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Wstęp 
 

Celem niniejszego raportu jest przedstawienie dotychczasowego dorobku dyskusji nad postulatem 

zmiany struktury polskiego sektora bankowego poprzez zwiększenie udziału banków kontrolowanych 

lokalnie w aktywach sektora bankowego. Postulat ten został sformułowany w artykułach 

opublikowanych w publicznych mediach1/ a następnie w raporcie Capital Strategy2/ (określanym 

dalej jako: Raport z 24 lutego 2012 r.). 

Niniejszy raport stanowi rozwinięcie Raportu z 24 lutego 2012 r. 

 

 

Zastrzeżenia 
 

 Capital Strategy jest firmą doradczą, świadczącą usługi na rzecz podmiotów publicznych  

i prywatnych. W szczególności Capital Strategy może świadczyć usługi doradcze na rzecz banków, 

a także podmiotów inwestujących lub zainteresowanych inwestycjami w sektorze bankowym.  

 

 Capital Strategy nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w wyniku analiz, opinii  

i rekomendacji zawartych w niniejszym opracowaniu. 

 

 Capital Strategy zastrzega sobie możliwość wykorzystywania treści zawartych w niniejszym 

Raporcie w innych opracowaniach i w publikacjach Capital Strategy lub członków zespołu Capital 

Strategy. 

 

                                                           
1
/ Por. Stefan Kawalec, „Banki w Polsce powinny być pod krajową kontrolą”, Obserwator Finansowy, 2 listopada 

2011,http://www.obserwatorfinansowy.pl/2011/11/02/banki-w-polsce-trzeba-spolonizowac-ale-nie-
upanstwowic/; Stefan Kawalec, „Udomowić banki”, Gazeta Wyborcza, 7 listopada 2011r.  
2
/ Capital Strategy, „Analiza możliwości podjęcia przez polskie instytucje państwowe działań prowadzących do 

zwiększenia udziału banków kontrolowanych lokalnie w aktywach sektora bankowego”, Warszawa, 24 lutego 
2012 r., autorzy: Stefan Kawalec, Marcin Gozdek i Agata Miśkowiec. 

http://www.obserwatorfinansowy.pl/2011/11/02/banki-w-polsce-trzeba-spolonizowac-ale-nie-upanstwowic/
http://www.obserwatorfinansowy.pl/2011/11/02/banki-w-polsce-trzeba-spolonizowac-ale-nie-upanstwowic/
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I. Mandat państwa do oddziaływania na strukturę sektora 

bankowego 
 

Współczesny sektor bankowy korzysta ze wsparcia w postaci publicznych gwarancji bezpieczeństwa: 

 Instytucja banku centralnego gwarantuje bankom dostęp do awaryjnej płynności finansowej. 

 Państwowy system gwarantowania depozytów zabezpiecza banki przed wybuchami paniki. 

 Realizowana konsekwentnie od kilkudziesięciu lat polityka krajów rozwiniętych gospodarczo 
nie dopuszcza do upadku banków uznanych za „systemowo ważne”. 

 
Bez tych publicznych gwarancji bezpieczeństwa system bankowy nie byłby w stanie osiągnąć 
współczesnych rozmiarów i funkcjonować przy obecnej relacji kapitału do aktywów. W XIX wieku w 
USA, gdy takiego wsparcia publicznego dla banków nie było, relacja kapitału do aktywów wynosiła w 
bankach ok. 40%. Współcześnie w dużych bankach europejskich relacja ta jest 10-20 razy niższa i 
wynosi czasami nawet poniżej 2 proc. Bazylejska Umowa Kapitałowa III przewiduje wprowadzenie 
minimalnej relacji kapitału do aktywów na poziomie 3 proc. 
 
Działające w Polsce banki zależne od zagranicznych grup bankowych zbierają depozyty, które są 
ubezpieczone w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, w związku z czym polski podatnik ponosi 
odpowiedzialność za ich wypłatę. Jednocześnie zagraniczne banki-matki nie gwarantują wypłaty 
depozytów zgromadzonych w bankach zależnych. Wojciech Kwaśniak pisał w 2007 r.: „Polski nadzór 
bankowy w ostatnich latach pytał wszystkie banki zależne od międzynarodowych inwestorów: czy na 
mocy przepisów w kraju macierzystym podmiotu dominującego, podmiot dominujący ponosi 
odpowiedzialność za depozyty złożone w banku, czy na mocy podpisanego porozumienia z bankiem 
zależnym podmiot dominujący zobowiązał się do takiej gwarancji lub czy na mocy jednostronnej 
deklaracji podmiot dominujący zobowiązał się do takiej gwarancji? Otrzymane odpowiedzi od 
wszystkich banków, zarówno z obszaru UE jak i spoza UE, były negatywne.”3/   
Formalne i nieformalne gwarancje państwa dla sektora bankowego nie są iluzoryczne. W ciągu 
ostatnich kilkudziesięciu lat podatnicy wielu krajów, w tym krajów najwyżej rozwiniętych, 
wielokrotnie ponosili bardzo poważne koszty ratowania banków. Jaskrawy jest przykład Irlandii, która 
jeszcze do niedawna miała bardzo niski dług publiczny. W efekcie kryzysu bankowego, który wybuchł 
w 2008 roku, relacja długu publicznego do PKB w Irlandii wzrosła z 25 proc. w 2007 roku do 95 proc. 
w 2010 roku i kraj znalazł się na granicy bankructwa (przy czym bezpośrednie koszty 
dokapitalizowania banków wyniosły 36 proc. PKB). 
 
Biorąc pod uwagę znaczenie sprawności funkcjonowania systemu bankowego dla gospodarki oraz 
ryzyko fiskalne związane z odpowiedzialnością państwa za stabilność banków, oczywiste jest, że 
władze publiczne mogą i powinny podejmować działania w celu ukształtowania rozmiarów i struktury 
sektora bankowego tak, aby: 

1) potencjalne zobowiązania fiskalne związane z zapewnieniem stabilności banków były dla 
państwa do udźwignięcia; 

2) uzyskać możliwie najkorzystniejszą relację między zdolnością sektora bankowego do 
finansowania gospodarki a ryzykiem fiskalnym. 

                                                           
3
/ Wojciech Kwaśniak, „Nadzór nad integrującym się rynkiem europejskim”, 2007 r. 
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II. Struktura własnościowa polskiego sektora bankowego w 

porównaniu z innymi krajami UE 
 

Udział banków kontrolowanych przez zagraniczne grupy bankowe (określanych dalej jako „banki 
kontrolowane z zagranicy”) w systemach bankowych krajów Unii Europejskiej jest wyraźnie 
skorelowany z wielkością gospodarki mierzoną wartością Produktu Krajowego Brutto.  Generalnie w 
największych gospodarkach UE dominują banki, mające centra decyzyjne w danym kraju, natomiast 
w małych gospodarkach dominują banki kontrolowane z zagranicy. Wykres 1, przedstawiający udział 
banków kontrolowanych z zagranicy w aktywach 10 największych banków w poszczególnych krajach 
UE, uszeregowanych według wielkości PKB, wyraźnie ilustruje fakt, iż Polska jest dużą gospodarką 
europejską o strukturze sektora bankowego typowej dla małych gospodarek europejskich. 

 

Wykres 1. Udział banków kontrolowanych z zagranicy w aktywach  największych 10 banków (2008 r.). Kraje 
uszeregowane wg PKB w 2010 roku 

 

Źródło: Josina Kamerling and Arttu Makipaa, “Cross-Border Financial Institutions in the EU: Analysis of Total 
Assets and Ultimate Ownership – Briefing Note”, European Parliament, Directorate A - Economic and Scientific 
Policy, Policy Department A.: Economic and Scientific Policy and Quality of Life Unit, Brussels - Strasbourg 2008 i 
Eurostat 

Obecna struktura polskiego systemu bankowego nie jest wynikiem spontanicznych procesów 
rynkowych, lecz efektem polityki prywatyzacyjnej, nastawionej na pozyskiwanie wiarygodnych 
zagranicznych inwestorów strategicznych. W początkowym okresie transformacji brakowało w Polsce 
kompetencji w zarządzaniu bankami w warunkach gospodarki rynkowej i nie było krajowych 
inwestorów dysponujących kapitałem, mogących stać się kompetentnymi i wiarygodnymi 
akcjonariuszami, kontrolującymi banki. Dlatego w procesie prywatyzacji dążono do pozyskania 
wiarygodnych zagranicznych inwestorów strategicznych, mogących zapewnić bankom wsparcie 
kapitałowe, właściwą kontrolę zarządczą i transfer know-how. Pojawienie się ich w latach 1990-tych 
przyczyniło się do modernizacji i rozwoju systemu bankowego oraz miało pozytywny wpływ na 
rozwój polskiej gospodarki. 
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Dzisiaj, po ponad 20 latach transformacji, polski rynek finansowy jest na tyle rozwinięty, że nie musi 

już opierać się na zarządzaniu sprawowanym przez zagraniczne instytucje. Rozwiązania operacyjne i 

technologiczne stosowane w bankach w Polsce nie odbiegają od najlepszych rozwiązań w innych 

krajach zachodnich. Wykształciła się i zdobyła praktyczne doświadczenie duża liczba krajowych 

menadżerów zdolnych do zarządzania bankami. Istnieje szeroka grupa profesjonalnych inwestorów 

instytucjonalnych, przede wszystkim OFE oraz TFI, dysponujących poważnymi kapitałami i 

posiadających zespoły kierownicze zdolne do fachowej oceny i udziału w profesjonalnym systemie 

nadzoru właścicielskiego. Istnieje ponadto silna i relatywnie kompetentna infrastruktura nadzorcza. 

Jednocześnie w okresie transformacji Polska przestała być małą gospodarką europejską. Obecnie pod 

względem wielkości PKB Polska zajmuje 7-8 miejsce w UE, a za 10-15 lat będzie 

prawdopodobnie 6 największą gospodarką UE, co odpowiada jej pozycji w Europie pod względem 

liczby ludności. Udział banków kontrolowanych z zagranicy jest w Polsce wielokrotnie większy niż w 

innych krajach z grupy dużych gospodarek europejskich, do których Polska należy. 

III. Skutki dominacji w polskim sektorze bankowym banków 

kontrolowanych z zagranicy  
 
W niniejszym rozdziale omawiamy następujące skutki zdominowania polskiego sektora bankowego 
przez banki kontrolowane z zagranicy: 

 
1) Zakłócenia w wykonywaniu przez sektor bankowy funkcji pośrednictwa finansowego. 
2) Ryzyko ograniczenia możliwości finansowania strategicznych sektorów w wyniku 

zewnętrznych wobec Polski decyzji politycznych. 
3) Utrudnienia dla stabilnego finansowania długu publicznego. 
4) Ograniczenia możliwości stosowania polityki makro-ostrożnościowej. 

 
1. Zakłócenia w wykonywaniu przez sektor bankowy funkcji pośrednictwa finansowego 

Bank, będący częścią międzynarodowej grupy bankowej, kieruje się w swojej działalności na rynku 

polskim nie tylko oceną sytuacji i perspektyw polskiej gospodarki oraz własną sytuacją finansową, 

lecz również sytuacją całej grupy bankowej. W efekcie, problemy w gospodarce kraju macierzystego 

grupy lub na rynkach trzecich, bądź kłopoty finansowe grupy wywołane innymi przyczynami mogą 

istotnie zakłócić wykonywanie przez bank zależny funkcji pośrednictwa finansowego w Polsce. Gdy 

zjawisko to dotyczy pojedynczego banku, nie stanowi poważnego problemu w kraju, posiadającym 

tak konkurencyjny system bankowy jak Polska. Sytuacja staje się poważniejsza, gdy zakłócenia, 

wynikające ze zdarzeń zewnętrznych, dotyczą większej liczby banków.  

Zachowanie banków w latach 2009-2010 

Jesienią 2008 roku po upadku Banku Lehman Brothers i zaostrzeniu światowego kryzysu 

finansowego, zwracano uwagę na niebezpieczeństwo, że banki mające spółki-matki w krajach 
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głęboko dotkniętych kryzysem zacieśnią politykę kredytową w Polsce w stopniu znacznie głębszym 

niż może to wynikać ze stanu i perspektyw polskiej gospodarki4/. 

W efekcie światowego kryzysu finansowego USA i państwa Unii Europejskiej, a więc kraje, w których 

umiejscowione są centrale grup bankowych, kontrolujących ponad dwie trzecie aktywów polskiego 

sektora bankowego, znalazły się w 2009 roku w recesji. Działające w Polsce międzynarodowe grupy 

bankowe odnotowały na swoich rynkach macierzystych poważne straty i musiały korzystać z pomocy 

rządowej. Mimo że Polska, jako jedyny kraj w Europie, odnotowała w 2009 roku realny wzrost PKB  

(o 1,6 proc.), działające w Polsce zagraniczne grupy bankowe ograniczyły kredyt dla polskich 

przedsiębiorstw. W 2010 roku nastąpił dalszy spadek kredytu dla przedsiębiorstw, udzielanego przez 

tę dominującą w polskim sektorze bankowym grupę banków, mimo dość dobrego tempa wzrostu 

realnego PKB (3,9 proc.). Łącznie w latach 2009-2010 PKB Polski wzrósł realnie o 5,6 proc., natomiast 

portfel kredytów dla przedsiębiorstw w bankach kontrolowanych z zagranicy zmniejszył się realnie 

łącznie o 12,5 proc5/, co oznacza, że realna dynamika kredytu dla przedsiębiorstw w tej grupie 

banków była w omawianym okresie o 18 punktów procentowych niższa niż dynamika PKB. 

