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Magdalena Koziñska*

PRZEGLkD ½RÓDE FINANSOWANIA
DOST}PNYCH DLA INSTYTUCJI KREDYTOWEJ
DZIAAJkCEJ W POLSCE, ZE SZCZEGÓLNYM
UWZGL}DNIENIEM AWARYJNYCH ½RÓDE
PYNNO¥CI I KAPITAU

WST}P
Warunkiem koniecznym do nieprzerwanej i niezakïóconej dziaïalnoĂci kaĝdej
instytucji kredytowej jest utrzymanie przez niÈ co najmniej bieĝÈcej pïynnoĂci.
Trwaïy dostÚp do ěródeï finansowania dziaïalnoĂci operacyjnej stanowi najwaĝniejszÈ przesïankÚ dalszego funkcjonowania banku. Nabiera on szczególnego
znaczenia w warunkach sytuacji kryzysowej, kiedy od zapewnienia odpowiednich
Ărodków finansowych zaleĝy „byÊ albo nie byÊ” instytucji oraz, niekiedy, stabilnoĂÊ finansowa caïego systemu. W dalszej perspektywie istotne jest utrzymanie
odpowiedniego poziomu skapitalizowania instytucji finansowej, który pozwoli na
speïnienie wszelkich wymogów regulacyjnych oraz utrzymanie lub przywrócenie
zaufania do danej instytucji. W razie zatem wystÈpienia problemów finansowych
banku kluczowÈ kwestiÈ jest nie tylko wdroĝenie odpowiednich dziaïañ restrukturyzacyjnych, ale takĝe (przede wszystkim) zabezpieczenie wïaĂciwego finansowania
instytucji (wb sensie kapitaïowym, ale gïównie pïynnoĂciowym). Na tej podstawie
*

60
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moĝna zatem wskazaÊ na pewnÈ triadÚ celów, które powinny stanowiÊ podstawÚ
odpowiedzialnego zarzÈdzania kaĝdÈ instytucjÈ finansowÈ i majÈ szczególne znaczenie wbsytuacji kryzysowej: po pierwsze, najwaĝniejszym aspektem decydujÈcym
o bycie banku jest optymalny poziom pïynnoĂci; po drugie, utrzymanie zaufania
interesariuszy do banku wymaga odpowiedniego zabezpieczenia kapitaïowego (najlepiej akcyjnego / udziaïowego); po trzecie, warunkiem dïugoterminowego sensu
istnienia instytucji jest wypracowywanie rzetelnego zysku.
Rysunek 1. Triada celów zarzÈdzania bankiem w sytuacji kryzysowej

Płynność

1

2
3

Kapitał
Rentowność

½ródïo: opracowanie wïasne.

Celem niniejszego artykuïu jest przeglÈd dostÚpnych mechanizmów finansowania, które mogÈ byÊ wykorzystane w przypadku problemów finansowych banków1.
Pod pojÚciem problemów finansowych (sytuacji kryzysowej) rozumie siÚ zarówno
utratÚ pïynnoĂci instytucji, jak równieĝ obniĝenie siÚ poziomu funduszy wïasnych
poniĝej wymaganego minimum (zarówno pod wzglÚdem regulacyjnym jak i rynkowym – zapewniajÈcym odpowiedni poziom zaufania do instytucji wĂród klientów i innych podmiotów sektora bankowego). W zgodzie z przyjÚtÈ triadÈ celów
oraz ze wzglÚdu na fakt, ĝe ěródïa pozyskania finansowania sÈ zaleĝne od rodzaju
problemów instytucji kredytowej, jako mechanizm finansowania przyjÚto wszelkie
moĝliwe formy uzyskania (udzielenia) wsparcia – zarówno w formie kapitaïowej
jak i pïynnoĂciowej. Tam gdzie jest to moĝliwe, dokonuje siÚ równieĝ wskazania
na ěródïa zasadniczo stosowane do zïagodzenia problemów pïynnoĂciowych albo
kapitaïowych. Pierwsze z nich dotyczÈ sytuacji, kiedy zagroĝone jest terminowe
regulowanie przez instytucjÚ kredytowÈ swoich zobowiÈzañ (nawet pomimo dysponowania odpowiedniej wysokoĂci funduszami wïasnymi). Mechanizmy finansowania powinny w takiej sytuacji charakteryzowaÊ siÚ przede wszystkim szybkÈ
dostÚpnoĂciÈ, poniewaĝ jest to kluczowe dla przywrócenia poprawnego funkcjonowania banku. W razie problemów kapitaïowych banków, czas niezbÚdny do zorga1

Z uwzglÚdnieniem nowych uwarunkowañ prawnych wynikajÈcych z wprowadzenia nowej ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania
depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.
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nizowania odpowiedniego wsparcia jest zazwyczaj nieco dïuĝszy niĝ w przypadku
trudnoĂci pïynnoĂciowych.
W analizie nie uwzglÚdniano jedynie pozyskiwania dodatkowych depozytów
(detalicznych lub korporacyjnych) jako ěródïa dodatkowej pïynnoĂci – ma ono zastosowanie zawsze wobec wszystkich instytucji kredytowych i stanowi kluczowy
element dziaïalnoĂci bankowej.
W pierwszej czÚĂci opracowania zaprezentowano te mechanizmy, którymi samodzielnie dysponujÈ instytucje kredytowe. W drugiej czÚĂci dokonano prezentacji
poĂredniego (pomiÚdzy samodzielnym a wspomaganym przez instytucje zwierzchnie) sposobu wzmocnienia sytuacji banku – umorzenia lub konwersji instrumentów
kapitaïowych lub dïuĝnych. Ostatnia czÚĂÊ jest przeglÈdem tych narzÚdzi, które
znajdujÈ siÚ w gestii organów publicznych.

1. MECHANIZMY FINANSOWANIA KRYZYSOWEGO
WDRA¿ANE PRZEZ INSTYTUCJE KREDYTOWE
Pierwszym ěródïem finansowania na wypadek wystÈpienia róĝnego rodzaju zaburzeñ w funkcjonowaniu instytucji kredytowej sÈ mechanizmy i Ărodki moĝliwe
do pozyskania w ramach sektora prywatnego. Pod tym wzglÚdem naleĝy wskazaÊ
na róĝnego rodzaju obszary wewnÚtrznego zarzÈdzania instytucjÈ finansowÈ, które
powinny uwzglÚdniaÊ odpowiednie „zapasowe” ěródïa finansowania mogÈce przyjmowaÊ zarówno formÚ kapitaïowÈ, jak i pïynnoĂciowÈ. W dalszej kolejnoĂci, jeĂli
bank jest elementem wiÚkszej grupy kapitaïowej, moĝliwe jest uzyskanie przez
niego wsparcia od podmiotów powiÈzanych na podstawie odpowiednich umów wewnÈtrzgrupowych (lub innych mechanizmów w ramach zrzeszenia). W przypadku
grupy podmiotów, które utworzyïy system ochrony instytucjonalnej, moĝliwe jest
uruchomienie wsparcia przez podmiot zarzÈdzajÈcy systemem ze Ărodków zgromadzonych w ramach funduszy pomocowych oraz mechanizmów wsparcia pïynnoĂci.
Spóïdzielcze kasy oszczÚdnoĂciowo-kredytowe (SKOK) majÈ równieĝ moĝliwoĂÊ
skorzystania ze Ărodków zarzÈdzanych przez KasÚ KrajowÈ.
Warto dodaÊ, ĝe zgodnie z obowiÈzujÈcymi przepisami analiza potencjalnych
dziaïañ i ěródeï finansowania na wypadek nagïego pogorszenia siÚ sytuacji finansowej banku powinna byÊ elementem planu naprawy. Plan taki powinien byÊ sporzÈdzony i na bieĝÈco aktualizowany przez bank samodzielnie (podlega równieĝ
zatwierdzeniu przez nadzorcÚ). PodkreĂliÊ naleĝy, ĝe plan sporzÈdzany jest nie
wbchwili wystÈpienia trudnoĂci banku, ale na etapie normalnego funkcjonowania
banku i obowiÈzuje nieprzerwanie. Stanowi bowiem przygotowany wczeĂniej plan
dziaïania, który jest wdraĝany w ĝycie w razie problemów finansowych banku.
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Rysunek 2. Rodzaje planów sporzÈdzanych przez bank (z punktu widzenia
analizy ěródeï finansowania)
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½ródïo: opracowanie wïasne.

1.1. ZarzÈdzanie pïynnoĂciÈ i kapitaïem
w ramach instytucji kredytowej
Kluczowym obszarem zarzÈdzania finansami banku, który ma szczególne
znaczenie dla zabezpieczenia zapasowych ěródeï pïynnoĂci i kapitaïu, jest zarzÈdzanie aktywami i pasywami banku powiÈzane z procesem zarzÈdzania ryzykiem
bankowym2. Z punktu widzenia sytuacji kryzysowej, najwaĝniejszym aspektem
funkcjonujÈcych w banku wewnÚtrznych procedur jest utrzymanie odpowiedniego
poziomu pïynnoĂci, w szczególnoĂci w krótkim okresie. Zabezpieczenie pïynnoĂci
dla instytucji kredytowej stanowi jeden z gïównych obszarów planowania awaryjnego banku. Z tego powodu Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) w ramach
Rekomendacji P wymaga od banku posiadania planu awaryjnego pïynnoĂci3, okreĂlajÈcego zasady postÚpowania w przypadku niedoborów pïynnoĂci w sytuacjach
kryzysowych. Plan powinien przewidywaÊ zdywersyfikowane ěródïa pozyskiwania
finansowania w przypadku wystÈpienia zakïóceñ o charakterze wewnÚtrznym, systemowym oraz bÚdÈcych poïÈczeniem obydwu moĝliwoĂci we wszystkich walutach,
w które zaangaĝowany jest bank. Rekomendacja P wymaga, aby plan awaryjny
2
3

A. Gospodarowicz, A. Nosowski, ZarzÈdzanie instytucjami kredytowymi, Wydawnictwo
C.H.bBeck, 2012, s. 213.
Warto podkreĂliÊ, ĝe banki sÈ zobowiÈzane do opracowania i utrzymywania planów awaryjnych
pïynnoĂci (w rzeczywistoĂci równieĝ planów awaryjnych kapitaïu) niezaleĝnie od obowiÈzku
posiadania planów naprawy. Wydaje siÚ jednak, ĝe plany awaryjne powinny stanowiÊ integralnÈ
czÚĂÊ planów naprawy. ObowiÈzek posiadania kilku niezaleĝnych planów, pomimo pokrywajÈcej
siÚ ich treĂci, naleĝy odczytywaÊ jako objaw zbÚdnego przeregulowania.
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pïynnoĂci uwzglÚdniaï równieĝ moĝliwoĂÊ skorzystania z instrumentów oferowanych przez bank centralny. Podobny element powinien byÊ równieĝ czÚĂciÈ planu
naprawy banku, okreĂlajÈcego dziaïania, jakie instytucja ta moĝe podjÈÊ samodzielnie w przypadku istotnego pogorszenia siÚ jej sytuacji finansowej.
W odniesieniu do ujmowanych w planach zapasowych ěródeï pïynnoĂci, banki
dysponujÈ kilkoma moĝliwoĂciami jej zabezpieczenia. Przede wszystkim banki powinny posiadaÊ optymalne bufory gotówki (lub wysoce pïynnych aktywów, które
moĝna ïatwo i szybko sprzedaÊ, np. dïuĝne papiery skarbowe), stanowiÈce zabezpieczenie na wypadek nasilonego odpïywu Ărodków z banku. Zgodnie z wprowadzonymi po kryzysie bankowym w Europie nowymi regulacjami, banki powinny
utrzymywaÊ rezerwy pïynnoĂci pozwalajÈce im na przetrwanie co najmniej 30bdni
wzmoĝonego odpïywu Ărodków (mierzone wskaěnikiem LCR), przy jednoczesnym
utrzymaniu odpowiedniego poziomu dïugoterminowych ěródeï finansowania
(mierzone wskaěnikiem NSFR)4. DoĂwiadczenia kryzysowe skïoniïy bowiem do
stwierdzenia, ĝe wyĝszy poziom pïynnych aktywów powinien sprzyjaÊ wyĝszemu
bezpieczeñstwu banków. Badania naukowe niekoniecznie jednak potwierdzajÈ taki
wniosek, sugerujÈc, ĝe banki utrzymujÈce wyĝszy poziom pïynnych Ărodków podejmujÈ wiÚksze ryzyko5. Utrzymywanie gotówki jest bowiem doĂÊ kosztowne dla
banków. Nie powinien zatem dziwiÊ fakt, ĝe aby zrekompensowaÊ sobie wyĝsze
koszty biorÈ na siebie wiÚksze ryzyko. Rodzi to uzasadnione pytanie o optymalny
poziom gotówki utrzymywanej przez banki.
W dalszej kolejnoĂci, poszukiwanie innych (niezabezpieczonych) ěródeï pïynnoĂci moĝe nastÚpowaÊ na rynku miÚdzybankowym poprzez przyjmowanie lokat lub
zaciÈganie poĝyczek w innych bankach. Finansowanie na rynku miÚdzybankowym
naleĝy do niezabezpieczonych form transakcji, dokonywanych regularnie, dlatego
powinno stanowiÊ najszybsze ěródïo dodatkowej pïynnoĂci. Problematyczne moĝe
byÊ jednak dokonanie transakcji w szczególnoĂci w przypadku kryzysu systemowego, kiedy duĝa czÚĂÊ banków bÚdzie równieĝ odczuwaÊ nasilone potrzeby pïynnoĂciowe, a niepewnoĂÊ co do sytuacji finansowej kontrahenta bÚdzie zniechÚcaïa do
jej zawarcia (ryzyko kredytowe kontrahenta)6. ChoÊ tylko czÚĂÊ z funkcjonujÈcych
na rynku miÚdzybankowym instytucji bÚdzie niewypïacalna, to jednak ze wzglÚdu
4

5

6
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RozporzÈdzenie delegowane Komisji (UE) 2015/61 z dnia 10 paědziernika 2014 r. uzupeïniajÈce
rozporzÈdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do wymogu
pokrycia wypïywów netto dla instytucji kredytowych.
M.S. Khan, H. Scheule, E. Wu, The Impact of Bank Liquidity on Bank Risk Taking: Do high
capital buffers and big banks help or hinder?, 27th Australasian Finance and Banking Conference Paper, 2015, s. 1.
ChoÊ Polska nie doĂwiadczyïa kryzysu bankowego podczas ostatniego globalnego kryzysu finansowego, zjawisko zamroĝenia rynku miÚdzybankowego byïo widoczne równieĝ w polskim
sektorze bankowym, szczególnie w latach 2008–2010. Wówczas to funkcjÚ rynku miÚdzybankowego przejÈï NBP, który prowadziï jednoczeĂnie operacje zasilajÈce i absorbujÈce pïynnoĂÊ. Zob.
Raporty NBP o sytuacji pïynnoĂciowej sektora bankowego w latach 2008, 2009 oraz 2010.
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na istniejÈcÈ asymetriÚ informacji ani potencjalni poĝyczkodawcy, ani bank centralny nie bÚdÈ w stanie ich odróĝniÊ7. NiechÚÊ do udzielania finansowania moĝe
byÊ potÚgowana równieĝ przez ĂwiadomoĂÊ istnienia na rynku zjawiska negatywnej selekcji, zgodnie z którym podmioty obarczone wyĝszym ryzykiem sÈ bardziej
aktywne w poszukiwaniu Ărodków, a dowodem na istnienie takiej sytuacji sÈ podwyĝszone stopy procentowe. Do zaïamania na rynku miÚdzybankowym dochodzi,
kiedy banki posiadajÈce wysokie bufory gotówki decydujÈ siÚ na ich gromadzenie
(liquidity hoarding). KonsekwencjÈ stajÈ siÚ wysokie stopy, których nie sÈ w stanie
zaakceptowaÊ nawet ryzykowni uczestnicy rynku8. Dodatkowo niektórzy wskazujÈ,
ĝe niechÚÊ do udzielania finansowania innym bankom moĝe wynikaÊ z obaw co
do moĝliwoĂci spïaty wïasnych zobowiÈzañ w przyszïoĂci9. Pozostaïe dostÚpne dla
banku ěródïa finansowania bÚdÈ wymagaïy zazwyczaj posiadania pewnej formy
zabezpieczenia.
Innym sposobem pozyskania gotówki jest natychmiastowa sprzedaĝ skïadników
majÈtku (fire sale). DziÚki temu instytucja kredytowa moĝe pozyskaÊ Ărodki finansowe, obniĝajÈc wymogi w zakresie funduszy wïasnych poprzez jednoczesne obniĝenie ryzyka. Niemniej jednak do sprzedaĝy dochodzi w warunkach obniĝonych cen
(stressed prices) aktywów na rynkach finansowych. JeĂli równieĝ inne banki muszÈ
dokonaÊ rewaluacji swoich aktywów po tych wïaĂnie obniĝonych cenach, pierwsza
sprzedaĝ zapoczÈtkowuje kaskadÚ wyprzedaĝy, która wywoïuje straty kolejnych
instytucji. W ten sposób, zgodnie z teoriÈ sugerowanÈ przez Shleifera i Vishny’ego,
jeden bank moĝe wywoïaÊ problemy innych, co redukuje zdolnoĂÊ caïego systemu
do przejmowania ryzyka i udzielania kredytów10. Wbtrakcie ostatniego globalnego
kryzysu polskie banki nie byïy zmuszone do nagïej sprzedaĝy majÈtku. Jednak
doĂwiadczenia instytucji miÚdzynarodowych dostarczajÈ wielu takich przykïadów.
Zbyciu podlegajÈ zazwyczaj mniej strategiczne aktywa (non-core assest), np. JP
Morgan sprzedaï Chase Paymentech Solutions, Citigroup – niemieckÈ czÚĂÊ operacji bankowych, Merrill Lynch – Bloomberg, abBank of America – Marsico Capital
Management11.
Jeĝeli napiÚcia w zakresie pïynnoĂci banku majÈ charakter bardziej przewidywalny i oddalony w czasie, banki mogÈ próbowaÊ pozyskaÊ dodatkowe Ărodki

