musi zatwierdzić wykorzystanie środków z funduszu z punktu widzenia pomocy 
państwa/konkurencji158, a następnie musi również zatwierdzić program 
restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Ostateczną decyzję w sprawie elementów 

                                                      
157 Art. 18 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 806/2014. 

158 Art. 19 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 806/2014. 

• SRB odpowiedzialna (w odniesieniu do banków objętych 
jej kompetencjami i w przypadku gdy planowane jest 
skorzystanie z SRF)

• Zharmonizowane ramy restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji

• Możliwość umorzenia lub konwersji długu oraz 
skorzystania z jednolitego funduszu restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji banków 

• Zakaz korzystania z funduszy publicznych
• Możliwość skorzystania z systemu gwarancji depozytów
• Korzystanie z pomocy państwa zgodnie 

z komunikatem bankowym z 2013 r.

• Rozdrobniona odpowiedzialność na szczeblu krajowym
• Rozdrobnione przepisy krajowe dotyczące 

niewypłacalności
• Dostępne systemy gwarancji depozytów
• Korzystanie z pomocy państwa zgodnie 

z komunikatem bankowym z 2013 r.

Bank uznany 
za

będący 
na progu 
upadłości 

lub zagrożony 
upadłością bądź 

brak 
wystarczających 

środków 
prywatnych

Interes 
publiczny?

Restrukturyzacja 
i uporządkowana likwidacja

Likwidacja

Tak

Nie
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programu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji podejmuje Rada159. Organy ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji są następnie odpowiedzialne za wdrożenie 
zatwierdzonego programu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w państwach 
członkowskich na mocy przepisów krajowych. 

 

                                                      
159 Art. 18 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 806/2014. 
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Załącznik III – Przykładowe koszty kryzysu finansowego i zadłużeniowego, a także koszty kryzysu 
związanego z pandemią COVID-19  

Wskaźnik 
gospodarczy Kryzys finansowy i zadłużeniowy Kryzys związany z COVID-19 

Pomoc państwa 

Od 1 października 2008 r. do 1 października 2012 r. zatwierdzono 
pomoc państwa na rzecz sektora finansowego w łącznej wysokości 
5 058,9 mld euro (40,3% PKB UE). Na pomoc tę składały się głównie 
gwarancje dotyczące obligacji i depozytów banków160. 

Na dzień 21 maja 2020 r. krajowe środki wsparcia płynności, w tym 
programy zatwierdzone przez Komisję na mocy nowych 
tymczasowych ram środków pomocy państwa (w tym gwarancje), 
wynosiły łącznie około 2,5 bln euro161. 

                                                      
160 Tabela wyników w dziedzinie pomocy państwa – aktualizacja z 2013 r., Komisja Europejska. 

161 https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19. 

https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19
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Wskaźnik 
gospodarczy Kryzys finansowy i zadłużeniowy Kryzys związany z COVID-19 

Bezpośrednie koszty 
netto finansowane ze 
środków publicznych 

W okresie 2007–2018 bezpośrednie koszty netto finansowane ze 
środków publicznych wyniosły 246 mld euro (2% PKB UE 
w 2018 r.)162. 

W kwietniu i maju 2020 r. państwa członkowskie podjęły 
dyskrecjonalne działania budżetowe w wysokości około 3,2% PKB UE 
i stworzyły instrumenty wsparcia płynności w wysokości 22% PKB 
UE163. Szacuje się, że negatywne skutki gospodarcze pandemii wraz 
z dyskrecjonalnymi działaniami budżetowymi przyjętymi przez 
państwa członkowskie należące do strefy euro będą się wiązać 
z dodatkowymi kosztami dla strefy euro rzędu około 830 mld euro 
(około 7% PKB) w 2020 r. i 280 mld euro (około 2% PKB) w 2021 r. We 
wszystkich państwach członkowskich te dodatkowe koszty wahałyby 
się od około 6% PKB do ponad 9% PKB w 2020 r. i od około 1,5% PKB 
do 4,4% PKB w 2021 r.164 

                                                      
162 Tabela uzupełniająca Eurostatu na potrzeby zgłaszania interwencji rządowych służących wsparciu instytucji finansowych, Eurostat, kwiecień 2019 r. 