Kontrastuje to z dynamiką realną w grupie banków kontrolowanych lokalnie (co ilustruje wykres 2.): 

lokalnie kontrolowane banki komercyjne zwiększyły swój portfel kredytów dla przedsiębiorstw o 

20,6 proc., co oznacza dynamikę o 15 punktów procentowych wyższą niż dynamika PKB, a banki 

spółdzielcze o 35,4 proc., co oznacza dynamikę o 20 punktów procentowych przewyższającą 

dynamikę PKB. Łącznie w całym sektorze bankowym w omawianym okresie portfel kredytów dla 

przedsiębiorstw obniżył się realnie o 6,4 proc., co oznacza dynamikę niższą o 12 punków 

procentowych od dynamiki PKB. 

Warto zadać pytanie, jakie czynniki spowodowały tak duże różnice w dynamice kredytu dla 

przedsiębiorstw w poszczególnych grupach banków w omawianym okresie. 

W latach 2009-2010 występowały czynniki obniżające popyt przedsiębiorstw na kredyt, takie jak:  
a) spadek inwestycji oraz  
b) dobra, mimo spowolnienia gospodarczego, sytuacja płynnościowa przedsiębiorstw, do której 

przyczyniło się znaczne osłabienie złotego w roku 2009.  
Spadek popytu na kredyt, dotyczący generalnie całego sektora przedsiębiorstw, nie wyjaśnia jednak 
tak zasadniczych różnic w dynamice kredytu w różnych grupach banków. Przyczyną różnicy w 
dynamice kredytu w różnych grupach banków mogą być natomiast różnice wpływające na zdolność 
lub chęć banków do udzielania kredytów: 

A. Wysokość współczynników wypłacalności w banku. 
B. Wysokość współczynnika wypłacalności w całej grupie bankowej, do której należy dany bank. 
C. Dostępność funduszy pożyczkowych.  
D. Apetyt na ryzyko kredytowe w segmencie korporacyjnym. 

                                                           
4/ Por. Stefan Kawalec, „Jak obronić naszą gospodarkę przed kryzysem”, Gazeta Wyborcza, 12 listopada 2008 r. 
5
/ Suma kredytów i pożyczek dla przedsiębiorstw i dla przedsiębiorców indywidualnych obliczona na podstawie 

zestawienia „Należności i zobowiązania banków (dane miesięczne)” według NBP. We wszystkich obliczeniach 
kredyty i pożyczki dla przedsiębiorstw uwzględniają kredyty i pożyczki dla przedsiębiorców indywidualnych, nie 
uwzględniają natomiast kredytów i pożyczek dla niebankowych instytucji finansowych i dla sektora 
publicznego. Wartość kredytów i pożyczek dla przedsiębiorstw, udzielonych przez banki należące do 
zagranicznych grup bankowych obliczono poprzez odjęcie od sumy kredytów i pożyczek, udzielonych przez cały 
sektor bankowy kwoty kredytów i pożyczek, udzielonych przez banki lokalnie kontrolowane, dla których 
dostępne były dane, tj. PKO BP, GetinBank, Noble Bank, BGK, BOŚ, Alior, Invest-Bank, Bank Pocztowy oraz 
kwoty kredytów i pożyczek, udzielonych przez sektor banków spółdzielczych wg danych KNF.  
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Wykres 2. Dynamika realna kredytu dla przedsiębiorstw w okresie dwóch lat 2009-2010 

 
*/ PKO BP, GetinBank, Noble Bank, BGK, BOŚ, Alior, Invest-Bank, Bank Pocztowy 
Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych NBP, KNF, GUS, danych z banków oraz sprawozdań 
finansowych banków 
 

Wykres 3. Udział poszczególnych grup banków w aktywach sektora bankowego w 2010r. 

 
*/ PKO BP, GetinBank, Noble Bank, BGK, BOŚ, Alior, Invest-Bank, Bank Pocztowy 
Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych NBP, KNF, GUS, danych z banków oraz sprawozdań 
finansowych banków 

 

Ad A.  Wysokość współczynnika wypłacalności w banku 
 
Wykres 4. przedstawia największe banki w Polsce pod względem wielkości aktywów (pierwsza 10-tka 
z pominięciem BGK), uszeregowane według wartości współczynnika wypłacalności (Capital Adequacy 
Ratio – CAR) na koniec 2010 roku. PKO Bank Polski SA, który zanotował w latach 2009-2010 wysoką 
pozytywną dynamikę kredytu dla przedsiębiorstw (por. wykres 2) miał na koniec 2010 roku CAR w 
wysokości 11,99 proc., czyli na poziomie zalecanym przez KNF. Natomiast wszystkie osiem banków, 
należących do grupy banków kontrolowanych z zagranicy, które jako grupa zanotowały w latach 
2009-2010 wysoce ujemną dynamikę kredytu dla przedsiębiorstw, miały na koniec 2010 roku CAR na 
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poziomie wyższym (niektóre znacznie wyższym) niż PKO BP. Oznacza to, że brak kapitału nie był 
główną przyczyną całkowicie odmiennej dynamiki kredytu dla firm w tej grupie banków  
w porównaniu z PKO BP SA. 
 
Wykres 4. Współczynnik wypłacalności w największych bankach w Polsce w 2010 r. 
 

 
 
Ad B.  Wysokość współczynnika wypłacalności w całej grupie banku-matki 
 
Banki-matki największych, działających w Polsce banków kontrolowanych z zagranicy odnotowały 
w latach 2008-2009 poważne straty i korzystały z awaryjnego wsparcia kapitałowego macierzystych 
rządów. Dążenie do poprawy skonsolidowanego współczynnika adekwatności kapitałowej na 
poziomie grupy mogło być zatem czynnikiem, ograniczającym wzrost aktywów tych banków na rynku 
polskim, przyczyniającym się do ujemnej dynamiki kredytu dla przedsiębiorstw. Hipotezę taką 
uprawdopodabnia fakt, że w omawianym okresie, banki kontrolowane z zagranicy, obniżając wartość 
swojego portfela kredytów dla przedsiębiorstw oraz, znacznie obniżając dynamikę portfela kredytów 
dla gospodarstw domowych, skokowo zwiększyły dynamikę kredytu dla sektora publicznego, który 
jest obciążony znacznie mniejszą wagą ryzyka niż pozostałe kategorie kredytu. Kredyt dla sektora 
publicznego w tej grupie banków, po łącznym realnym spadku o 17% w latach 2007-2008, w latach 
2009-2010 wzrósł realnie o 85%. 
 
Ad C i D.  Dostępność funduszy pożyczkowych i apetyt na ryzyko kredytowe w segmencie 
korporacyjnym 
 
W omawianym okresie w sektorze bankowym występowały bardzo poważne napięcia płynnościowe. 
Zamarł rynek międzybankowy. Wzrósł koszt operacji SWAP-owych, za pomocą których wiele banków 
w Polsce finansowało portfel walutowych kredytów hipotecznych depozytami złotowymi. 
Jednocześnie osłabienie kursu złotego spowodowało konieczność angażowania wyższych depozytów 
złotowych dla zabezpieczenia operacji SWAP-owych. Banki należące do zagranicznych grup 
bankowych nie mogły już liczyć na finasowanie wzrostu akcji kredytowej przez pożyczki od banków-
matek, przy czym należy zaznaczyć, że zagraniczne centrale nie wycofywały istniejących 
zaangażowań, a nawet w sytuacjach awaryjnych dostarczały wsparcia płynnościowego swoim córkom 
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w Polsce. Efektem napięć płynnościowych była nasilona walka o depozyty detaliczne. PKO Bank Polski 
SA, dzięki swojej silnej pozycji na rynku detalicznym i zaufaniu do banku kontrolowanego przez Skarb 
Państwa, cieszył się bardzo dużym przyrostem depozytów i jego udział w depozytach sektora 
bankowego wzrósł z 18,1 proc. w 2008 roku do 20,0 proc. w 2010 roku6/. Przez to wzrost akcji 
kredytowej PKO BP nie był hamowany przez problemy płynnościowe. Napięcia płynnościowe mogły 
przyczynić się natomiast do ograniczenia akcji kredytowej banków kontrolowanych z zagranicy. 
Warto jednak zwrócić uwagę, że w omawianym okresie banki kontrolowane z zagranicy, obniżając 
wartość swojego portfela kredytów dla przedsiębiorstw o 19 mld zł, zwiększyły jednocześnie wartość 
portfela kredytów dla gospodarstw domowych o 39 mld zł i kredytów dla sektora publicznego o 6 
mld zł. W tej grupie banków nastąpiła zatem bardzo wyraźna zmiana struktury portfela kredytowego, 
polegająca na zmniejszeniu udziału kredytu dla przedsiębiorstw, a wzroście udziału kredytu dla 
gospodarstw domowych oraz skokowym wzroście kredytu dla sektora publicznego. Dane te wskazują, 
że to nie problemy płynnościowe banków kontrolowanych z zagranicy, lecz dążenie do szybkiego 
obniżenia ekspozycji na ryzyko polskiego sektora przedsiębiorstw, było podstawową przyczyną 
zmniejszenia przez tę grupę banków portfela kredytów dla firm w latach 2009-2010.  
 
Na odpowiedź  na pytanie o przyczyny bardzo wysokiej w relacji do rynku dynamiki kredytu dla 
przedsiębiorstw w PKO BP SA w latach 2009-2010 wskazano nam następujące główne czynniki7/: 
1) Wzrost marż kredytowych na rynku i możliwość zbudowania bardzo dochodowego portfela 

zarówno kredytów korporacyjnych, jak i detalicznych (jako skutek słabości konkurencji o czym 
mowa niżej), 

2) Słabość konkurencji, wynikająca z faktu, że banki należące do zagranicznych grup bankowych 
zasadniczo ograniczyły kredyty korporacyjne, jak i detaliczne, w wyniku problemów na poziomie 
swoich grup bankowych, 

3) Dobra sytuacja płynnościowa i kapitałowa Banku, 
4) Pozytywne prognozy makroekonomiczne. 
 
Opinia ta jest spójna z obserwacjami, że w 2009 roku PKO Bank Polski SA, jako jedyny z grupy 
największych banków, był skłonny kredytować nowych klientów korporacyjnych. 

Podsumowując, należy stwierdzić, że w latach 2009-2010 wystąpiła bardzo niezdrowa i niepokojąca 

sytuacja: banki zależne od międzynarodowych grup bankowych, kontrolujące ponad dwie trzecie 

aktywów sektora bankowego raptownie ograniczyły kredyt dla przedsiębiorstw, a rozwojem kredytu 

korporacyjnego zajmowały się lokalne, w przeszłości mniej obecne w tym segmencie banki. Z jednej 

strony sytuacja tego typu ogranicza w nieuzasadniony sposób dostęp sektora przedsiębiorstw do 

kredytu. Z drugiej strony, niezwykle szybki wzrost kredytu dla przedsiębiorstw w bankach 

kontrolowanych lokalnie rodzi ryzyko pojawienia się tam znacznych  strat kredytowych, co  może  być 

źródłem poważnych problemów ekonomicznych i politycznych.  

Doświadczenia całego okresu 2007 – 2012 (do 30 czerwca) 
 

Wykres 5. Przestawia dynamikę realną kredytu dla przedsiębiorstw w różnych grupach banków w 
zestawieniu z dynamiką PKB Polski i strefy euro. Wykres ten wskazuje, że dynamika kredytu dla 
przedsiębiorstw w bankach kontrolowanych z zagranicy jest w porównaniu z dynamiką w bankach 
kontrolowanych lokalnie znacznie bardziej pro-cykliczna i wydaje się być powiązana bardziej  
z dynamiką PKB Eurolandu niż PKB Polski.  

                                                           
6
/  Obliczenia własne na podstawie raportów Banku (dotyczy kategorii zobowiązania banku wobec klientów, 

z wyłączeniem innych banków) i danych NBP. 
7
/ Rozmowa z Bartoszem Drabikowskim, Wiceprezesem Zarządu i Dyrektorem Finansowym PKO Bank Polski SA 

w dniu 23 października 2012r.  
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Wykres 5. Dynamika realna kredytu dla przedsiębiorstw 

 
*/ PKO BP, GetinBank, Noble Bank, BGK, BOŚ, Alior, Invest-Bank, Bank Pocztowy 
Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych NBP, KNF, danych z banków oraz sprawozdań finansowych 
banków, GUS, Eurostat 

 
 

Podsumowanie 
 
Podsumowując należy stwierdzić, że dominacja banków kontrolowanych z zagraniczny zakłóca 
prawidłowe wypełnianie przez sektor bankowy funkcji pośrednictwa finansowego i przyczynia się do 
procykliczności polityki kredytowej. Powoduje, że w przypadku kryzysu na rynkach zagranicznych 
kredyt dla polskich przedsiębiorstw może ulec znacznemu ograniczeniu w wyniku decyzji 
zagranicznych central, niezależnie od sytuacji w polskiej gospodarce (tak jak to się stało w latach 
2008-2010).  
  