7
8
9
10
11

M. Flannery, Financial Crises, Payment System Problems, and Discount Window Lending,
„Journal of Money Credit and Banking” 28, 1996, s. 804–824.
F. Heider, M. Hoerova, C. Holthausen, Liquidity hoarding and interbank market spreads. The
role of counterparty risk, ECB Working Paper Series No. 1126, 2009, s. 5–6.
X. Freixas, B. Parigi, J. C. Rochet, Systemic risk, interbank relations, and liquidity provision by
the central bank, Universitat Pompeu Fabra, 1999, s. 23–25.
A. Shleifer, R. Vishny, Fire Sales in Finance and Macroeconomics, „Journal of Economic
Perspectives” 25, 2011, s. 29–48.
N. Boyson, J. Helwege, J. Jindra, Crisis, Liquidity Shocks, and Fire Sales at Financial Institutions, London School of Economics, 2010, s. 8.
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pieniÚĝne poprzez sekurytyzacjÚ aktywów, dziÚki której dochodzi do „uwolnienia” Ărodków pieniÚĝnych w nich „zamroĝonych”. Sekurytyzacja jest procesem,
w wyniku którego róĝnego rodzaju aktywa sÈ grupowane, a nastÚpnie stanowiÈ
podstawÚ emisji (zabezpieczenie) papierów wartoĂciowych o zmiennym poziomie
dochodowoĂci, uzaleĝnionym od zysków generowanych przez przyjÚte zabezpieczenie. JednoczeĂnie wymagania dotyczÈce jakoĂci sekurytyzowanych aktywów
nie sÈ tak wygórowane jak w przypadku innych transakcji zabezpieczonych12. Sekurytyzacja (choÊ moĝe stanowiÊ ěródïo dodatkowej gotówki dla banku) poprzez
swój originate-to-distribute model moĝe jednak zachÚcaÊ banki do podejmowania
wiÚkszego ryzyka – udzielajÈc kredytów banki mogÈ stosowaÊ obniĝone standardy
oceny kredytowej wiedzÈc, ĝe bÚdÈ stanowiïy one podstawÚ emisji, w ramach której
to inwestorzy przejmÈ ryzyko zwiÈzane z kredytami13. Naleĝy jednak podkreĂliÊ, ĝe
ten sposób pozyskiwania dodatkowych Ărodków jest znacznie bardziej czasochïonny
niĝ transakcje na rynku miÚdzybankowym, a wiÚc moĝe okazaÊ siÚ nieadekwatny
przy nagïych i silnych potrzebach pïynnoĂciowych banku. Poza tym, w szczególnoĂci na polskim rynku, transakcje sekurytyzacji nie naleĝÈ do form finansowania
powszechnie wykorzystywanych przez banki14. Równieĝ na rynku europejskim,
w wyniku doĂwiadczeñ ostatniego kryzysu oraz zaostrzenia regulacji w zakresie
sekurytyzacji, znaczenie tego ěródïa pozyskiwania Ărodków dla banków znacznie
obniĝyïo siÚ na rzecz obligacji zabezpieczonych (covered bonds), które mogÈ byÊ
równieĝ wykorzystywane w transakcjach z Europejskim Bankiem Centralnym15.
Kolejnym ěródïem pïynnoĂci dla banku sÈ rynki repo. W ramach transakcji
reverse repo bank moĝe dokonaÊ sprzedaĝy papierów wartoĂciowych, z jednoczesnym przyrzeczeniem ich odkupu w okreĂlonym czasie. Taka transakcja, choÊ duĝo
szybsza pod wzglÚdem moĝliwoĂci pozyskania Ărodków w porównaniu z sekurytyzacjÈ, wymaga zazwyczaj wyĝszej jakoĂci aktywów, które bÚdÈ stanowiïy jej przedmiot (np. skarbowe papiery dïuĝne). Warto równieĝ zwróciÊ uwagÚ, ĝe zawarcie
transakcji reverse repo ma identyczny sens ekonomiczny z poĝyczkÈ zabezpieczonÈ
papierami wartoĂciowymi. W obu przypadkach dochodzi bowiem do przekazania

12
13
14

15
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JakoĂÊ aktywów poddawana sekurytyzacji jest zwiÈzana m.in. z transzÈ emisji.
A. Martin-Oliver, J. Saurina, Why do banks securitize assets?, http://www.finance-innovation.
org/risk08/files/3433996.pdf (dostÚp: 15.11.2016).
Znane sÈ gïównie nieliczne przykïady organizacji sekurytyzacji portfeli kredytów samochodowych / wierzytelnoĂci leasingowych przez Raiffesen Polbank, Getin Noble Bank lub Millennium.
Ponadto w ostatnim czasie Santander Consumer Bank zdoïaï zorganizowaÊ sekurytyzacjÚ aktywów o wartoĂci 1,26 mld zï. Pomimo zainteresowania banków przeprowadzaniem takich transakcji, gïównÈ barierÈ jest otoczenie prawne. Zob. M. Rudke, Prawo nie sprzyja sekurytyzacji,
„Rzeczpospolita”, 09.04.2016.
S. Kozak, O. Teplova, Securitisation as a tool of bank liquidity and funding management before
and after the crisis: the case of the EU, „Financial Internet Quarterly „e-Finanse”” 2012, vol.b8,
nr 4, s. 41.
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przez bank papierów wartoĂciowych w zamian za gotówkÚ16, a nastÚpnie jej zwrotu,
przy jednoczesnym odzyskaniu aktywów. Naleĝy jednak pamiÚtaÊ, ĝe transakcje na
rynkach repo, jako transakcje zazwyczaj hurtowe, zabezpieczone róĝnego rodzaju
aktywami, sÈ podatne na ryzyko tzw. „runu na repo”. Nabiera ono szczególnego
znaczenia w przypadku kryzysu systemowego, kiedy wartoĂÊ aktywów stanowiÈcych zabezpieczenie spada, a stosowane haircuty rosnÈ. Prowadzi to do sytuacji,
wbktórej pozyskanie danej kwoty finansowania wymaga zabezpieczenia w formie
papierów o coraz wyĝszej wartoĂci nominalnej. Zatem, dysponujÈc danÈ pulÈ papierów wartoĂciowych, instytucje kredytowe sÈ w stanie pozyskaÊ coraz mniej gotówki, co wbkonsekwencji prowadzi do zamroĝenia rynku17. Rynki repo sÈ zatem
tymi ěródïami finansowania, które w przypadku kryzysu ulegajÈ znacznemu ograniczeniu. MogÈ jednak stanowiÊ ěródïo pozyskania Ărodków dla instytucji przeĝywajÈcych problemy o charakterze indiosynkratycznym.
Odpowiedniej jakoĂci aktywa bÚdÈ równieĝ niezbÚdne przy zawieraniu niektórych transakcji z instytucjami sieci bezpieczeñstwa finansowego (np. NBP). Takie
transakcje bÚdÈ omówione w dalszej czÚĂci artykuïu.
Tabela 1. ½ródïa dodatkowej pïynnoĂci dla banku komercyjnego
w ramach sektora prywatnego
Charakter ěródïa
pïynnoĂci

Niezabezpieczony

Zabezpieczony

Horyzont czasowy

Krótki

Dïugi

– bufory gotówki
– transakcje na rynku
miÚdzybankowym

– sprzedaĝ aktywów
(wbzaleĝnoĂci od perspektyw
pozyskania kupca)
– reverse repo

– bufory gotówki
– transakcje na rynku
miÚdzybankowym

– sprzedaĝ aktywów
(wbzaleĝnoĂci od perspektyw
pozyskania kupca)
– sekurytyzacja aktywów

½ródïo: opracowanie wïasne.

W odniesieniu do finansowania w formie kapitaïu, jedynÈ formÈ jego pozyskania
dla banku nie dziaïajÈcego w ramach grupy kapitaïowej jest podniesienie funduszy
16

17

Istnieje moĝliwoĂÊ wymiany aktywów o zmiennym poziomie za inne aktywa. Taka transakcja
okreĂlana jest jako swap aktywów (asset swap) i moĝe zostaÊ wykorzystana przez bank do
pozyskania aktywów, które bÚdÈ mogïy stanowiÊ zabezpieczenie w innych transakcjach.
G. Gorton, A. Metrick, Securitized banking and the run on repo, „Journal of Financial Economics” 104, 2012, s. 425–451.
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wïasnych przez obecnych akcjonariuszy, bÈdě przeprowadzenie emisji papierów
wartoĂciowych zaliczanych do funduszy wïasnych, skierowanej do innych inwestorów. Moĝe ona obejmowaÊ akcje (zaliczane do kapitaïu podstawowego Tierb 1
– CET1) lub np. wieczyste obligacje podporzÈdkowane (zaliczane do kapitaïu dodatkowego Tier 1 – AT1), bÈdě inny rodzaj finansowania dïuĝnego zaliczanego do
kapitaïu IIbkategorii (T2). W wyniku doĂwiadczeñ z ostatniego kryzysu finansowego doszïo do zaostrzenia kryteriów zaliczania kapitaïów wïasnych oraz emitowanych zobowiÈzañ do funduszy wïasnych i wprowadzenia bardziej rygorystycznych
odliczeñ. Z tego powodu, choÊ liczbowo wspóïczynniki wypïacalnoĂci nie zostaïy
zmienione, banki zostaïy zmuszone do wyemitowania kolejnych instrumentów.
Wb Polsce gïównym ěródïem wzmacniania funduszy wïasnych byïa akumulacja
zysków. Na Ăwiecie bardzo popularnym sposobem byïa jednak emisja papierów
dïuĝnych zamiennych na akcje (ang. contingent convertible, CoCo). Szacuje siÚ, ĝe
ze wzglÚdu na wprowadzenie wymogów MREL/TLAC wolumen emisji bÚdzie dalej wzrastaï. Aktualnie moĝliwoĂÊ speïniania wymogów kapitaïowych przez banki
dziaïajÈce w Polsce za pomocÈ instrumentów AT1 jest ograniczona. ObowiÈzujÈca
Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach nie przewiduje bowiem mechanizmu umorzenia lub konwersji kwoty gïównej instrumentu dïuĝnego18.
Rysunek 3. WartoĂÊ nominalna emisji CoCo w skali globalnej
w dolarach amerykañskich
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½ródïo: M. Ammann, K. Blickle, C. Ehmann, Announcement Effects Of Contingent Convertible Securities: Evidence From The Global Banking Industry, Working Papers On Finance No. 2015/25,
Swiss Institute Of Banking And Finance, 2015.
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K. Liberadzki, M. Liberadzki, O koniecznoĂci wprowadzenia w polskim prawie moĝliwoĂci emitowania przez banki papierów wartoĂciowych typu contingent convertible, „Bezpieczny Bank”
nrb1(62), 2016, s. 52–72.
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Dla instytucji bÚdÈcej czÚĂciÈ wiÚkszej grupy kapitaïowej moĝliwy jest równieĝ
zastrzyk kapitaïowy od spóïki-matki – tego rodzaju dziaïania zostanÈ opisane
wbdalszej czÚĂci opracowania.

1.2. Wsparcie wewnÈtrzgrupowe
NiewÈtpliwym wyzwaniem dla zarzÈdzania caïÈ grupÈ kapitaïowÈ jest utrzymanie pïynnoĂci finansowej dla kaĝdej z jednostek operacyjnych wchodzÈcych wbskïad
grupy. Pod tym wzglÚdem dodatkowymi ěródïami wsparcia (ponad te, które zostaïy
wskazane w poprzedniej czÚĂci artykuïu) mogÈ byÊ Ărodki uzyskane w wyniku przesuniÚcia pïynnych aktywów lub kapitaïu pomiÚdzy róĝnymi podmiotami, w ramach
skonsolidowanego zarzÈdzania pïynnoĂciÈ w grupie kapitaïowej, które jest dopuszczalne zgodnie z regulacjami europejskimi (choÊ podlega ograniczeniom ze wzglÚdu
na lokalne regulacje)19. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez Komitet
Bazylejski ds. Nadzoru Bankowego, w ramach grup bankowych wykorzystywane
sÈ nastÚpujÈce rodzaje wsparcia: poĝyczki uprzywilejowane, poĝyczki podporzÈdkowane, gwarancje, zastrzyki kapitaïowe, porÚczenia oraz ogólnie nazwane, bliĝej
niedoprecyzowane „deklaracje wsparcia”.
Tabela 2. Rodzaje wzajemnego wsparcia wykorzystywane
w ramach grup kapitaïowych (caïkowita liczba grup bankowych
biorÈcych udziaï w ankiecie: 11)
Nazwa wsparcia

Liczba grup bankowych
wykorzystujÈcych dany rodzaj wsparcia

Poĝyczki uprzywilejowane

8

Poĝyczki podporzÈdkowane

9

Gwarancje

9

Zastrzyki kapitaïowe

4

PorÚczenia

6

„Deklaracja wsparcia”

1

½ródïo: Report on intra-group support measures, Basel Committee on Banking Supervision, 2012,
s. 10.

ChoÊ powiÈzania z grupÈ kapitaïowÈ mogÈ uïatwiÊ bankowi pozyskanie dodatkowych Ărodków z grupowych zasobów, to jednak warto podkreĂliÊ, ĝe mogÈ stanowiÊ one równieĝ ěródïo niestabilnoĂci. Po pierwsze, w ramach skonsolidowanego
19

RozwiÈzanie takie dopuszcza Art. 7 i 8 RozporzÈdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
nrb575/2013 (tzw. RozporzÈdzenia CRR).
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zarzÈdzania pïynnoĂciÈ moĝe dochodziÊ do transferu Ărodków od stabilniejszych
podmiotów na rzecz tych, które przeĝywajÈ problemy, lub od spóïek zaleĝnych do
spóïki-matki. Taka obawa dotyczyïa wielu banków dziaïajÈcych w Polsce i bÚdÈcych
spóïkami zaleĝnymi zagranicznych grup w trakcie ostatniego kryzysu finansowego.
Po drugie, spóïka-matka dysponuje bardziej szczegóïowymi informacjami na
temat spóïki-córki i moĝe byÊ bardziej skïonna do nagïego odciÚcia finansowania
wbprzypadku pogorszenia siÚ standingu podmiotu zaleĝnego.
Prawo bankowe (zgodnie z wymogami okreĂlonymi w Dyrektywie BRR20) dopuszcza równieĝ moĝliwoĂÊ wczeĂniejszego zawarcia umowy tzw. wewnÈtrzgrupowego wsparcia finansowego. Zawarcie umowy moĝliwe jest tylko i wyïÈcznie wtedy,
kiedy ĝadna ze stron nie podlega postÚpowaniu naprawczemu (a wiÚc nie zostaïy
zastosowane wobec niej Ărodki w ramach tzw. wczesnej interwencji – zgodnie zbnomenklaturÈ prawa europejskiego). Umowa moĝe przewidywaÊ:
1) udzielenie poĝyczki,
2) udzielenie gwarancji lub zabezpieczenia spïaty kredytów i poĝyczek, albo
3) wykonanie zobowiÈzañ przez podmiot na rzecz innego podmiotu z grupy kapitaïowej.
Zakres dopuszczalnej przez polskiego nadzorcÚ pomocy jest zatem ograniczony
w porównaniu z DyrektywÈ BRR, poniewaĝ nie uwzglÚdnia moĝliwoĂci przekazania
aktywów, które mogïyby stanowiÊ zabezpieczenie w innych transakcjach problemowego podmiotu.
Umowa wsparcia finansowego musi uprzednio zostaÊ jednak przyjÚta przez odpowiednie organy banku (np. walne zgromadzenie) oraz zatwierdzona (na wniosek
banku) przez KNF. Za wykonywanie zaakceptowanej umowy odpowiada zarzÈd
banku, który ma prawo na jej podstawie udzieliÊ wsparcia innemu podmiotowi
zb grupy (za odpowiednim wynagrodzeniem), jeĂli wobec niego rozpoczÚto postÚpowanie naprawcze, udzielona pomoc z wysokim prawdopodobieñstwem pozwoli
na ustabilizowanie podmiotu z grupy i jednoczeĂnie nie zagrozi sytuacji krajowego
banku i stabilnoĂci polskiego systemu finansowego. Warto jednak zwróciÊ uwagÚ,
ĝe w tej kwestii przepisy polskiego prawa bankowego sÈ bardziej rygorystyczne niĝ
Dyrektywa BRR, poniewaĝ wymagajÈ równieĝ zgody KNF na kaĝdorazowe uruchomienie pomocy przez podmiot krajowy na rzecz podmiotu z grupy, choÊ przepisy
europejskie pozwalajÈ na uruchamianie wsparcia bez kaĝdorazowej zgody nadzoru
(zgoda wymagana jest jedynie przy zatwierdzeniu umowy, ale juĝ nie przy kaĝdym
jej uruchomieniu).
20
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Dyrektywa Parlamentu Europejskiego ibRady 2014/59/UE zbdnia 15bmaja 2014br. ustanawiajÈca
ramy na potrzeby prowadzenia dziaïañ naprawczych oraz restrukturyzacji ibuporzÈdkowanej
likwidacji wbodniesieniu do instytucji kredytowych ibfirm inwestycyjnych oraz zmieniajÈca dyrektywÚ Rady 82/891/EWG ibdyrektywy Parlamentu Europejskiego ibRady 2001/24/WE, 2002/47/
WE, 2004/25/WE, 2005/56/WE, 2007/36/WE, 2011/35/UE, 2012/30/UE ib2013/36/EU oraz rozporzÈdzenia Parlamentu Europejskiego ibRady (UE) nrb1093/2010 ib(UE) nrb648/2012.
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1.3. Finansowanie kryzysowe dla banków spóïdzielczych
Wiele ze wskazanych powyĝej ěródeï finansowania nie jest dostÚpnych dla zazwyczaj maïego banku spóïdzielczego. Banki te, ze wzglÚdu na skalÚ oraz poziom
skomplikowania prowadzonej przez siebie dziaïalnoĂci, nie dokonujÈ sekurytyzacji
aktywów i nie dziaïajÈ na rynkach repo. Moĝliwe pozostaje dla nich pozyskanie
funduszy wïasnych poprzez zwiÚkszanie grona udziaïowców banku spóïdzielczego, którzy, decydujÈc siÚ na rozpoczÚcie wspóïpracy z instytucjÈ, wnoszÈ wkïady
na poczet udziaïów w spóïdzielni. CechÈ charakterystycznÈ funduszu udziaïowego spóïdzielni jest jednak jego zmiennoĂÊ (wynikajÈca z otwartego charakteru spóïdzielni)21, która wyklucza go (zgodnie z aktualnie obowiÈzujÈcymi regulacjami wb zakresie adekwatnoĂci kapitaïowej – CRR) z moĝliwoĂci zaliczenia go
do funduszy wïasnych banku. Z tego wzglÚdu dokonano odpowiedniej modyfikacji
ustawy ob funkcjonowaniu banków spóïdzielczych, ich zrzeszaniu siÚ i bankach
zrzeszajÈcych, która umoĝliwiïa zarzÈdom ograniczenie wypïat z funduszu udziaïowego wpïat czïonków spóïdzielni. Fundusz udziaïowy stanowi zatem aktualnie
stosunkowo stabilne ěródïo kapitaïu, ze wzglÚdu na moĝliwoĂÊ odmowy zwrotu
wpïat na udziaïy przez zarzÈd z uwagi na sytuacjÚ pïynnoĂciowÈ lub pod wzglÚdem wypïacalnoĂci22. WbkontekĂcie poszukiwania ěródeï finansowania dziaïalnoĂci
banku spóïdzielczego, zwiÚkszenie funduszu udziaïowego wydaje siÚ stosunkowo
prostym sposobem wzmocnienia kapitaïu. Jednak od kilku lat liczba udziaïowców
w polskich bankach spóïdzielczych systematycznie spada. Wynika to czÚĂciowo
zbfaktu, ĝe tylko poïowa banków spóïdzielczych decyduje siÚ na wypïatÚ dywidendy, co zmniejsza atrakcyjnoĂÊ inwestycji w tego typu udziaïy. Wzmocnienie funduszu udziaïowego powinno jednak przekïadaÊ siÚ na wzrost efektywnoĂci banków
spóïdzielczych23.

