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Najważniejsze w tym miesiącu


Wideokonferencja Eurogrupy 7‒9 kwietnia
W dniach 7‒9 kwietnia Eurogrupa (w składzie rozszerzonym) uzgodniła skoordynowaną reakcję na kryzys spowodowany pandemią COVID-19. Uzgodnienia dotyczą m.in. elastyczności
korzystania z funduszy Unii Europejskiej (UE), utworzenia funduszu gwarancyjnego Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) i instrumentu tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia ryzyka bezrobocia (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency, SURE),
prac nad funduszem na rzecz odbudowy gospodarki europejskiej, a także funkcjonowania Europejskiego Mechanizmu Stabilności (European Stability Mechanism, ESM).
więcej w pkt 3.1



Działania Europejskiego Banku Centralnego mające przeciwdziałać negatywnym skutkom
pandemii COVID-19
Europejski Bank Centralny (EBC) zdecydował o podjęciu szeregu środków mających na celu
minimalizowanie negatywnych skutków gospodarczych pandemii COVID-19, m.in. o tymczasowym łagodzeniu wymogów dotyczących zabezpieczeń oraz jakości kredytowej oraz uruchomieniu nowej serii nieukierunkowanych operacji refinansujących.
więcej w pkt 5.3, 5.5, 5.8
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1. Komisja Europejska
1.1. Rozporządzenie ustanawiające SURE
Komisja Europejska (KE) 2 kwietnia 2020 r. zaproponowała projekt rozporządzenia ustanawiającego nowy instrument tymczasowego wsparcia krajów UE w celu zmniejszenia ryzyka bezrobocia
‒ SURE. Pomoc w ramach instrumentu będzie zwrotna, a jego mechanizm ma się opierać na pożyczkach gwarantowanych przez budżet UE i państwa członkowskie. Budżet instrumentu dla
wszystkich państw członkowskich ma wynieść 100 mld euro. Każde państwo członkowskie ma
udzielić gwarancji proporcjonalnie do swego względnego udziału w całkowitym DNB Unii. Instrument SURE ma stanowić „drugą linię obrony” po krajowych systemach ubezpieczenia społecznego. Program będzie wspierać utrzymanie miejsc pracy i chronić przed bezrobociem pracowników niezależnie od formy zatrudnienia (także samozatrudnionych), przede wszystkim w ramach wsparcia krajowych mechanizmów ograniczania czasu pracy oraz podobnych środków mających na celu ochronę miejsc pracy. Program będzie również oferować wsparcie niektórych wydatków zdrowotnych. W projekcie nie określono czasu trwania pożyczek, natomiast ustanowiono
limit 10 mld euro jako maksymalną kwotę, jaką budżet UE może przeznaczyć w danym roku na
tego typu pożyczki dla wszystkich krajów.

1.2. Zmiany rozszerzające tymczasowe ramy pomocy państwa
Dnia 3 kwietnia 2020 r. KE przyjęła zmiany rozszerzające tymczasowe ramy pomocy państwa
przyjęte 19 marca 2020 r. 1 Umożliwią one przyspieszenie badań, testowania i wytwarzania produktów służących do walki z koronawirusem, ochronę miejsc pracy i silniejsze wsparcie gospodarki. Nowe zasady będą obowiązywać do końca grudnia 2020 r.
Zmienione tymczasowe ramy pomocy państwa umożliwią państwom członkowskim skorzystanie
z pięciu nowych kategorii wsparcia. Będą to:
 wsparcie badań i rozwoju w związku z pandemią COVID-19; dodatkowa pomoc może zostać
przyznana na projekty z elementami współpracy transgranicznej między państwami członkowskimi;
 wsparcie budowy i rozbudowy infrastruktury umożliwiającej badania; KE zezwoliła państwom członkowskim na wsparcie tworzenia lub ulepszania już istniejącej infrastruktury pozwalającej na badania nad wirusem;
 wsparcie wytwarzania produktów istotnych w walce z pandemią; aby zachęcić do współpracy
i wesprzeć szybkie działanie, przedsiębiorstwa mogą skorzystać z dodatkowej pomocy, gdy
ich inwestycja jest wspierana przez więcej niż jedno państwo członkowskie i gdy zostanie zakończona w ciągu dwóch miesięcy po przyznaniu pomocy;
 ukierunkowane wsparcie w postaci odroczenia płatności podatków i/lub zawieszenia składek
na ubezpieczenie społeczne;
1

Więcej na temat zmian w zasadach dotyczących pomocy państwa w „Przeglądzie Spraw Europejskich” styczeń–marzec 2020 r.
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 ukierunkowane wsparcie w formie dopłat do wynagrodzeń dla pracowników.

1.3. Globalna reakcja na pandemię COVID-19: akcja zbierania deklaracji
finansowych
Przewodnicząca KE Ursula von der Leyen 24 kwietnia br. wraz z partnerami z całego świata ogłosiła uruchomienie akcji darczyńców w ramach globalnej reakcji na pandemię koronawirusa. Światowa Organizacja Zdrowia i organizacje działające w dziedzinie zdrowia na całym świecie wezwały do podjęcia działań w celu opracowania szybkiego i sprawiedliwego dostępu do metod
walki z koronawirusem. Organizatorzy mają nadzieję na zebranie 7,5 mld euro wstępnego finansowania. Kwota ta zostanie przeznaczona na rozwój i powszechne wdrażanie diagnostyki, leczenia
i szczepionek przeciwko koronawirusowi.