 
2. Ryzyko ograniczenia możliwości finansowania strategicznych sektorów w wyniku zewnętrznych 

wobec Polski decyzji politycznych8/ 
 
W polskiej strategii energetycznej kluczową rolę odgrywają lub w zamierzeniu mają odgrywać 
sektory, których rozwój jest kontestowany w wielu krajach europejskich: 

 Energetyka węglowa – obecne w Polsce koncerny energetyczne z Niemiec (RWE) i 
Szwecji (Vatenfall) wycofały się z planów budowy nowych elektrowni węglowych w 
Polsce. 

  Energetyka jądrowa – Niemcy podjęły decyzję o zamknięciu elektrowni jądrowych. 
Budowa elektrowni jądrowych w Polsce budzi sprzeciw w Niemczech i kilku innych 
krajach UE. 

 Gaz łupkowy – rozwój wydobycia gazu łupkowego budzi sprzeciw w wielu krajach 
europejskich i zagraża interesom Gazpromu. 

 

                                                           
8/ Wykorzystujemy tu notatkę z dnia 21 marca 2012 roku Specjalnego Doradcy Ministra Spraw Zagranicznych 

ds. Ekonomicznych Macieja Olexa-Szczytowskiego (byłego bankiera inwestycyjnego). 
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Postawa opinii publicznej w krajach macierzystych, a także decyzje polityczne i biznesowe 
zagranicznych central mogą zasadniczo utrudnić lub wręcz uniemożliwić angażowanie się, 
działających w Polsce a kontrolowanych z zagranicy banków w finansowanie inwestycji w 
wymienionych sektorach: 

 Banki z krajów UE i Norwegii (Nordea) będą  mało chętnie finansować  wydobycie gazu 
łupkowego oraz elektrownie węglowe.   

 Jest wysoce wątpliwe, by banki niemieckie, austriackie, holenderskie czy skandynawskie chciały 
finansować  energetykę jądrową w Polsce.    

 Banki francuskie  raczej nie będą finansować energetyki jądrowej, opartej o technologie nie-
francuskie.   

 Drugi bank w Polsce pod względem aktywów, włoski UniCredit (Pekao SA), jest mało 
przewidywalny. UniCredit  utrzymuje bliskie relacje z włoskim championem Eni, będącym 
sojusznikiem Gazpromu.   

 Hiszpański Santander (BZWBK, ew. połączony z  Kredyt Bankiem) ma słaby apetyt na wielkie 
kredyty korporacyjne i projektowe.  

 
 
3. Utrudnienia dla stabilnego finansowania długu publicznego 
 
 

W każdym kraju lokalne banki są istotną kategorią nabywców długu publicznego. W przypadku 
działających w Polsce banków kontrolowanych z zagranicy, ich zdolność do inwestowania w 
atrakcyjne papiery skarbowe jest ograniczona przez limity na polskie ryzyko suwerenne nakładane 
przez zagraniczne centrale. 

Z racji struktury polskiego sektora bankowego, ciężar finasowania długu publicznego ponoszą w coraz 

większym stopniu inwestorzy zagraniczni. W przypadku ewentualnych zaburzeń w gospodarce 

światowej lub innych wydarzeń, zwiększających awersję inwestorów zagranicznych do ryzyka 

polskiego, limity na ryzyko polskie w polskich bankach, należących do zagranicznych grup bankowych 

mogą ulec gwałtownemu zmniejszeniu. Istnieje więc poważne ryzyko jednoczesnego wyprzedawania 

obligacji polskich przez inwestorów zagranicznych oraz przez większość działających w Polsce 

banków. Dlatego, szczególnie w obecnej sytuacji w gospodarce światowej, dominacja banków 

kontrolowanych przez zagraniczne grupy bankowe poważnie zwiększa ryzyko finansowania polskiego 

długu publicznego.  

Regulatorzy nie powinni dopuszczać do sytuacji, w której bank ma zewnętrznie narzucone limity na 

ryzyko kraju, w którym jest istotnym systemowo bankiem depozytowym, i którego budżet odpowiada 

implicite za zgromadzone w tym banku depozyty. Przypomnijmy, że depozyty bankowe ubezpieczone 

są w Polsce w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, finansowanym ze składek ubezpieczonych 

banków, lecz w przypadku poważnego kryzysu, wypłata środków gwarantowanych wymagać będzie 

wsparcia budżetu państwa. 

Nie chodzi o to, by banki zmuszać do nieograniczonego zakupu długu publicznego, lecz by polityka 

banku w tym zakresie była określana autonomicznie przez kierownictwo banku i nie zależała od 

limitów przyznanych przez zagraniczną centralę w ramach optymalizacji profilu globalnego ryzyka 

grupy z negatywnymi skutkami dla krajowej instytucji depozytowej. W przypadku banków, 

działających w ramach międzynarodowych grup bankowych zapewnienie, że takich zewnętrznie 
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narzucanych limitów nie będzie, jest w praktyce bardzo trudne. Dlatego zasadne są działania 

regulatorów, prowadzące do tego, by systemowo ważne banki były kontrolowane lokalnie. 

4. Ograniczenia możliwości stosowania polityki makro-ostrożnościowej 
 
Doświadczenia globalnego kryzysu bankowego pokazały, że dla efektywnego zapewnienia stabilności 

makroekonomicznej kraju może nie wystarczyć posługiwanie się wyłącznie instrumentem stopy 

procentowej. W celu skutecznego powstrzymania boomów na poszczególnych segmentach rynku 

potrzebne może być dostosowanie do sytuacji na lokalnym rynku krajowym parametrów działania 

banków takich jak: wymóg kapitałowy, maksymalna relacja wartości kredytu w stosunku do wartości 

nieruchomości lub do dochodu itp. Takie stosowanie regulacji ostrożnościowych w celach stabilizacji 

makroekonomicznej określane jest mianem polityki makro-ostrożnościowej.  

 

Andrzej Sławiński i Tomasz Chmielewski zwracają uwagę, że w kraju takim jak Polska, w którym w 

sektorze bankowym dominują banki należące do zagranicznych grup bankowych, warunkiem 

skuteczności polityki makro-ostrożnościowej jest zachowanie odrębności lokalnych banków, a w 

szczególności posiadanie przez te banki własnego wyodrębnionego kapitału, co wyklucza 

centralizację zarządzania kapitałem i płynnością na szczeblu central międzynarodowych grup 

kapitałowych9/. Sławiński i Chmielewski podkreślają, że stosowanie polityki makro-ostrożnościowej 

będzie niemożliwe w przypadku wprowadzenia proponowanej przez Komisję Europejską regulacji 

wprowadzającej tzw. „maksymalną harmonizację” reguł nadzorczych oznaczającą, że parametry 

ostrożnościowe są ustalane jednolicie w całej Unii Europejskiej10/.  

 

Tendencja do harmonizacji reguł nadzorczych będzie najprawdopodobniej nasilona w ramach prac 

nad implementacją idei Unii Bankowej11/. Należy mieć nadzieję, że polski rząd podejmie odpowiednie 

działania i znajdzie sojuszników, aby nie doszło do wprowadzenia regulacji, które pozbawią polskie 

władze regulacyjne prawa podejmowania suwerennych decyzji o stosowaniu instrumentów makro-

ostrożnościowych12/.  

 

W przypadku wprowadzenia „maksymalnej harmonizacji”, lokalne nadzory bankowe zostaną 

pozbawione uprawnień do określania  parametrów ostrożnościowych, gdyż parametry te będą 

ustalane jednolicie w całej Unii Europejskiej. W takim przypadku lokalni nadzorcy mogą zachować 

jednak znaczny wpływ na funkcjonowanie lokalnych banków wobec których będą sprawować gros 

                                                           
9/  Andrzej Sławiński i Tomasz Chmielewski, „Dusząca harmonizacja”, Rzeczpospolita, 21.10.2011 r. 
10

/ Propozycje  dotyczące zmian regulacyjnych w zakresie wymogów kapitałowych zostały przyjęte przez 
Komisję Europejską 20 czerwca  2011 r. w postaci tzw. CDR IV Package.  
11

/ Komisja Europejska zabronowała projekt regulacji dotyczących stworzenia jednego nadzoru europejskiego 
dla banków w strefie Euro w dniu 12 września 2012 r.   
12

/ Dyskutowane dotąd rozwiązania „maksymalnej harmonizacji” przewidują możliwość zastosowania 
instrumentów makro-ostrożnościowych w uzasadnionych przypadkach za zgodą odpowiednich instancji UE. Nie 
można tego jednak uznać za rozwiązanie wystarczające. Przy takim rozwiązaniu będzie wielce prawdopodobne, 
że jeśli jakiś kraj peryferyjny wystąpi o zgodę na zastosowanie instrumentów makro-ostrożnościowych przy 
oporze działających na jego terenie europejskich grup bankowych, to uzyska od odpowiedniej instytucji unijnej 
odpowiedź, że najpierw musi wykorzystać inne dostępne narzędzia niezakłócające funkcjonowania jednolitego 
rynku bankowego, a w pierwszej kolejności narzędzia fiskalne. W praktyce oznaczać to może, że kraj 
peryferyjny, niemający znacznej nadwyżki budżetowej, nie będzie  mógł zastosować instrumentów polityki 
makro-ostrożnościowej.     
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obowiązków nadzorczych i w stosunku do których dokonywać będą praktycznej implementacji 

ogólnoeuropejskich reguł ostrożnościowych. Lokalne nadzory utracą natomiast niemal całkowicie 

wpływ na działanie banków należących do zagranicznych grup bankowych, gdzie gros obowiązków 

nadzorczych we współpracy z europejskim nadzorem bankowym wykonywane będzie przez  nadzory 

krajów, w których znajdują się centrale grup. Dlatego niebezpieczne skutki wprowadzenia zasady 

maksymalnej harmonizacji będą tym większe, im większy będzie udział banków kontrolowanych z 

zagranicy w polskim sektorze bankowym. 

IV. Możliwości zneutralizowania negatywnych skutków dominacji 

banków kontrolowanych z zagranicy poprzez krajowe regulacje  

i działania nadzoru bankowego 
 
1. W obecnym stanie prawnym KNF posiada instrumenty i kompetencje, pozwalające na 

monitorowanie i kontrolowanie płynności, wymaganego minimalnego poziomu kapitału oraz 
zapobieganie niedozwolonym przepływom finansowym między bankami a ich podmiotami 
dominującymi  

 

W obecnym stanie prawnym, dzięki możliwości określania standardów, możliwości monitorowania 

sytuacji płynnościowej banków, KNF posiada instrumenty potrzebne do zapewnienia, że 

zarejestrowane w Polsce banki zależne od zagranicznych grup bankowych będą prowadziły 

odpowiednio rozważną politykę płynnościową. KNF może monitorować i zapobiegać sytuacjom,  

w których działający w Polsce bank zależny wykorzystywany byłby jako źródło finansowania dla 

podmiotu dominującego, ze szkodą dla rozwoju działalności kredytowej na polskim rynku lub  

z narażeniem na ryzyko zgromadzonych depozytów. KNF posiada również instrumenty, pozwalające 

wyegzekwować od banków utrzymywanie poziomu kapitału, zapewniającego spełnienie wymogów 

dotyczących minimalnego poziomu współczynnika wypłacalności. W praktyce KNF jest w stanie 

skłonić banki do ograniczenia poziomu wypłacanych dywidend, po to, by utrzymać lub podnieść 

współczynniki kapitałowe powyżej minimalnego poziomu, jeśli ocenia, że jest to uzasadnione 

podwyższonym ryzykiem działalności. Warto przypomnieć, że w roku 2009 wszystkie działające w 

Polsce banki zależne od międzynarodowych grup bankowych podporządkowały się zaleceniu KNF, 

aby nie wypłacać dywidend i zatrzymać całość zysku z roku obrotowego 2008. Obecnie Urząd KNF 

sformułował ogólną rekomendację, by w związku z ryzykami, występującymi w otoczeniu 

zewnętrznym banki nie wypłacały dywidendy i przeznaczyły zysk wypracowany w roku 2011 na 

podwyższenia kapitału, jednocześnie zalecił niewypłacanie dywidendy bankom, które spełniają co 

najmniej jedno ze wskazanych kryteriów13/.   

                                                           
13

/ Kryteria te są następujące: 1) Współczynnik wypłacalności poniżej 12%   2) Współczynnik Tier 1 poniżej 9% 

3)  Ocena BION (ocena wydawana przez nadzór na podstawie procesu Badania I Oceny Nadzorczej) gorsza niż 

2,5  4) Udział kredytów walutowych w portfelu kredytów dla osób prywatnych powyżej 50% 5) Bank „matka” 

ma niedobór kapitału w stosunku do wymaganego współczynnika Tier 1 wg oceny Europejskiego Nadzoru 

Bankowego. Por. Pismo Przewodniczącego KNF Andrzeja Jakubiaka nr DNB/I/7111/4/2/11 z dnia 29 grudnia 

2011 r. do prezesów banków. 
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Należy jednakże pamiętać, że generalne zalecenie niewypłacania dywidend jest instrumentem 

awaryjnym, który powinien być stosowany tylko w należycie uzasadnionych sytuacjach wyjątkowych. 

Obawa inwestorów przed nieuzasadnionym i nieprzewidywalnym posługiwaniem się przez nadzór 

takim zaleceniem może być czynnikiem zniechęcającym inwestorów do inwestowania w banki w 

Polsce. 