21
22

23

A. Zalcewicz, Bank spóïdzielczy. Aspekty prawne tworzenia i funkcjonowania, Warszawa 2009,
s. 210–267.
„Ustabilizowanie” funduszu udziaïowego nastÈpiïo w wyniku nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu banków spóïdzielczych, ich zrzeszaniu siÚ i bankach zrzeszajÈcych w 2016 r. Przed
jej wprowadzeniem udziaïowcy dysponowali duĝo wiÚkszÈ swobodÈ w zakresie wycofywania
wpïat na poczet udziaïów. Wprowadzone w ĝycie RozporzÈdzenie CRR przewidywaïo jednak,
ĝe pozycje zaliczane do kapitaïu podstawowego I kategorii muszÈ siÚ charakteryzowaÊ wysokÈ
stabilnoĂciÈ i nie mogÈ byÊ swobodnie wycofywane z banku. W zwiÈzku z tym, kontynuacja
zaliczania funduszu udziaïowego do funduszy wïasnych banku wymagaïa nowelizacji ustawy,
która pozwoliïaby zarzÈdom na zatrzymanie Ărodków pochodzÈcych z wpïat na udziaïy w banku
spóïdzielczym. Dla formalnego uznania funduszu udziaïowego jako elementu funduszy wïasnych banków spóïdzielczych niezbÚdna jest jednak równieĝ notyfikacja EBA.
S. Juszczyk, R. Balina, E. Stola, J. Róĝyñski, Fundusze udziaïowe kluczowym narzÚdziem rozwoju bankowoĂci spóïdzielczej w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeciñskiego nr 802,
2014, s. 496.
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Rysunek 4. Liczba udziaïowców banków spóïdzielczych
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½ródïo: Informacja o sytuacji banków spóïdzielczych i zrzeszajÈcych w I póïroczu 2016 r., UrzÈd
Komisji Nadzoru Finansowego, 2016.

Innym sposobem pozyskania gotówki, z którego korzystajÈ niektóre banki spóïdzielcze, jest emisja obligacji, które mogÈ byÊ równieĝ notowane na rynku obligacji
GPW – Catalyst. Obligacje emitowane przez banki spóïdzielcze mogÈ (za zgodÈ
KNF) zostaÊ zaliczone do funduszy wïasnych pod warunkiem speïnienia odpowiednich wymagañ, a jednym z nich jest koniecznoĂÊ podporzÈdkowania zobowiÈzañ
wynikajÈcych z emisji obligacji wzglÚdem pozostaïych zobowiÈzañ dïuĝnych (oznacza to zatem, ĝe roszczenia obligatariuszy zaspokajane sÈ w ostatniej kolejnoĂci)24.
Jednak proces emisji dïuĝnych papierów wartoĂciowych przez bank spóïdzielczy
jest stosunkowo bardziej skomplikowany i kosztowny. Wymaga uprzedniego zaplanowania, dlatego moĝe byÊ wykorzystywany gïównie w przypadku bardziej dïugoterminowych i przewidywalnych napiÚÊ finansowych. Z tych powodów wskazany
sposób pozyskania kapitaïu nie jest aktualnie powszechny wĂród polskich banków.
WskazujÈ na to dane dotyczÈce struktury funduszy wïasnych: przy Ărednim wspóïczynniku wypïacalnoĂci na poziomie 17,4% okoïo 93% funduszy wïasnych pochodzi
z kapitaïu podstawowego I kategorii. Do kolejnych emisji papierów dïuĝnych nie
zachÚca równieĝ sytuacja panujÈca na rynku Catalyst. Po ogïoszeniu upadïoĂci
BankubRzemiosïa i Rolnictwa w Woïominie (SK Bank) oraz Banku Spóïdzielczego

24
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Przewodnik dla potencjalnych emitentów. Obligacje spóïdzielcze na Catalyst, Gieïda Papierów
WartoĂciowych w Warszawie, Warszawa 2011, s. 15.
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w Nadarzynie, a takĝe pojawiajÈcych siÚ w prasie informacjach o trudnej sytuacji kilku innych banków, wyceny obligacji spadïy i niektóre zbnich siÚgajÈ jedynie
37,33% wartoĂci nominalnej25.
Ponadto banki spóïdzielcze dziaïajÈce w ramach zrzeszeñ26 majÈ do dyspozycji
dodatkowe ěródïa pïynnoĂci i kapitaïu pochodzÈce od zrzeszenia. W zaleĝnoĂci od
przyjÚtego przez banki rozwiÈzania mogÈ one tworzyÊ system ochrony instytucjonalnej (ang. institutional protection scheme, IPS) lub zrzeszenie zintegrowane27.
W ramach IPS tworzy siÚ fundusze pomocowe oraz mechanizmy pomocy pïynnoĂciowej, których nadrzÚdnym celem jest wspieranie pïynnoĂci i wypïacalnoĂci
zrzeszenia. ¥rodki zgromadzone w funduszach pomocowych pochodzÈ ze skïadek
banków spóïdzielczych i powinny byÊ przeznaczane na pomoc w zakresie poprawy wypïacalnoĂci czïonków zrzeszenia28. Drugi mechanizm polega na obowiÈzku
utrzymywania odpowiedniej wysokoĂci depozytów przez banki zrzeszone w banku
zrzeszajÈcym, które w razie potrzeby sÈ wykorzystywane do udzielenia wsparcia
pïynnoĂciowego czïonkom zrzeszenia. ¥rodki zgromadzone w mechanizmach mogÈ
byÊ udostÚpnione bankowi spóïdzielczemu gïównie w formie poĝyczek, gwarancji
i porÚczeñ na warunkach okreĂlonych w umowach IPS. Warto podkreĂliÊ, ĝe silne
powiÈzania pomiÚdzy bankami spóïdzielczymi w ramach IPS (wynikajÈce zb wzajemnego gwarantowania pïynnoĂci i wypïacalnoĂci uczestników) mogÈ byÊ równieĝ
zagroĝeniem w postaci próby naduĝywania gwarancji przez uczestników – podejmowanie wyĝszego ryzyka, a nastÚpnie jego przenoszenie na innych czïonków IPS29.
25
26

27

28

29

http://www.gpwcatalyst.pl/notowania_obligacji_bankow_spoldzielczych_full (dostÚp: 17.11.2016).
Co do zasady banki spóïdzielcze (zgodnie z ustawÈ o funkcjonowaniu banków spóïdzielczych,
ich zrzeszaniu siÚ i bankach zrzeszajÈcych) muszÈ dziaïaÊ w zrzeszeniu. WyjÈtkiem sÈ banki
zbkapitaïem zaïoĝycielskim wyĝszym niĝ 5 mln euro, które nie podlegajÈ obowiÈzkowi dziaïalnoĂci w zrzeszeniu.
Wprowadzenie RozporzÈdzenia CRR byïo równoznaczne z wprowadzeniem wspóïczynnika pokrycia pïynnoĂciÈ (ang. liquidity coveage ratio, LCR). Zasady obliczania normy LCR przewidujÈ brak moĝliwoĂci zaliczania do aktywów pïynnych banków spóïdzielczych lokat skïadanych
przez te banki w bankach zrzeszajÈcych oraz brak moĝliwoĂci uznania tych lokat przez banki
zrzeszajÈce jako stabilnych ěródeï finansowania swoich aktywów. Z tego powodu dla banków
spóïdzielczych speïnienie norm LCR moĝliwe jest tylko i wyïÈcznie w ramach systemu ochrony
instytucjonalnej (IPS), który przewiduje wprowadzenie odpowiednich ulg. System IPS wprowadza bowiem ĂciĂlejszÈ integracjÚ banków spóïdzielczych poprzez wprowadzenie mechanizmów
wzajemnego gwarantowania pïynnoĂci i wypïacalnoĂci banków. Mechanizmy te obejmujÈ wskazane w tekĂcie fundusze pomocowe i systemy gwarantowania pïynnoĂci. W polskich warunkach,
oprócz wprowadzenia IPS, zdecydowano siÚ na wprowadzenie innej formy zrzeszenia – zrzeszenia zintegrowanego, które równieĝ dysponuje podobnymi rozwiÈzaniami.
JednoczeĂnie po przystÈpieniu do systemu ochrony obniĝeniu ulega opïata przekazywana przez
banki spóïdzielcze na gwarantowanie depozytów do BFG. Wpïata dokonywana przez bank spóïdzielczy nie moĝe byÊ niĝsza niĝ uzyskana obniĝka skïadki na system gwarantowanie depozytów.
R. Kata, Procesy integracji i konsolidacji spóïdzielczego sektora bankowego w Polsce, Zeszyty
Naukowe Szkoïy Gïównej Gospodarstwa Wiejskiego Ekonomika i Organizacja Gospodarki ¿ywnoĂciowej nr 110, 2015, s. 29.
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Zasady zrzeszenia zintegrowanego nie zostaïy szczegóïowo doprecyzowane wbprzepisach prawnych. Wiele reguï zostanie doprecyzowanych w umowach zrzeszenia.
Stopieñ ingerencji w stosunki pomiÚdzy bankami jest jednak znacznie niĝszy
niĝ wb porównaniu z IPS. ChoÊ przewiduje siÚ równieĝ utworzenie mechanizmu
wsparcia pïynnoĂci oraz mechanizmu wsparcia wypïacalnoĂci, to jednak wydaje
siÚ, ĝe celem stworzenia zrzeszenia zintegrowanego byïo ograniczenie (w stosunku
dobIPS) odpowiedzialnoĂci finansowej poszczególnych banków za innych czïonków
zrzeszenia30. Niezaleĝnie od formy zrzeszenia zgromadzone Ărodki sÈ ograniczone,
i wbszczególnoĂci w przypadku kryzysu systemowego mogÈ okazaÊ siÚ niewystraczajÈce. Ponadto, przy osïabionej kondycji sektora banków spóïdzielczych, uruchomienie mechanizmów wsparcia moĝe wywoïaÊ efekt zaraĝania.
Tabela 3. Mechanizmy wsparcia banków spóïdzielczych w ramach systemu
ochrony instytucjonalnej lub zrzeszenia zintegrowanego
Nazwa
mechanizmu

Fundusz pomocowy

Mechanizm pomocy
pïynnoĂciowej

Cel

Wspieranie wypïacalnoĂci
i zapobieĝenie upadïoĂci Wsparcie pïynnoĂciowe
banku spóïdzielczego

Finansowanie

Skïadki uczestniczÈcych
w zrzeszeniu banków
spóïdzielczych

Dopuszczalne
formy wsparcia

WysokoĂÊ
zgromadzonych
Ărodków

Depozyty banków spóïdzielczych
zdeponowane w banku zrzeszajÈcym
lub podmiocie zarzÈdzajÈcym

M.in. poĝyczki, gwarancje, porÚczenia

IPS BPS: 310,3 mln zï
IPS SGB: 242,2 mln zï

IPS BPS: 3,7 mld zï (liczone jako
iloczyn podstawy tworzenia rezerwy
obowiÈzkowej i liczby 0,09)
IPS SGB: 1,4 mld zï (liczone jako
suma 4,95% Ăredniej kwoty depozytów
podmiotów niefinansowych i instytucji
rzÈdowych oraz samorzÈdowych
zgromadzonych w banku oraz 0,05%
Ăredniej kwoty kredytów sektora
niefinansowego udzielonych przez
dany bank)

½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spóïdzielczych, ich zrzeszaniu siÚ i bankach zrzeszajÈcych oraz Informacja o sytuacji banków
spóïdzielczych i zrzeszajÈcych w I póïroczu 2016 r., UrzÈd Komisji Nadzoru Finansowego, 2016.
30
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K. Mórawski, Banki spóïdzielcze: IPS, zrzeszenie zintegrowane… i co dalej?, „Nowoczesny Bank
Spóïdzielczy” nr 9, 2016, s. 8–11.
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Oprócz Ărodków zgromadzonych w ramach funduszy pomocowych i obowiÈzkowych depozytów, banki zrzeszajÈce niekiedy dysponujÈ innymi funduszami, które
mogÈ byÊ przeznaczone na pomoc czïonkom zrzeszenia. StanowiÈ one dodatkowe
ěródïo finansowania i mogÈ zostaÊ przekazane bankowi spóïdzielczemu np. w formie bezzwrotnych wpïat na fundusz zasobowy lub rezerwowy. Moĝliwe jest równieĝ
udzielenie wzajemnego wsparcia wĂród uczestników zrzeszenia (poza mechanizmami IPS i zrzeszenia zintegrowanego).

1.4. Awaryjne finansowanie
dla spóïdzielczej kasy oszczÚdnoĂciowo-kredytowej
Najistotniejszym ěródïem uzupeïnienia kapitaïu kasy jest zwiÚkszenie funduszu
udziaïowego i zasobowego, które powstajÈ odpowiednio z wpïat udziaïów czïonkowskich oraz wpïat wpisowego. Podobnie jak w przypadku banku spóïdzielczego,
podstawowym ěródïem umacniania pozycji finansowej SKOK jest wiÚc pozyskiwanie kolejnych czïonków spóïdzielni lub podniesienie wkïadów czïonkowskich przez
dotychczasowych czïonków (np. poprzez wykup udziaïów nadobowiÈzkowych)31.
Istnieje równieĝ moĝliwoĂÊ objÚcia dodatkowych udziaïów czïonkowskich przez
podmiot zrzeszajÈcy SKOK-i – KrajowÈ SpóïdzielczÈ KasÚ OszczÚdnoĂciowo-KredytowÈ (tzw.bKasÚ KrajowÈ).
SKOK-i jako maïe podmioty ograniczajÈ siÚ zazwyczaj do wyĝej wskazanych
ěródeï umacniania funduszy wïasnych. Jednak istnieje równieĝ moĝliwoĂÊ emisji
przez SKOK zobowiÈzañ podporzÈdkowanych, które za zgodÈ KNF mogÈ zostaÊ
wïÈczone do funduszy wïasnych SKOK. NajczÚĂciej przybierajÈ one formÚ obligacji
podporzÈdkowanych, choÊ naleĝy podkreĂliÊ, ĝe wykorzystanie tego rodzaju finansowania naleĝy do rzadkoĂci – stanowiÈ one Ărednio ok. 1,4% funduszy wïasnych
kas (z uwzglÚdnieniem pomniejszenia tych funduszy z tytuïu nie pokrytej straty
sektora SKOK)32.
Z punktu widzenia moĝliwoĂci zarzÈdzania pïynnoĂciÈ SKOK, najprostszym sposobem zabezpieczenia siÚ na wypadek wzmoĝonego odpïywu Ărodków jest dysponowanie odpowiednimi buforami gotówki (stanowiÈcej np. rezerwÚ pïynnÈ SKOK33).

31
32
33

Podobnie jak w przypadku banków spóïdzielczych, wzmacnianie przez SKOK funduszy wïasnych nastÚpuje równieĝ poprzez wypracowywanie zysków, które zasilajÈ fundusz zasobowy.
Wyliczenia wïasne na podstawie: Raport o sytuacji spóïdzielczych kas oszczÚdnoĂciowo-kredytowych na koniec marca 2016 roku, UrzÈd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa, lipiec 2016.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spóïdzielczych kasach oszczÚdnoĂciowo-kredytowych, kasy sÈ zobowiÈzane do utrzymywania rezerwy pïynnej w wysokoĂci nie mniejszej niĝ 10% funduszu oszczÚdnoĂciowo-poĝyczkowego (tworzonego z wkïadów czïonkowskich
iboszczÚdnoĂci czïonków SKOK). Gotówka powinna byÊ utrzymywana na odrÚbnych rachunkach
Kasy Krajowej. Istnieje równieĝ moĝliwoĂÊ jej gromadzenia w formie jednostek uczestnictwa
funduszy rynku pieniÚĝnego.
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W przypadku jednak, gdy kasa utraciïa juĝ wszystkie dostÚpne jej natychmiastowe
„rynkowe” ěródïa Ărodków, dysponuje ona awaryjnymi ěródïami wsparcia ze strony
Kasy Krajowej. Pod tym wzglÚdem dostÚpne sÈ dwie moĝliwoĂci wsparcia kasy:
1) Kredyt pïynnoĂciowy – udzielany kasie (na jej wniosek) ze Ărodków utrzymywanych przez niÈ na rachunkach Kasy Krajowej w formie rezerwy pïynnej.
Celem tego rodzaju kredytu jest szybkie uzupeïnienie stanu gotówki przez kasÚ
i przez to zïagodzenie napiÚÊ o charakterze pïynnoĂciowym. Kredyt ten, pomimo wzglÚdnie szybkiego charakteru, nie jest udzielany kasie automatycznie.
Obprzyznaniu dostÚpu do Ărodków decyduje Kasa Krajowa na podstawie analizy zdolnoĂci kredytowej kasy (ale takĝe na realizacjÚ programu postÚpowania naprawczego). Kredyt ma charakter krótkoterminowy i udzielany jest na
maksymalnie 30 dni, co sprawia, ĝe moĝe byÊ wykorzystany jedynie w sytuacji
nagïych, przejĂciowych problemów pïynnoĂciowych kasy.
2) Wsparcie stabilizacyjne – udzielane ze Ărodków funduszu stabilizacyjnego Kasy
Krajowej34. Pomoc kasie udzielana jest na jej wniosek, który podlega zaopiniowaniu przez komisjÚ funduszu. W szczególnoĂci moĝe ona przyjÈÊ formÚ zabezpieczonego kredytu stabilizacyjnego, choÊ istnieje równieĝ moĝliwoĂÊ udzielenia
bezzwrotnej pomocy. Wsparcie udzielane ze Ărodków funduszu stabilizacyjnego
moĝe byÊ wykorzystane na pokrycie potrzeb pïynnoĂciowych, choÊ praktyka
pokazuje, ĝe stanowi ono gïównie ěródïo poprawy sytuacji kapitaïowej (w 2015br.
Ărodki wykorzystywano przede wszystkim na objÚcie udziaïów nadobowiÈzkowych w kasach35).
Èczna wielkoĂÊ pomocy udzielonej przez KasÚ KrajowÈ SKOK na rzecz
pozostaïych kas do koñca 2015 r wyniosïa 445,4 mln zï36.
Warto zaznaczyÊ, ĝe w przeciwieñstwie do banków (w tym spóïdzielczych) pojedyncze kasy nie majÈ dostÚpu do wsparcia pïynnoĂciowego udzielanego przez NBP.
DostÚp do takiej formy pomocy ma jedynie Kasa Krajowa.