1.4. Ułatwienie udzielania pożyczek bankowych
28 kwietnia 2020 r. KE przyjęła pakiet bankowy, aby ułatwić bankom dalsze udzielanie pożyczek
dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w celu wspierania gospodarki i zmniejszenia ekonomicznych skutków pandemii COVID-19 w UE. KE zachęca banki i organy nadzorcze do bardziej
elastycznego stosowania unijnych zasad rachunkowości i ostrożnościowych. Wskazuje obszary,
w których banki powinny podejmować odpowiednie działania, na przykład przez wstrzymanie
wypłaty dywidendy akcjonariuszom lub przyjęcie konserwatywnego podejścia w odniesieniu do
wypłaty części zmiennej wynagrodzeń. Ponadto KE proponuje zmiany w rozporządzeniu w sprawie wymogów kapitałowych (Capital Requirements Regulation, CRR), których celem jest zwiększenie zdolności instytucji kredytowych do udzielania pożyczek i absorbowania strat związanych
z pandemią przy jednoczesnym zapewnieniu odporności tych instytucji. Tymczasowe środki zaproponowane przez KE obejmują: zamianę harmonogramu używania międzynarodowych standardów rachunkowości w odniesieniu do kapitału banków, korzystniejsze traktowanie gwarancji
państwowych udzielonych podczas kryzysu, przesuniecie daty rozpoczęcia stosowania bufora
wskaźnika dźwigni przez globalne banki o znaczeniu systemowym oraz zmianę sposobu obliczania wskaźnika dźwigni. KE proponuje również wcześniejsze zastosowanie uzgodnionych wcześniej środków, aby zachęcić banki do finansowania małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz
projektów infrastrukturalnych. Kolejne działania KE w tym zakresie będą polegały na monitorowaniu, w ścisłej współpracy z EBC, jednolitym mechanizmem nadzorczym (Single Supervisory
Mechanism, SSM) i właściwymi organami krajowymi, w jaki sposób zaproponowane działania są
wdrażane. KE zakłada, że zmiany w przepisach zostaną przyjęte w trybie pilnym w czerwcu br.
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2. Rada Europejska
2.1. Wideokonferencja członków Rady Europejskiej 23 kwietnia
W dniu 23 kwietnia 2020 r. Rada Europejska odbyła spotkanie w formie wideokonferencji, na którym zatwierdziła postanowienia Eurogrupy z dnia 9 kwietnia br. 2 w sprawie odpowiedzi UE na
kryzys spowodowany pandemią COVID-19. Rada Europejska zaakceptowała porozumienie
w sprawie trzech rodzajów działań antykryzysowych: dla pracowników, przedsiębiorstw i państw. Działania te stanowią pakiet o wartości 540 mld euro i powinny zostać uruchomione do
1 czerwca 2020 r. Rada zapowiedziała również działania na rzecz utworzenia funduszu odbudowy. Będzie to fundusz wspierający wyjście z kryzysu wywołanego pandemią COVID-19, przeznaczony głównie dla sektorów i regionów Europy, które najbardziej ucierpiały z jej powodu.
Rada przyjęła także Plan odbudowy, przedstawiony 15 kwietnia br. przez przewodniczących Charlesa Michela i Ursulę von der Leyen. Wskazuje on cztery domeny działań UE: jednolity rynek, inwestycje na masową skalę, globalne działania UE oraz lepsze zarządzanie. W dokumencie określono zasady, takie jak solidarność, spójność i konwergencja, którymi powinna kierować się UE
w trakcie wychodzenia z kryzysu. Stwierdzono także, że przyszłe wieloletnie ramy finansowe
(WRF) będą kluczowym instrumentem wspierającym trwałe ożywienie gospodarcze oraz w pełni
funkcjonujący i zmodernizowany jednolity rynek. Plan zakłada również, że WRF będą musiały
uwzględnić wpływ kryzysu na regiony i sektory dotknięte konsekwencjami pandemii COVID-19,
w tym przez zmianę kluczowych programów UE w celu maksymalizacji ich wkładu w naprawę i
odbudowę gospodarczą oraz wykorzystanie finansowania rynkowego. Plan ma na celu jak najszybsze uzgodnienie nowych WRF, aby uniknąć opóźnień w niezbędnych inwestycjach i zapewnić, że zasoby zostaną skierowane tam, gdzie są potrzebne, tak szybko, jak to możliwe.
Działania Grupy EBI będą odpowiadać za zapewnienie finansowania europejskich przedsiębiorstw na korzystnych warunkach. Kluczowe znaczenie ma udostępnienie EBI narzędzi, wsparcia
i kapitału niezbędnych do wypełnienia tego obowiązku przy jednoczesnym zachowaniu najwyższego stopnia wiarygodności finansowej (AAA). Filarem Planu odbudowy będzie budżet UE.

2

Więcej na temat postanowień Eugrupy w pkt 3.1.
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3. Eurogrupa
3.1. Wideokonferencja Eurogrupy 7‒9 kwietnia
W dniach 7‒9 kwietnia 2020 r. Eurogrupa (w składzie rozszerzonym) na wezwanie szefów państw
i rządów z 26 marca br. uzgodniła pakiet inicjatyw będących odpowiedzią na kryzys spowodowany pandemią COVID-19. Jako dodatkowe środki w pakiecie wprowadzono m.in. działania
w następujących obszarach:
 Budżet UE. Pakiet zakłada dalszą tymczasową elastyczność korzystania z funduszy UE, polegającą m.in. na dopuszczalności transferów między funduszami, regionami i celami poszczególnych polityk europejskich (m.in. spójności) oraz rezygnacji z krajowych wymogów w
zakresie współfinansowania. Został uruchomiony instrument wsparcia kryzysowego, który
może zapewnić 2,7 mld euro ze środków budżetowych UE, uzupełnionych o dodatkowe dobrowolne wkłady państw członkowskich. Dodatkowo Rada UE poszerzyła zakres Funduszu
Solidarności UE, który oprócz klęsk żywiołowych objął też stan zagrożenia zdrowia publicznego. Od 1 kwietnia br. umożliwia to państwom członkowskim najbardziej dotkniętym kryzysem dostęp do wsparcia finansowego w wysokości do 800 mln euro w 2020 r.
 Fundusz gwarancyjny EBI. Grupa EBI zainicjowała utworzenie ogólnoeuropejskiego funduszu gwarancyjnego w wysokości 25 mld euro, który mógłby wesprzeć finansowanie w wysokości 200 mld euro dla przedsiębiorstw (zwłaszcza MŚP) w całej UE, w tym za pośrednictwem
krajowych banków rozwoju (w Polsce BGK).
 Instrument tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia ryzyka bezrobocia (SURE)3.
 Fundusz na rzecz odbudowy gospodarki europejskiej (recovery fund). Zostanie powołany
fundusz w celu przygotowania i wsparcia odbudowy gospodarczej. Jednym z możliwych sposobów jego finansowania jest budżet UE (programy mające na celu ożywienie gospodarki).
Fundusz będzie tymczasowy i ukierunkowany na rozłożenie w czasie kosztów obecnego kryzysu przez zapewnienie dodatkowego finansowania gospodarek państw członkowskich.