 

2. KNF nie jest w stanie zapobiec zjawisku, jakim może być ograniczanie działalności kredytowej 
w Polsce przez banki, należące do zagranicznych grup bankowych w celu poprawy 
współczynników kapitałowych na poziomie grupy 

 

Jak stwierdziliśmy wyżej, istnieje poważne niebezpieczeństwo, że niektóre polskie banki zależne od 

międzynarodowych grup bankowych, mające nadwyżki kapitału, dostatek depozytów klientowskich i 

widzące w polskiej gospodarce przestrzeń dla rentownego i bezpiecznego wzrostu kredytu, zostaną 

przez swoje zagraniczne centrale zmuszone do ograniczenia akcji kredytowej, po to by poprawić 

współczynnik adekwatności kapitałowej grupy. Zwróciliśmy uwagę, że dzięki konsolidacji kapitału na 

poziomie grupy, nadwyżkowy kapitał pozostający w bilansie i na rachunku polskiego banku zależnego 

przyczynia się do poprawy współczynnika kapitałowego grupy i pozwala ograniczyć skalę redukcji 

aktywów na innych rynkach, bez potrzeby pobierania dywidendy i transferu funduszy za granicę (por. 

Rozdział III, punkt 1).  

Należy zauważyć, że takiej formie wykorzystania nadwyżkowego kapitału polskich banków nadzór 

bankowy nie jest w stanie skutecznie przeciwdziałać. Wyobraźmy sobie hipotetycznie, że nadzór 

zwróciłby uwagę bankowi, że udziela za mało kredytów i przez to ma nadmiernie wysokie 

współczynniki kapitałowe. W takim przypadku bank odpowiedziałby, że skala akcji kredytowej wynika 

z oceny ryzyka, a jeśli nadzór uważa, że współczynnik kapitałowy banku jest zbyt wysoki, to problem 

ten zostanie niezwłocznie rozwiązany przez wypłatę wysokiej dywidendy. W takiej sytuacji trudno 

byłoby powstrzymać wypłatę dywidendy, gdyż prawo do pobierania dywidendy jest elementarnym 

prawem akcjonariuszy, a rekomendacja nadzoru, by wypłatę dywidendy ograniczyć, wynikać może 

wyłącznie z oceny, że bank potrzebuje kapitałowego wzmocnienia. Jeśli jednak nadzór uważa, że 

bank ma nadwyżkowy kapitał, to nie ma żadnych argumentów, aby powstrzymywać wypłatę 

dywidendy. Przedstawiona tu ocena zgodna jest ze stanowiskiem wyrażonym przez 

Przewodniczącego KNF Andrzeja Jakubiaka. W odpowiedzi na pytanie, dotyczące możliwości 

przeciwdziałania sytuacji, w której „zagraniczni udziałowcy wywieraliby nieformalne naciski na 

zarządy naszych banków, by ograniczyć akcję kredytową”, Przewodniczący KNF jednoznacznie 

stwierdził, że nadzór bankowy nie ma i w gospodarce wolnorynkowej nie powinien mieć 

„instrumentów, które nakazywałyby temu lub innemu bankowi budowę akcji kredytowej”14/. 

 

 

                                                           
14

/ „Będę pilnował sprzedawania banków”, Rozmowa Macieja Samcika z Andrzejem Jakubiakiem 
Przewodniczącym Komisji Nadzoru Finansowego, Gazeta Wyborcza, 21 listopada 2011 r.  
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3. W przypadku wprowadzenia przez Unię Europejską zasady maksymalnej harmonizacji norm 
nadzorczych, KNF utraci posiadane dzisiaj instrumenty, pozwalające ograniczać niektóre 
negatywne konsekwencje uzależnienia polskich banków od zagranicznych grup bankowych 

 

W przypadku przyjęcia zaproponowanej przez Komisję Europejską dyrektywy, wprowadzającej 

maksymalną harmonizację norm nadzorczych, KNF utraci w znacznej mierze kompetencje nadzorcze 

w stosunku do banków zależnych od europejskich grup bankowych (por. Rozdział III, punkt 4). Tym 

samym KNF utraci posiadane dzisiaj instrumenty i kompetencje, pozwalające na monitorowanie i 

kontrolowanie płynności, wymaganego minimalnego poziomu kapitału oraz zapobieganie 

niedozwolonym przepływom finansowym między bankami a ich podmiotami dominującymi.   

 

4. Polityka regulacyjna oraz polityka emisji bonów NBP może wpływać na wielkość inwestycji w 
papiery skarbowe, jakie będą utrzymywały banki. Działania regulatorów oraz NBP nie są jednak 
w stanie zapobiec nagłemu obniżeniu limitów na polskie ryzyko suwerenne przez zagraniczne 
centrale, działających w Polsce banków 

 

Stwierdziliśmy wyżej, że dominacja banków zależnych od zagranicznych grup bankowych utrudnia 

stabilne finansowanie długu publicznego, a w sytuacji wzrostu awersji do ryzyka polskiego na świecie 

stać się może źródłem niestabilności gospodarki. Problemom tym w pewnym zakresie mogą 

przeciwdziałać regulacje, dotyczące płynności banków oraz polityka NBP, dotycząca dostępności i 

rentowności dostarczanych przez bank centralny instrumentów do lokowania płynności, które 

stanowią dla banków alternatywę w stosunku do instrumentów skarbowych. Określane przez 

regulatorów normy płynności i rodzaje instrumentów, zaliczanych do poszczególnych kategorii 

płynności oraz decyzje NBP, dotyczące wysokości oprocentowania rachunków banków w banku 

centralnym, a także polityka w zakresie wielkości emisji, struktury terminowej oraz rentowności 

bonów NBP, mogą wspólnie w istotny sposób oddziaływać na wielkość portfela papierów 

wartościowych, jaki w praktyce będą utrzymywały banki.  

Polityka regulacyjna i polityka NBP nie są natomiast w stanie zapobiec nagłemu obniżeniu limitów na 

polskie ryzyko suwerenne przez zagraniczne centrale, działających w Polsce banków.  

Takie obniżenie limitów może nastąpić jako reakcja na rozmaite typy wydarzeń, zwiększających 

generalnie awersję inwestorów do ryzyka lub zmieniających relatywne postrzeganie ryzyka 

poszczególnych obszarów geograficznych lub krajów. Zmniejszenie limitów może więc nastąpić 

zarówno wskutek wydarzeń, dotyczących bezpośrednio gospodarki polskiej, jak i wydarzeń w innym 

kraju europejskim, całej gospodarce europejskiej lub dotyczących gospodarek pozaeuropejskich. W 

takich warunkach, potencjalnie najstabilniejsze, pierwotne źródło finansowania krajowego długu 

publicznego w postaci lokalnych depozytów, może być przez znaczną część sektora bankowego 

niewykorzystywane. 

Nagłe obniżenie limitu na polskie ryzyko suwerenne może w takim przypadku nie nastąpić w wyniku 

zmiany indywidualnej oceny ryzyka polskiej gospodarki, lecz wynikać automatycznie z bardziej 

strategicznej decyzji o obniżeniu ekspozycji na ryzyko większego obszaru, do którego Polska jest 

zakwalifikowana w stosowanej metodologii zarządzania ryzykiem. Warto zauważyć, że takie nagłe 
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obniżenie limitu na polskie ryzyko suwerenne, pod wpływem wydarzeń poza Polską, jest bez 

porównania mniej prawdopodobne w przypadku samodzielnego banku, mającego swoje centrum 

decyzyjne w Polsce, niż w przypadku banku zależnego od międzynarodowej grupy bankowej, którego 

strategiczne decyzje podejmowane są w zagranicznej centrali grupy. Na przykład, gdyby wystąpiły 

problemy z wykupem zapadających obligacji jednego z krajów w Europie Środkowej, to nastąpiłoby 

prawdopodobnie automatyczne obniżenie limitów na polskie ryzyko suwerenne w bankach zależnych 

od zagranicznych grup bankowych, natomiast w bankach zarządzanych lokalnie, zjawisko takie 

mogłoby w ogóle nie wystąpić, jeśli nie byłoby do tego wyraźnych podstaw w polskiej sytuacji 

gospodarczej i fiskalnej.  

W banku zarządzanym lokalnie decyzje strategiczne o wielkości portfela polskich papierów 

skarbowych podejmowane są przez ludzi dobrze znających i śledzących codziennie sytuację polskiej 

gospodarki, natomiast w przypadku banku zależnego od zagranicznej grupy, takie decyzje 

strategiczne podejmowane są w praktyce w centrali grupy przez osoby nie zajmujące się na co dzień 

osobiście obserwacją polskiej gospodarki. W pierwszym przypadku decyzje o ewentualnej zmianie 

wielkości portfela polskich papierów skarbowych, będą w pierwszej kolejności wiedzione analizą i 

oceną perspektyw polskiej gospodarki, a wydarzenia w innych krajach będą traktowane jako 

dodatkowa przesłanka. W drugim przypadku decyzje takie będą wiedzione w pierwszej kolejności 

przez globalną strategię, określającą alokację ryzyka w poszczególnych obszarach i regionach 

geograficznych. Ocena fundamentów polskiej gospodarki będzie oczywiście brana pod uwagę jako 

istotna przesłanka dodatkowa, lecz w sytuacji kryzysowej decyzje o ograniczeniu limitów mogą być 

podejmowanie automatycznie, bez wnikania w szczegółową ocenę fundamentów polskiej 

gospodarki. 

 

V. Jakie są alternatywy dla zagranicznej kontroli nad bankami 
 

 

1. Trzy podstawowe modele kontroli nad bankami 

W zestawieniu 120 największych banków w Unii Europejskiej wg danych z roku 2008 (por. Tabela 1, 

poniżej), 89 banków (tj. 74%) nie posiada ostatecznego właściciela, co oznacza w większości 

przypadków rozproszoną strukturę własności. W przypadku 31 banków (czyli 26%), w których 

ustalono ostatecznego właściciela, w prawie wszystkich przypadkach ostatecznym właścicielem był 

albo inny bank (18 przypadków) albo rząd centralny lub lokalny (9 przypadków)15/. 

 

                                                           
15

/ Por. Josina Kamerling and Arttu Makipaa, “Cross-Border Financial Institutions in the EU: Analysis of Total 

Assets and Ultimate Ownership – Briefing Note” , European Parliament, Directorate A - Economic and Scientific 

Policy, Policy Department A.: Economic and Scientific Policy and Quality of Life Unit, Brussels - Strasbourg 2008. 

Tabela 2 str. 9. 
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Tabela 1. Struktura własnościowa 120 największych banków w Unii Europejskiej w 2008 roku 

 

Ogółem w 
zestawieniu 

Banki bez ustalonego 
ostatecznego 

właściciela 

Posiadające ostatecznego właściciela 

Razem 

Wg rodzaju ostatecznego właściciela 

Inny bank 
Rząd centralny 
bądź lokalny 

Inny 
podmiot 

Liczba 120 89 31 18 9 4 

Udział 
% 

100% 74% 26% 15% 8% 3% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie J. Kamerling and A. Makipas, “Cross-Border Financial Institutions in the EU…”, op. 

cit., Tabela 2, str. 9 

Można powiedzieć, że mamy trzy główne formy kontroli nad bankami: 
1) Akcjonariat rozproszony, 
2) Kontrola sprawowana przez inny bank , 
3) Kontrola sprawowana przez rząd centralny lub lokalny. 
 
 

2. Rozproszony akcjonariat jest dominującą formą własności w dużych prywatnych bankach w 
Europie i na świecie 

Spójrzmy na 12 największych pod względem kapitału banków na świecie (według rankingu magazynu 

„The Banker” z roku 2011). Jeżeli pominiemy trzy kontrolowane przez państwo banki chińskie oraz 

przejęty przez rząd brytyjski bank RBS, to stwierdzimy, że pozostałe 8 banków to banki prywatne o 

rozproszonej strukturze własności, gdzie udział największego akcjonariusza jest z reguły na poziomie 

znacznie poniżej 10% (por. Tabela 2).  

Tabela 2. Udział największego akcjonariusza w największych prywatnych bankach świata 

Pozycja w 
rankingu 
światowym 

Bank Udział największego akcjonariusza* 

1 Bank of America 4,5% 

2 JP Morgan Chase 4,1% 

3 HSBC 1,4% 

4 Citigroup 5,0% 

5 Mitsubishi UFJ 6,0% 

7 Wells Fargo 6,9% 

11 BNP Paribas 10,7%** 

12 Barclays 8,5% 
*/  Ustalone przez autorów na podstawie raportów banków (na koniec 2010 roku lub późniejszych).  
**/ Udział funduszu inwestycyjnego, kontrolowanego przez Rząd Belgii, będący pozostałością po udziale tego 
rządu w przejętym w 2009 roku przez BNP Paribas banku Fortis, największy akcjonariusz prywatny posiada 
udział 5,2%. 