163 https://www.eib.org/en/stories/economy-covid-19#. 

164 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/annex_2_debt_sustainability.pdf. 

https://www.eib.org/en/stories/economy-covid-19
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/annex_2_debt_sustainability.pdf
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Wskaźnik 
gospodarczy Kryzys finansowy i zadłużeniowy Kryzys związany z COVID-19 

Gwarancje 

Osiem państw członkowskich udzieliło gwarancji na lata 2007–2018 
w wysokości od 10% do 190% PKB danego państwa członkowskiego. 
Pod koniec 2009 r. zobowiązania warunkowe osiągnęły rekordowy 
poziom około 12% PKB UE (1 421 mld euro), a pod koniec 2018 r. 
spadły do 0,8%. Całkowity wpływ na dług publiczny osiągnął 
szczytowy poziom 6% PKB UE (778 mld euro) w 2010 r. i spadł do 3% 
w 2018 r. 

Według stanu na 9 kwietnia 2020 r. państwa członkowskie 
zobowiązały się do zapewnienia wsparcia płynnościowego (w ramach 
publicznych programów gwarancji i odroczonych płatności 
podatkowych) dla sektorów i przedsiębiorstw stojących w obliczu 
zakłóceń i braku płynności, szacowanego na 16% PKB UE165. 
UE przekazała 25 mld euro na rzecz Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego (EBI) w celu zmobilizowania do 200 mld euro na 
inwestycje wspierające przedsiębiorstwa, w szczególności małe 
i średnie przedsiębiorstwa166. 

Pomoc finansowa  
dla państw 
członkowskich 

Ogółem UE (poprzez instrument wsparcia bilansu płatniczego 
i europejski mechanizm stabilizacji finansowej) oraz państwa 
członkowskie strefy euro (poprzez Europejski Instrument Stabilności 
Finansowej, europejski mechanizm stabilności i instrument 
pożyczkowy dla Grecji) udzieliły pomocy finansowej w wysokości 
414,7 mld euro. 

Opierając się na istniejących ostrożnościowych liniach kredytowych, 
Europejski Mechanizm Stabilności zapewni wsparcie z tytułu kryzysu 
pandemicznego w wysokości do 2% PKB w 2019 r. dla każdego 
państwa strefy euro (łącznie do 240 mld euro) na finansowanie 
wydatków związanych z ochroną zdrowia. Ponadto Komisja 
Europejska przyjęła wniosek dotyczący pakietu pomocy 
makrofinansowej o wartości 3 mld euro dla 10 państw partnerskich 
objętych politykami rozszerzenia i sąsiedztwa, aby wesprzeć je 
w łągodzeniu negatywnych skutków gospodarczych pandemii167. 

                                                      
165 Sprawozdanie dotyczące kompleksowej reakcji polityki gospodarczej na pandemię COVID-19, Eurogrupa, 9 kwietnia 2020 r. 

166 https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19. 

167 https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19. 

https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19
https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19
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Wskaźnik 
gospodarczy Kryzys finansowy i zadłużeniowy Kryzys związany z COVID-19 

Wsparcie płynności 
w sytuacjach 
kryzysowych 
udzielane przez banki 
centralne 

Według stanu na koniec 2012 r. instytucjom kredytowym udzielono za 
pośrednictwem Eurosystemu pożyczek w wysokości 1,3 bln euro. 
Celem było zapewnienie płynności systemu bankowego, 
w szczególności w państwach znajdujących się w trudnej sytuacji168. 

EBC ogłosił wsparcie płynnościowe w wysokości 7,3% PKB strefy 
euro (750 mld euro w ramach nowego nadzwyczajnego programu 
zakupów w czasie pandemii do końca roku, oprócz 120 mld euro, 
o których zadecydowano wcześniej)169. Szacunki dotyczące wielkości 
wsparcia płynnościowego zapewnianego przez krajowe banki 
centralne w odpowiedzi na kryzys COVID-19 nie są dostępne w chwili 
sporządzania niniejszego przeglądu. 