34

35

36
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Kasy tworzÈ fundusz stabilizacyjny poprzez wniesienie Ărodków w wysokoĂci 1–3% swoich
aktywów na wyodrÚbniony rachunek Kasy Krajowej. Dodatkowo fundusz stabilizacyjny jest
uzupeïniany przez 90% nadwyĝki bilansowej Kasy Krajowej oraz inne Ărodki pozostajÈce w jej
dyspozycji (pozyskane np. w drodze poĝyczki lub emisji obligacji). Kasa Krajowa zarzÈdza zgromadzonymi Ărodkami udzielajÈc kasom wsparcia w celu zapewnienia ich stabilnoĂci finansowej.
Sprawozdanie ZarzÈdu z dziaïalnoĂci Kasy Krajowej za rok 2015, http://www.skok.pl/-/media/
dokumenty%20do%20pobrania/skokpl/sprawozdanie-zarzadu-z-dzialalnosci-kasy-krajowej-zarok-2015.ashx (dostÚp: 29.08.2016).
Ibidem.
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Tabela 4. Moĝliwe do pozyskania przez SKOK ěródïa finansowania
swojejbdziaïalnoĂci
½ródïa funduszy wïasnych
Udziaïy czïonków
Wpisowe czïonków
Podniesienie minimalnej wysokoĂci
udziaïów, wniesienie udziaïów
ponadobowiÈzkowych (w tym przez
KasÚ KrajowÈ)
Obligacje/poĝyczki podporzÈdkowane
Wsparcie ze Ărodków funduszu
stabilizacyjnego Kasy Krajowej

½ródïa pïynnoĂci
Bufory gotówki (np. rezerwa pïynna)
Udziaïy czïonków
Wpisowe czïonków
Podniesienie minimalnej wysokoĂci
udziaïów, wniesienie udziaïów
ponadobowiÈzkowych (w tym przez
KasÚ KrajowÈ)
OszczÚdnoĂci czïonków SKOK
Obligacje/poĝyczki podporzÈdkowane
Kredyt pïynnoĂciowy z Kasy Krajowej
Wsparcie ze Ărodków funduszu
stabilizacyjnego Kasy Krajowej

½ródïo: opracowanie wïasne.

2. UMORZENIE LUB KONWERSJA INSTRUMENTÓW
KAPITAOWYCH LUB DU¿NYCH JAKO SPOSÓB POPRAWY
SYTUACJI BANKU
PoĂrednim sposobem (pomiÚdzy zupeïnie samodzielnym rynkowym a nierynkowym, w który zaangaĝowane sÈ instytucje zwierzchnie wobec sektora bankowego)
poprawy sytuacji instytucji kredytowej jest dokonanie umorzenia lub konwersji
instrumentów kapitaïowych. Zgodnie bowiem z aktualnymi przepisami w zakresie
adekwatnoĂci kapitaïowej37, do kapitaïów dodatkowych I kategorii zaliczane sÈ
instrumenty (np. obligacje wieczyste) przewidujÈce automatyczne obniĝenie ich
kwoty gïównej lub zamianÚ na instrumenty w kapitale podstawowym I kategorii,
jeĂli poziom tego kapitaïu spadï poniĝej 5,125%. W przypadku zatem pogorszenia
siÚ sytuacji kapitaïowej banku dochodzi do automatycznego podwyĝszenia funduszy wïasnych poprzez umorzenie dïugu (zaliczanego do funduszy wïasnych banku)
lub jego konwersjÚ na kapitaï.
Innym przypadkiem, kiedy dochodzi do zastosowania podobnego mechanizmu,
jest podjÚcie decyzji przez BFG (jako polskiego organu resolution) o dokonaniu
umorzenia lub konwersji instrumentów kapitaïowych. Moĝe to nastÈpiÊ w ramach
procedury przymusowej restrukturyzacji lub bez jej wszczynania (choÊ zaistniaïy
okolicznoĂci uprawniajÈce do jej wszczÚcia; bez dokonania umorzenia lub konwersji podmiot nie speïnia warunków kontynuowania dziaïalnoĂci lub kontynuacja
37

RozporzÈdzenie CRR.
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dziaïalnoĂci wymaga nadzwyczajnego wsparcia publicznego). Warto równieĝ dodaÊ, ĝe po uruchomieniu procedury przymusowej restrukturyzacji (z którÈ wiÈĝe
siÚ koniecznoĂÊ dokonania odpowiedniego umorzenia lub konwersji instrumentów
kapitaïowych), BFG jako organ resolution dysponuje jeszcze narzÚdziem przymusowej restrukturyzacji, które uprawnia go do dokonania umorzenia lub konwersji
instrumentów dïuĝnych (a wiÚc niekoniecznie zaliczanych do funduszy wïasnych
banku). Takie narzÚdzie nazywane jest powszechnie bail-in. Gïównym celem jego
stosowania jest obciÈĝenie kosztami restrukturyzacji banku jego wierzycieli.
Efektywne wdroĝenie instrumentu bail-in wymaga jednak odpowiedniej struktury zobowiÈzañ banku. Zgodnie z regulacjami, instytucje kredytowe muszÈ odpowiednio dostosowaÊ strukturÚ swoich bilansów tak, aby umoĝliwiÊ organowi resolution
zastosowanie tego narzÚdzia. W tym celu powinny speïniaÊ tzw. wymóg MREL38,
okreĂlany przez organ resolution (w ewentualnym uzgodnieniu z nadzorcÈ). Celem
wprowadzenia MREL jest zabezpieczenie odpowiedniej wysokoĂci wyemitowanych
przez bank instrumentów kapitaïowych lub dïuĝnych39 na pokrycie strat zagroĝonej
instytucji oraz jej ewentualnÈ rekapitalizacjÚ. Nie oznacza to jednak, ĝe instrumenty
nie zaliczone do wymogu MREL nie mogÈ zostaÊ poddane bail-in.
Wymóg MREL ustanawiany jest indywidualnie dla kaĝdej instytucji40 jako procent funduszy wïasnych i zobowiÈzañ (z uwzglÚdnieniem zobowiÈzañ wynikajÈcych
z instrumentów pochodnych, jeĂli w peïni uznajÈ prawo kontrahenta do rekompensaty)41. Nie istnieje jednak ĝaden minimalny lub docelowy poziom wymogu
MREL42 – powinien zostaÊ ustalony w zaleĝnoĂci od preferowanej strategii przy-

38
39

40

41

42
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MREL – Minimalny wymóg w zakresie funduszy wïasnych i zobowiÈzañ kwalifikowanych
(ang. minimum requirement for own funds and eligible liabilities).
Instrumenty zaliczane do MREL muszÈ speïniaÊ okreĂlone wymagania, np. instrument jest
wyemitowany, opïacony, zobowiÈzanie nie jest naleĝne samej instytucji, nie jest przez niÈ zabezpieczone ani gwarantowane, nabycie instrumentu nie zostaïo (nawet poĂrednio) sfinansowane
przez instytucjÚ podlegajÈcÈ wymogowi, rezydualny termin zapadalnoĂci zobowiÈzania wynosi
co najmniej rok, zobowiÈzanie nie wynika z instrumentu pochodnego ani z depozytu o uprzywilejowanej pozycji w hierarchii roszczeñ.
Opublikowana 23.11.2016 r. przez KE propozycja nowelizacji zasad MREL przewiduje wprowadzenie wobec globalnych instytucji systemowo waĝnych zarejestrowanych w Europie zharmonizowanego minimalnego poziomu MREL w wysokoĂci 16% (docelowo 18%) caïkowitej ekspozycji na ryzyko oraz 6% (docelowo 6,75%) caïkowitej ekspozycji. Stanowi to implementacjÚ do
porzÈdku europejskiego wymogu TLAC.
Zgodnie z najnowszÈ, nie przyjÚtÈ jeszcze propozycjÈ nowelizacji MREL – podstawÈ bÚdzie caïkowita ekspozycja na ryzyko oraz ekspozycja stanowiÈca podstawÚ do wyliczania wspóïczynnika
děwigni.
W przeciwieñstwie do wymogu TLAC. TLAC jest wymogiem analogicznym do wymogu MREL,
ale ustanowionym na poziomie globalnym przez RadÚ StabilnoĂci Finansowej (Financial Stability Board, FSB) i dedykowanym dla globalnych systemowych banków. W peïnym wymiarze
bÚdzie obowiÈzywaï od 2022 r. w wysokoĂci 18% aktywów waĝonych ryzykiem i 6,75% caïkowitej
ekspozycji banku.
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musowej restrukturyzacji (w przypadku, gdy preferowanym rozwiÈzaniem problemów banku jest jego likwidacja, wówczas wymóg MREL pokrywa siÚ zasadniczo
z wymogiem w zakresie funduszy wïasnych banku, z uwzglÚdnieniem wymogów
dotyczÈcych buforów i děwigni).
Tabela 5. Skïadniki MREL i wyïÈczenia spod MREL
Elementy skïadowe MREL
Fundusze wïasne
ZobowiÈzania kwalifikowane
(zobowiÈzania speïniajÈce nastÚpujÈce
warunki: instrument jest wyemitowany
i w peïni opïacony; dane zobowiÈzanie
nie jest naleĝne samej instytucji,
nie jest przez niÈ zabezpieczone ani
gwarantowane; nabycie instrumentu
nie zostaïo bezpoĂrednio lub poĂrednio
sfinansowane przez instytucjÚ;
rezydualny termin zapadalnoĂci
zobowiÈzania wynosi co najmniej
jeden rok; zobowiÈzanie nie wynika
zbinstrumentu pochodnego;
zobowiÈzanie nie wynika z depozytu,
który ma uprzywilejowanÈ pozycjÚ
wbkrajowej hierarchii roszczeñ)
Zgodnie z propozycjÈ nowelizacji
przepisów MREL, zobowiÈzania
kwalifikowane powinny speïniaÊ
nastÚpujÈce wymagania: instrument
jest wyemitowany bezpoĂrednio
przez instytucjÚ i w peïni opïacony;
zobowiÈzania nie zostaïy zakupione przez
instytucjÚ z tej samej grupy resolution
lub spóïkÚ stowarzyszonÈ; zakup nie
zostaï bezpoĂrednio lub poĂrednio
sfinansowany przez instytucjÚ; roszczenie
z tytuïu instrumentu musi byÊ w peïni
podporzÈdkowane zobowiÈzaniom
wyïÈczonym spod bail-in; zobowiÈzanie
nie jest zabezpieczone ani gwarantowane;

Kategorie zobowiÈzañ wyïÈczone
spod bail-in (a zatem takĝe
niezaliczane do MREL)
Depozyty gwarantowane
ZobowiÈzania zabezpieczone
ZobowiÈzania, które powstajÈ w wyniku
posiadania przez instytucjÚ aktywów
lub Ărodków pieniÚĝnych naleĝÈcych do
klientów pod warunkiem, ĝe taki klient
podlega ochronie na mocy majÈcego
zastosowanie prawa upadïoĂciowego
ZobowiÈzania, które powstajÈ w wyniku
stosunku powierniczego
ZobowiÈzania wobec instytucji,
zbwyïÈczeniem podmiotów bÚdÈcych
czÚĂciÈ tej samej grupy, o pierwotnym
terminie wymagalnoĂci poniĝej
siedmiubdni
ZobowiÈzania, których rezydualny
termin zapadalnoĂci wynosi mniej niĝ
siedem dni, wzglÚdem systemów lub
operatorów systemów wyznaczonych
do celów dyrektywy 98/26/WE lub ich
uczestników i powstaïych w wyniku
udziaïu w takim systemie
ZobowiÈzania w stosunku do:
(i)bpracowników, zwiÈzanych
zbnaleĝnymi pïacami, Ăwiadczeniami
emerytalnymi lub innymi staïymi
skïadnikami wynagrodzenia,
zbwyjÈtkiem zmiennych skïadników
wynagrodzenia, które nie sÈ regulowane przez ukïad zbiorowy pracy;
(ii) wierzycieli komercyjnych lub
handlowych, wynikajÈcych zbdostawy
towarów i Ăwiadczenia na ich rzecz
usïug, które majÈ krytyczne
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Tabela 5 (cd.)
Elementy skïadowe MREL
zobowiÈzanie nie podlega uzgodnieniom
w zakresie nettingu i set-offu; warunki
emisji nie zawierajÈ postanowieñ
mogÈcych zachÚcaÊ do wczeĂniejszego
wykupu instrumentów; zobowiÈzania
nie mogÈ byÊ wykupione na ĝÈdanie
posiadacza; ewentualne opcje sÈ
wykonywalne wedïug wyïÈcznego uznania
emitenta; zobowiÈzania mogÈ zostaÊ
ewentualnie wykupione przez emitenta
za zgodÈ nadzorcy; warunki emisji nie
sugerujÈ, ĝe zobowiÈzania mogïyby zostaÊ
wykupione przed upïywem terminu
wymagalnoĂci; pïatne odsetki nie zaleĝÈ
od oceny kredytowej emitenta i ich
wypïata nie moĝe byÊ przyspieszona przez
posiadacza instrumentu.

Kategorie zobowiÈzañ wyïÈczone
spod bail-in (a zatem takĝe
niezaliczane do MREL)
znaczenie dla prowadzenia przez nie
bieĝÈcej dziaïalnoĂci, w tym usïug
informatycznych, usïug uĝytecznoĂci
publicznej oraz usïug wynajmu, obsïugi
i utrzymania budynków i pomieszczeñ;
(iii) organów podatkowych i instytucji
zabezpieczenia spoïecznego pod
warunkiem, ĝe zobowiÈzania te majÈ
uprzywilejowany charakter w ramach
obowiÈzujÈcego prawa;
(iv) systemów gwarancji depozytów
powstaïych.
Propozycja zmiany obejmuje rozszerzenie
powyĝszej listy o: depozyty na ĝÈdanie
ibkrótkoterminowe (termin wymagalnoĂci
do 1 roku); czÚĂÊ depozytów osób
fizycznych oraz SME, która przekracza
poziom gwarancji; zobowiÈzania
wynikajÈce z derywatów, zobowiÈzania
wynikajÈce z instrumentu dïuĝnego
zbwbudowanym derywatem.

½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie: Dyrektywy BRR oraz Proposal for a Regulation of the
European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No. 575/2013 and Regulation
(EU) No 648/2012, European Commission, Brussels 2016.

Zgodnie z wytycznymi wydanymi przez Europejski UrzÈd Nadzoru Bankowego
(przyjÚtymi przez KomisjÚ EuropejskÈ w formie rozporzÈdzenia delegowanego),
MREL powinien skïadaÊ siÚ z dwóch elementów skïadowych:
Y kwoty na pokrycie ewentualnych strat instytucji kredytowej (ang. loss absorption amount), która powinna obejmowaÊ wymóg kapitaïowy (wraz z dodatkowym wymogiem wyznaczonym przez nadzorcÚ w ramach tzw. drugiego filara),
bufory kapitaïowe oraz ewentualne wymogi w zakresie děwigni;
Y kwoty na rekapitalizacjÚ (ang. recapitalisation amount), która powinna zapewniÊ speïnienie wymogów kapitaïowych i utrzymanie odpowiedniego poziomu
zaufania do instytucji po wdroĝeniu przymusowej restrukturyzacji.
Warto równieĝ dodaÊ, ĝe niektóre z banków dziaïajÈcych w Polsce, bÚdÈcych czÚĂciÈ grup bankowych uznanych za globalnie istotne, bÚdzie jednoczeĂnie podlegaïa
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obowiÈzkowi speïnienia wymogu TLAC. Ma on zasadniczo ten sam cel co wymóg
MREL – zapewnienie odpowiedniej zdolnoĂci banków do absorpcji strat – ibma zostaÊ
wdroĝony do europejskiego porzÈdku prawnego poprzez odpowiedniÈ modyfikacjÚ
MREL. Jest on jednak wymogiem opracowanym na poziomie globalnym ibmajÈcym
zastosowanie do tzw. G-SIB (ang. global systematically important banks).
Trzeba zwróciÊ uwagÚ, ĝe speïnienie wymogu MREL w przypadku polskich
banków bÚdzie nastÚpowaïo gïównie poprzez utrzymywanie wysokiego poziomu
funduszy podstawowych I kategorii (CET1), a w mniejszym stopniu poprzez emisjÚ
dïuĝnych papierów wartoĂciowych. Rynek dïuĝnych bankowych papierów wartoĂciowych nie jest w Polsce dojrzaïym rynkiem, dlatego uplasowanie emisji moĝe byÊ
dla banków kïopotliwe i w konsekwencji kosztowne.

3. ½RÓDA FINANSOWANIA KRYZYSOWEGO
W DYSPOZYCJI POLSKIEJ SAFETY NET
Niejednokrotnie rynkowe ěródïa pïynnoĂci i funduszy wïasnych okazujÈ siÚ
(szczególnie w warunkach silnych zaburzeñ i kryzysów o charakterze systemowym) niewystarczajÈce lub po prostu zupeïnie niedostÚpne. Wówczas moĝliwe jest
równieĝ skorzystanie ze Ărodków i mechanizmów pomocowych, jakimi dysponujÈ
instytucje zewnÚtrzne („zwierzchnie”) wobec sektora bankowego. W Polsce, w ramach sieci bezpieczeñstwa finansowego (safety net), organami, które dysponujÈ
uprawnieniami i ewentualnie Ărodkami pozwalajÈcymi na finansowÈ interwencjÚ
sÈ: Narodowy Bank Polski (NBP), Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) oraz
Minister Finansów (MF). Warto zwróciÊ uwagÚ, ĝe formalnie, choÊ Komisja Nadzoru Finansowego nadzoruje instytucje kredytowe, czuwa nad ich kondycjÈ finansowÈ ibbardzo aktywnie uczestniczy w ewentualnym procesie udzielenia wsparcia
(poprzez np. konsultacje, opinie), to jednak nie ma ĝadnych instrumentów finansowych pozwalajÈcych na interwencjÚ.