 
Jak wynika z danych w Tabelach 1 i 2, banki posiadające określonego właściciela to prawie wyłącznie 
banki, będące własnością innych banków lub banki kontrolowane przez władze państwowe lub 
samorządowe. Wynika z tego, że rozproszony akcjonariat jest w praktyce jedyną szeroko stosowaną 
formą ostatecznej kontroli nad bankami prywatnymi.  
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3. Słabości rozproszonego akcjonariatu nie prowadzą do postulatów odejścia od tej formy 
własności  

 

Słabości nadzoru właścicielskiego kojarzone z rozproszeniem akcjonariatu wskazywano jako jeden z 
czynników, które przyczyniły się do światowego kryzysu finansowego. Nie spowodowało to jednak 
postulatu odejścia lub ograniczenia modelu akcjonariatu rozproszonego w bankach. Postulaty takie 
nie znalazły się w szczególności w najbardziej znanych raportach diagnostycznych, ogłoszonych w 
2009 roku: raporcie Grupy 3016/, przygotowanym pod kierunkiem Paula Volckera oraz raporcie 
komisji pod przewodnictwem Jacques’a de Larosière, powołanej przez Komisję Europejską17/. W 
Raporcie Grupy 30 zawarto zalecenie, by nie dopuszczać inwestorów niefinansowych do kontroli nad 
bankami, gromadzącymi gwarantowane przez rząd depozyty. W obu wspomnianych raportach 
znalazły się natomiast postulaty, dotyczące systemów motywacyjnych dla menadżerów, które zostały 
uwzględnione w regulacji przyjętej przez Komisję Europejską (wdrożonej w Polsce uchwałą KNF z 
października 2011 r.). Zgodnie z tymi regulacjami znaczna część premii osób, mających istotny wpływ 
na ryzyko banku, powinna być warunkowa i wypłacana z dużym, nawet kilkuletnim, opóźnieniem pod 
warunkiem, że nie ujawnią się opóźnione negatywne skutki decyzji podjętych przez menadżerów. 

 

4. Rozproszenie akcjonariatu jest czynnikiem bezpieczeństwa banków 

 

Brak postulatów, dotyczących ograniczenia zakresu rozproszenia akcjonariatu wynika między innymi 

z faktu, że rozproszenie akcjonariatu traktowane jest per saldo jako czynnik zwiększający 

bezpieczeństwo banku. Nadzorcy starają się unikać sytuacji, w której inwestor, posiadający firmy w 

sektorach niefinansowych, uzyskuje kontrolę nad bankiem. Stwarzałoby to bowiem ryzyko, że 

dominujący akcjonariusz będzie starał się wykorzystać bank jako źródło uprzywilejowanego kredytu 

dla swoich firm. Takie obawy mają uzasadnienie w licznych przykładach banków, które upadły 

właśnie w wyniku obciążenia złymi długami, udzielonymi firmom powiązanym z dominującymi 

akcjonariuszami.  

 

W wielu krajach rozproszeniu akcjonariatu banków sprzyjają regulacje i nadzór. Uzyskanie przez 

jednego akcjonariusza niebędącego bankiem lub inną instytucją finansową znaczącego udziału (przy 

czym znaczący udział określany jest zwykle na poziomie 10-20% głosów na walnym zgromadzeniu) 

uznawane jest przez władze za potencjalnie groźne dla banku i albo podlega różnym ograniczeniom, 

albo w ogóle jest prawnie zakazane. Podobnym ograniczeniom i kontroli podlega często również 

sytuacja uzyskania przez jakiś podmiot niefinansowy faktycznej kontroli nad bankiem, mimo braku 

bardzo znacznego udziału kapitałowego. Celem tych regulacji, obok ochrony bezpieczeństwa banków, 

jest w wielu przypadkach również zapobieżenie uzyskaniu kontroli nad bankami krajowymi przez 

podmioty zagraniczne.  

 

Dane zebrane przez World Bank w ramach Banking Regulation Survey (ostatnia aktualizacja w 

czerwcu 2008 roku) wskazują, że określone wprost prawne zakazy uzyskiwania znaczącego udziału w 

kapitałach banków funkcjonują w 47 ze 143 analizowanych krajów. Niezależnie od tego, nabycie 

znaczącego udziału (powyżej 10%) w banku wymaga akceptacji władz regulacyjnych.  

                                                           
16

/ “Financial Reform. A Framework for Financial Stability”, The Group of Thirty (Raport przygotowany przez 

grupę roboczą pod przewodnictwem Paula Volckera), Washington, 15 January 2009.  
17

/ “The High-Level Group on Financial Supervision in the EU chaired by Jacques de Larosiere – Report”,  

Brussels, 25 February 2009.  
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Przykładowo, w USA ustawa o holdingach bankowych (the bank holding company act) zakazuje by 

inwestor, posiadający udział kontrolny w firmie niefinansowej, posiadał jednocześnie pakiet 

kontrolny akcji w holdingu bankowym. 

 

5. Doświadczenie Kanady 
 
Godne nieco szerszego omówienia są doświadczenia Kanady. Warto przy tym mieć na uwadze fakt, 
że choć kraj ten jest niezwykle silnie powiązany z gospodarką Stanów Zjednoczonych, to banki 
kanadyjskie okazały się odporne na zapoczątkowany w 2008 roku w USA światowy kryzys finansowy.  
 
W drugiej połowie lat 1990-tych rząd kanadyjski powołał komisję pod przewodnictwem Harolda 
MacKaya do dokonania oceny funkcjonowania kanadyjskiego sektora bankowego i sporządzenia 
rekomendacji na przyszłość. W ramach prac przedstawiono szereg powodów dla zachowania 
kanadyjskiej kontroli nad kanadyjskimi bankami. W szczególności stwierdzono, że krajowe banki 
stanowią podstawę dla krajowych centrów finansowych, które mogą oferować lepszej jakości pracę 
dla wykwalifikowanych Kanadyjczyków i mogą generować większe wpływy podatkowe; kanadyjskie 
banki uważane są za bardziej wyczulone na punkcie krajowej sytuacji rynkowej niż mogłyby być banki 
zagraniczne, w szczególności podczas osłabienia gospodarczego; istnieje obawa, że banki 
kontrolowane zagranicznie byłyby mniej skłonne niż banki kanadyjskie do dostarczania finansowania 
kanadyjskim przedsiębiorstwom; zagraniczna kontrola nad bankami mogłaby skutkować utratą 
kontroli nad kreacją kredytu i jego alokacją18/. Obecnie funkcjonujące w Kanadzie regulacje, 
uwzględniają wyniki analiz i rekomendacje komisji MacKaya. Banki o kapitale powyżej  
8 mld dolarów kanadyjskich (powyżej tego progu znajduje się pięć banków kanadyjskich) nie mogą 
mieć udziałowca posiadającego więcej niż 20% udziałów w głosach na walnym zgromadzeniu. 
Zakazane jest również posiadanie przez dany podmiot faktycznej kontroli nad bankiem, mimo braku 
przekroczenia udziału 20% w kapitale (”control in fact”). Prawo przewiduje wyjątki i pozwala w 
szczególności na posiadanie ponad 20% udziału w kapitale banku w przypadku akcjonariusza, który 
jest instytucją finansową (bankiem lub ubezpieczycielem) o rozproszonym akcjonariacie. Wraz ze 
zmniejszeniem skali banku, zmniejsza się zakres ograniczeń, dotyczących struktury akcjonariatu, a w 
przypadku banków o kapitale poniżej 1 mld dolarów kanadyjskich brak jest takich ograniczeń19/. 
 
Przykład Kanady pokazuje, jak poważnie może być traktowany problem krajowej kontroli nad 
bankami. Doświadczenia Kanady pokazują, że akcjonariat rozproszony może być efektywną formą 
własności banku z punktu widzenia bezpieczeństwa banku i zdolności do zachowania nad nim 
krajowej kontroli oraz że nie ma potrzeby utrzymywania tak ścisłych reguł kontroli własności dla 
wszystkich kategorii banków. 
 

6. Krajowa kontrola nie oznacza wcale, że większość kapitału musi być w rękach krajowych 
akcjonariuszy 

 

W przypadku rozproszenia akcjonariatu, faktyczne centrum decyzyjne banku znajduje się w jego 
zarządzie, w centrali. Zarząd ma znaczną swobodę działania, dopóki spełnia oczekiwania 
akcjonariuszy. Im mniej satysfakcjonujące są wyniki instytucji, tym większe jest 

                                                           
18/ Na podstawie: „Restrictions on foreign ownership In Canada”, Policy Group, Transport Canada, Government  

of Canada, 2003 oraz “Reforming Canada’s Financial Services Sector. A framework for future”, Department of 

Finance Canada, June 25, 1999. 
19

/ Bank Act, Canada 
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prawdopodobieństwo, że akcjonariusze porozumieją się w celu zmiany kierownictwa banku. Bank 
podlega przy tym krajowym regulacjom ostrożnościowym i krajowemu nadzorowi. Po to, by 
faktyczne centrum decyzyjne banku znajdowało się w kraju, w którym znajduje się centrala banku, 
nie jest wcale konieczne, by większość akcji znajdowała się w ręku krajowych akcjonariuszy. Świadczą 
o tym przykłady dużych europejskich banków o rozproszonym akcjonariacie. Inwestorzy zagraniczni 
mają na przykład 53% akcji w niemieckim Deutsche Banku, 58% we włoskim UniCredit i aż 63% w 
węgierskim OTP Bank20. Obserwatorzy nie mają wątpliwości, gdzie znajdują się centra decyzyjne tych 
banków, mimo że większość akcji znajduje się w rękach inwestorów zagranicznych. 
 
 
 
7. Rozproszony akcjonariat stwarza dla nadzoru inne wyzwania niż kontrola ze strony inwestora 

strategicznego 
 
Z punktu widzenia nadzoru bankowego, bank o rozproszonym akcjonariacie stwarza innego rodzaju 
wyzwania niż bank zależny od banku zagranicznego. W przypadku banku zależnego, znaczna część 
uwagi lokalnego nadzoru koncentruje się na monitorowaniu powiązań z podmiotem dominującym 
oraz badaniu, czy podmiot dominujący jest zdolny i gotowy do udzielenia bankowi zależnemu 
odpowiedniego wsparcia. W przypadku banku o rozproszonym akcjonariacie, nadzór musi upewnić 
się, że bank prowadzony jest tak, że zdolny jest samodzielnie zachować bezpieczeństwo i stabilność. 
Uważamy, że polski nadzór jest na tyle doświadczony, że powinien być w stanie takiemu wyzwaniu 
sprostać. Niewątpliwie jednak, takie zmiany w strukturze akcjonariatu krajowego banku będą 
wymagały istotnej zmiany rutyny postępowania nadzoru wobec banku o takiej strukturze 
akcjonariatu. 
 
 
8. Jak zapewnić stabilność rozproszonej struktury akcjonariatu 
 
Trwałość rozproszonej struktury akcjonariatu można zapewnić poprzez wprowadzenie zapisu 
statutowego, ograniczającego prawo głosu jednego akcjonariusza do nie więcej niż 10% głosów 
uczestniczących w walnym zgromadzeniu. 
 
Takie ograniczenie statutowe stwarza również pewne ryzyko. Mogą nastąpić przypadki, że dojdzie do 
patologicznego spetryfikowania struktury zarządczej banku, a ograniczenia w prawie głosu będą w 
praktyce uniemożliwiać wymianę władz banku przez akcjonariuszy. Ograniczenia w prawie głosu 
mogą stać również na przeszkodzie zmianie własnościowej potrzebnej dla wsparcia banku. Dlatego 
warto rozważyć wprowadzenie swoistego „bezpiecznika” w postaci zapisu statutowego, dającego 
Komisji Nadzoru Finansowego uprawnienie do podjęcia w uzasadnionym przypadku decyzji o 
wyłączeniu na czas konkretnego Walnego Zgromadzenia przepisu, ograniczającego procent głosów, 
jakim może dysponować jeden akcjonariusz banku. 
 
 
9. W Polsce jest miejsce na banki z rozproszonym prywatnym akcjonariatem  
 
Jeżeli chcemy, aby w Polsce, podobnie jak w innych dużych gospodarkach UE, istotną rolę w systemie 
finansowym pełniły prywatne banki, mające centra decyzyjne w naszym kraju, to musimy oswoić się z 
myślą o modelu banku z prywatnym rozproszonym akcjonariatem. Rozproszony akcjonariat pozostaje 
bowiem w praktyce jedyną powszechnie stosowaną i aprobowaną przez regulatorów formą 
ostatecznej kontroli nad niepaństwowymi bankami.  
 

                                                           
20

/ Dane podawane na stronach internetowych przez banki. 
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10. Złudna alternatywa: bezpośrednia lub pośrednia kontrola państwowa 
 
Dane z Tabeli 1 wskazują, że najpoważniejszą po akcjonariacie rozproszonym formą ostatecznej 

kontroli nad bankami jest kontrola państwowa lub samorządowa. Obecnie sporo banków w Europie 

posiada istotny, często dominujący, udział kapitału państwowego w wyniku wsparcia kapitałowego 

państwa, udzielonego w okresie kryzysu. Jest to jednak generalnie traktowane jako sytuacja 

przejściowa. Zakłada się, że w momencie gdy sytuacja rynkowa na to pozwoli, banki te zostaną 

sprywatyzowane. W międzyczasie władze publiczne starają się nie ingerować w bieżące zarządzanie i 

umożliwić zarządom kierowanie tymi instytucjami tak, jak gdyby były prywatne. 