W dniach 7‒9 kwietnia Eurogrupa (w składzie rozszerzonym) uzgodniła
skoordynowaną reakcję na kryzys spowodowany pandemią COVID-19. Uzgodnienia
dotyczą m.in. elastyczności korzystania z funduszy UE, utworzenia funduszu
gwarancyjnego EBI oraz SURE, prac nad funduszem na rzecz odbudowy gospodarki
europejskiej, a także funkcjonowania ESM.

 ESM. W ramach pomocy oferowanej przez ESM zostanie utworzony instrument pandemicznego wsparcia kryzysowego (Pandemic Crisis Support), oparty na istniejącym już mechanizmie – wspomagającej uwarunkowanej linii kredytowej. Przez okres trwania kryzysu będzie
3

Więcej w pkt 1.1.
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on dostępny dla wszystkich krajów strefy euro na jednolitych warunkach uzgodnionych przez
Zarząd ESM. Jedynym warunkiem przystąpienia do programu będzie zobowiązanie do przeznaczenia otrzymanej pomocy na wspieranie krajowego finansowania bezpośrednich i pośrednich kosztów opieki zdrowotnej, leczenia i profilaktyki w zakresie COVID-19. Wartością
odniesienia, na podstawie której będzie ustalana wysokość uzyskanej pomocy, będzie 2% PKB
danego państwa członkowskiego na koniec 2019 r. Gdyby wszystkie kraje strefy euro skorzystały z pomocy, jej wartość wyniosłaby łącznie 240 mld euro.
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4. Rada Unii Europejskiej
4.1. Wideokonferencja ministrów gospodarki i finansów z 16 kwietnia
 Gospodarcze skutki pandemii COVID-19
Ministrowie rozmawiali o najnowszej ocenie skutków gospodarczych COVID-19. Zaapelowali
o jak najszybsze wdrożenie działań zaradczych opisanych przez Eurogrupę w raporcie 4 z
9 kwietnia 2020 r.
 Kredytowanie gospodarstw domowych i firm
W związku z koniecznością zapewnienia właściwego finansowania przez banki gospodarstw domowych i firm, w tym MŚP, ministrowie finansów zatwierdzili oświadczenie, w którym podkreślono znaczenie akcji kredytowej dla sektora prywatnego oraz utrzymania dobrze funkcjonującego
sektora ubezpieczeniowego w czasie pandemii. Dodatkowo poparli elastyczne stosowanie unijnych przepisów ostrożnościowych i sprawozdawczych, a także skierowali postulat do banków
o niewypłacanie dywidend.
 Semestr europejski
Ministrowie uzgodnili uproszczenie wymogów informacyjnych w ramach tegorocznego semestru
europejskiego. Bardziej elastyczne zasady będą dotyczyły przedkładania przez państwa
członkowskie krajowych programów reform oraz programów stabilności lub konwergencji. KE
zapowiedziała, że przedstawi wiosenną prognozę i zalecenia dla poszczególnych krajów na
początku maja 2020 r.

4.2. Procedura nadmiernego deficytu dla Rumunii – decyzja Rady UE
Rada UE podjęła 3 kwietnia br. decyzję w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Rumunii
i, uwzględniając zalecenie KE, przyjęła zalecenie mające na celu likwidację nadmiernego deficytu
budżetowego w tym państwie do 2022 r. Zalecenie zakłada stopniową redukcję nominalnego deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych do poziomu: 3,6% PKB w 2020 r., 3,4% PKB
w 2021 r. oraz 2,8% PKB w 2022 r. Rumunia do 15 września 2020 r. powinna podjąć skuteczne
działania oraz przedłożyć szczegółowe sprawozdanie na temat planowanej strategii konsolidacji
budżetowej. Następnie jest zobowiązana do składania sprawozdań z postępów prac co najmniej
raz na sześć miesięcy, aż do skorygowania nadmiernego deficytu. Konsolidacji budżetowej powinny towarzyszyć kompleksowe reformy strukturalne, zgodnie z zaleceniami Rady skierowanymi do Rumunii w ramach semestru europejskiego, w szczególności z zaleceniami odnoszącymi

4

Więcej na temat raportu w pkt 3.1.
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się do procedury dotyczącej zakłóceń równowagi makroekonomicznej. KE poinformowała Rumunię o powyższym, zaznaczając, że nadmierny deficyt wynikał z ekspansywnej polityki budżetowej
Rumunii w ostatnich latach, a dalszy istotny wzrost deficytu w 2020 r. projektowano jeszcze przed
wystąpieniem pandemii COVID-19. KE podkreśliła, że jesienna ocena działań podjętych w odpowiedzi na zalecenie uwzględni gospodarczy i fiskalny wpływ pandemii COVID-19, jak również
skutki ostatnio wprowadzonej ogólnej klauzuli zwalniającej w ramach paktu stabilności i wzrostu.
KE nie wyklucza stosownej korekty zalecenia.
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5. Europejski Bank Centralny
EBC zdecydował o podjęciu szeregu środków mających na celu minimalizowanie
negatywnych skutków gospodarczych pandemii COVID-19, w tym o tymczasowym
łagodzeniu wymogów w zakresie zabezpieczeń w operacjach kredytowych oraz
uruchomieniu nowej serii nieukierunkowanych operacji refinansujących.

5.1. Przedłużenie przeglądu strategii polityki pieniężnej EBC
W związku z pandemią COVID-19 EBC zdecydował o przedłużeniu o sześć miesięcy harmonogramu przeglądu strategii polityki pieniężnej, ogłoszonego w styczniu br. Podczas przeglądu EBC
zamierzał zebrać opinie szerokiego kręgu zainteresowanych, aby uzyskać pewność, że strategia
polityki pieniężnej przyjęta przez EBC spełnia swój cel i pozwala realizować mandat EBC, czyli
utrzymać stabilność cen. Cykl zaplanowanych konferencji i warsztatów, które miały się odbyć
w poszczególnych państwach członkowskich UE w pierwszej połowie roku z udziałem opinii publicznej i organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz środowiska akademickiego, został jednak
przeniesiony na drugą połowę roku. Do końca sierpnia przedłużono również możliwość zgłaszania uwag przez obywateli za pośrednictwem specjalnej strony internetowej. Zgodnie z obecnymi
założeniami przegląd strategii ma się zakończyć w połowie 2021 r.