3.1. Instrumenty wsparcia banków
w dyspozycji Narodowego Banku Polskiego
Banki centralne postrzegane sÈ jako jedne z najwaĝniejszych instytucji w zakresie zarzÈdzania kryzysowego. Liczne badania wskazujÈ, ĝe dziÚki dysponowaniu instrumentami umoĝliwiajÈcymi dostarczanie pïynnoĂci do sektora bankowego
dziaïalnoĂÊ banków centralnych pomaga opanowywaÊ panikÚ wĂród klientów bankowych (run na kasy)43 oraz redukowaÊ ryzyko zaraĝania. Ponadto banki central43

J. C. Rochet, X. Vives, Coordination Failures and the Lender of Last Resort: Was Bagehot Right
After All?, „Journal of European Economic Association” 2(6), 2004, s. 1116–1147.
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ne pomagajÈ przywróciÊ poprawne funkcjonowanie rynków finansowych poprzez
przezwyciÚĝenie problemu negatywnej selekcji44. Wsparcie pïynnoĂciowe udzielane
przez bank centralny pozwala równieĝ redukowaÊ negatywne efekty zewnÚtrzne
wynikajÈce z natychmiastowego, przymusowego upïynnienia majÈtku banków
(firebsale)45 oraz upadïoĂci instytucji systemowych46.
Narodowy Bank Polski, realizujÈc swój ustawowy obowiÈzek regulowania
pïynnoĂci banków i ich refinansowania, dysponuje dwoma formami wspierania ich
pïynnoĂci:
1) NarzÚdzia pozwalajÈce na wsparcie pïynnoĂci oddziaïujÈce na caïy sektor, inicjowane przez NBP.
Najprostszym narzÚdziem uwolnienia dodatkowej pïynnoĂci w skali sektorowej
jest obniĝenie poziomu rezerwy obowiÈzkowej. W ten sposób czÚĂÊ gotówki,
jakÈ instytucje kredytowe musiaïyby utrzymywaÊ na rachunku w banku centralnym, zostaje uwolniona i moĝe zostaÊ przeznaczona na pokrycie ich potrzeb
pïynnoĂciowych. Obniĝenie rezerwy obowiÈzkowej jest stosunkowo sprawiedliwym sposobem, poniewaĝ oddziaïuje w równym stopniu na wszystkie instytucje
objÚte obowiÈzkiem utrzymywania rezerwy (a wiÚc zarówno banki komercyjne,
spóïdzielcze, jak i SKOK-i i KasÚ KrajowÈ). NBP wykorzystaï juĝ w przeszïoĂci
takÈ formÚ wsparcia banków, kiedy w okresie od maja 2009 r. do grudnia 2010br.
obniĝono wysokoĂÊ rezerwy obowiÈzkowej o 0,5 pkt. proc. (z 3,5% do 3,0%).
InnÈ formÈ wpierania pïynnoĂci caïego sektora bankowego jest zwiÚkszenie
skali oraz czÚstotliwoĂci przeprowadzanych przez bank centralny operacji refinansujÈcych banki, które sÈ dopuszczone do realizacji transakcji z bankiem centralnym. Dodatkowo bank centralny moĝe „zïagodziÊ” inne parametry prowadzonych operacji otwartego rynku – rozszerzenie listy papierów wartoĂciowych
dopuszczalnych jako zabezpieczenie w transakcjach z bankiem centralnym oraz
obniĝenie redukcji ich wartoĂci (haircut). W aktualnych warunkach prawnych
nie byïoby jednak moĝliwe rozszerzenie listy podmiotów, z którymi bank centralny dokonuje transakcji zasilajÈcych w pïynnoĂÊ47.
Do pozostaïych narzÚdzi w dyspozycji NBP naleĝÈ: przedterminowy wykup
emitowanych bonów pieniÚĝnych (np. 8 stycznia 2009 r. ZarzÈd NBP podjÈï
decyzjÚ o przedterminowym wykupie 10-letnich obligacji NBP wyemitowanych
44
45
46
47
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J. Tirole, Overcoming Adverse Selection: How Public Intervention Can Restore Market Functioning, „American Economic Review” 102 (1), 2012, s. 29–59.
J. Stein, Monetary Policy as Financial Stability Regulation, „The Quarterly Journal of Economics” 127, 2012, s. 57–95.
J. Tirole, Illiquidity and All Its Friends, „Journal of Economic Literature” vol. 49(2), 2011,
s.b287–325.
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w 2002b r.48) oraz udostÚpnienie swapów walutowych (przykïadowo, w czasie
ostatniego kryzysu finansowego NBP uczestniczyï w transakcjach typu swap
zbNarodowym Bankiem Szwajcarii (SNB) oraz EBC – SNB zasiliï NBP we franki szwajcarskie za euro, natomiast NBP zasiliï swoich kontrahentów we franki szwajcarskie w zamian za zïote; operacje byïy przeprowadzane zbterminem
7-dniowym po ustalonym kursie)49.
2) NarzÚdzia indywidualnego wsparcia banków przeĝywajÈcych problemy pïynnoĂciowe.
Podstawowymi narzÚdziami bieĝÈcego zasilania poszczególnych banków w pïynnoĂÊ jest oferowany przez NBP kredyt lombardowy i techniczny. Kredyty te
udzielane sÈ bankom komercyjnym z ich inicjatywy (na ich wniosek), pod warunkiem spïaty wczeĂniejszych. Kredyt lombardowy udzielany jest pod zastaw
skarbowych papierów wartoĂciowych, a jego wysokoĂÊ nie moĝe przekroczyÊ
80% ich wartoĂci. Oprocentowanie okreĂla stopa lombardowa ustalana przez
RadÚ Polityki PieniÚĝnej. Spïata dokonywana jest kolejnego dnia, co odróĝnia
kredyt lombardowy od kredytu technicznego. Ten ostatni musi bowiem zostaÊ
spïacony tego samego dnia, a co wiÚcej jest nieoprocentowany. Istnieje moĝliwoĂÊ równieĝ udzielenia takiego kredytu w walucie euro50.
Ustawa o NBP dopuszcza równieĝ moĝliwoĂÊ udzielenia przez NBP krótkoterminowego kredytu refinansowego poszczególnym bankom (tzw. awaryjne
wsparcie pïynnoĂciowe, ang. emergency liquidity assistance, ELA). Zasilenie
takie ma charakter wyïÈcznie pïynnoĂciowy i przeznaczone moĝe byÊ tylko,
ibwyïÈcznie, na poprawÚ bieĝÈcej pïynnoĂci pïatniczej podmiotu. Udzielane jest
na wniosek banku i nie ma charakteru automatycznego. NBP podejmuje decyzjÚ o wsparciu banku na podstawie oceny zdolnoĂci kredytowej wnioskujÈcego
podmiotu (równieĝ w czasie realizacji przez niego planu naprawy). Warunkiem
udzielenia pomocy jest dysponowanie przez bank odpowiednim zabezpieczeniem. Wsparcie ma równieĝ charakter odpïatny, co oznacza, ĝe NBP od udzielonegobwsparciabpobiera odsetki. Ostatni znany przypadek udostÚpnienia przez
NBP wsparcia pïynnoĂciowego w ramach peïnienia funkcji poĝyczkodawcy
ostatniej instancji obejmuje udzielenie kredytu refinansowego Spóïdzielczemu
Bankowi Rzemiosïa i Rolnictwa w Woïominie (SK Bank)51.
Jak juĝ wspomniano, choÊ NBP nie moĝe udzieliÊ wsparcia pïynnoĂciowego
pojedynczej SKOK ze wzglÚdu na istniejÈce uwarunkowania prawne, to jednak
48
49
50

51

https://www.nbp.pl/publikacje/operacje_or/2009/raport2009.pdf (dostÚp: 24.11.2016).
https://www.nbp.pl/publikacje/operacje_or/2008/raport2008.pdf (dostÚp: 25.11.2016).
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/o_nbp/informacje/polityka_pieniezna.html (dostÚp: 07.09.2016)
oraz Raport Roczny 2015. PïynnoĂÊ sektora bankowego. Instrumenty polityki pieniÚĝnej NBP,
Narodowy Bank Polski, Warszawa 2016, s. 27–29.
Raport o stabilnoĂci systemu finansowego, Narodowy Bank Polski, luty 2016, s. 54–56.
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ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o NBP przewiduje moĝliwoĂÊ udzielenia krótkoterminowego kredytu Kasie Krajowej na zasilenie funduszu stabilizacyjnego. Kredyt taki udzielany jest w przypadku zagroĝenia pïynnoĂci sektora SKOK, wbrazie
groěby wyczerpania Ărodków funduszu. Zasady udzielania kredytu sÈ analogiczne
do tych, które majÈ zastosowanie w przypadku pojedynczego banku. ¥rodki uzyskane przez KasÚ KrajowÈ mogÈ zostaÊ wykorzystane jedynie na wspieranie pïynnoĂci
poszczególnych kas. NBP ma zatem jedynie poĂredniÈ moĝliwoĂÊ peïnienia funkcji
poĝyczkodawcy ostatniej instancji wobec sektora SKOK.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o NBP daje równieĝ moĝliwoĂÊ udzielenia
wsparcia pïynnoĂciowego dla BFG w celu realizacji przez niego jego ustawowych
obowiÈzków w zakresie wypïaty depozytów. Wsparcie NBP moĝe mieÊ jedynie charakter pïynnoĂciowy, krótkoterminowy i musi mieÊ uzasadnienie w zagroĝeniu
stabilnoĂci finansowej kraju. Innymi sïowy, NBP moĝe udzieliÊ BFG kredytu, aby
ten mógï dokonaÊ wypïat depozytów, ale moĝliwe jest to tylko, i wyïÈcznie, wtedy,
gdy BFG nie dysponuje chwilowo Ărodkami pieniÚĝnymi. ¥rodki te bÚdÈ dostÚpne
w najbliĝszej przyszïoĂci dziÚki skïadkom wpïaconym przez instytucje kredytowe
do BFG – NBP nie moĝe finansowaÊ dziaïalnoĂci gwarancyjnej BFG, a jedynie zabezpieczyÊ „pomostowÈ” pïynnoĂÊ na pokrycie luki miÚdzy wypïatÈ Ărodków przez
BFG a ich odzyskaniem od sektora bankowego. Wsparcie jednak musi mieÊ charakter wyïÈcznie krótkoterminowy52.
UdzielajÈc wsparcia bankom, NBP peïni funkcjÚ poĝyczkodawcy ostatniej
instancji. Zgodnie z przyjÚtymi w tym zakresie tradycyjnymi reguïami53, NBP
moĝe udzielaÊ wsparcia pïynnoĂciowego wypïacalnym instytucjom, które jedynie tymczasowo utraciïy zdolnoĂÊ do regulowania swoich zobowiÈzañ. Pomoc
musi mieÊ charakter zwrotny, zabezpieczony oraz oprocentowany (karnie, tj.
na poziomie wyĝszym niĝ rynkowy). Reguïy te wynikajÈ takĝe z zasad panujÈcych wbramach Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC)54. Równieĝ
zgodnie z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej dziaïalnoĂÊ banków
centralnych musi byÊ zgodna z zakazem finansowania monetarnego, co oznacza,
ĝe bank centralny nie moĝe finansowaÊ dziaïalnoĂci ĝadnej instytucji kredytowej. Zgodnie z wykïadniÈ EBC udzielanie wsparcia bankom w formie np. objÚcia ich dïuĝnych papierów wartoĂciowych lub instrumentów kapitaïowych nosi
znamiona zadañ rzÈdowych, dlatego nie powinno byÊ finansowane przez banki

52
53
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centralne55. W przeciwnym razie wsparcie banku centralnego stanowi pomoc publicznÈ i ïamie zakaz finansowania monetarnego. PodsumowujÈc zatem, zgodnie
z prawem unijnym awaryjne wsparcie pïynnoĂciowe z NBP (nie ïamiÈce zakazu
finansowania monetarnego i niekwalifikowane jako pomoc publiczna) moĝe zostaÊ
udzielone wtedy, kiedy speïnione sÈ nastÚpujÈce wymagania56:
a) Bank jest wypïacalny, tymczasowo utraciï pïynnoĂÊ, a zasilenie nastÈpiïo w wyjÈtkowych okolicznoĂciach i nie jest czÚĂciÈ szerszego pakietu pomocowego.
b) Wsparcie jest zabezpieczone (z zastosowaniem „odpowiedniego” haircutu).
c) Pobiera siÚ odsetki karne.
d) Wsparcie jest udzielane przez bank centralny z wïasnej inicjatywy i nie jest
wsparte ĝadnÈ kontrgwarancjÈ pañstwowÈ.
Szczególnie ciekawe wydajÈ siÚ kwestie zwiÈzane z ostatnim z wymienionych
punktów. Gwarancja pañstwowa, równieĝ ta udzielona na wsparcie z banku centralnego, stanowi typowy przykïad pomocy publicznej i zgodnie z prawodawstwem
unijnym wymaga uprzedniego zatwierdzenia przez KE. Literalne brzmienie przytoczonego „Komunikatu bankowego” sugeruje zakaz udzielenia pïynnoĂci bankowi,
przy jednoczesnym zagwarantowaniu jego zobowiÈzañ wobec NBP przez Skarb
Pañstwa. Wskazuje to zatem, ĝe zakazane jest ïÈczenie ELA i gwarancji publicznej.
Jednak Dyrektywa BRR (i wdraĝajÈca jÈ ustawa o BFG) wskazuje, ĝe udzielenie
przez pañstwo gwarancji zabezpieczajÈcej wsparcie pïynnoĂci zbbanku centralnego nie jest zdarzeniem uruchamiajÈcym procedurÚ przymusowej restrukturyzacji.
Zapisy te wskazywaïyby, ĝe dziaïanie takie jest zatem dopuszczalne. Co wiÚcej,
sytuacja taka – kiedy Skarb Pañstwa udziela gwarancji spïaty kredytu refinansowego z NBP – jest uregulowana szczegóïowo w ustawie z dnia 12b lutego 2009 r.
obudzielaniu przez Skarb Pañstwa wsparcia instytucjom finansowym. Wymaga ona
ustanowienia odpowiedniego zabezpieczenia, a dopuszczalna wysokoĂÊ gwarancji
wynosi 50% pozostajÈcej do spïaty kwoty kredytu refinansowego.

3.2. Finansowanie kryzysowe ze Ărodków zarzÈdzanych
przezbBankowy Fundusz Gwarancyjny
W odniesieniu do banków, BFG moĝe udzielaÊ ewentualnego wsparcia finansowego tylko i wyïÈcznie wtedy, gdy doszïo juĝ do uruchomienia procesu przymusowej restrukturyzacji57. Wdroĝeniu Dyrektywy BRR do prawodawstwa polskiego
55

56
57

Stanowisko takie znajduje swój wyraz w kolejnych opiniach wydawanych przez EBC, np.
CON/2015/3, CON/2011/103, CON/2008/57, CON/2011/93, CON/2011/39, CON/2015/2,
CON/2013/3, CON/2011/83, CON/2015/17, CON/2008/59.
Wymagania te zostaïy sformuïowane w tzw. „Komunikacie bankowym” KE.
Proces przymusowej restrukturyzacji jest uruchamiany wówczas, kiedy bank zostaï uznany za
zagroĝony upadïoĂciÈ, nie istniejÈ przesïanki wskazujÈce na samodzielne lub nadzorcze dziaïania pozwalajÈce we wïaĂciwym czasie usunÈÊ zagroĝenie upadïoĂciÈ oraz kiedy interes publiczny
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towarzyszyïa bowiem jednoczesna dyskontynuacja dziaïalnoĂci pomocowej BFG
wobec banków58, rozumianej jako ewentualna pomoc w przypadku zagroĝenia niewypïacalnoĂciÈ banku.
Aktualnie zatem, w ramach przymusowej restrukturyzacji, BFG moĝe wykorzystaÊ Ărodki zgromadzone w funduszu przymusowej restrukturyzacji banków
jedynie na wspieranie wdroĝenia caïego procesu (wsparcie wdroĝenia narzÚdzi
przymusowej restrukturyzacji59) w formie: poĝyczek, gwarancji lub nabycia praw
majÈtkowych podmiotu w restrukturyzacji. BFG moĝe równieĝ udzieliÊ wsparcia
wbcelu przejÚcia przedsiÚbiorstwa w formie gwarancji caïkowitego lub czÚĂciowego
pokrycia strat lub dotacji (w celu pokrycia róĝnicy miÚdzy wartoĂciÈ przejmowanych zobowiÈzañ a wartoĂciÈ przejmowanych praw). W przypadku organizowania
transakcji przejÚcia banku w przymusowej restrukturyzacji moĝliwe jest równieĝ
wykorzystanie Ărodków zgromadzonych w funduszu gwarantowania depozytów,
które sÈ przekazywane podmiotowi przejmujÈcemu, jeĂli wysokoĂÊ zobowiÈzañ
zbtytuïu depozytów gwarantowanych przekracza wartoĂÊ przejmowanych aktywów.
Maksymalna wysokoĂÊ zaangaĝowania Ărodków z funduszu gwarantowania depozytów nie moĝe byÊ jednak wyĝsza niĝ wysokoĂÊ depozytów gwarantowanych zgromadzonych w przejmowanym banku. Dotychczas nie nastÈpiïo wykorzystanie Ărodków zgromadzonych przez Fundusz na potrzeby resolution banków. Wbprzypadku
ostatniej upadïoĂci Banku Spóïdzielczego w Nadarzynie BFG oceniï bowiem, ĝe
dziaïania w zakresie przymusowej restrukturyzacji wobec banku nie sÈ konieczne
ze wzglÚdu na brak zagroĝenia interesu publicznego w sytuacji upadïoĂci banku60.
Moĝna jednak uznaÊ, ĝe BFG zachowaï funkcjÚ quasi-pomocowÈ wobec banków spóïdzielczych i zrzeszajÈcych, rozumianÈ jako wsparcie dla wypïacalnych
podmiotów. Moĝliwe jest bowiem ciÈgle udzielanie im pomocy ze Ărodków funduszu restrukturyzacji banków spóïdzielczych (FRBS)61. Pomoc z funduszu moĝe
przyjÈÊ formÚ poĝyczki, której warunkiem udzielenia jest brak zagroĝenia jej spïaty
oraz ustanowienie odpowiedniego zabezpieczenia. ¥rodki pochodzÈce z poĝyczki
mogÈ zostaÊ wykorzystane na nabycie akcji banku zrzeszajÈcego, przeprowadze-

58

59
60
61
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jest zagroĝony. Ocena speïnienia przesïanek leĝy w gestii BFG (a takĝe KNF, w szczególnoĂci
wbodniesieniu do pierwszych dwóch wskazanych czynników).
Pomoc BFG obejmowaïa: gwarancjÚ zwiÚkszenia funduszy wïasnych banku krajowego, pomoc
zwrotnÈ (poĝyczki, gwarancje i porÚczenia) oraz nabywanie wierzytelnoĂci banków, w których
powstaïo niebezpieczeñstwo niewypïacalnoĂci.
ObejmujÈ one przejÚcie przedsiÚbiorstwa bankowego, utworzenie instytucji pomostowej, wydzielenie praw i zobowiÈzañ oraz umorzenie lub konwersjÚ zobowiÈzañ.
https://www.bfg.pl/2016/10/21/zawieszenie-dzialalnosci-banku-spoldzielczego-w-nadarzynie/
(dostÚp: 25.11.2016).
¥rodki zgromadzone w funduszu pochodzÈ gïównie ze zlikwidowanego Funduszu Rozwoju Banków Spóïdzielczych, Ărodków budĝetowych pochodzÈcych z wykupu obligacji restrukturyzacyjnych (por. ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o restrukturyzacji banków spóïdzielczych i Banku
Gospodarki ¿ywnoĂciowej oraz o zmianie niektórych ustaw).
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nie procesów integracyjnych w przypadku ïÈczenia siÚ banków spóïdzielczych oraz
sfinansowanie kosztów tworzenia lub przystÈpienia do IPS lub zrzeszenia zintegrowanego. Przeznaczeniem Ărodków zgromadzonych w FRBS jest zatem wspieranie procesów restrukturyzacyjnych i budowy IPS. W zwiÈzku z tym, Ărodki te
z mniejszym prawdopodobieñstwem mogïyby zostaÊ wykorzystane do zïagodzenia
nagïej sytuacji kryzysowej, ale mogïyby zostaÊ uĝyte na dalszym etapie stabilizowania (np.bpobprzejÚciu banku spóïdzielczego przez inny). Warto zauwaĝyÊ, ĝe choÊ
pomoc z funduszu restrukturyzacji banków spóïdzielczych ma charakter zwrotny,
to jednak juĝ ustawa daje mocne podstawy BFG do umorzenia jego naleĝnoĂci,
wynikajÈcych z udzielenia wsparcia, gdy jest to uzasadnione interesem publicznym
lub stabilnoĂciÈ finansowÈ. Naleĝy zwróciÊ uwagÚ na fakt, ĝe z wysokim prawdopodobieñstwem ta quasi-pomocowa funkcja BFG zostanie niedïugo przejÚta
przez IPS-y i zrzeszenia zintegrowane. Przewiduje siÚ bowiem, ĝe Ărodki zgromadzone w funduszu podlegajÈ przekazaniu IPS-om i zrzeszeniom zintegrowanym
(nabich wniosek, po ich utworzeniu). W Polsce swoje dziaïanie rozpoczÈï juĝ system
ochrony instytucjonalnej BPS i SGB. Banki spóïdzielcze, które nie przystÈpiïy do
IPS-ów BPS lub SGB sÈ aktualnie w fazie tworzenia wïasnego zrzeszenia zintegrowanego, w którym bank zrzeszajÈcy bÚdzie peïniï jedynie funkcjÚ tzw. banku
apeksowego62.
Funkcja pomocowa BFG zostaïa zachowana wobec SKOK-ów. BFG nieustannie moĝe udzielaÊ ze Ărodków funduszu gwarancyjnego pomocy finansowej kasom,
wbktórych wystÈpiïo niebezpieczeñstwo niewypïacalnoĂci (ale nie doszïo jeszcze do
uruchomienia resolution) poprzez:
1) udzielanie zwrotnej pomocy finansowej (poĝyczki, o ile zostajÈ one zaliczone
do funduszy wïasnych, gwarancje, porÚczenia), nabywanie wierzytelnoĂci kas
oraz udzielanie wsparcia podmiotom przejmujÈcym kasy (objÚcie akcji banku
przejmujÈcego, udzielenie poĝyczki lub gwarancji),
2) udzielenie gwarancji caïkowitego lub czÚĂciowego pokrycia strat zwiÈzanych
zbprzejmowanymi aktywami, oraz
3) dotacjÚ na pokrycie róĝnicy miÚdzy przejmowanymi pasywami i aktywami.
Wszelka pomoc BFG udzielona kasie zagroĝonej niewypïacalnoĂciÈ moĝe byÊ
wykorzystana tylko, i wyïÈcznie, na poprawÚ jej pozycji kapitaïowej i usuniÚcie
niewypïacalnoĂci. W przypadku pomocy zwrotnej lub nabycia wierzytelnoĂci konieczne jest speïnienie wiele warunków, jak np. zaakceptowanie przez BFG wyników badania sprawozdania finansowego kasy, uzyskanie pozytywnej opinii KNF
dotyczÈcej realizacji postÚpowania naprawczego oraz wykorzystanie wïasnych funduszy kasy na pokrywanie dotychczasowych strat. WysokoĂÊ udzielanej pomocy
(nabceleb(1)bib(2)) nie moĝe byÊ wyĝsza niĝ suma Ărodków gwarantowanych zgro62