Doświadczenia wielu krajów wskazują, że utrzymywanie państwowej kontroli nad bankami łączy się z 

olbrzymim ryzykiem, wynikającym z uzależnienia losów zarządów od decyzji polityków. Szefowie 

banków muszą zabiegać o względy polityków, aby móc utrzymać się na swoich stanowiskach. Politycy 

starają się nierzadko wykorzystywać możliwość wpływu na banki, aby przy ich pomocy (a dokładnie 

za pomocą zgromadzonych tam pieniędzy) wspierać preferowane dziedziny gospodarki, konkretne 

przedsiębiorstwa, rozwiązywać bieżące problemy lub realizować swoje, często bardzo szczytne, 

ambicje. Uleganie takim pokusom, w otwartej gospodarce, kończy się zwykle stratami, w konsekwencji 

czego budżet państwa niejednokrotnie ratuje takie banki przed upadkiem, kosztem wszystkich 

podatników.  Przestrogę dla wszystkich powinien stanowić przypadek francuskiego banku 

państwowego Credit Lyonnais, który na początku lat 90. ubiegłego wieku realizował popieraną przez 

elity polityczne ambitną ideę budowy narodowego championa – konkurenta dla niemieckiego 

Deutsche Banku, i jednocześnie był wykorzystywany do wspierania ważnych francuskich 

przedsiębiorstw. Ekspansja banku początkowo budziła zachwyt, lecz skończyło się monstrualnymi 

stratami i od bankructwa uratowała go finansowa pomoc rządu. Koszt tej ingerencji wyniósł co 

najmniej 20 miliardów USD, co tygodnik „The Economist” w 1997r – wiele lat przed obecnym 

kryzysem finansowym – określił jako „największą pojedynczą katastrofę finansową, jaka zdarzyła się 

kiedykolwiek w świecie zachodnim” 21/.  

Bankiem kontrolowanym przez państwo jest największy polski bank PKO Bank Polski SA. W ostatnich 

latach bank ten z dużym powodzeniem umacnia swoją pozycję rynkową i utrzymuje bardzo dobrą 

kondycję finansową. W debacie publicznej podnoszone są jednak głosy, iż PKO BP bierze pod uwagę 

kontekst polityczny w swoich działaniach, co w niektórych sytuacjach może być niekorzystne dla 

akcjonariuszy i deponentów. Tomasz Prusek na łamach „Gazety Wyborczej”22/, wyraża opinię, że 

decyzja o ratowaniu Polimeksu Mostostal  przez PKO BP była wyrazem realizacji gospodarczej polityki 

rządu a nie dbania w pierwszej kolejności o interesy banku i akcjonariuszy. Nie wyrażamy tu żadnej 

opinii w sprawie tej transakcji, gdyż nie była przedmiotem naszej analizy lub oceny. Uważamy 

natomiast, że cytowany głos redaktora Pruska warto potraktować jako ostrzeżenie i przypomnienie, 

że kontrola sprawowana nad kierownictwem PKO BP SA przez władze państwowe jest istotnym 

czynnikiem ryzyka. Ryzyko to będzie tym większe, im bardziej będzie rosło w elitach rządowych 

przekonanie, że PKO BP SA jest bankiem tak silnym, że można go skutecznie wykorzystywać do 

rozwiązywania rozmaitych problemów, z którymi boryka się władza lub do realizacji słusznych wizji 

państwowych. 

                                                           
21

/  „The lesson of Credit Lyonnais” i “The other scandal of Credit Lyonnais”, The Economist, July 5, 1997). 
Korzystamy tu z opracowania: Stefan Kawalec, Artur Nieradko i Cezary Stypułkowski, „Prywatyzacja banków w 
Polsce. Doświadczenia Banku Handlowego”, 29 kwietnia 2000 r. (Maszynopis). 
22

/ Tomasz Prusek, „PKO BP wyręcza rząd”, Gazeta Wyborcza, 30.09.2012 r.  
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Możliwość wpływu polityków na zarządzanie bankiem, trudna do wykluczenia w przypadku banku 

kontrolowanego przez państwo, rodzi poważne ryzyko. Dlatego należy ograniczyć możliwości wzrostu 

imperium Skarbu Państwa w sektorze bankowym. Udział banków kontrolowanych bezpośrednio lub 

pośrednio przez Skarb Państwa, wynoszący obecnie około 20 proc. aktywów sektora bankowego, nie 

powinien naszym zdaniem w perspektywie najbliższych 10 lat nawet okresowo przekroczyć 25 proc. 

Oznacza to, że model banku kontrolowanego przez Skarb Państwa nie może stanowić zasadniczej 

alternatywy dla zastąpienia modelu banku kontrolowanego przez zagraniczną grupę bankową, gdy 

postuluje się zmniejszenie udziału tego ostatniego modelu w aktywach sektora bankowego o 35-40 

punktów procentowych. 

 

VI. Docelowy model systemu bankowego, wspierający 

długookresowy wzrost gospodarczy 
 

1. Podstawowe cele wpływania przez państwo na rozmiary i strukturę sektora bankowego 
 
 
Stabilność sektora bankowego jest istotna dla rozwoju gospodarki, stąd celowe jest utrzymywanie 
rozwiązań, zapewniających stabilność sektora bankowego. Rozwiązania te skutecznie zapobiegają 
przypadkom paniki bakowej i załamaniu gospodarczemu, do jakiego panika taka mogłaby 
doprowadzić. Jednocześnie ochrona sektora bankowego przez państwo kosztuje i rodzi zjawiska 
negatywne - stwarza ryzyko fiskalne i wypacza motywacje menadżerów.  
 
Dlatego polityka państwowa powinna:  

a) dążyć do utrzymania takich rozmiarów i struktury sektora bankowego, aby potencjalne 
zobowiązania fiskalne, związane z zapewnieniem stabilności banków były dla państwa do 
udźwignięcia; 

b) podejmować działania w celu ukształtowania struktury sektora bankowego tak, aby uzyskać 
możliwie najkorzystniejszą relację między zdolnością sektora bankowego do finansowania 
gospodarki a ryzykiem fiskalnym. 

 
2. Podstawową funkcją krajowego sektora bankowego powinno być gromadzenie krajowych 

depozytów oraz kredytowanie krajowych przedsiębiorstw i gospodarstw domowych a nie 

pośrednictwo w międzynarodowym transferze kapitału 

W świetle doświadczeń światowego kryzysu finansowego bardziej oczywiste jest to, że kluczowa dla 

wzrostu gospodarczego jest zdolność do generowania oszczędności krajowych i ich efektywnego 

wykorzystania na inwestycje, zwiększające produktywność gospodarki.  

Kapitał zagraniczny może przyczynić się do wzrostu gospodarczego, lecz jego napływ jest często 

źródłem niestabilności, która w efekcie może negatywnie oddziaływać na wzrost. Tak jak istnieją silne 

i przekonujące dane empiryczne wskazujące, że swoboda handlu ma pozytywny wpływ na wzrost 

gospodarczy, tak brakuje jednoznacznych dowodów, że swoboda przepływu kapitału ma generalnie 

pozytywny wpływ na wzrost. Autorzy jednego z najnowszych studiów empirycznych, badający relację 
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między międzynarodowymi przepływami kapitałowymi w około 100 krajach w latach 1990-2010 

formułują następujące wnioski23/:  

 Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na wzrost gospodarczy jest wyraźny i silny. 

 Portfelowe inwestycje kapitałowe (zakup akcji na giełdach) mają mniejszy i mniej stabilny wpływ 

na wzrost gospodarczy. 

 Napływ kapitału w formie krótkoterminowego zadłużenia nie wpływa na wzrost gospodarczy w 

okresie przed kryzysem, natomiast w okresie kryzysu ma wpływ negatywny. 

 

Te wnioski, zgodne z potocznymi obserwacjami, podzielają również autorzy niniejszego Raportu. 

Kapitał pożyczkowy z zagranicy, transferowany poprzez system bankowy, choć może przez pewien 

okres umożliwić przyspieszenie wzrostu gospodarczego, jest jednocześnie źródłem ryzyka. 

Niekontrolowany  napływ zagranicznego kapitału pożyczkowego, szczególnie w przypadku, gdy służy 

finasowaniu konsumpcji lub nieruchomości, może prowadzić do erozji konkurencyjności i 

powstawania baniek na rynkach aktywów. Jak poważne mogą być skutki materializacji tych ryzyk 

pokazały doświadczenia Irlandii i Krajów Bałtyckich, które przy wsparciu środków pożyczkowych z 

zagranicy24/ osiągały przez pewien okres wysokie tempa wzrostu, ale następnie przeszły gwałtowny 

kryzys i po roku 2008 ich gospodarki dramatycznie się skurczyły.  

Pożyczki zagraniczne transferowane przez system bankowy mogą pozwolić na wzrost kredytów, 

przekraczający krajową bazę depozytową. Zjawisko takie, o ile rozsądnie kontrolowane, może być 

okresowo korzystne dla gospodarki. Jednakże gwałtowny przypływ takich środków i oparta na nich 

ekspansja kredytowa może stać się samoistnym nośnikiem zjawisk kryzysowych. Wystąpiło ono, na 

szczęście w stosunkowo ograniczonej skali w Polsce, w ostatnich latach poprzedzających wybuch 

światowego kryzysu finansowego. Wówczas to dynamiczny wzrost portfela walutowych kredytów 

mieszkaniowych finansowany był w dużej mierze właśnie przez pożyczki udzielane bankom-córkom w 

Polsce przez ich zagraniczne matki. Jeszcze w 2006 r. kwota kredytów bankowych stanowiła w Polsce 

80 proc. wartości depozytów, lecz w ciągu następnych dwóch lat relacja ta wzrosła o 28 punktów 

procentowych i w końcu 2008 roku wynosiła 108 proc. Można powiedzieć, że Polska z opóźnieniem, 

lecz w szybkim tempie podążała wytyczoną przez inne kraje europejskie drogą do niezdrowych i 

ryzykownych relacji w bilansie sektora bankowego25/. Z dzisiejszej perspektywy należy ocenić, że 

ówczesny napływ zagranicznego kapitału pożyczkowego transferowany przez banki, stwarzał 

zagrożenie dla gospodarki. Gdyby ta tendencja nie została zatrzymana w 2008 r. i luka finansowa oraz 

udział kredytów walutowych w PKB zwiększałyby się nadal, to polskiej gospodarce groziłoby podobne 

                                                           
23

/ Joshua Aizenman, Yothin Jinjarak and Donghyun Park, “Capital Flows and Economic Growth in the Era of 
Financial Integration and Crisis, 1990-2010”, NBER Working Paper 17502, Cambridge, Massachusetts, October 
2011. Wnioski te są zbieżne także z konkluzjami raportu: Rudiger  Ahrend, Antoine Goujard and Cyrille 
Schwellnus, „International capital mobility: Which structural policies reduce financial fragility?”, OECD 
Economic Policy Papers, No 02, June 2012. 
24

/  W obu przypadkach wolumen kredytu bankowego przekroczył znacznie oszczędności zgromadzone w 
formie depozytów bankowych. W Irlandii kapitał zagraniczny, finansujący akcję kredytową napływał poprzez 
emisje długu, dokonywane przez banki na rynku kapitałowym i międzybankowym, natomiast w Krajach 
Bałtyckich kapitał zagraniczny napływał w formie pożyczek, udzielanych lokalnym bankom przez ich zagraniczne 
„matki”.   
25

/ Wykorzystujemy tutaj stwierdzenia zawarte w artykule: Stefan Kawalec i Andrzej Sławinski, “Kredyty 
walutowe mogą szkodzić”, Gazeta Wyborcza, 5 sierpnia 2010 r. 
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załamanie, jakiego doświadczyły inne kraje naszego regionu, a w szczególności wspomniane Kraje 

Bałtyckie. 

Oznacza to w szczególności, że wyróżniająca cecha banków zależnych od zagranicznych grup 

bankowych, jaką może być możliwość rozwoju akcji kredytowej w oparciu o zagraniczne fundusze 

pożyczkowe, nie jest jednoznacznie definiowaną zaletą z punktu widzenia długookresowego rozwoju 

ekonomicznego kraju i może stać się, o ile nie będzie należycie kontrolowana, poważnym czynnikiem 

ryzyka.   

Powyższe rozważania prowadzą nas do wniosku, że podstawową funkcją krajowego sektora 

bankowego powinno być gromadzenie krajowych depozytów oraz kredytowanie krajowych 

przedsiębiorstw i gospodarstw domowych a nie pośrednictwo w międzynarodowym transferze 

kapitału. Należy zaznaczyć, ze stanowisko takie nie oznacza opowiedzenia się za wprowadzeniem 

istotnych ograniczeń w przepływie kapitału. Oznacza to jednak, że przepływy realizowane za 

pośrednictwem bilansów krajowych banków powinny być zdyscyplinowane konserwatywnymi 

kryteriami ostrożnościowymi, tak  by ryzyko związane z tymi przepływami nie przenosiło się w całości  

na banki krajowe i nie rodziło poprzez swoją skalę  nawet pośrednio ryzyka fiskalnego. 

3. Relacja kredytu dla sektora pozarządowego do PKB nie powinna przekraczać 100% 

 
Doświadczenia światowego kryzysu finansowego, rozpoczętego w 2008 roku uświadomiły 

ekonomistom i politykom, że systemy finansowe niektórych krajów są zbyt duże w stosunku do 

rozmiarów gospodarek. Nastąpiło przypomnienie formułowanych już wcześniej przez niektórych 

ekonomistów poglądów, że po przekroczeniu pewnych rozmiarów dalszy wzrost sektora finansowego 

może mieć negatywny wpływ na rozwój gospodarki. Z podsumowania wyników badań 

statystycznych, przedstawionych w studium opublikowanym przez Międzynarodowy Fundusz 

Walutowy można wnioskować, że wpływ sektora finansowego na wzrost gospodarczy zmienia się 

zasadniczo wraz ze wzrostem relacji kredytu dla sektora prywatnego do PKB26/. Gdy relacja ta jest 

bardzo niska, nie ma statystycznie istotnego wpływu na wzrost gospodarczy, natomiast gdy kształtuje 

się w granicach 30-70% jej wielkość ma wyraźny pozytywny wpływ na wzrost gospodarczy. Po 

osiągnięciu przez wspomnianą relację poziomu 70%, korzyści z dalszego jej wzrostu przestają być 

zauważalne. Natomiast po przekroczeniu granicy 100%, dalszy wzrost relacji  kredytu dla sektora 

prywatnego do PKB ma już wyraźnie negatywny wpływ na wzrost gospodarczy. 