5.2. Szwecja użytkownikiem platformy rozliczeniowej płatności natychmiastowych
EBC 3 kwietnia br. poinformował o zawarciu umowy o współpracy z bankiem centralnym Szwecji
(Sveriges Riksbank) w zakresie rozliczania płatności elektronicznych w koronach szwedzkich
w ramach infrastruktury Eurosystemu w czasie rzeczywistym. Szwedzkie płatności w ramach
TIPS (TARGET Instant Payment Settlement) będą rozliczane od maja 2022 r. System będzie dawał
dostawcom usług płatniczych możliwość natychmiastowego przekazywania i rozliczania środków
przez całą dobę, we wszystkie dni w roku. Będzie on stanowił wsparcie dla krajowej usługi płatności natychmiastowych RIX-INST.

5.3. Tymczasowe złagodzenie wymogi dotyczących zabezpieczeń
Rada Prezesów EBC przyjęła 7 kwietnia br. pakiet tymczasowych środków, które mają służyć
zwiększeniu dostępności kwalifikowanych zabezpieczeń dla kontrahentów Eurosystemu biorących udział w operacjach zasilających w płynność, takich jak ukierunkowane długoterminowe operacje refinansujące (targeted long-term refinancing operations, TLTRO III). Pakiet stanowi uzupełnienie innych środków, które mają na celu minimalizowanie skutków pandemii COVID-19 i których
wprowadzenie EBC ogłosił w marcu. Czas jego stosowania będzie zależał od długości trwania
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nadzwyczajnego programu skupu aktywów w związku z pandemią COVID-19 (Pandemic Emergency Purchase Programme, PEPP). Pakiet składa się z trzech głównych elementów, które obejmują:
 rozszerzenie zakresu dopuszczalnych wierzytelności kredytowych, które mogą być
zastosowane jako zabezpieczenie, aby wspierać wzrost finansowania przedsiębiorstw
i gospodarstw domowych kredytem bankowym;
 zniesienie progu minimalnej wielkości krajowych wierzytelności kredytowych (z 25 000 euro),
podniesienie poziomu maksymalnego udziału niezabezpieczonych instrumentów dłużnych
wyemitowanych przez pojedynczą grupę bankową w puli zabezpieczeń danej instytucji
kredytowej (z 2,5% do 10%) oraz wyłączenie minimalnych wymogów jakości kredytowej dla
rynkowych instrumentów dłużnych wyemitowanych przez Grecję, które mają stanowić
zabezpieczenie w operacjach kredytowych Eurosystemu;
 tymczasowe obniżenie o 20% skali redukcji wartości zabezpiecznia (haircut) w operacjach
kredytowych.

5.4. Linie swapowe z bankami centralnymi Chorwacji i Bułgarii
EBC ogłosił 15 kwietnia zawarcie z bankiem centralnym Chorwacji (Hrvatska narodna banka) linii
swapowej, która ma zapewnić chorwackim instytucjom finansowym płynność w euro w celu zapobieżenia ewentualnym dysfunkcjom rynku. W ramach umowy bank centralny Chorwacji będzie
mógł pożyczyć do 2 mld euro w zamian za chorwacką kunę. Okres wymagalności każdej pożyczki
będzie wynosił trzy miesiące. Linia swapowa będzie funkcjonowała do końca 2020 r., a okres jej
dostępności może zostać przedłużony. Dnia 22 kwietnia EBC ogłosił zawarcie analogicznej linii
swapowej (także na 2 mld euro) z bankiem centralnym Bułgarii (Българска народна банка), w ramach której bank centralny Bułgarii będzie mógł pożyczyć euro w zamian za bułgarskiego lewa.
Chorwacja i Bułgaria przygotowują się do uczestnictwa w mechanizmie kursów walutowych (exchange rate mechanism, ERM II). Stanowi to warunek wstępny przystąpienia danego państwa do
strefy euro.

5.5. Środki łagodzące wpływ ewentualnych obniżek ratingów na dostępność
zabezpieczeń
22 kwietnia EBC podjął decyzję o wprowadzeniu tymczasowych środków, które mają łagodzić
wpływ ewentualnych obniżek ratingów, będących skutkiem pandemii COVID-19, na dostępność
zabezpieczeń. Decyzja ta stanowi uzupełnienie decyzji z 7 kwietnia o tymczasowym łagodzeniu
wymogów dotyczących zabezpieczeń 5. Rada Prezesów zdecydowała, że aktywa rynkowe i ich
emitenci, którzy na dzień 7 kwietnia 2020 r. spełniali minimalne warunki jakości kredytowej, będą
nadal uznawani za kwalifikowanych, nawet jeśli ich rating kredytowy, nadany przez uznawane
przez Eurosystem agencje ratingowe, zostanie obniżony. Obniżki te nie powinny być większe niż
5
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Przegląd Spraw Europejskich, kwiecień 2020 r.

14

dwa stopnie poniżej obecnego minimalnego wymogu Eurosystemu w zakresie jakości kredytowej.
W przypadku papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami (asset-backed securities, ABS)
powinny więc pozostawać na poziomie 5 (lub wyższym) według zharmonizowanej skali ratingowej Eurosystemu (CQS5, który odpowiada ratingowi BB). Zarówno aktywa, jak i ich emitenci powinni nadal spełniać wszystkie inne kryteria kwalifikowalności zabezpieczeń. Programy obligacji
zabezpieczonych (covered bonds), które spełniają obecnie kryteria kwalifikowalności, również zostaną uznane na tych samych warunkach. Aktywa niespełniające minimalnych wymogów będą
podlegały redukcji wartości (haircut) opartej na ich aktualnych ratingach.
Przyjęte przez EBC środki ogłoszone 7 i 22 kwietnia będą stosowane do września 2021 r., czyli do
momentu, kiedy będzie możliwa pierwsza wcześniejsza spłata TLTRO III.