BÚdzie prowadziï dziaïalnoĂÊ jedynie na rzecz zrzeszonych banków spóïdzielczych. Nie bÚdzie
prowadziï dziaïalnoĂci komercyjnej.
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madzonych wb kasie. Dla pomocy zwrotnej konieczne jest równieĝ ustanowienie
odpowiedniego zabezpieczenia.
Tabela 6. Dotacje udzielone przez BFG z funduszu gwarancyjnego kas
wbzwiÈzku z restrukturyzacjÈ sektora SKOK
Podmiot przejmujÈcy
(podmiot przejmowany)

Rok
udzielenia

Dotacja
(tys. zï)

1 Alior Bank (SKOK Ăw. Jana z KÚt)

2014

15b895,8

2 Pekao SA (SKOK im. Mikoïaja Kopernika)

2015

101b926,4

3 PKO BP (SKOK „Wesoïa”)

2015

278b858,4

4 Alior Bank (SKOK im. Stefana Kardynaïa
Wyszyñskiego)

2016

52 500,0

5 Alior Bank (Powszechna SKOK)

2016

9 300,0

½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie: Raport roczny 2015, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Warszawa, 2016, s. 42 oraz https://www.bfg.pl/2016/11/15/wsparcie-bfg-na-przejecie-skokwyszynskiego-i-powszechnej-skok/ (dostÚp: 25.11.2016).

Dodatkowo, po uruchomieniu przymusowej restrukturyzacji wobec kasy, BFG
moĝe wykorzystywaÊ Ărodki zgromadzone w funduszu przymusowej restrukturyzacji
kas na cele resolution w takich samych formach jak w przypadku banków.

3.3. NarzÚdzia wsparcia kryzysowego w gestii Ministra Finansów
Ostatnim podmiotem, który moĝe interweniowaÊ wobec instytucji przeĝywajÈcej problemy finansowe jest pañstwo, w którego imieniu dziaïa Minister Finansów
(MF). Dysponuje on kilkoma moĝliwymi instrumentami.
Po pierwsze, moĝe udzieliÊ wsparcia w formie tzw. „gwarancji ostroĝnoĂciowej”,
polegajÈcej na udzieleniu gwarancji zwiÚkszenia funduszy wïasnych. Moĝe to nastÈpiÊ jedynie na wniosek wypïacalnej instytucji, która nie zdoïaïa samodzielnie
uzupeïniÊ braków kapitaïowych zidentyfikowanych w wyniku stress testów, przeglÈdu jakoĂci aktywów lub dziaïañ nadzorczych KNF. Warto podkreĂliÊ, ĝe ustawa
z dnia 12 lutego 2010 r. o rekapitalizacji niektórych instytucji oraz o rzÈdowych instrumentach stabilizacji finansowej wskazuje, iĝ do wykonania gwarancji dochodzi
jedynie wówczas, jeĂli emitowane przez bank akcje nie znajdÈ nabywców wĂród dotychczasowych akcjonariuszy lub osób trzecich. Nie wspomina siÚ jednak o innych
instrumentach zaliczanych do funduszy wïasnych banków (np. wkïadach czïonkowskich lub udziaïach), co wskazywaïoby, ĝe instrument ten nie jest dostÚpny np. dla
banków spóïdzielczych i SKOK-ów. Wykonanie gwarancji nastÚpuje poprzez objÚcie
88
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wszystkich lub czÚĂci akcji uprzywilejowanych danej emisji63. Jednak, niezaleĝnie
od iloĂci akcji nabywanych przez MF, musi on mieÊ zagwarantowany wpïyw na
politykÚ finansowÈ banku. Udzielenie gwarancji nastÚpuje za odpowiedniÈ prowizjÈ
i musi zostaÊ poprzedzone obciÈĝeniem dotychczasowych akcjonariuszy i niezabezpieczonych wierzycieli dotychczasowymi stratami. Warto podkreĂliÊ, ĝe udzielenie
przez Ministra Finansów gwarancji ostroĝnoĂciowej wydaje siÚ wpisywaÊ w jeden
z trzech przypadków, kiedy pomimo wdroĝenia wsparcia publicznego nie dochodzi
do uruchomienia procedury przymusowej restrukturyzacji64. Taka intencja wynika równieĝ z uzasadnienia do ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o BFG, systemie
gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji65, która wprowadza
odpowiednie nowelizacje do ustawy z dnia 12 lutego 2010br. o rekapitalizacji niektórych instytucji oraz o rzÈdowych instrumentach wsparcia. IstniejÈ jednak pewne
rozbieĝnoĂci pomiÚdzy aktami prawnymi w zakresie zdefiniowania, jak siÚ wydaje,
tego samego narzÚdzia, którym dysponuje Minister Finansów.
W przypadku, kiedy wobec instytucji nie zostaïo jeszcze uruchomione postÚpowanie przymusowej restrukturyzacji, istnieje równieĝ moĝliwoĂÊ udzielenia przez
Skarb Pañstwa gwarancji stanowiÈcej zabezpieczenie wsparcia pïynnoĂciowego
udzielonego przez NBP oraz gwarancji spïaty zobowiÈzañ z tytuïu nowo emitowanych instrumentów dïuĝnych. Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o udzielaniu
przez Skarb Pañstwa wsparcia instytucjom finansowym wprowadza odpowiednio
pojÚcie „gwarancji dla Narodowego Banku Polskiego” oraz „gwarancji za instytucjÚ
finansowÈ”.

63

64

65

W przypadku, gdy nie wiÚcej niĝ 50% akcji znalazïo nabywcÚ, nastÚpuje objÚcie wszystkich lub
czÚĂci akcji. Gdy zebrano zapisy na wiÚcej niĝ 50% akcji, wówczas MF obejmuje akcje o wartoĂci nominalnej stanowiÈcej róĝnicÚ miÚdzy wysokoĂciÈ gwarancji a ïÈcznÈ wartoĂciÈ objÚtych
akcji.
JednÈ z przesïanek uruchomienia resolution w Polsce jest koniecznoĂÊ zagroĝenia upadïoĂciÈ
podmiotu, które ocenia siÚ m.in. na podstawie koniecznoĂci skorzystania z nadzwyczajnego
wsparcia publicznego w celu zapewnienia kontynuacji dziaïalnoĂci banku. Jednak nie uznaje
siÚ za zaangaĝowanie Ărodków publicznych: 1) gwarancji Skarbu Pañstwa udzielonej jako zabezpieczenie wsparcia pïynnoĂciowego z NBP, 2) gwarancji Skarbu Pañstwa obejmujÈcej nowo
emitowane instrumenty dïuĝne, oraz 3) rekapitalizacji na warunkach rynkowych, nie dajÈcej
przewagi konkurencyjnej jej beneficjentowi.
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=215 (dostÚp: 31.08.2016).
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Zdefiniowanie Ărodka
rekapitalizacyjnego
nie uruchamiajÈcego
resolution

Kryterium
porównania

Nazwa aktu

Art. 32 ust. 4 pkt d)
wymagane jest nadzwyczajne
publiczne wsparcie
finansowe, chyba ĝe, w celu
unikniÚcia lub zaradzenia
powaĝnym zakïóceniom
w gospodarce w danym
pañstwie czïonkowskim
i utrzymania stabilnoĂci
finansowej, nadzwyczajne
publiczne wsparcie finansowe
przyjmuje dowolnÈ
zbponiĝszych form:
(…)
(iii) zasilenia funduszy
wïasnych lub nabycia
instrumentów
kapitaïowych po cenach
ibna warunkach, które
nie dajÈ przewagi danej
instytucji (…)

Dyrektywa BRR

Art. 3
(…) Skarb Pañstwa moĝe
udzieliÊ tej instytucji gwarancji
zwiÚkszenia funduszy
wïasnych, na zasadach
okreĂlonych w niniejszym
rozdziale, zwanej dalej
gwarancjÈ ostroĝnoĂciowÈ.

Art. 101 ust. 13
Nie uznaje siÚ za zaangaĝowanie
nadzwyczajnych Ărodków
publicznych (…), udzielenia
na podstawie odrÚbnych
przepisów pomocy wypïacalnemu
podmiotowi w celu
przeciwdziaïania powaĝnym
zakïóceniom wbgospodarce
i utrzymania stabilnoĂci
finansowej wbformie:
(…)
3) rekapitalizacji na
warunkach nieodbiegajÈcych
od przeciÚtnych warunków
rynkowych w przypadku,
gdy jest ona konieczna do
pokrycia niedoborów kapitaïu
oszacowanych w wyniku testów
warunków skrajnych lub
przeglÈdu jakoĂci aktywów
przeprowadzonych przez
KomisjÚ Nadzoru Finansowego,
Europejski Bank Centralny
lub Europejski UrzÈd Nadzoru
Bankowego

Art. 4
(…)
2.bWykonanie umowy gwarancji
ostroĝnoĂciowej nastÚpuje,
gdy akcje wyemitowane
przez instytucjÚ
wbcaïoĂci lub wbczÚĂci
nie znajdÈ nabywców
wĂród dotychczasowych
akcjonariuszy lub
podmiotów trzecich.

Ustawa o rekapitalizacji
niektórych instytucji oraz
obrzÈdowych instrumentach
stabilizacji finansowej

Ustawa o BFG, systemie
gwarantowania depozytów
oraz przymusowej
restrukturyzacji

Tabela 7. RozbieĝnoĂci w definiowaniu zasilenia funduszy wïasnych nieburuchamiajÈcego resolution
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Tak

Tak

Tak

Tak

Wymóg
proporcjonalnoĂci,
tymczasowoĂci
ibzapobiegawczego
charakteru Ărodka

Zastosowanie
unijnych wymogów
dotyczÈcych pomocy
publicznej

½ródïo: opracowanie wïasne.

Tak

Tak

Wymóg
wypïacalnoĂci

Tak

Tak

Cel: Uzupeïnienie
niedoborów
okreĂlonych
wbwyniku stress
testów, oceny
jakoĂci aktywów
lub analogicznych
dziaïañ nadzorczych

Tak

Nie okreĂlono

Tak

Tak
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Tabela 8. Najwaĝniejsze cechy gwarancji dla NBP i gwarancji za instytucjÚ
finansowÈ
Gwarancja dla NBP
Beneficjent

Gwarancja za instytucjÚ finansowÈ

Bank krajowy, SKOK, Kasa Krajowa

Charakter

– gwarancja spïaty kredytu
refinansowego udzielonego
przez NBP

– gwarancja spïaty kredytów oraz linii
kredytowych, w tym równieĝ emisjÚ
dïuĝnych papierów wartoĂciowych

Warunki
udzielenia

– gwarancja moĝe byÊ
udzielona w wysokoĂci 50%
pozostajÈcej do spïaty kwoty
kredytu
– ustanowienie zabezpieczenia
gwarantujÈcego zwrot
peïnej kwoty wsparcia
wrazbzbodsetkami
– zabezpieczeniem kredytu
obejmowanego gwarancjÈ
nie mogÈ byÊ skarbowe
papiery wartoĂciowe
lubbpapiery wyemitowane
przez NBP
– pobierana jest opïata
prowizyjna

– ustanowienie zabezpieczenia
gwarantujÈcego zwrot peïnej kwoty
wsparcia wraz z odsetkami
– zabezpieczeniem kredytu
obejmowanego gwarancjÈ nie mogÈ
byÊ skarbowe papiery wartoĂciowe
lub papiery wyemitowane przez NBP
– pobierana jest opïata prowizyjna
– nie moĝe obejmowaÊ spïaty
kredytów od podmiotów majÈcych
znaczÈcy wpïyw na beneficjenta,
bÚdÈcych wbbliskim powiÈzaniu
z beneficjentem lub powiÈzanych
kapitaïowo lub organizacyjnie
– okres zapadalnoĂci papierów objÚtych
gwarancjÈ wynosi miÚdzy 3 miesiÈce
a 5 lat

½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o udzielaniu przez Skarb
Pañstwa wsparcia instytucjom finansowym.

JeĂli wobec instytucji uruchomiono postÚpowanie przymusowej restrukturyzacji, a jego skutecznoĂÊ okazaïa siÚ ograniczona, wówczas, dla zachowania ciÈgïoĂci
krytycznych funkcji instytucji (tj. unikniÚcia jej likwidacji w drodze standardowego
postÚpowania upadïoĂciowego), moĝe dojĂÊ do wykorzystania przez pañstwo innych
narzÚdzi. ObejmujÈ one tzw. „gwarancjÚ rekapitalizacyjnÈ”66 oraz moĝliwoĂÊ bezpoĂredniego objÚcia emitowanych przez instytucjÚ instrumentów zaliczanych do
jej funduszy wïasnych (w tym równieĝ nacjonalizacjÚ okreĂlanÈ jako instrument
tymczasowej wïasnoĂci publicznej). NarzÚdzia te okreĂlane sÈ jako rzÈdowe instrumenty stabilizacji finansowej. Wykorzystywane sÈ one na wniosek BFG.
66
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W istocie gwarancja ta jest analogiczna do „gwarancji ostroĝnoĂciowej”, z tÈ róĝnicÈ, ĝe ostroĝnoĂciowa przyznawana jest na wniosek banku zanim uruchomiona zostanie przymusowa restrukturyzacja. Rekapitalizacyjna udzielana jest na wniosek BFG, kiedy resolution okazuje siÚ
nieskuteczne.
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W odniesieniu do powyĝszych instrumentów pozostajÈcych w dyspozycji Ministra Finansów warto podkreĂliÊ, ĝe uprawnienie i zasady ich wykorzystania ustanowiono w ustawie z dnia 12 lutego 2010 r. o rekapitalizacji niektórych instytucji
oraz o rzÈdowych instrumentach wsparcia. Ustawa ta jednak ma zastosowanie jedynie wobec banków i firm inwestycyjnych. Nie jest zatem moĝliwe wykorzystanie
publicznych form wsparcia wobec SKOK-ów.
Warto podkreĂliÊ, ĝe w czasie ostatniego globalnego kryzysu finansowego
Ărodki Skarbu Pañstwa nie byïy wykorzystywane na potrzeby ratowania banków
w Polsce.
Tabela 9. Porównanie instrumentów wsparcia banków w dyspozycji Ministra
Finansów
Instrumenty wsparcia publicznego w dyspozycji Ministra Finansów
Nazwa instrumentu

Forma wykorzystania

Podmiot inicjujÈcy

Przed uruchomieniem resolution
Gwarancja
„ostroĝnoĂciowa”

– przyjmuje formÚ objÚcia akcji,
nabktóre inwestorzy nie zïoĝyli
zapisu (subemisja inwestycyjna)

Gwarancja
zabezpieczajÈca
pïynnoĂÊ z NBP

– zobowiÈzanie Skarbu Pañstwa
do realizacji zobowiÈzañ banku
wobec NBP wynikajÈcych
zbudzielenia przez NBP wsparcia
pïynnoĂciowego bankowi
(w razie niewywiÈzania siÚ z nich
przez bank)

Nie okreĂlono

Gwarancja obejmujÈca
emisjÚ nowych
zobowiÈzañ

– zobowiÈzanie Skarbu Pañstwa
do spïaty dïugu banku w razie
nieuregulowania go przez bank

Nie okreĂlono

Bank

Po uruchomieniu resolution
„Gwarancja
rekapitalizacyjna”

– przyjmuje formÚ objÚcia akcji,
nabktóre inwestorzy nie zïoĝyli
zapisu (subemisja inwestycyjna)

BFG

Rekapitalizacja

– zwiÚkszenie funduszy wïasnych
banku

BFG

Nacjonalizacja

– przejÚcia wïasnoĂci nad bankiem

BFG

½ródïo: opracowanie wïasne.
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Kaĝda ze wskazanych powyĝej form wsparcia musi równieĝ speïniaÊ wytyczne
dotyczÈce warunków udzielania pomocy publicznej okreĂlone przez KomisjÚ EuropejskÈ (KE) w tzw. „komunikacie bankowym” oraz w uzupeïniajÈcych go komunikatach. Najwaĝniejszym wymaganiem majÈcym zastosowanie zarówno do gwarancji, jak i bezpoĂredniego dokapitalizowania, jest koniecznoĂÊ moĝliwie najwiÚkszego
zaangaĝowania akcjonariuszy oraz wierzycieli niezabezpieczonych w pokrywaniu
strat banku. Oddaje to ideÚ wszelkich pokryzysowych zmian w prawodawstwie
bankowym, których celem jest koncentracja odpowiedzialnoĂci finansowej za problemy instytucji kredytowej na jego wïaĂcicielach i dostarczycielach kapitaïu, przy
jednoczesnej ochronie pieniÚdzy podatników (bail-in zamiast bail-out, w ramach
realizacji idei no bail-out regime).
Tabela 10. Unijne ramy pomocy publicznej dla sektora finansowego
Forma wsparcia

Gwarancje na
zobowiÈzania

Wymagania
Gwarancja „indywidualna”
– pomoc moĝe byÊ przyznawana przed zatwierdzeniem planu restrukturyzacji (po „tymczasowym zatwierdzeniu” – wówczas
plan restrukturyzacji naleĝy przedstawiÊ w ciÈgu 2 miesiÚcya)
– moĝe byÊ udzielona niewypïacalnej instytucji, co wymaga indywidualnego zgïoszenia KE
– gwarancja moĝe byÊ udzielona jedynie w odniesieniu do nowo
wyemitowanego dïugu uprzywilejowanego, o terminie zapadalnoĂci od 3 miesiÚcy do 5 lat (7 lat dla obligacji zabezpieczonych);
pañstwo pobiera od instytucji opïatÚ obliczonÈ zgodnie z wytycznymi KE na podstawie wartoĂci spreadu CDS dla obligacji
beneficjentab
Program gwarancyjny
– podlega zatwierdzeniu przez KE
– gwarancja moĝe byÊ udzielona jedynie w odniesieniu do nowo wyemitowanego dïugu uprzywilejowanego, o terminie zapadalnoĂci

a

W odniesieniu do wszelkich nowo emitowanych zobowiÈzañ lub odnowionych zobowiÈzañ, jeĂli
ïÈczna kwota pozostajÈcych do spïaty gwarantowanych zobowiÈzañ przekracza 5% ïÈcznych zobowiÈzañ instytucji lub kwotÚ 500 mln euro.
b
Opïata za udzielenie gwarancji powinna co najmniej byÊ sumÈ: 1) opïaty podstawowej w wysokoĂci 40 punktów bazowych (pb) oraz 2) opartej na ryzyku opïaty w wysokoĂci stanowiÈcej iloczyn
40 punktów bazowych i wspóïczynnika ryzyka skïadajÈcego siÚ z (i) poïowy stosunku przeciÚtnej
wartoĂci spreadu CDS dla uprzywilejowanych obligacji piÚcioletnich beneficjenta w ciÈgu trzech
lat koñczÈcym siÚ jeden miesiÈc przed datÈ emisji gwarantowanych obligacji do poziomu wartoĂci
przeciÚtnej indeksu iTraxx Europe Senior Financials dla obligacji piÚcioletnich stosowanego w tym
samym trzyletnim okresie oraz (ii) poïowy stosunku wartoĂci przeciÚtnej spreadu CDS dla uprzywilejowanych obligacji piÚcioletnich wszystkich pañstw czïonkowskich do wartoĂci przeciÚtnej spreadu
CDS dla uprzywilejowanych obligacji piÚcioletnich pañstwa czïonkowskiego udzielajÈcego gwarancji
w tym samym trzyletnim okresie.