Straty w produkcji 
gospodarczej 

W 2016 r. Komisja oszacowała, że potencjalny wzrost w strefie euro 
spadł z 1,9% w latach 2000–2008 do 0,5% w kolejnym okresie  
(2009–2014)170. 

Z szacunków Komisji wynika, że potencjalny wzrost w strefie euro 
wzrósł z 0,7% w latach 2011–2015 do 1,3% w kolejnym okresie  
(2016–2018)171. Przewiduje się, że w 2020 r. realny PKB w strefie euro 
spadnie o 7,7%, a w 2021 r. wzrośnie o około 6,3%. Mimo to oczekuje 
się, że produkcja w 2021 r. będzie o prawie 2 punkty procentowe 
niższa niż w roku 2019. 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 

  

                                                      
168 https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19. 

169 https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/04/european-central-bank-government-and-institution-measures-in-response-to-covid.html. 

170 Prognoza gospodarcza z jesieni 2016 r.: skromny wzrost w trudnych czasach, Komisja Europejska, listopad 2016 r., s. 64. 

171 Prognoza gospodarcza z wiosny 2020 r.: głęboka i niejednakowo przebiegająca recesja oraz niepewne ożywienie gospodarcze, Komisja Europejska, 
6 maja 2020 r., s. 174. 

https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/04/european-central-bank-government-and-institution-measures-in-response-to-covid.html
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Załącznik IV – Przegląd wstępnych środków podjętych na szczeblu UE w odpowiedzi na kryzys związany 
z COVID-19 

Instytucja Środek Opis 

Komisja 
Europejska 

Narzędzie Next 
Generation EU 

W dniu 27 maja 2020 r., w ramach nowego planu odbudowy dla Europy o łącznej wartości 1 850 mld euro, Komisja 
zaproponowała Next Generation EU o budżecie 750 mld euro. Next Generation EU jest nowym, jednorazowym 
instrumentem służącym odbudowie gospodarki, który wygaśnie 31 grudnia 2024 r. i który powinien zostać włączony do 
nowych wieloletnich ram finansowych w celu ochrony środków utrzymania oraz wspierania ożywienia gospodarczego 
i wzrostu gospodarczego. 

Środki na ten instrument powinny zostać pozyskane w drodze tymczasowego podwyższenia pułapu zasobów własnych, co 
pozwoliłoby UE na zaciąganie pożyczek na rynkach finansowych. Fundusze zostałyby następnie przekazane państwom 
członkowskim za pośrednictwem programów UE i mogłyby być wydatkowane w ramach trzech filarów, na które składa się 
500 mld euro w formie dotacji i 250 mld euro w formie pożyczek: 

o filar 1 – wspieranie państw członkowskich w zakresie odbudowy, naprawy i wzmacniania poprzez: ustanowienie 
nowego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności z budżetem w wysokości 560 mld euro; 
ustanowienie nowej inicjatywy REACT-EU o wartości 55 mld euro w celu uzupełnienia wsparcia w ramach polityki 
spójności dla państw członkowskich; zapewnienie wsparcia na rzecz transformacji ekologicznej; 

o filar 2 – ożywienie gospodarki i inwestycji prywatnych poprzez: wprowadzenie nowego instrumentu wsparcia 
wypłacalności w wysokości 31 mld euro w celu zmobilizowania zasobów prywatnych do wspierania 
przedsiębiorstw; wzmocnienie Programu InvestEU poprzez ponad dwukrotne zwiększenie jego potencjału; 
stworzenie nowego Instrumentu na rzecz Inwestycji Strategicznych w ramach InvestEU o wartości 15 mld euro 
w celu zwiększenia odporności i strategicznej autonomii UE w zakresie kluczowych technologii i łańcuchów 
wartości; 

o filar 3 – wyciąganie wniosków z kryzysu poprzez: propozycję utworzenia nowego Programu UE dla zdrowia 
o wartości 9,4 mld euro w celu zwiększenia gotowości UE na wypadek kryzysu w dziedzinie zdrowia; wzmocnienie 
programu rescEU i programu „Horyzont Europa”; wzmocnienie zarówno Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy 
Międzynarodowej i Rozwojowej, jak i Instrumentu Pomocy Humanitarnej. 