5.6. Wyniki kwietniowego badania akcji kredytowej banków strefy euro
EBC opublikował 28 kwietnia 2020 r. wyniki kwietniowego badania akcji kredytowej banków
strefy euro. Badanie dotyczy zmian, które zaszły w ich polityce kredytowej w pierwszym kwartale
br., oraz zmian oczekiwanych w drugim kwartale. Zostało przeprowadzone między 19 marca
a 3 kwietnia br. i uczestniczyły w nim 144 banki.
W związku z pogarszającymi się perspektywami gospodarczymi, zwiększonym ryzykiem i mniejszą tolerancją na to ryzyko wewnętrzne bankowe standardy udzielania kredytów zostały w pierwszym kwartale zaostrzone we wszystkich badanych kategoriach kredytowych. W odniesieniu do
kredytów udzielanych przedsiębiorstwom zaostrzenie to wyniosło 4%, w przypadku kredytów
mieszkaniowych dla gospodarstw domowych – 9%, a kredytów konsumenckich – 10%.
Banki oczekują, że w drugim kwartale bieżącego roku nastąpi niewielkie złagodzenie standardów
kredytowych w odniesieniu do pożyczek udzielanych przedsiębiorstwom. Jest to związane ze
środkami pomocowymi wprowadzanymi przez rządy. Różnice w odpowiedziach udzielanych
przez banki wskazują jednak na niepewność dotyczącą prawdopodobnego oddziaływania pandemii COVID-19 na gospodarkę i odmienne opinie na temat tego, jak wpłynie ona na warunki kredytowe.

5.7. Decyzje w sprawie polityki pieniężnej
Podczas posiedzenia 30 kwietnia Rada Prezesów EBC podjęła decyzję o rozszerzeniu pakietu środków mających na celu dalsze niwelowanie negatywnych skutków gospodarczych pandemii COVID-19. Rada Prezesów EBC zadecydowała o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Wynoszą one:
 0,00% ‒ stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących,
 0,25% ‒ stopa kredytu w banku centralnym,
 -0,50% ‒ stopa depozytu w banku centralnym na koniec dnia.
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Podczas konferencji prasowej Christine Legarde wskazała, że Rada Prezesów oczekuje, iż podstawowe stopy procentowe EBC pozostaną na obecnym lub niższym poziomie do momentu, kiedy
perspektywy inflacji w horyzoncie czasowym projekcji będą się zdecydowanie zbliżały do poziomu wystarczająco bliskiego 2%, ale nieprzekraczającego go, oraz do czasu stwierdzenia, że to
zbliżenie jest odzwierciedlone w dynamice inflacji bazowej.
EBC zdecydował się również na dalsze łagodzenie warunków TLTRO III. W okresie od czerwca
2020 r. do czerwca 2021 r. stopa oprocentowania pożyczek w ramach tego instrumentu będzie
o 50 pkt bazowych niższa od średniej stopy operacji refinansujących Eurosystemu. W przypadku
kontrahentów, których kwalifikowane kredyty netto osiągną wymagany próg rentowności, stopa
procentowa będzie o 50 pkt bazowych niższa od stopy depozytowej. EBC wprowadzi również
nową serię nieukierunkowanych operacji refinansujących 6.
Zakupy w ramach programu skupu aktywów PEPP rozpoczęły się z końcem marca i będą kontynuowane w ramach różnych klas aktywów i jurysdykcji, dopóki Rada Prezesów nie uzna, że kryzys związany z pandemią dobiega końca, jednak nie wcześniej niż przed końcem bieżącego roku.
Program skupu aktywów (asset purchase programme, APP) będzie nadal realizowany, a miesięczne
zakupy aktywów w wysokości 20 mld euro w ramach APP zostały, na mocy decyzji Rady Prezesów EBC z 12 marca br., zwiększone dzięki dodatkowej puli środków w wysokości 120 mld euro
przeznaczonej na ten cel w tym roku. Reinwestycje będą również prowadzone przez dłuższy czas
po tym, jak EBC zacznie podnosić stopy procentowe, i „tak długo, jak długo będzie to konieczne
do utrzymania korzystnych warunków płynnościowych i zdecydowanie łagodnej polityki pieniężnej”.

5.8. Nowa seria nieukierunkowanych operacji refinansujących do walki ze
skutkami pandemii COVID-19
EBC ogłosił 30 kwietnia wprowadzenie nowej serii nieukierunkowanych operacji refinansujących
do walki ze skutkami pandemii COVID-19 (non-targeted pandemic emergency long-term refinancing
operations, PELTRO). Operacje te mają wspierać płynność systemu finansowego strefy euro i zabezpieczać efektywne funkcjonowanie rynku pieniężnego po wygaśnięciu wprowadzonych
w marcu dodatkowych pomostowych dłuższych operacji refinansujących (long term refinancing
operations, LTRO). Siedem operacji, które zostaną przeprowadzone w ramach instrumentu, odbędzie się zgodnie ze stałą procedurą przetargową o stałej stopie procentowej z pełnym przydziałem.
Stopa ta będzie o 25 pkt bazowych niższa od średniej stopy procentowej podstawowych operacji
refinansujących. Wszystkie PELTRO będą podlegały złagodzonym warunkom w zakresie zabezpieczeń, ogłoszonym 7 i 22 kwietnia br.

6
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5.9. Opinie EBC na temat projektów krajowych i unijnych regulacji w zakresie
bankowości centralnej i rynków finansowych
W ramach konsultacji projektów krajowych oraz unijnych aktów prawnych EBC opublikował
w kwietniu br. następujące opinie:
 do projektowanych zmian do belgijskiego kodeksu prawa gospodarczego w sprawie
obowiązków instytucji finansowych dotyczących identyfikacji i