94

Problemy i poglÈdy

Forma wsparcia

Wymagania
– od 3 miesiÚcy do 5 lat (7 lat dla obligacji zabezpieczonych); pañstwo pobiera od instytucji opïatÚ obliczonÈ zgodnie z wytycznymi
KE na podstawie wartoĂci spreadu CDS dla obligacji beneficjenta
– okres obowiÈzywania programu to maksymalnie 6 miesiÚcy
– dostÚp do programów gwarancyjnych mogÈ mieÊ tylko wypïacalne instytucje
– gwarancje o terminie zapadalnoĂci do 3 lat mogÈ stanowiÊ maksymalnie 1/3 ïÈcznej kwoty gwarancji, pañstwo musi przedkïadaÊ
KE sprawozdanie z funkcjonowania programu, wielkoĂci dïugu
objÚtego gwarancjÈ i opïat, a takĝe róĝnic miÚdzy kosztami emisji
dïugu objÚtego i nieobjÚtego gwarancjÈ

Pomoc indywidualna
– bank we wspóïpracy z pañstwem sporzÈdzajÈ plan pozyskania
kapitaïu zatwierdzony przez nadzorcÚ i ustalajÈ pozostaïy niedobór kapitaïu, który powinien zostaÊ pokryty przez pañstwo; na
podstawie planu dochodzi do „kontaktów przedzgïoszeniowych”
z KE, osiÈgniÚcia porozumienia ib formalnego zgïoszenia planu
restrukturyzacji; wdroĝenie planu i pomocy pañstwa wymaga
zgody KEc
– nastÚpuje podziaï obciÈĝeñ pomiÚdzy udziaïowcami/akcjonariuszami i wierzycielami nie zabezpieczonymi (umorzenie lub
konwersja instrumentów kapitaïowych) – pomoc pañstwa moĝna wdroĝyÊ tylko jeĂli kapitaï wïasny, kapitaï hybrydowy i dïug
podporzÈdkowany wniosïy peïen wkïad w pokrycie strat (o ile nie
zagraĝa
to stabilnoĂci finansowej lub przynosi nieproporcjonalne
Dokapitalizowanie
rezultaty)
– bank podejmuje dziaïania majÈce na celu ograniczenie odpïywu Ărodków (np. brak wypïat dywidendy) – w przeciwnym razie
kwota odpïywu zostanie dodana do kwoty pomocy podlegajÈcej
zwrotowi
– udzielenie pomocy wymaga okreĂlenia odpowiedniego wynagrodzenia dla pañstwa
Programy dokapitalizowania
– majÈ zastosowanie wobec maïych banków (w celu uproszczenia
procedur), których suma bilansowa nie przekracza 100 mln euro,
a ich ïÈczna suma bilansowa w relacji do caïego sektora bankowego nie przekracza 1,5%
– muszÈ mieÊ wyraěnie okreĂlony zakres
c

WyjÈtkowo istnieje moĝliwoĂÊ wdroĝenia pomocy wobec banku, która zostanie tymczasowo
zatwierdzona przez KE (przed zatwierdzeniem planu restrukturyzacji), o ile jest ona potrzebna
dla utrzymania stabilnoĂci finansowej. W takiej sytuacji plan restrukturyzacji naleĝy przedstawiÊ
wbciÈgu 2 miesiÚcy od tymczasowego zatwierdzenia.
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Tabela 10 (cd.)
Forma wsparcia

Wymagania
– czas trwania programu to maksymalnie 6 miesiÚcy
– udzielenie pomocy musi zostaÊ poprzedzone podziaïem obciÈĝeñ
– pañstwo musi przedkïadaÊ co 6 miesiÚcy sprawozdanie ze stosowania programu

Pomoc wbzakresie
aktywów
obobniĝonej
wartoĂci

– koniecznoĂÊ ujawnienia informacji o utracie wartoĂci aktywów
przed interwencjÈ pañstwa
– koniecznoĂÊ przeprowadzenia przeglÈdu dziaïalnoĂci banku i jego
bilansu (ocena wypïacalnoĂci i szansy na powrót do rentownoĂci)
– koniecznoĂÊ zastosowania odpowiedniego podziaïu obciÈĝeñ
przez akcjonariuszy i udziaïowców, którzy powinni pokryÊ straty
co najmniej pozwalajÈce na powrót do technicznej wypïacalnoĂci
instytucji (o ile mamy do czynienia z niewypïacalnoĂciÈ instytucji
bÚdÈcÈ wynikiem utraty wartoĂci aktywów)
– okres zapisów do programów pomocy powinien byÊ ograniczony
do 6 miesiÚcy, podczas których banki mogÈ przedstawiÊ koszyki
aktywów kwalifikujÈce siÚ do objÚcia pomocÈ
– naleĝy zapewniÊ odpowiednie wynagrodzenie dla pañstw, np.
poprzez przekazanie aktywów po cenie niĝszej niĝ rzeczywista
wartoĂÊ ekonomiczna

½ródïo: opracowanie wïasne.

Oprócz powyĝszych uregulowanych form interwencji, którymi dysponuje Minister Finansów (gwarancja „ostroĝnoĂciowa” i rzÈdowe instrumenty stabilizacji
finansowej, gwarancja na pïynnoĂÊ z NBP oraz gwarancja na nowo emitowane
zobowiÈzania), moĝna wyobraziÊ sobie równieĝ inne formy wspierania banków,
np. sprzedaĝ skarbowych papierów wartoĂciowych z odroczonym terminem pïatnoĂci, pïatnoĂciÈ rozïoĝonÈ na raty lub w drodze oferty kierowanej do okreĂlonej
instytucji finansowej. W ten sposób MF umoĝliwia bankowi pozyskanie zabezpieczeñ, które uïatwiÈ mu zawarcie transakcji na rynku. Trzeba jednak zaznaczyÊ, ĝe równieĝ takie wsparcie nosi znamiona pomocy publicznej i moĝe budziÊ
zastrzeĝenia KE.
Warto dodaÊ, ĝe literatura w zakresie pañstwowych form interwencji w sektor
bankowy w czasie kryzysu finansowego jest doĂÊ bogata. Dostarcza jednak sprzecznych wniosków w zakresie ich skutecznoĂci.
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Tabela 11. Zestawienie wad i zalet interwencji publicznych
Wady interwencji publicznych

Zalety interwencji publicznych

1) Wysokie obciÈĝenia finansów publicznych
2) Wysokie koszty poĂrednie interwencji
(recesja, wyĝsze koszty finansowania dla
gospodarki, wzrost podatków, redukcja
boděców dla firm do dalszego inwestowania)
3) Zakïócenia w procesie podejmowania ryzyka przez banki oraz zaburzenia w zakresie konkurencji pomiÚdzy bankami
4) ZachÚcenie do coraz mniej trafnych decyzji kredytowych
5) Znieksztaïcenia w funkcjonowaniu
sektora bankowego, które stanowiÈ pochodnÈ obniĝonej dyscypliny rynkowej;
obniĝenie skïonnoĂci inwestorów do monitorowania banku, co stanowi okazjÚ
do bardziej agresywnej ich dziaïalnoĂci
6) ZwiÚkszenie pokusy naduĝycia, której efektem sÈ: podejmowanie wyĝszego ryzyka kredytowego, nieracjonalny
wzrost akcji kredytowej oraz zaburzenia
wbokreĂlaniu poprawnej ceny kredytu
7) DostÚp do taniego kapitaïu, co sprawia,
ĝe bank ma wiÚksze boděce ku zwiÚkszaniu swojego zadïuĝenia oraz obniĝania pïynnoĂci

1) Przywrócenie odpowiedniego poziomu
zaufania do banków, pomoc problemowym instytucjom w poprawie sytuacji
finansowej oraz podniesieniu (lub przywróceniu) ich wartoĂci, a nastÚpnie zdyscyplinowanie banków
2) Poprawa moĝliwoĂci udzielania kredytów poprzez usuniÚcie napiÚÊ, jakie
wystÚpujÈ wówczas na rynkach kredytowych
3) Pozytywny z punktu widzenia klientów
wpïyw na poziom oprocentowania kredytów
4) Pozytywny wpïyw na wartoĂÊ licencji
banku
5) Gwarancja poprawnego funkcjonowania
systemu pïatniczego oraz szeroko pojÚta
stabilnoĂÊ finansowa
6) ZwiÚkszenie finansowania dla wiarygodnych klientów oraz zmniejszenie ekspozycji wobec kredytodawców o niskiej
jakoĂci
7) Podtrzymanie dopïywu strumienia kapitaïu do gospodarki oraz przywrócenie
produktywnych inwestycji
8) MogÈ prowadziÊ do lepszej sytuacji makroekonomicznej oraz niĝszego wzrostu
dïugu publicznego w przyszïoĂci

½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie przeglÈdu literatury.

PODSUMOWANIE
PrzeglÈd dostÚpnych ěródeï finansowania dla instytucji kredytowej dziaïajÈcej
w Polsce i przeĝywajÈcej trudnoĂci finansowe wskazuje, ĝe podmioty te dysponujÈ szerokÈ gamÈ moĝliwoĂci pozyskania lub zabezpieczenia awaryjnych Ărodków
finansowych w ramach sektora prywatnego, jak i za poĂrednictwem polskiej sieci
bezpieczeñstwa finansowego. Poniĝej dokonano ich zbiorczego zestawienia.
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– Obniĝenie poziomu
rezerwy obowiÈzkowej
– Udzielenie kredytu
refinansowego
Kasie Krajowej

– Obniĝenie po- Brak
ziomu rezerwy
obowiÈzkowej
(ze wzglÚdu na
skalÚ dziaïalnoĂci pozostaïe moĝliwoĂci
wbpraktyce nie
majÈ zastosowania)
Brak

Brak

Wsparcie
zbNBP

– Obniĝenie poziomu rezerwy
obowiÈzkowej
– Zmiany parametrów operacji
otwartego rynku
– Przedterminowy
wykup wyemitowanych bonów
pieniÚĝnych

– Bufor gotówki
– Sprzedaĝ aktywów
– Kredyt pïynnoĂciowy od Kasy
Krajowej
– Wsparcie stabilizacyjne od Kasy
Krajowej

– Bufor gotówki – Sprzedaĝ aktywów
(poprzez zmniejsze– Sprzedaĝ
nie wymogu kapitaaktywów
ïowego)
– Wsparcie
– ZwiÚkszenie funzbmechaniduszu udziaïowego
zmów pomocy
(poprzez pozyskapïynnoĂciowej
nie nowych czïonIPS lub zrzeków lub zwiÚkszeszenia
nie wpïat udziaïów
– Wsparcie od
dotychczasowych
czïonków zrzeczïonków)
szenia (poza
– ZwiÚkszenie funwsparciem
duszu zasobowego
zbIPS)
(poprzez pozyskanie nowych czïonków)
– Emisja zobowiÈzañ
podporzÈdkowanych
– Wsparcie stabilizacyjne od Kasy
Krajowej

– Sprzedaĝ aktywów
(poprzez zmniejszenie wymogu kapitaïowego)
– ZwiÚkszanie funduszu udziaïowego
(poprzez zwiÚkszenie grona udziaïowców lub podniesienie wkïadów)
– Emisja obligacji
zaliczanych do funduszy wïasnych
– Wsparcie z funduszy pomocowych
IPS lub zrzeszenia
– Bezzwrotne wpïaty
na fundusz zasobowy lub rezerwowy
od banku zrzeszajÈcego
– Konwersja instrumentów dïuĝnych
zaliczanych do AT1
na kapitaï

– Bufor gotówki
– Poĝyczki na rynku miÚdzybankowym
– Sprzedaĝ aktywów
– Sekurytyzacja
aktywów
– Transakcje na
rynku repo
– PrzesuniÚcie
gotówki lub pïynnych aktywów
wbgrupie
– Wsparcie w ramach tzw. wewnÈtrzgrupowego
wsparcia finansowego

pïynnoĂÊ

– Sprzedaĝ aktywów
(poprzez zmniejszenie wymogu kapitaïowego)
– Podniesienie kapitaïu przez akcjonariuszy
– Emisja akcji lub
innych papierów
wartoĂciowych
zaliczanych do funduszy wïasnych
– PrzesuniÚcia kapitaïów w grupie
– Konwersja instrumentów dïuĝnych
zaliczanych do AT1
na kapitaï

fundusze wïasne

Wsparcie
w ramach
sektora
prywatnego

pïynnoĂÊ

SKOK

fundusze wïasne

Bank spóïdzielczy

pïynnoĂÊ

Bank komercyjny

fundusze wïasne

Kategoria
wsparcia

Tabela 12. Zestawienie potencjalnych ěródeï finansowania instytucji kredytowej na wypadek zachwiania
siÚ jej sytuacji finansowej
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– „Gwarancja ostroĝ- – Gwarancja na
pokrycie pïynnonoĂciowa”
Ăci z NBP
– „Gwarancja rekapi– Gwarancja spïaty
talizacyjna”
nowo emitowa– ObjÚcie emitowanych zobowiÈzañ
nych instrumentów
zaliczanych do
funduszy wïasnych

Wsparcie
zbMF

– „Gwarancja ostroĝ- – Gwarancja na
pokrycie pïynnoĂciowa”
noĂci z NBP
– „Gwarancja rekapi– Gwarancja
talizacyjna”
spïaty nowo
– ObjÚcie emitowaemitowanych
nych instrumentów
zobowiÈzañ
zaliczanych do
funduszy wïasnych

Brak uregulowañ

Brak uregulowañ

– Umorzenie lub konwersja instrumen- – Umorzenie lub konwersja instrumentów
kapitaïowych lub dïuĝnych
tów kapitaïowych lub dïuĝnych
– Pomoc z funduszu przymusowej restruktu– Pomoc z funduszu przymusowej reryzacji (poĝyczka, gwarancja, nabycie praw
strukturyzacji (poĝyczka, gwarancja,
majÈtkowych, dotacja)
nabycie praw majÈtkowych, dotacja)
– Pomoc z funduszu gwarantowania depo– Wsparcie ze Ărodków funduszu rezytów (poĝyczki, gwarancje, porÚczenia,
strukturyzacji banków spóïdzielczych
nabywanie wierzytelnoĂci kas, udzielanie
(poĝyczka)
wsparcia podmiotom przejmujÈcym kasy,
dotacje)

½ródïo: opracowanie wïasne.