 

Wspominania relacja kredytu dla sektora prywatnego do PKB w Polsce w latach 2007-2011 wzrosła z 

30% do 50%27/. Można więc sądzić, że obecnie wzrost relacji kredytu dla sektora prywatnego do PKB 

w Polsce może mieć jeszcze pozytywny wpływ na wzrost gospodarczy. Jednakże trzeba podkreślić, że 

relacja ta zbliża się szybko do poziomu, przy którym sam jej wzrost nie będzie już prawdopodobnie 

miał pozytywnego wpływu na wzrost gospodarczy.  

                                                           
26

/ Jean-Louis Arcand, Enrico Berkes and Ugo Panizza,“Too Much Finance?”,  International Monetary Fund, IMF 
Working Paper no WP/12/161, [Washington] June 2012. 
27

 / Obliczenia własne na podstawie danych NBP i GUS. Określenie sektor prywatny oznacza tu gospodarstwa 
domowe i firmy niewchodzące w skład sektora finansów publicznych (a więc również firmy kontrolowane przez 
Skarb Państwa). Warto zwrócić uwagę, że w bazie danych Banku Światowego relacja ta przedstawiana jest na 
wyższym poziomie: w latach 2007-2011 wzrosła z 46% do 66%. 
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Istotna jest jednak nie tylko całkowita wielkość kredytu dla sektora prywatnego, lecz również jego 

struktura. Niektóre badania wskazują na pozytywną korelację między kredytem dla przedsiębiorstw i 

wzrostem gospodarczym oraz brak takiej korelacji w przypadku kredytu dla gospodarstw 

domowych28/. 

 

Rozmiary sektora bankowego powinny być monitorowane i kontrolowane, gdyż wraz ze wzrostem 

sektora bankowego rośnie ryzyko fiskalne, związane z obowiązkiem zapewnienia stabilności banków, 

a jednocześnie wzrost sektora bankowego powyżej pewnych rozmiarów zaczyna negatywnie 

oddziaływać na wzrost gospodarki. Wzrost relacji kredytu dla sektora pozarządowego do PKB 

powyżej 70% powinien stać się sygnałem ostrzegawczym dla władz regulacyjnych, zaś zbliżenie się do 

100% powinno uruchomić już bardzo zdecydowane działania systemowe przy pomocy instrumentów 

makroekonomicznych, makro-ostrożnościowych oraz rozwiązań instytucjonalnych, aby powstrzymać 

dalszy wzrost relacji kredytu do PKB. 

 
4. Relacja kredyty/depozyty powinna kształtować się poniżej 100% 

 
Kredyt banków krajowych powinien być finansowany krajowymi depozytami, stąd relacja 

kredyty/depozyty powinna być poniżej 100%. 

 
5. Gospodarstwa domowe powinny być kredytowane tylko przez banki krajowe i w lokalnej walucie 

Kredyty walutowe dla gospodarstw domowych przy dużej skali stwarzają bardzo wysokie ryzyko 

makroekonomiczne i podważają skuteczność polityki monetarnej.29/  

Przedsiębiorstwa powinny mieć możliwość kredytowania się zarówno w kraju jak i za granicą, przy 

czym stan i struktura ich zadłużenia powinny być monitorowane. 

 
6. Działalność inwestycyjna banków na własny rachunek powinna być odseparowana od działalności 

depozytowo kredytowej 

Według powszechnej opinii, usunięcie podziału bankowości depozytowo-kredytowej i bankowości 

inwestycyjnej w USA poprzez ostateczne uchylenie w 1999 r. Glass-Steagall Act z 1933 roku 

przyczyniło się do wybuchu kryzysu finansowego niespełna 10 lat później. Obecnie w USA, Wielkiej 

Brytanii oraz w Unii Europejskiej wdrażane, przygotowywane lub dyskutowane są rozwiązania, 

mające przywrócić jakąś formę separacji tych rodzajów działalności, aby uniemożliwić angażowanie 

gwarantowanych przez państwo depozytów w ryzykowne operacje spekulacyjne30/.  

                                                           
28

 / Na podstawie danych z 45 krajów w okresie 1994-2005. Por. Thorsten Beck, Berrak Buyukkarabacak, Felix 
Rioja and Neven Valev, “Who Gets the Credit? And Does It Matter? Household vs. Firm Lending across 
Countries”, The World Bank, Policy Research Working Paper 4661, July 2008. 
29

/ Stefan Kawalec i Andrzej  Sławiński, „Kredyty walutowe mogą szkodzić”, Gazeta Wyborcza, 5 sierpnia 2010 r.   
30

/ W USA rozwiązanie takie określone jest na podstawie tzw. Volcker Rule - będącej obecnie w procesie 
implementacji – stanowiącej część ustawy Dodda-Franka z 2010 roku. W Wielkiej Brytanii rekomendacje 
dotyczące tzw. odseparowania (ring-fencing) działalności depozytowo-kredytowej w ramach grup finansowych 
przedstawiła powołana przez rząd niezależna komisja pod kierunkiem Johna Vickersa w raporcie z września 
2011 r. W Unii Europejskiej rekomendacje w omawianym obszarze zostały przygotowane przez komisję 
ekspertów pod przewodnictwem Erkki Liikanena - Gubernatora Banku Finlandii - powołaną przez komisarza 
Michela Barnier. 
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7. Postulowana struktura własnościowa banków 

 
Poniżej, w Tabeli 3, przedstawiamy propozycje, dotyczące struktury sektora bankowego, do której 

należy dążyć w perspektywie najbliższych 10 lat. 

 

Tabela 3. Docelowa struktura sektora bankowego w perspektywie 10 lat 

Grupa banków 
Udział w aktywach sektora bankowego 

Obecnie Docelowo 

Banki zależne od zagranicznych grup bankowych 69% 30-35% 

Banki zależne pośrednio lub bezpośrednio od Skarbu Państwa 
(obecnie: BGK, PKO BP, BOŚ i Bank Pocztowy)*/ 

20% do 25% 

Banki o rozproszonej strukturze akcjonariatu kontrolowane 
przez inwestorów instytucjonalnych i zabezpieczone przed 
przejęciem przez inwestora strategicznego przez specjalne 
zapisy statutowe 

0% 30% 

Inne banki kontrolowane przez inwestorów prywatnych 5% 4-12% 

Banki spółdzielcze 6% 6-8% 

*/ Zakładamy, że BGK pozostanie bankiem państwowym, PKO BP SA i Bank Pocztowy SA pozostaną w 
obszarze pośredniej kontroli Skarbu Państwa, natomiast BOŚ SA zostanie sprywatyzowany. 
Przyjmujemy, że znaczący wzrost udziału tej grupy banków, mimo wyjścia z niej BOŚ SA, może być 
wynikiem wzrostu organicznego pozostałych trzech banków, a przede wszystkim dużego wzrostu Banku 
Pocztowego w wyniku wykorzystania potencjału współpracy z Pocztą Polską. 

 

8. Ograniczenia koncentracji 

Po wybuchu w 2008 roku światowego kryzysu finansowego powszechne uświadomiono sobie ryzyko 

systemowe, jakie stwarza nadmierna koncentracja w sektorze bankowym i istnienie instytucji 

finansowych „zbyt dużych by upaść”. Efektem tego było m.in. sformułowanie w dyskusji publicznej w 

Polsce postulatu, by regulatorzy nie dopuszczali do tego, by największe banki w polskim sektorze 

bankowym zwiększały swój udział w rynku w drodze przejmowania konkurentów31/. Postulat ten 

zbieżny jest np. z regulacjami, obowiązującymi w USA. Amerykański Riegle-Neal Interstate Banking 

and Branching Efficiency Act z 1994, nie pozwala na zwiększenie udziałów w rynku depozytów 

powyżej 10% poprzez fuzję (zezwalając jednocześnie na wzrost organiczny powyżej tego limitu). Dwa 

największe polskie banki PKO BP SA i Bank Pekao SA mają udziały w rynku depozytów znacznie 

przekraczające 10%. Przy tak dużym obecnym udziale w rynku depozytów, regulatorzy nie powinni 

dopuszczać jakiegokolwiek wzrostu tego udziału w drodze przejęcia. Pożądane jest wprowadzenie 

takiej zasady jako regulacji ustawowej. 

 

                                                                                                                                                                                     
 
31

/ Por. Stefan Kawalec, „Udomowić banki”, Gazeta Wyborcza, 7 listopada 2011 r.  
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VII. Możliwe scenariusze przekształcenia banku zależnego od 

zagranicznej grupy bankowej w bank kontrolowany lokalnie  
 

Możliwe są różne drogi przekształcenia banku należącego do zagranicznej grupy bankowej w 

bank kontrolowany lokalnie o rozdrobnionej strukturze własności. Kilka takich możliwości 

przedstawiamy w niniejszym podrozdziale. W następnym rozdziale przedstawiamy bardziej 

szczegółowo jeden z możliwych scenariuszy takiego przekształcenia. 

Przykładowe scenariusze przekształcenia banku należącego do zagranicznej grupy bankowej w bank 

kontrolowany lokalnie o prywatnym rozproszonym akcjonariacie:  

1) Przekształcenie dokonane przez wycofującego się inwestora strategicznego, który sprzedaje swój 

udział przez GPW i nabywcami akcji zostają inwestorzy nieposiadający zgody regulatorów na 

przekroczenie progu 10% akcji. 

W tym wariancie motywem działania inwestora strategicznego może być potrzeba sprzedaży 

posiadanego pakietu kontrolnego, a jednocześnie brak możliwości znalezienia inwestora 

strategicznego akceptowanego przez polskich regulatorów. W przypadku klarownej i 

konsekwentnej polityki regulatorów, inwestor strategiczny przed sprzedażą akcji może 

przeprowadzić zmianę statutu, wprowadzającą ograniczenie prawa głosu jednego akcjonariusza 

do 10%, z którego to ograniczenia wycofujący się inwestor strategiczny byłby wyłączony do 

momentu wyjścia z inwestycji. Realizacja takiego scenariusza wymagałaby czytelnych i 

zdecydowanych działań nadzorczych, gdyż wprowadzenie takiej zmiany statutowej 

prawdopodobnie miałoby negatywny wpływ na rynkową wycenę wartości akcji, będących w 

posiadaniu inwestora strategicznego. 

2) Kupno pakietu kontrolnego przez inwestora lub grupę inwestorów i zagwarantowanie przez 

nabywcę, że przejęty bank zostanie przekształcony w stabilny bank kontrolowany lokalnie 

poprzez m.in. wprowadzenie do statutu banku zapisu, ograniczającego maksymalną liczbę głosów 

jednego akcjonariusza (lub grupy akcjonariuszy powiązanych) do 10% głosów na walnym 

zgromadzeniu. Ograniczenie to może przez określony czas nie dotyczyć inwestora 

przekształcającego bank w bank kontrolowany lokalnie.  

 

3) Kupno banku, z którego wycofuje się inwestor strategiczny, przez inny bank krajowy (Bank 

Przekształcający), który zagwarantuje, że po transakcji i fuzji połączony bank przybierze formę 

banku kontrolowanego lokalnie z rozdrobnionym akcjonariatem, poprzez m.in. wprowadzenie 

wspomnianego ograniczenia, dotyczącego maksymalnej liczby głosów jednego akcjonariusza.  

 Zakładamy, że w celu dokonania akwizycji Bank Przekształcający będzie musiał podnieść 

kapitał, emitując akcje dla inwestorów poprzez GPW.  

 Bank Przekształcający może być w punkcie wyjścia bankiem prywatnym lub bankiem 

kontrolowanym przez Skarb Państwa, przy czym, dla powodzenia emisji akcji, bank ten musi 

posiadać kierownictwo złożone z menadżerów, których kwalifikacje i doświadczenie będą 

wiarygodne dla inwestorów. 

 W przypadku, gdy Bank Przekształcający byłby bankiem prywatnym, inwestor kontrolujący 

ten bank mógłby być przez określony okres wyłączony z ograniczenia liczby głosów, jakie 
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zostanie wprowadzone w statucie (przy czym w praktyce, ze względu na zwiększenie kapitału 

Banku Przekształcającego oraz fuzję, udział inwestora początkowo kontrolującego Bank 

Przekształcający po transakcji będzie znacznie zredukowany). 

 W przypadku, gdy Bank Przekształcający byłby bankiem kontrolowanym pośrednio lub 

bezpośrednio przez Skarb Państwa, należy zapewnić, że po transakcji udział Skarbu Państwa 

zostanie zredukowany tak, by wykluczyć możliwość, że połączony bank pozostanie pod 

kontrolą Skarbu Państwa. 

 

4) Zakup banku na okres przejściowy przez podmiot publiczny (Wehikuł Pomostowy), pełniący 

funkcję nabywcy pomostowego, który następnie sprzeda bank w formule rozdrobnionej, po 

dokonaniu zmian w statucie, ograniczających możliwość koncentracji akcjonariatu. Możliwości i 

ryzyka związane z utworzeniem i działaniem Wehikułu Pomostowego omawiamy w rozdziale XI. 