sprawozdawczości

w odniesieniu do przeznaczenia kwot zdeponowanych na rachunkach oszczędnościowych
(CON/2020/12),
 do projektowanego szwedzkiego ustawodawstwa w sprawie reformy banku centralnego
Szwecji (CON/2020/13).
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6. Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego
6.1. Posiedzenie Rady Generalnej Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego
Głównym tematem posiedzenia Rady Generalnej Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (European Systemic Risk Board, ESRB) 2 kwietnia 2020 r. był wpływ pandemii COVID-19 na gospodarkę i system finansowy w UE. Rada Generalna poparła decyzje organów nadzorczych dotyczące
uwolnienia makroostrożnościowych buforów kapitałowych oraz zalecenia w sprawie ograniczenia wypłat dywidendy przez instytucje finansowe, a także powstrzymania się od wykupu akcji
własnych i wypłaty zmiennej części wynagrodzeń. Rada Generalna uznała także, że obszarami
priorytetowych prac będą:
 ocena wpływu na system finansowy programów gwarancyjnych i innych środków fiskalnych
służących ochronie gospodarki realnej;
 zaburzenia płynności na rynkach i ich skutki dla spółek zarządzających aktywami oraz dla
zakładów ubezpieczeń;
 wpływ obniżania na szeroką skalę ratingów obligacji przedsiębiorstw niefinansowych na
rynki i podmioty systemu finansowego;
 systemowe ograniczenia wypłat dywidend, wykupu akcji własnych oraz wypłat zmiennej
części wynagrodzenia;
 ocena

ryzyka

płynności

wynikającego

z

wezwań

do

uzupełnienia

depozytów

zabezpieczających.
Ponadto Rada Generalna omówiła kwestie dotyczące zaangażowania odpowiednich organów
z Wielkiej Brytanii w prace ESRB.
Na zastępcę przewodniczącego Doradczego Komitetu Naukowego (Advisory Scientific Committee, ASC) powołano prof. Lorianę Pelizzon z Uniwersytetu Goethego we Frankfurcie, natomiast
prof. Bo Backer ze Stockholm School of Economics został nowym członkiem Komitetu.
ESRB opublikowała kolejną, trzydziestą pierwszą edycję risk dashboard, która zawiera zestawienie
wskaźników ilościowych i jakościowych przedstawiających sytuację w systemie finansowym UE.

6.2. Opinia w sprawie planów zastosowania przez władze belgijskie instrumentu
makroostrożnościowego na podstawie art. 458 CRR
ESRB opublikowała 8 kwietnia br. opinię oraz będący jej uzupełnieniem raport w sprawie planów
Narodowego Banku Belgii przedłużenia o rok obowiązywania dodatkowych wymogów kapitałowych wprowadzonych w 2018 r. w trybie przewidzianym w art. 458 CRR. Na banki stosujące metodę wewnętrznych ratingów nałożono dodatkowe wymogi kapitałowe w odniesieniu do ekspozycji na nieruchomości, obejmujące: i) zwiększenie o 5 pkt proc. wag ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach zlokalizowanych w Belgii oraz ii) wprowadzenie

Przegląd Spraw Europejskich, kwiecień 2020 r.

18

mnożnika 1,33 w odniesieniu do mikroostrożnościowych wag ryzyka dla mieszkaniowych kredytów hipotecznych. CRR zobowiązuje ESRB i Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (European
Banking Authority, EBA) do przedstawienia opinii w ciągu miesiąca od dnia otrzymania powiadomienia 7.
ESRB uznała działania proponowane przez władze krajowe za właściwe, skuteczne i proporcjonalne. W ocenie ESRB nie powinny one mieć nadmiernie negatywnego wpływu na systemy finansowe innych państw członkowskich i UE jako całości ani na rynek wewnętrzny UE.

6.3. Informacje o działaniach podejmowanych w UE w związku z pandemią
COVID-19
ESRB opublikowała 10 kwietnia br. zestawienie zawierające informacje na temat działań podejmowanych przez państwa członkowskie, instytucje UE oraz władze krajowe w związku z pandemią
COVID-19. Informacje zostały zebrane we współpracy z EBC, KE, Europejskimi Organami Nadzoru i organami krajowymi. Zestawienie będzie regularnie aktualizowane.

6.4. Raport w sprawie przeglądu polityki makroostrożnościowej w UE w 2019 r.
Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego opublikowała 29 kwietnia br. kolejną edycję corocznego raportu podsumowującego działania makroostrożnościowe państw członkowskich UE
w 2019 r. W raporcie omówiono główne tendencje w polityce makroostrożnościowej, czynniki ryzyka w sektorze bankowym oraz pozabankowym i instrumenty zastosowane w celu ich ograniczenia. Raport uzupełniono rozdziałami tematycznymi dotyczącymi: roli ESRB jako instytucji koordynującej notyfikacje o zastosowanych narzędziach makroostrożnościowych, monitoringu krajów trzecich w celu określenia potrzeby nałożenia antycyklicznego bufora kapitałowego (countercyclical capital buffer, CCyB), oceny transgranicznych efektów zastosowania zewnętrznych narzędzi
na poziomie krajowym, jak również wpływu zasad opodatkowania nieruchomości na politykę makroostrożnościową.
Z raportu wynika, że w 2019 r. podjęto mniej nowych działań makroostrożnościowych niż
w 2018 r. Podobnie jak rok wcześniej większość działań w 2019 r. zaostrzała politykę makroostrożnościową w celu ograniczenia cyklicznego ryzyka systemowego w środowisku niskich stóp procentowych. Kraje głównie wprowadzały bufor antycykliczny lub zwiększały jego poziom i nakładały limity obciążenia bieżących dochodów kredytobiorcy zobowiązaniami kredytowymi lub
kosztami ich obsługi (debt-service-to-income, DSTI) oraz limity w zakresie relacji wartości zadłużenia
do wartości zabezpieczenia (loan-to-value, LTV). W raporcie podkreśla się, że obserwowany
w 2019 r. wzrost akcji kredytowej w UE koncentrował się w niektórych segmentach rynku, takich
jak finansowanie nieruchomości, MŚP i kredyty konsumenckie. ESRB zwraca uwagę, że nie we
wszystkich krajach UE z wysoką dynamiką akcji kredytowej aktywowano CCyB. Znaczna część
narzędzi użytych w 2019 r. miała na celu ograniczenie czynników ryzyka na rynku nieruchomości
7