Inicjatywa 
inwestycyjna 

Inicjatywa mająca na celu wsparcie najbardziej dotkniętych sektorów i najbardziej narażonych regionów w państwach 
członkowskich. W ramach tej inicjatywy udostępniono 37 mld euro z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. 
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Instytucja Środek Opis 

w odpowiedzi na 
koronawirusa 

Inicjatywa inwestycyjna „plus” w odpowiedzi na koronawirusa dodatkowo zwiększyła elastyczność w korzystaniu 
z budżetu UE. Obejmuje ona: 

o kwotę 28 mld euro w latach 2014–2020 z funduszy strukturalnych, które nie zostały jeszcze przydzielone na 
konkretne projekty; 

o kwotę do 800 mln euro z unijnych funduszy solidarności, która zostanie udostępniona państwom członkowskim 
najbardziej dotkniętym przez kryzys. 

Tymczasowe ramy 
środków pomocy 

państwa 

Obejmują pięć rodzajów pomocy: 1) dotacje bezpośrednie, selektywne ulgi podatkowe i zaliczki; 2) gwarancje państwowe; 
3) subsydiowane pożyczki publiczne dla przedsiębiorstw; 4) mechanizmy zabezpieczające dla banków, które przekazują 
pomoc państwa na rzecz gospodarki realnej; 5) krótkoterminowe ubezpieczenia kredytów eksportowych. 

Środkom tym towarzyszy wsparcie dla działań badawczych i rozwojowych związanych z koronawirusem, wsparcie na 
budowę i zwiększenie liczby urządzeń testujących, wsparcie na rzecz produkcji odpowiednich produktów w celu 
opanowania pandemii COVID-19, ukierunkowane środki dotyczące odroczenia płatności podatkowych lub zawieszenia 
płatności składek na ubezpieczenie społeczne oraz ukierunkowane środki dotyczące dopłat do wynagrodzeń pracowników. 

Gwarancja dla 
Europejskiego 

Funduszu 
Inwestycyjnego 

(EFI) 

1 mld euro udostępniony z budżetu UE jako gwarancja dla EFI, w celu zagwarantowania, że banki będą zapewniać 
wystarczającą płynność finansową, aby zaspokoić potrzeby kapitałowe małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), 
a w szczególności małych spółek o średniej kapitalizacji: 

o 500 mln euro z gwarancji UE w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) 
przeznaczone na gwarancję kredytową COSME; 

o 100 mln euro z gwarancji UE w ramach EFIS przydzielone na gwarancję dla MŚP InnovFin; 
o 250 mln euro z obszaru infrastruktury i innowacji EFIS przeznaczone na instrumenty wsparcia dla MŚP; 
o 150 mln euro na realokację w ramach obszaru EFIS dotyczącego MŚP – z interwencji długoterminowych na 

krótkoterminowe. 

Przepisy budżetowe 

Wsparcie dla państw członkowskich poprzez zapewnienie im wystarczającej płynności finansowej oraz poprzez 
wykorzystanie elastyczności przewidzianej w unijnych przepisach budżetowych, w szczególności poprzez: 

o uwzględnienie dodatkowych wydatków z powodu kryzysu związanego z COVID-19 przy ocenie zgodności 
z przepisami budżetowymi UE; 

o dostosowanie działań budżetowych wymaganych od państw członkowskich, z uwzględnieniem sytuacji 
poszczególnych państw w przypadku ujemnego wzrostu lub dużego spadku działalności gospodarczej. 
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Instytucja Środek Opis 

Te początkowe działania zostały zastąpione przez uruchomienie ogólnej klauzuli wyjścia w ramach paktu 
stabilności i wzrostu. 