ChoÊ faktycznym ěródïem finansowania w przypadku zastosowania instrumentu umorzenia lub konwersji instrumentów kapitaïowych lub dïuĝnych sÈ pasywa instytucji kredytowej (a wiÚc swego rodzaju jej wewnÚtrzne zasoby, a nie instytucji sieci bezpieczeñstwa
finansowego), to jednak o wykorzystaniu narzÚdzia decyduje BFG. Decyzja BFG stanowi zatem podstawÚ do „uwolnienia” tych Ărodków
ibwykorzystania na pokrycie strat, dlatego teĝ na potrzeby zestawienia instrument ten zostaï zakwalifikowany do kategorii wsparcia leĝÈcej
w gestiibBFG.

a

– Umorzenie lub konwersja instrumentów
kapitaïowych lub dïuĝnycha
– Pomoc z funduszu przymusowej restrukturyzacji (poĝyczka, gwarancja, nabycie
praw majÈtkowych, dotacja)

Wsparcie
zbBFG

– UdostÚpnienie
swapów walutowych
– Kredyt refinansowy
– Kredyt lombardowy
– Kredyt techniczny
– Kredyt w ciÈgu
dnia w euro
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W odniesieniu do ěródeï prywatnych, choÊ wydajÈ siÚ one doĂÊ róĝnorodne
ibwbzasadzie nieograniczone, to jednak w sytuacji kryzysowej ich dostÚpnoĂÊ drastycznie spada, a czas na zorganizowanie transakcji okazuje siÚ czÚsto zbyt dïugi
do rozwiÈzania nagïych napiÚÊ. Warto równieĝ podkreĂliÊ, ĝe wiele, szczególnie
„innowacyjnych” ěródeï finansowania, okazuje siÚ bardzo procykliczne w czasie
kryzysu – zanikajÈ w najbardziej newralgicznych dla instytucji momentach, potÚgujÈc przeĝywane przez nie problemy.
Aby zabezpieczyÊ siÚ przed niedostÚpnoĂciÈ awaryjnych ěródeï finansowania (ze
wzglÚdu na wskazane powyĝej obiektywne sïaboĂci mechanizmów finansowania
kryzysowego), instytucje kredytowe powinny dbaÊ o odpowiedniÈ dywersyfikacjÚ
ěródeï pïynnoĂci i kapitaïu – zarówno pod wzglÚdem ich pochodzenia, jak i terminu wymagalnoĂci. Z tego powodu strategia utrzymywania odpowiedniego poziomu
pïynnoĂci oraz skapitalizowania (równieĝ poprzez budowÚ odpowiednich buforów)
powinna stanowiÊ nieodïÈczny element strategii dziaïalnoĂci kaĝdego banku. Ponadto nieodzownym elementem dziaïalnoĂci banku powinno byÊ samodzielne testowanie jego odpornoĂci na wystÚpowanie szoków zewnÚtrznych i wewnÚtrznych
(na wzór stress-testów). Wydaje siÚ bowiem, ĝe nikt nie zna lepiej sïaboĂci banków
niĝ one same. To w ich interesie powinno leĝeÊ zapewnienie wïasnej stabilnoĂci
jako podstawy do dalszego rozwoju i stabilizowania zysków na jak najwyĝszym
poziomie, niezaleĝnie od otoczenia.
Z kolei Ărodki bÚdÈce w dyspozycji organów safety net sÈ niejednokrotnie ĂciĂle
ograniczone, a ich wykorzystanie reglamentowane. Fundusze zarzÈdzane przez
BFG osiÈgajÈ wysokoĂÊ 0,8–1,0% Ărodków gwarantowanych zgromadzonych
wbinstytucjach kredytowych i firmach inwestycyjnych (w zaleĝnoĂci od funduszu:
gwarancyjny lub przymusowej restrukturyzacji), a ich wykorzystanie jest moĝliwe
albo po zapewnieniu przez wïaĂcicieli lub niezabezpieczonych interesariuszy
banku wkïadu na pokrycie kosztów ratowania instytucji w wysokoĂci minimum
8% ïÈcznych jej zobowiÈzañ, z uwzglÚdnieniem funduszy wïasnych (w przypadku
funduszu resolution) albo po upadku instytucji (w przypadku funduszu gwarantowania depozytów). Minister Finansów, decydujÈc o wysokoĂci wsparcia udzielanego instytucjom, jest z kolei ograniczony maksymalnÈ granicÈ zadïuĝenia pañstwa
ibunijnymi reguïami pomocy publicznej. Jedynym podmiotem, który moĝe dostarczaÊ Ărodki w nieograniczonej wielkoĂci, jest NBP. Wsparcie udzielane przez NBP
moĝe mieÊ charakter wyïÈcznie pïynnoĂciowy i powinno byÊ skierowane tylko do
wypïacalnych instytucji. Jednak moĝliwoĂci oraz techniczne i analityczne narzÚdzia
jakimi dysponuje NBP sprawiajÈ, ĝe wbwarunkach silnych turbulencji w sektorze
bankowym jest, kluczowÈ instytucjÈ zbpunktu widzenia moĝliwoĂci ich ïagodzenia.
Warto zauwaĝyÊ, ĝe wielu formom interwencji podmiotów publicznych towarzyszÈ
zazwyczaj liczne wÈtpliwoĂci ibbariery natury prawnej, które mogÈ ïatwo podwaĝaÊ
zasadnoĂÊ dziaïañ organów publicznych i stanowiÊ podstawÚ do ewentualnych rosz-
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czeñ, w szczególnoĂci wbprzypadku zastosowania mechanizmów obciÈĝania stratami
interesariuszy banku.
W czasie ostatniego kryzysu finansowego polski sektor bankowy nie otrzymaï
wsparcia finansowego ze Ărodków publicznych. Nie wymagaïa tego jego dobra kondycja. Ostatnie przykïady znaczÈcych kryzysów bankowych w Polsce przypadajÈ na
lata 90. XX w. Rodzi to obawy o „uĂpienie” czujnoĂci instytucji sieci bezpieczeñstwa, i tym samym obniĝenie zdolnoĂci do efektywnego dziaïania na wypadek kryzysu. ChoÊ ostatnie przypadki problemów niektórych banków spóïdzielczych oraz
SKOK-ów przerwaïy lata spokoju, to jednak wskazane jest przeprowadzanie okresowych symulacji na wzór Êwiczeñ kryzysowych. Celem ich powinno byÊ przede
wszystkim testowanie efektywnoĂci wspóïpracy miÚdzy instytucjami safetybnet oraz
odĂwieĝenie doĂwiadczeñ zdobytych w trakcie wczeĂniejszych kryzysów – instytucje
takie jak NBP lub BFG majÈ bowiem doĂÊ znaczÈcÈ praktykÚ wbzakresie zarzÈdzania kryzysowego.

Streszczenie
W artykule dokonano przeglÈdu moĝliwoĂci pozyskania finansowania przez
bank dziaïajÈcy w Polsce w razie wystÈpienia problemów finansowych podmiotu.
Zaprezentowano przeglÈd moĝliwoĂci pozyskania zarówno kapitaïu jak i pïynnoĂci
w ramach sektora prywatnego (tj. rozwiÈzañ o charakterze rynkowym bÈdě solidarnoĂciowym) oraz ze strony instytucji sieci bezpieczeñstwa finansowego. Zestawienie uwzglÚdnia zmiany jakich dokonano w wyniku wprowadzenia nowej ustawy
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz
przymusowej restrukturyzacji. Analiza skïania ku wnioskowi, ĝe ěródïa dostÚpne
w ramach inicjatyw rynkowych, choÊ wydajÈ siÚ czasem nieograniczone, to w przypadku nagïej, kryzysowej sytuacji znacznie malejÈ. W odniesieniu do zasobów sieci
bezpieczeñstwa finansowego sÈ one czÚsto silnie ograniczone ib reglamentowane.
Sïowa kluczowe: awaryjne ěródïa finansowania banków, ěródïa kapitaïu dla banku przeĝywajÈcego problemy, ěródïa pïynnoĂci dla banku przeĝywajÈcego problemy

Abstract
In the article, the review of sources of crisis financing for a bank functioning in
Poland has been conducted. The author presents the opportunities to gain capital
or liquidity both within the private sector (that is on the market or within unions)
and from the financial safety net institutions. The survey takes into account the
changes that have been introduced by way of the new Act on the Bank Guarantee
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Fund, Deposit Guarantee Scheme and Resolution. The analysis suggests that the
market sources of financing seem to be unlimited, but at the time of crisis their
accessibility is considerably limited. The financial safety net sources, however, are
of finite size and strongly rationed.
Key words: emergency sources of financing for banks, sources of capital for abdistressed bank, sources of liquidity for a distressed bank

Bibliografia
Ammann M., Blickle K., Ehmann C., Announcement Effects Of Contingent Convertible
Securities: Evidence From The Global Banking Industry, Working Papers On Finance No. 2015/25, Swiss Institute Of Banking And Finance, 2015.
Bagehot W., Lombard Street: A description of the Money Market, Henry S. King & Co.,
London 1873.
Bank State Aid In The Financial Crisis. Fragmentation or Level Playing Field?, CEPS
Task Force Report, Centre for European Policy Studies, 2010.
Bañbuïa P., Polityka makroostroĝnoĂciowa: przesïanki, cele, instrumenty i wyzwania,
Materiaïy i Studia nr 298, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2013.
Boyson N., Helwege J., Jindra J., Crisis, Liquidity Shocks, and Fire Sales at Financial
Institutions, London School of Economics, 2010.
Calomiris C., Kligebiel D., Laeven L., Financial Crisis Policies and Resolution Mechanism: A Taxonomy from Cross-Country Experience, [w:] P. Honohan, L. Laeven, Systemic Financial Crisis, Cambridge University Press, New York 2012.
Dobler M., Gray S., Murphy D., Radzewicz-Bak B., The Lender of Last Resort Function
after the Global Financial Crisis, IMF Working Paper, 2016.
Dobrzañska A., Polityka makroostroĝnoĂciowa – zagadnienia instytucjonalne. Teoria
ibdotychczasowe doĂwiadczenia w Unii Europejskiej, Materiaïy i Studia nr 307, Narodowy Bank Polski, Warszawa, 2014.
Demirguç-Kunt A., Detragiache E., Merrouche O., Bank Capital: Lessons from the
Financial Crisis, IMF Working Paper, 2010.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego ibRady 2014/59/UE zbdnia 15bmaja 2014br. ustanawiajÈca ramy na potrzeby prowadzenia dziaïañ naprawczych oraz restrukturyzacji
ib uporzÈdkowanej likwidacji wb odniesieniu do instytucji kredytowych ib firm inwestycyjnych oraz zmieniajÈca dyrektywÚ Rady 82/891/EWG ibdyrektywy Parlamentu
Europejskiego ibRady 2001/24/WE, 2002/47/WE, 2004/25/WE, 2005/56/WE, 2007/36/
WE, 2011/35/UE, 2012/30/UE ib2013/36/EU oraz rozporzÈdzenia Parlamentu Europejskiego ibRady (UE) nrb1093/2010 ib(UE) nrb648/2012.
Flannery M., Financial Crises, Payment System Problems, and Discount Window Lending, „Journal of Money Credit and Banking” 28, 1996.
102

Problemy i poglÈdy

Freixas X., Parigi B., Rochet J.C., Systemic risk, interbank relations, and liquidity provision by the central bank, Universitat Pompeu Fabra, 1999.
Goodhart C., Avgouleas E., A Critical Evaluation of Bail-ins as Bank Recapitalisation
Mechanisms, Centre for Economic Policy Research, Discussion Paper 10065, 2014.
Gorton G., Metrick A., Securitized banking and the run on repo, „Journal of Financial
Economics” 104, 2012
Gospodarowicz A., Nosowski A., ZarzÈdzanie instytucjami kredytowymi, Wydawnictwo
C.H. Beck, 2012.
Heider F., Hoerova M., Holthausen C., Liquidity hoarding and interbank market spreads.
The role of counterparty risk, ECB Working Paper Series No. 1126, 2009.
Hryckiewicz-Gontarczyk A., Anatomia kryzysów bankowych, Poltext, Warszawa 2014.
Informacja o sytuacji banków spóïdzielczych i zrzeszajÈcych w I póïroczu 2016 r., UrzÈd
Komisji Nadzoru Finansowego, 2016.
Janc A., Stabilizowanie sektora bankowego w okresie kryzysu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznañ 2010.
Juszczyk S., Balina R., Stola E., Róĝyñski J., Fundusze udziaïowe kluczowym narzÚdziem
rozwoju bankowoĂci spóïdzielczej w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeciñskiego nr 802, 2014.
Kata R., Procesy integracji i konsolidacji spóïdzielczego sektora bankowego w Polsce, Zeszyty Naukowe Szkoïy Gïównej Gospodarstwa Wiejskiego, Ekonomika i Organizacja
Gospodarki ¿ywnoĂciowej nr 110, 2015.
Khan M.S., Scheule H., Wu E., The Impact of Bank Liquidity on Bank Risk Taking: Do
high capital buffers and big banks help or hinder?, 27th Australasian Finance and
Banking Conference Paper, 2015.
KoleĂnik J., Bezpieczeñstwo systemu bankowego. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa
2011.
Komunikat Komisji – Dokapitalizowanie instytucji finansowych w zwiÈzku z obecnym
kryzysem finansowym: ograniczenie pomocy do niezbÚdnego minimum oraz mechanizmy zabezpieczajÈce przed nadmiernym zakïóceniem konkurencji (Dz.U.UE.
C.2009.10.2).
Komunikat Komisji w sprawie postÚpowania z aktywami o obniĝonej wartoĂci we wspólnotowym sektorze bankowym (Dz.U.UE.C.2009.72.1).
Komunikat Komisji w sprawie stosowania od dnia 1 sierpnia 2012 r. reguï pomocy pañstwa w odniesieniu do Ărodków wsparcia na rzecz banków w kontekĂcie kryzysu
finansowego (Dz.U.UE.C.2011.356.7).
Komunikat Komisji w sprawie stosowania od dnia 1 sierpnia 2013 r. reguï pomocy pañstwa w odniesieniu do Ărodków wsparcia na rzecz banków w kontekĂcie kryzysu
finansowego („komunikat bankowy”) (Dz.U.UE.C.2013.216.1).
Kozak S., Teplova O., Securitisation as a tool of bank liquidity and funding management before and after the crisis: the case of the EU, „Financial Internet Quarterly
„e-Finanse”” 2012, vol. 8, nr 4.
103

Bezpieczny Bank
1(66)/2017

Liberadzki K., Liberadzki M., O koniecznoĂci wprowadzenia w polskim prawie moĝliwoĂci emitowania przez banki papierów wartoĂciowych typu contingent convertible,
„Bezpieczny Bank” nr 1 (62), 2016.
Martin-Oliver A., Saurina J., Why do banks securitize assets?, http://www.finance-innovation.org/risk08/files/3433996.pdf (dostÚp: 15.11.2016).
Matysek-JÚdrych A., OdpowiedzialnoĂÊ i przejrzystoĂÊ banku centralnego w dziaïaniach
na rzecz stabilnoĂci finansowej, Materiaïy i Studia nr 303, Narodowy Bank Polski,
Warszawa 2014.
K. Mórawski, Banki spóïdzielcze: IPS, zrzeszenie zintegrowane… i co dalej?, „Nowoczesny Bank Spóïdzielczy” nr 9, 2016.
Opinie Europejskiego Banku Centralnego: CON/2015/3, CON/2011/103, CON/2008/57,
CON/2011/93, CON/2011/39, CON/2015/2, CON/2013/3, CON/2011/83, CON/2015/17,
CON/2008/59.
Procedury dotyczÈce awaryjnego wsparcia pïynnoĂciowego, https://www.ecb.europa.eu/
pub/pdf/other/201402_elaprocedures.pl.pdf?964ebea530dfa47828f5173d5d355113
(dostÚp: 29.08.2016).
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending
Regulation (EU) No. 575/2013 and Regulation (EU) No 648/2012, European Commission, Brussels 2016.
Pruski J., Problemy architektury sieci stabilnoĂci finansowej na tle doĂwiadczeñ globalnego kryzysu finansowego, „Bezpieczny Bank” 3 (42) 2010.
Przewodnik dla potencjalnych emitentów. Obligacje spóïdzielcze na Catalyst, Gieïda Papierów WartoĂciowych w Warszawie, Warszawa 2011.
Raport o stabilnoĂci systemu finansowego, Narodowy Bank Polski, luty 2016.
Raport o sytuacji spóïdzielczych kas oszczÚdnoĂciowo-kredytowych na koniec marca
2016broku, UrzÈd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2016.
Raport Roczny 2015, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Warszawa 2016.
Raport Roczny 2015. PïynnoĂÊ sektora bankowego. Instrumenty polityki pieniÚĝnej NBP,
Narodowy Bank Polski, Warszawa 2016.
Reinhart C., Rogoff K., Banking Crises: An Equal Opportunity Menace, National Bureau
of Economic Research, Working Paper 14587, 2008.
Rekomendacja P dotyczÈca zarzÈdzania ryzykiem pïynnoĂci finansowej banków, Komisja
Nadzoru Finansowego, Warszawa 2015.
Report on intra-group support measures, Basel Committee on Banking Supervision,
2012.
Rochet J.C., Vives X., Coordination Failures and the Lender of Last Resort: Was Bagehot
Right After All?, „Journal of European Economic Association” 2(6), 2004.
RozporzÈdzenie delegowane Komisji (UE) 2015/61 z dnia 10 paědziernika 2014 r. uzupeïniajÈce rozporzÈdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 wbodniesieniu do wymogu pokrycia wypïywów netto dla instytucji kredytowych.

104

Problemy i poglÈdy

RozporzÈdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013br.
w sprawie wymogów ostroĝnoĂciowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniajÈce rozporzÈdzenie (UE) nr 648/2012 (tzw. RozporzÈdzenie CRR).
Rudke M., Prawo nie sprzyja sekurytyzacji, „Rzeczpospolita”, 09.04.2016.
Scheubel B., Stracca L., What do we know about the global financial safety net? Rationale, data and possible evolution, Occasional Paper Series No. 177, European Central
Bank, 2016.
Shleifer A., Vishny R., Fire Sales in Finance and Macroeconomics, „Journal of Economic
Perspectives” 25, 2011.
Sprawozdanie ZarzÈdu z dziaïalnoĂci Kasy Krajowej za rok 2015, http://www.skok.pl/-/
media/dokumenty%20do%20pobrania/skokpl/sprawozdanie-zarzadu-z-dzialalnoscikasy-krajowej-za-rok-2015.ashx (dostÚp: 29.08.2016).
Stein J., Monetary Policy as Financial Stability Regulation, „The Quarterly Journal of
Economics” 127, 2012.
Stolz S., Wedow M., Extraordinary measures in extraordinary times. Public measures in
support of the financial sector in EU and the United States, Occasional Paper Series
No. 117, European Central Bank, 2010.
SzelÈgowska A. (red.), Wspóïczesna bankowoĂÊ spóïdzielcza, CeDeWu, Warszawa 2012.
Tirole J., Illiquidity and All Its Friends, „Journal of Economic Literature” vol. 49(2),
2011.
Tirole J., Overcoming Adverse Selection: How Public Intervention Can Restore Market
Functioning, „American Economic Review” 102 (1), 2012.
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U. 2016.996).
Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o udzielaniu przez Skarb Pañstwa wsparcia instytucjom
finansowym.
Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o rekapitalizacji niektórych instytucji oraz o rzÈdowych
instrumentach stabilizacji finansowej (Dz.U. 2010.40.226 ze zm.).
Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. 2015 poz. 238).
Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o restrukturyzacji banków spóïdzielczych i banku Gospodarki ¿ywnoĂciowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. 1994.80.369 ze zm.).
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz.U. 2013.908 ze zm.).
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. 2015.128 ze zm.).
Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spóïdzielczych kasach oszczÚdnoĂciowo-kredytowych
(Dz.U. 2013.1450 ze zm.).
Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spóïdzielczych, ich zrzeszaniu
siÚ i bankach zrzeszajÈcych (Dz.U. 2015.2170 ze zm.).
Zalcewicz A., Bank spóïdzielczy. Aspekty prawne tworzenia i funkcjonowania, Warszawa
2009.
Zaleska M. (red.), BankowoĂÊ, C.H. Beck, Warszawa 2013.

105

Bezpieczny Bank
1(66)/2017

Zygierewicz M., ZarzÈdzanie kryzysowe w bankowoĂci europejskiej – definicja problemu
ib aktualny stan prawny, Studia i Prace Kolegium ZarzÈdzania i Finansów, nr 77,
2007.
¿ukowska H., ¿ukowski M., ZarzÈdzanie sytuacjÈ kryzysowÈ wbsystemie finansowym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeciñskiego. Ekonomiczne Problemy Usïug, nrb38,
2009.
¿ywiecka H., Niestandardowe dziaïania banków centralnych w warunkach globalnego
kryzysu finansowego, CeDeWu, Warszawa 2013.

½ródïa internetowe
https://www.bfg.pl/2016/10/21/zawieszenie-dzialalnosci-banku-spoldzielczego-w-nadarzy
nie/
https://www.bfg.pl/2016/11/15/wsparcie-bfg-na-przejecie-skok-wyszynskiego-i-powszech
nej-skok/
http://www.gpwcatalyst.pl/notowania_obligacji_bankow_spoldzielczych_full
https://www.nbp.pl/publikacje/operacje_or/2008/raport2008.pdf
https://www.nbp.pl/publikacje/operacje_or/2009/raport2009.pdf
https://www.nbp.pl/publikacje/operacje_or/2010/raport2010.pdf
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=215

106