EBA opublikował swoją opinię 3 marca br. Więcej na jej temat w „Przeglądzie Spraw Europejskich” styczeń–marzec 2020 r.
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mieszkaniowych (np. przez podnoszenie wag ryzyka dla ekspozycji kredytowych w bankach wykorzystujących modele wewnętrzne). Jednocześnie w mniejszym stopniu stosowano narzędzia
makroostrożnościowe na rynku nieruchomości komercyjnych, na którym także narastała nierównowaga. Zdaniem ESRB zbyt mało narzędzi użyto w celu ograniczenia akumulacji ryzyka wynikającego z dynamicznie rosnącego wówczas segmentu kredytów konsumenckich i kredytów dla
MŚP. Zwrócono uwagę, że kraje UE bardzo różnie podchodzą do identyfikacji innych instytucji
o znaczeniu systemowym (other systemically important institutions, O-SII). Ponadto w raporcie ponownie podkreśla się brak kompleksowych narzędzi służących ograniczaniu ryzyka systemowego
w niebankowym sektorze finansowym.
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7. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego
7.1. Wytyczne dotyczące ustawowych i pozaustawowych moratoriów na spłaty
kredytów w obliczu kryzysu spowodowanego przez COVID-19
EBA wydał 2 kwietnia 2020 r. wytyczne związane z interpretacją regulacji ostrożnościowych w zakresie klasyfikacji kredytów, których dotyczy niewykonanie zobowiązania, oraz identyfikacji ekspozycji restrukturyzowanych w odniesieniu do kredytów objętych ustawowymi i pozaustawowymi moratoriami na spłaty kredytów, wprowadzanymi w reakcji na pandemię COVID-19. Wytyczne określają sposób stosowania definicji niewykonania zobowiązania oraz klasyfikację działań
restrukturyzacyjnych, a także wymogi wobec moratoriów pozwalające na stosowanie wytycznych.
Zastosowanie moratorium spełniającego wymogi 8 opisane w wytycznych nie powinno prowadzić
do automatycznego uznania ekspozycji (zarówno niezagrożonej, jak i zagrożonej niewykonaniem
zobowiązania) za objętą działaniem restrukturyzacyjnym. Ponadto instytucje powinny liczyć dni
przeterminowania kredytu na podstawie zmienionego harmonogramu spłat, wynikającego z zastosowania moratorium. W wytycznych zwrócono uwagę, że banki nadal muszą oceniać prawdopodobieństwo niedokonania płatności przez dłużników objętych moratorium. Instytucje, które
stosują̨ pozaustawowe moratorium na spłaty, powinny zawiadomić o tym właściwe organy krajowe, a te z kolei przesłać informację do EBA.

7.2. Raport w sprawie oceny wpływu postanowień Bazylei III na sektor bankowy
EBA opublikował 8 kwietnia br. kolejną edycję raportu w sprawie oceny wpływu wprowadzenia
wymogów Bazylei III na sektor bankowy. Analizy zostały przeprowadzone na podstawie danych
obejmujących 105 banków (42 banki z tzw. grupy pierwszej oraz 63 banki z grupy drugiej 9). EBA
podkreślił, że analizie poddano dane zgodnie ze stanem na koniec czerwca 2019 r., w związku
z czym wyniki nie uwzględniają wpływu epidemii COVID-19 na banki biorące udział w badaniu.
W stosownych przypadkach uwzględniono jednak przesunięcie terminów implementacji wymogów Bazylei III ogłoszone przez Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego 10.
Badanie EBA wykazało, że w porównaniu z obecnie obowiązującymi przepisami dyrektywy i rozporządzenia ws. wymogów kapitałowych (CRD IV/CRR) pełne wprowadzenie nowych standar-

Np. moratorium musi mieć zastosowanie do dużej grupy dłużników, zmiana harmonogramu spłat nie powinna prowadzić do
zmian innych warunków kredytu, np. wysokości należnych odsetek.
9 Do grupy pierwszej są zaliczane banki prowadzące działalność transgraniczną, których kapitał Tier 1 przekracza 3 mld euro.
Pozostałe banki zalicza się do grupy drugiej.
10 W związku z pandemią COVID-19 Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego 27 marca br. przedłużył o rok terminy wdrożenia
końcowej wersji postanowień Bazylei III. Pierwotnie większość zmian miała obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., z wyjątkiem
wymogu dotyczącego minimalnego poziomu aktywów ważonych ryzykiem dla banków stosujących metodę wewnętrznych
ratingów (tzw. output floor), który miał być wprowadzany stopniowo w latach 2022–2027. Zgodnie z nową decyzją wymogi
powinny zostać wdrożone do 2023 r., natomiast output floor będzie wprowadzany w latach 2023‒2028.
8
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dów Bazylei III spowodowałoby wzrost kwoty minimalnego wymogu z tytułu kapitału Tier 1 średnio o 16,1%. Wzrost wymaganego kapitału byłby spowodowany głównie wprowadzeniem minimalnego poziomu aktywów ważonych ryzykiem ‒ tzw. output floor 11 (wzrost o 6,5%) ‒ oraz nowych standardów dotyczących ryzyka operacyjnego (wzrost o 5%). Zmiany miałyby również
wpływ na raportowane przez banki wskaźniki adekwatności kapitałowej. Średnie wskaźniki kapitału podstawowego Tier 1 (common equity Tier 1, CET 1), kapitału Tier 1 i kapitału całkowitego
spadłyby odpowiednio o 2,6, 2,9 i 3,3 pkt proc. (do 11,6%, 12,7% i 14,8%). Wskaźnik dźwigni pozostałby na poziomie 5,1%.
W celu spełnienia nowych wymogów banki musiałyby zwiększyć kapitał Tier 1 o 21,1 mld euro,
z czego 11,2 mld euro powinno przypadać na kapitał CET 1.