Europejski 
instrument 

tymczasowego 
wsparcia w celu 

zmniejszenia ryzyka 
bezrobocia 

w związku z sytuacją 
nadzwyczajną 

(SURE) 

Nowa inicjatywa mająca na celu zapewnienie pomocy finansowej o łącznej wysokości do 100 mld euro w formie pożyczek 
dla wszystkich państw członkowskich, zabezpieczonych systemem gwarancji państw członkowskich. SURE pomoże 
państwom członkowskim sfinansować w pierwszej kolejności krajowe mechanizmy zmniejszonego wymiaru czasu pracy 
i podobne środki zapobiegające ryzyku bezrobocia i utraty dochodów, a także – jako instrument pomocniczy – niektóre 
środki ochrony zdrowia, w szczególności w miejscu pracy. 

   

Europejski Bank 
Centralny 

Nadzwyczajny 
program zakupów 
w czasie pandemii 

(PEPP) 

Tymczasowy program zakupu papierów wartościowych sektora prywatnego i publicznego w sposób elastyczny w celu 
przeciwdziałania skutkom gospodarczym kryzysu związanego z COVID-19. Budżet tego programu wynosi 750 mld euro 
i stanowi uzupełnienie dodatkowych środków na zakup aktywów w wysokości 120 mld euro. 

Zakup papierów 
dłużnych 

przedsiębiorstw 

Zakup papierów dłużnych przedsiębiorstw o dostatecznej jakości kredytowej w celu rozszerzenia uznanego zabezpieczenia 
w operacjach refinansujących EBC. 

Operacje 
refinansujące 

Udostępnienie płynności w wysokości do 3 bln euro poprzez operacje refinansujące, w szczególności tanie kredyty dla 
banków, znane jako długoterminowe operacje refinansujące (LTRO), oraz złagodzenie warunków w ramach istniejącego 
„ukierunkowanego” programu kredytowego. 

Europejskie organy 
nadzoru bankowego 

Uwolnienie szacowanego na 120 mld euro dodatkowego kapitału bankowego, który może posłużyć jako znaczne wsparcie 
potencjału banków strefy euro: 
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Instytucja Środek Opis 

o bufory kapitałowe i płynnościowe – EBC pozwoli bankom na tymczasowe prowadzenie działalności poniżej poziomu 
kapitału określonego w wytycznych dotyczących filaru 2, bufora zabezpieczającego i wskaźnika pokrycia wypływów 
netto; 

o skład kapitału na potrzeby wymogów dotyczących filaru 2 – banki będą mogły częściowo korzystać z instrumentów 
kapitałowych, które nie kwalifikują się jako kapitał podstawowy Tier I, w celu spełnienia wymogów dotyczących filaru 
2. Oznacza to wcześniejsze wprowadzenie środka, który miał wejść w życie w styczniu 2021 r. wraz ze zmianą 
dyrektywy w sprawie wymogów kapitałowych (CRD V); 

o środki nadzoru – EBC rozważy również większą elastyczność operacyjną w zakresie wdrażania środków nadzoru 
dotyczących poszczególnych banków. 

Europejski Bank 
Inwestycyjny 

Wsparcie dla MŚP 

Celem EBI/EFI jest zaspokojenie krótkoterminowych potrzeb finansowych MŚP w następstwie pandemii COVID-19 za 
pomocą: 
o systemów gwarancji dla banków, opartych na istniejących programach, do natychmiastowego wdrożenia, w ramach 

których uruchomione zostanie finansowanie w wysokości do 8 mld euro; 
o linii płynnościowych dla banków w celu zapewnienia dodatkowego wsparcia kapitałowego dla MŚP i spółek 

o średniej kapitalizacji w wysokości 10 mld euro; 
o programów zakupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami, mających na celu przeniesienie ryzyka 

związanego z portfelami kredytów dla MŚP, umożliwiających uruchomienie kolejnych 10 mld euro wsparcia. 

Fundusz 
gwarancyjny EBI 

Stworzenie ogólnoeuropejskiego funduszu gwarancyjnego w wysokości 25 mld euro w celu uruchomienia do 200 mld euro 
na inwestycje wspierające gospodarkę realną za pośrednictwem lokalnych banków i innych pośredników finansowych. 
Fundusz ten będzie finansowany przez państwa członkowskie UE proporcjonalnie do ich udziałów w EBI. 