7.3. Raport w sprawie wymogu pokrycia płynności
W raporcie opublikowanym 8 kwietnia br. EBA przedstawił informacje na temat kształtowania się
w UE wskaźnika pokrycia płynności (liquidity coverage ratio, LCR). Analizy zostały przeprowadzone na podstawie danych na koniec czerwca 2019 r. pozyskanych od 134 banków, których łączna
wartość aktywów stanowi około 80% aktywów sektora bankowego Unii. EBA podkreślił, że analizy nie uwzględniają wpływu epidemii COVID-19 na banki biorące udział w badaniu.
Średni ważony wskaźnik LCR w badanej próbie banków wynosił 147%, a w przypadku 78% banków LCR przekraczał 140%. Wymogu LCR na poziomie co najmniej 100%, który zaczął obowiązywać od 1 stycznia 2018 r., nie spełniały jedynie trzy, niewskazane z nazwy banki. W przypadku
tych instytucji niedobór aktywów płynnych wynosiłby łącznie 4,7 mld euro.
Analiza wykazała również, że banki w dalszym ciągu przejawiają skłonność do utrzymywania
znacznie niższych buforów płynności dla walut obcych, w szczególności euro (w przypadku banków spoza strefy euro), dolara amerykańskiego i funta szterlinga, niż dla swojej waluty krajowej.
W niektórych przypadkach wskaźniki LCR dla walut obcych kształtują się poniżej 100%. Zjawisko
to stanowi potencjalne źródło ryzyka, gdyż w sytuacji kryzysowej możliwość pozyskania przez
banki środków w walutach obcych może być ograniczona.

7.4. Stanowisko w sprawie wykorzystania elastyczności wynikającej z istniejących
regulacji w związku z pandemią COVID-19
EBA w związku z pandemią COVID-19 opublikował 22 kwietnia br. kolejne dokumenty w sprawie
wykorzystania elastyczności umożliwionej przez regulacje. EBA wyjaśnia w nich, w jaki sposób
stosować tę elastyczność w działaniach nadzorczych związanych z ryzykiem rynkowym, przeglądem i oceną nadzorczą, planami naprawy, cyfrową odpornością operacyjną, ryzykiem technologii

11

Output floor oznacza, że dla banków stosujących metody ratingów wewnętrznych wartość aktywów ważonych ryzykiem wyznaczona za pomocą metod zaawansowanych nie może być niższa niż 72,5% aktywów ważonych ryzykiem obliczonych zgodnie z metodą standardową.
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informacyjno-komunikacyjnych oraz sekurytyzacją. EBA zwraca również uwagę, że organy nadzoru i instytucje finansowe powinny uważnie monitorować czynniki ryzyka w tych obszarach.
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8. Inne
8.1. Druga runda negocjacji w sprawie przyszłego partnerstwa UE ze Zjednoczonym
Królestwem
Po wideokonferencji z 15 kwietnia br. główni negocjatorzy umowy o przyszłym partnerstwie pomiędzy UE i Zjednoczonym Królestwem, Michel Barnier i David Frost, wydali wspólne oświadczenie na temat kształtu dalszych negocjacji. Uzgodniono, że trzy kolejne tygodniowe rundy negocjacyjne, które będą się odbywały za pośrednictwem wideokonferencji, rozpoczną się 20 kwietnia, 11 maja oraz 1 czerwca.
W swoim oświadczeniu po drugiej rundzie negocjacji 12, która trwała od 20 do 24 kwietnia, Michel
Barnier podkreślił, że aby do czerwca 13 osiągnąć znaczący postęp w negocjacjach, powinien on
zostać odnotowany we wszystkich dziedzinach, a nie tylko w niektórych obszarach. Postępy osiągnięte w drugiej rundzie negocjacyjnej Barnier określił jako „tylko bardzo częściowe”. Wymienił
on cztery kwestie, w których postęp był „rozczarowujący”: (i) równość szans (level playing field)
w zakresie przeciwdziałania powstawaniu nieuczciwych przewag konkurencyjnych i zakłóceń
w handlu; (ii) zarządzanie (governance) przyszłą umową: UE proponuje jednolite ramy prawne,
a Zjednoczone Królestwo – osobne porozumienia; (iii) współpraca sądowa i policyjna w sprawach
karnych, oraz (iv) zarządzanie łowiskami.

12
13

Pierwsza runda negocjacji odbyła się w dniach 2–5 marca br.
Zgodnie z zapisami umowy o wystąpieniu do 30 czerwca 2020 r. powinna zostać podjęta decyzja o ewentualnym przedłużeniu
okresu przejściowego, który według obecnych ustaleń będzie trwał do 31 grudnia br.
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Wykaz skrótów

ABS

asset backed securities, papiery wartościowe zabezpieczone aktywami

APP

asset purchase programme, programu skupu aktywów Europejskiego
Banku Centralnego

ASC

Advisory Scientific Committee, Doradczy Komitet Naukowy

BGK

Bank Gospodarstwa Krajowego

CET 1

common equity Tier 1 capital ratio, wskaźnik kapitału podstawowego
Tier

CCyB

countercyclical capital buffer, antycykliczny bufor kapitałowy

CRD IV

CRR

Capital Requirements Directive IV, dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE
Capital Requirements Regulation, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie
wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012

DNB

dochód narodowy brutto

DSTI

debt-service-to-income, wskaźnik obciążenia bieżących dochodów kredytobiorcy zobowiązaniami kredytowymi lub kosztami ich obsługi

EBA

European Banking Authority, Europejski Urząd Nadzoru Bankowego

EBC

Europejski Bank Centralny
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EBI

Europejski Bank Inwestycyjny

ERM II

exchange rate mechanism, mechanizm kursów walutowych

ESM

European Stability Mechanism, Europejski Mechanizm Stabilności

ESRB

European Systemic Risk Board, Europejska Rada do Spraw Ryzyka
Systemowego

KE

Komisja Europejska

LCR

liquidity coverage ratio, wskaźnik pokrycia płynności

LTRO

long term refinancing operations, dłuższe operacje refinansujące

LTV

loan-to-value, współczynnik wartości kredytu do wartości zabezpieczenia

MŚP

małe i średnie przedsiębiorstwa

O-SII

other systemically important institution, inna instytucja o znaczeniu systemowym

PELTRO

non-targeted pandemic emergency long-term refinancing operations, nieukierunkowane operacje refinansujące do walki ze skutkami pandemii
COVID-19

PEPP

Pandemic Emergency Purchase Programme, program skupu aktywów w związku z pandemią COVID-19

PKB

produkt krajowy brutto

SURE

Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency, instrument
tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia ryzyka bezrobocia

SSM

Single Supervisory Mechanism, jednolity mechanizm nadzorczy

TLTRO

targeted longer-term refinancing operations, ukierunkowane dłuższe
operacje refinansujące
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TIPS

TARGET Instant Payment Settlement, natychmiastowe rozliczenia
płatności TARGET

UE

Unia Europejska

WRF

wieloletnie ramy finansowe
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