Europejski 
Mechanizm 
Stabilności 

Wsparcie z tytułu 
kryzysu 

pandemicznego 
(PCS) 

Opierając się na wspomagającej uwarunkowanej linii kredytowej EMS, wsparcie z tytułu kryzysu pandemicznego mogłoby 
posłużyć do wsparcia 2% dedykowanej produkcji gospodarczej danego państwa ze strefy euro poprzez pokrycie części 
kosztów kryzysu związanego z COVID-19 (łączna kwota to około 240 mld euro, jeżeli wszystkie 19 państw skorzystałoby 
z linii kredytowej). 

Europejski Urząd 
Nadzoru 

Ubezpieczeń 
i Pracowniczych 

Działania mające na 
celu zapewnienie 

ciągłości działania, 
stabilności 

Działania takie jak zalecenia dotyczące elastyczności nadzorczej w odniesieniu do terminów sprawozdawczych i terminów 
publicznego ujawniania informacji mają przyczyniać się do tego, by ubezpieczyciele mogli w dalszym ciągu świadczyć usługi 
klientom. Ponadto, zważywszy na ogólną niepewność co do skali i czasu trwania kryzysu, EIOPA zwróciła się do zakładów 
ubezpieczeń i funduszy emerytalnych o przyjęcie ostrożnego podejścia i ograniczenie skutków pandemii COVID-19, na 
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Instytucja Środek Opis 

Programów 
Emerytalnych 

finansowej oraz 
ochrony 

konsumentów 

przykład przez tymczasowe zawieszenie uznaniowego wypłacania dywidend i wykupu akcji własnych, tak aby zachować 
kapitał i tym samym przyczyniać się do stabilności finansowej. Ponadto EIOPA zwróciła się do ubezpieczycieli o wskazanie 
produktów, na które niekorzystnie wpłynęła pandemia, oraz rozważenie proporcjonalnych środków naprawczych 
w przypadkach, w których dojść mogło do niesprawiedliwego potraktowania klientów. 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 
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Załącznik V – Przegląd głównych rodzajów środków pomocy 
państwa podjętych w odpowiedzi na kryzys związany  
z COVID-19 

Środek Opis 

Dotacje i zastrzyki 
kapitałowe 

Cel: zaspokojenie pilnych potrzeb przedsiębiorstw w zakresie płynności. 

Próg: 800 000 euro na przedsiębiorstwo (całkowita wartość nominalna 
środków)/120 000 euro na przedsiębiorstwo działające w sektorze 
rybołówstwa i akwakultury/100 000 euro na przedsiębiorstwo 
działające w sektorze produkcji rolnej. 

Pożyczki subsydiowane 
(publiczne) 

Cel: zagwarantowanie, że banki będą nadal udzielać kredytów 
przedsiębiorstwom, tak aby mogły one pokryć bieżące potrzeby 
w zakresie kapitału obrotowego i inwestycji. 

Próg: zerowe oprocentowanie tylko dla kredytów do 800 000 euro 
(kwota nominalna). 

Gwarancje 
Cel: wspieranie przedsiębiorstw w potrzebie. 

Próg: gwarancje mogą wynieść do 100% w przypadku kredytów 
o wartości do 800 000 euro (kwota nominalna). 

Ubezpieczenie kredytu 

Cel: ochrona europejskich eksporterów przed ryzykiem braku płatności 
ze strony zagranicznego nabywcy. 

Próg: ze względu na pandemię COVID-19 wszystkie państwa 
członkowskie zostają tymczasowo usunięte z wykazu państw o „ryzyku 
zbywalnym”. 

Ulgi podatkowe i zaliczki 
zwrotne 

Cel: wspieranie sektorów, regionów i rodzajów przedsiębiorstw 
najbardziej dotkniętych kryzysem. 

Próg: zob. punkt „Dotacje i zastrzyki kapitałowe”. 

Dopłaty do wynagrodzeń 
i odroczenie składek na 

ubezpieczenie społeczne 

Cel: wspieranie przedsiębiorstw w sektorach lub regionach najbardziej 
dotkniętych obecnym kryzysem, które w przeciwnym razie musiałyby 
zwolnić pracowników. 

Próg: brak ograniczeń na szczeblu UE. 

Środki sektorowe: banki 
Cel: zapewnianie zachęt dla instytucji kredytowych, które odgrywają 
kluczową rolę we wspieraniu działalności gospodarczej UE. 

Próg: brak ograniczeń na szczeblu UE. 

Środki dla prywatnych 
gospodarstw domowych 

Cel: pokrycie utraconych dochodów. 

Próg: brak ograniczeń na szczeblu UE. 

Źródło: Komisja Europejska. 
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Glosariusz 
Banki – w niniejszym przeglądzie za banki uznaje się instytucje kredytowe i firmy 
inwestycyjne podlegające odpowiednim przepisom Unii. 

Dług państwowy – pieniądze należne od instytucji rządowych na szczeblu centralnym, 
w tym niekiedy zadłużenie przedsiębiorstw państwowych i systemów zabezpieczenia 
społecznego, wobec krajowych i zagranicznych kredytodawców. 

Dokapitalizowanie – zastrzyk kapitałowy dla przedsiębiorstwa mający na celu poprawę 
stosunku kapitału obcego do kapitału własnego. 

Eurosystem – termin zbiorczy stosowany w odniesieniu do EBC i krajowych banków 
centralnych państw, które przyjęły euro. 

Kapitałowy wymóg wypłacalności – kwota funduszy własnych, którą muszą posiadać 
zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji w UE. 

Kredyty zagrożone – kredyt, którego spłata opóźnia się przez określony czas (zazwyczaj 
90 dni), lub w przypadku którego istnieją dowody, że jego pełna spłata jest mało 
prawdopodobna. 

Nadzór bankowy – monitorowanie banków i podejmowanie odpowiednich działań 
nadzorczych w celu zapewnienia, aby banki działały bezpiecznie, solidnie i zgodnie 
z obowiązującymi zasadami i przepisami. 

Nadzór makroostrożnościowy – nadzór dotyczący stabilności systemu finansowego 
jako całości. 

Nadzór mikroostrożnościowy – nadzór skupiający się na poszczególnych instytucjach 
finansowych jako elementach systemu finansowego. 

Ocena, czy podmiot znajduje się na progu upadłości lub jest zagrożony upadłością – 
ocena przeprowadzana przez organ nadzoru bankowego, wykazująca, czy bank 
znajduje się w jednej z poniższych sytuacji: (i) narusza lub prawdopodobnie wkrótce 
naruszy pewne wymogi regulacyjne w sposób, który uzasadniałby cofnięcie zezwolenia 
na działalność; (ii) jego aktywa nie pokrywają zobowiązań bądź taka sytuacja 
prawdopodobnie wystąpi w najbliższej przyszłości; (iii) nie jest w stanie lub 
prawdopodobnie wkrótce nie będzie w stanie spłacić swojego zadłużenia lub innych 
zobowiązań w terminie ich wymagalności; (iv) potrzebuje nadzwyczajnego publicznego 
wsparcia finansowego. 
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Pomoc finansowa – wsparcie finansowe UE (np. pożyczki) udzielane państwom 
znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej w celu przywrócenia dobrej kondycji 
makroekonomicznej lub finansowej oraz zapewnienia im możliwości wywiązania się ze 
zobowiązań wobec sektora publicznego lub zobowiązań dotyczących bilansu 
płatniczego. 

Pomoc państwa – bezpośrednie lub pośrednie wsparcie rządowe dla przedsiębiorstwa 
lub organizacji, dające im przewagę nad konkurentami. 

Restrukturyzacja i uporządkowana likwidacja – uporządkowana likwidacja upadającej 
instytucji finansowej w celu zapewnienia ciągłości jej podstawowych funkcji, 
zachowania stabilności finansowej i ochrony funduszy publicznych poprzez 
ograniczenie do minimum potrzeby publicznego wsparcia finansowego. 

Rynek finansowy – rynek sprzedaży i kupna aktywów finansowych, takich jak akcje, 
obligacje, waluty i instrumenty pochodne. 

Test warunków skrajnych – symulacja mająca na celu ocenę zdolności instytucji 
finansowej do sprostania różnym scenariuszom kryzysowym. 

Właściwy organ krajowy – krajowy organ odpowiedzialny za nadzór nad niektórymi 
podmiotami i rynkami finansowymi (takimi jak banki, zakłady ubezpieczeń, fundusze 
emerytalne, fundusze inwestycyjne i infrastruktura rynkowa), posiadający uprawnienia 
do wykonywania pewnych funkcji. 

Wskaźnik dźwigni – wielkość aktywów i zobowiązań pozabilansowych banku, bez 
uwzględnienia wagi ryzyka, w stosunku do jego funduszy własnych (określonych jako 
kapitał Tier I). 

Wymóg kapitałowy – kwota funduszy własnych, którą bank musi posiadać w stosunku 
do swoich aktywów ważonych ryzykiem, aby być lepiej przygotowanym na 
niespodziewane straty. 
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Wykaz skrótów 
  

AFI – alternatywny fundusz inwestycyjny 

CRD – dyrektywa w sprawie wymogów kapitałowych 

CRR – rozporządzenie w sprawie wymogów kapitałowych 

CRR II – zmienione rozporządzenie w sprawie wymogów kapitałowych 

CRR/CRD IV – rozporządzenie w sprawie wymogów kapitałowych i dyrektywa 
w sprawie wymogów kapitałowych IV 

DG – dyrekcja generalna 

Dyrektywa w sprawie ZAFI – dyrektywa dotycząca zarządzających alternatywnymi 
funduszami inwestycyjnymi 

EBC – Europejski Bank Centralny 

ECFIN – Dyrekcja Generalna Komisji ds. Gospodarczych i Finansowych 

EDIS – europejski system gwarantowania depozytów 

EDP – procedura nadmiernego deficytu 

EFI – Europejski Fundusz Inwestycyjny 

EFIS – Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych 

EFSF – Europejski Instrument Stabilności Finansowej 

EFSM – europejski mechanizm stabilizacji finansowej 

EIOPA – Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów 
Emerytalnych 

EIP – procedura dotycząca nadmiernego zakłócenia równowagi 

EMIR – rozporządzenie w sprawie infrastruktury rynku europejskiego 

EMS – Europejski Mechanizm Stabilności 

ERRS – Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego 
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ESMA – Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych 

ESNF – Europejski System Nadzoru Finansowego 

EUNB – Europejski Urząd Nadzoru Bankowego 

FISMA: Dyrekcja Generalna Komisji ds. Stabilności Finansowej, Usług Finansowych 
i Unii Rynków Kapitałowych 

FSB – Rada Stabilności Finansowej 

IAIS – Międzynarodowe Stowarzyszenie Organów Nadzoru Ubezpieczeniowego 

IGS – ubezpieczeniowy system gwarancyjny 

IORP – instytucje pracowniczych programów emerytalnych 

IORP II – dyrektywa w sprawie działalności instytucji pracowniczych programów 
emerytalnych oraz nadzoru nad takimi instytucjami 

LCR – wskaźnik pokrycia wypływów netto 

MFW – Międzynarodowy Fundusz Walutowy 

MiFID – dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych 

MiFIR – rozporządzenie w sprawie rynków instrumentów finansowych 

MIP – procedura dotycząca zakłóceń równowagi makroekonomicznej 

MSSF – międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej 

MŚP – małe i średnie przedsiębiorstwa 

OMT – bezwarunkowe transakcje monetarne 

PCS – wsparcie z tytułu kryzysu pandemicznego 

PEPP – nadzwyczajny program zakupów w czasie pandemii 

PKB – produkt krajowy brutto 

PSW – pakt stabilności i wzrostu 

SRB – Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji 

SRF – jednolity fundusz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji 
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SRM – jednolity mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji 

SSM – Jednolity Mechanizm Nadzorczy 

SURE – europejski instrument tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia ryzyka 
bezrobocia w związku z sytuacją nadzwyczajną 

UE – Unia Europejska 

UGW – unia gospodarcza i walutowa 

Wypłacalność II – dyrektywa w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności 
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 
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