 

VIII. Scenariusz „udomowienia” banku przez rozproszony kapitał 

prywatny 
 

 
Poniżej prezentujemy scenariusz, w  którym zakup banku dokonywany jest przez grupę inwestorów 

(Syndykat), złożoną z inwestora wiodącego (Inwestor Wiodący) oraz inwestorów portfelowych 

(Inwestorzy Portfelowi). Inwestor Wiodący działałby jako reprezentant Syndykatu, dokonując badania 

nabywanego banku oraz prowadząc negocjacje ze sprzedającym oraz uzgodnienia z organami 

regulacyjnymi. W roli Inwestora Wiodącego mógłby występować jeden podmiot lub funkcje te 

mogłyby wykonywać wspólnie dwa lub trzy podmioty. 

 

1. Założenia i główne elementy transakcji 
 

1) Zagraniczna grupa bankowa chce sprzedać swój bank zależny w Polsce (Bank) w celu poprawy 

swojego współczynnika kapitałowego. 

2) Sprzedaż pakietu kontrolnego nowemu inwestorowi strategicznemu jest niemożliwa, ponieważ 

brak jest chętnych nabywców lub nabywcy tacy nie są akceptowani przez polskie władze 

regulacyjne. 

3) Grupa inwestorów finansowych postanawia wykorzystać okazję, że nie musi konkurować z 

potencjalnymi inwestorami, gotowymi zapłacić premię za uzyskanie strategicznej kontroli nad 

Bankiem. Grupa ta tworzy Syndykat, aby w jednej transakcji kupić cały pakiet akcji posiadany 

przez zagranicznego inwestora strategicznego i przekształcić Bank w bank pod krajową kontrolą. 

4) Stabilność „krajowej kontroli” można zapewnić poprzez wprowadzenie w statucie Banku zapisów, 

uniemożliwiających pojedynczemu inwestorowi uzyskanie kontroli nad Bankiem. Zapisy takie 

mogą w szczególności obejmować ograniczenia prawa głosu jednego akcjonariusza do maksimum 

10% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Jednakże, dla umożliwienia działania Inwestora 

Wiodącego, celowe może być wyłączenie go z ograniczeń, dotyczących liczby głosów przez 

określony czas. 
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5) Docelowa struktura własnościowa oraz docelowe zasady powoływania i funkcjonowania organów 

Banku powinny być ustalone w konsultacji z KNF i wymagać aprobaty KNF.  

6) Problemem wymagającym rozwiązania w przypadku wykupywania udziału zagranicznego 

inwestora strategicznego przez grupę inwestorów finansowych jest kwestia zastąpienia 

finansowania pochodzącego z wycofującego się banku-matki (kwestię tę omawiamy szerzej w 

rozdziale IX). Inwestorzy odkupujący udział od inwestora strategicznego powinni, z udziałem KNF, 

ustalić z ustępującym inwestorem strategicznym ścieżkę wycofywania finansowania dłużnego, 

dostarczanego przez tego inwestora. Aby nie dopuścić do powstania luki w pasywach banku w 

wyniku wycofywania środków przez ustępującego inwestora strategicznego, konieczne może być 

ograniczenie tempa wzrostu aktywów i bardziej aktywny rozwój bazy depozytowej. W tych 

okolicznościach NBP powinien rozważyć udostępnienie wsparcia, które przez pewien czas 

mogłoby pokrywać określone ryzyka występujące po stronie pasywów Banku. Na przykład, NBP 

mógłby dostarczyć kredyt refinansowy dla Banku lub linie SWAP-owe, aby zastąpić finansowanie 

wycofywane przez ustępującego inwestora strategicznego. NBP mógłby także zapewnić wsparcie 

płynnościowe w przypadku, gdyby po transakcji nastąpił odpływ depozytów z Banku. 

7) Można rozważyć udział w transakcji Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR), który 

może wystąpić jako nabywca udziału kapitałowego lub dostarczyciel finansowania i płynności dla 

Banku, aby pomóc w zastąpieniu finansowania, dostarczanego przez wychodzącego inwestora 

strategicznego. EBOiR mógłby również pełnić aktywną rolę w strukturze zarządzania Banku przez 

określony okres, co byłoby dodatkowym czynnikiem stabilizującym Bank w okresie kształtowania 

się nowej struktury zarządzania i nadzoru.  

8) Przygotowanie i przeprowadzenie takiej transakcji wymaga aktywnego zaangażowania 

Wiodącego Inwestora (którego rolę bardziej szczegółowo przedstawiamy poniżej). Taki inwestor, 

aby podjąć skuteczne działania, powinien uzyskać jakąś formę „miękkiego” wsparcia ze strony 

KNF, którego wyrazem mógłby być list warunkowo akceptujący starania Inwestora Wiodącego. 

9) Należy mieć na uwadze, że Inwestor Wiodący nabywa mniejszościowy pakiet w Banku, kierując 

się nie motywami strategicznymi, lecz perspektywą dochodów finansowych, jakie uzyska 

sprzedając swoje akcje na GPW, po upływie uzgodnionego minimalnego okresu inwestycji.  

10) Po zamknięciu transakcji, Inwestorzy Portfelowi powinni mieć swobodę sprzedaży akcji na GPW, 

mając przy tym świadomość, że nie będą mogli liczyć na uzyskanie premii poprzez sprzedaż akcji 

podmiotowi zainteresowanemu przejęciem kontroli nad Bankiem, gdyż przejęcie takiej kontroli 

będzie wykluczone przez zapisy statutowe lub politykę władz nadzorczych.  

 

2. Skład grupy inwestorów 
 

1) Byłoby pożądane, aby w skład Syndykatu wchodzili zarówno polscy jak i zagraniczni inwestorzy. 

Im większy będzie udział inwestorów zagranicznych w Syndykacie, tym mniejszy będzie odpływ 

kapitału z Polski w wyniku transakcji. Udział polskich inwestorów jest istotny ze względu na cel, 

jakim jest zapewnienie „krajowej kontroli nad Bankiem”, a także dlatego, że zaangażowanie 

lokalnych inwestorów instytucjonalnych będzie czynnikiem zwiększającym wiarygodność 

transakcji i obniżającym ryzyko w oczach zagranicznych inwestorów portfelowych. Łączny udział 

zagranicznych inwestorów w akcjonariacie Banku w granicach 50% lub nawet nieco więcej nie 

powinien być postrzegany jako będący w sprzeczności z zachowaniem krajowej kontroli.  
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2) Jest prawdopodobne, że Syndykat liczyłby 10-50 inwestorów, przy czym każdy z Inwestorów 

Portfelowych nabywałby pakiet akcji w granicach 1-10%, a Inwestor Wiodący objąłby pakiet w 

granicach 10-20%.   

3) Przy konstruowaniu i realizacji transakcji uwzględnione muszą być prawa obecnych już w 

akcjonariacie Banku mniejszościowych akcjonariuszy. Transakcja w większości przypadków 

spowoduje konieczność ogłoszenia wezwania, gdyż członkowie Syndykatu będą traktowani jako 

działający w porozumieniu (ich udziały będą musiały być w takim przypadku zsumowane). 

Zakładamy, że po wykupieniu przez Syndykat udziału inwestora strategicznego oraz zakupie akcji 

w wyniku wezwania, co najmniej część obecnych inwestorów mniejszościowych pozostanie 

akcjonariuszami Banku. Bank pozostanie spółką publiczną notowaną na GPW. 

4) W skład Syndykatu wchodzić mogą:  

 Polscy inwestorzy instytucjonalni, tacy jak OFE, fundusze inwestycyjne, firmy 

ubezpieczeniowe, a także duże firmy przemysłowe, dysponujące znacznymi zasobami 

gotówki.  

 Zagraniczni inwestorzy portfelowi, tacy jak fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne  

i firmy private equity. 

5) Członkowie Syndykatu, obejmujący znaczące pakiety akcji będą prawdopodobnie chcieli uzyskać 

reprezentację w Radzie Nadzorczej Banku. 

6) Biorąc pod uwagę potencjał aktywów krajowych inwestorów portfelowych, sądzimy, że ich udział 

w transakcji przekroczyć może znacznie kwotę 4 mld zł. Trzeba zaznaczyć, że skłonność krajowych 

inwestorów do zaangażowania w transakcję zależeć będzie w znacznym stopniu od siły 

finansowej i reputacji Inwestora Wiodącego. 

7) Istotną rolę w grupie krajowych inwestorów portfelowych pełnić mogą OFE. Z uwagi na swój 

potencjał finansowy oraz trwałą i powszechnie dostrzeganą rolę aktywnego lokalnego inwestora 

giełdowego, mogą one odegrać rolę „uwiarygodniającego” transakcję w oczach zagranicznych 

inwestorów portfelowych oraz lokalnych inwestorów detalicznych. Obecnie, reguły oceny 

efektywności OFE nie promują bardziej radykalnych decyzji inwestycyjnych z uwagi na wzajemny 

benchmarking, powodując swoisty „efekt stadny” w tej grupie inwestorów. Można by oczekiwać, 

że decyzje o partycypacji jednego lub dwóch większych OFE w transakcji skłaniałyby do 

podobnych zachowań pozostałe fundusze. Nie należy się spodziewać jednak by OFE chciały i 

mogły pełnić rolę Inwestora Wiodącego. 

 

 

3. Inwestor Wiodący 
 

Inwestor Wiodący powinien mieć doświadczenie w inwestycjach w sektorze finansowym. 

Powinien dysponować własnymi zasobami kapitałowymi oraz umiejętnością 

pozyskiwania współpartnerów do inwestycji. Powinien przy tym być zdolny do 

prowadzenia negocjacji ze sprzedającym oraz władzami regulacyjnymi. Inwestor Wiodący 

powinien wykonać następujące zadania: 

 

1) Wycena Banku i identyfikacja głównych możliwości zwiększenia dochodów, a także potencjalnych 

trudności związanych z przejmowaniem własności od wycofującego się inwestora strategicznego. 
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2) Przygotowanie propozycji struktury własnościowej Banku po transakcji i rozwiązań, 

zapewniających długoterminowe utrzymanie krajowej kontroli. 

3) Zidentyfikowanie potencjalnych współinwestorów i zorganizowanie Syndykatu, którego każdy 

członek zadeklaruje gotowość objęcia określonych pakietów akcji (w granicach od 1 do 10% akcji 

Banku). 

4) Ewentualnie, zwrócenie się do EBOiR o wsparcie inwestycji oraz uzgodnienie charakteru i zakresu 

jego uczestnictwa. 

5) Ocena przydatności członków zarządu Banku. Jeśli zmiana kierownictwa Banku zostanie uznana 

za niezbędną, Inwestor Wiodący powinien zidentyfikować kandydata na stanowisko Prezesa 

Zarządu i wspólnie z tym kandydatem przygotować propozycję składu Zarządu. 

6) Uzgodnienie z NBP możliwości zapewnienia linii płynnościowych (np. kredyt refinansowy dla 

Banku zabezpieczony na wyodrębnionej części portfela kredytowego, linie SWAP-owe), 

umożliwiających zastąpienie finansowania wycofywanego przez ustępującego inwestora 

strategicznego na warunkach, które nie miałyby charakteru restrykcyjnego. 

7) Konsultacje z KNF w celu określenia struktury zarządczej, sprzyjającej stabilności Banku oraz 

potwierdzenia, że proponowany mechanizm zapewnienia trwałości krajowej kontroli i cała 

transakcja są akceptowalne dla nadzoru. 

8) Przygotowanie i złożenie w imieniu Syndykatu niewiążącej oferty zakupu całego pakietu akcji od 

ustępującego inwestora strategicznego. 

9) Negocjacje ze sprzedającym i finalizacja transakcji.  

10) Wprowadzenie wraz z pozostałymi członkami Syndykatu uzgodnionych zmian w statucie  

i w składzie organów Banku. 

11) Pełnienie aktywnej roli w nadzorze właścicielskim poprzez odpowiednią reprezentację w Radzie 

Nadzorczej, w skład której wchodzić powinni również reprezentanci innych znaczących członków 

Syndykatu oraz niezależni członkowie Rady Nadzorczej. 

12) Utrzymywanie udziału w akcjonariacie Banku przez czas nie krótszy niż uzgodniony minimalny 

okres inwestycji (rzędu 3 - 5 lat), z możliwością wcześniejszego wyjścia z inwestycji za zgodą KNF. 

 

W roli Inwestora Wiodącego wystąpić może jeden podmiot bądź też rola ta może być wypełniana 

wspólnie przez dwa lub trzy podmioty. Sądzimy, że potencjalnymi kandydatami do występowania w 

roli Inwestorów Wiodących (lub Współinwestorów Wiodących) mogliby być krajowi inwestorzy 

instytucjonalni oraz międzynarodowe firmy private equity.  

 

IX. Problem zastąpienia finasowania dostarczanego przez 

wycofującego się inwestora strategicznego  
 
 
Problemem, który musi zostać rozwiązany w przypadku wykupywania udziału zagranicznego 

inwestora strategicznego przez grupę inwestorów finansowych, jest zastąpienie finansowania 

pochodzącego z wycofującego się banku-matki. Dane o skali tego problemu w grupie 10 największych 

banków w Polsce przedstawia Tabela 4, poniżej. 
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Tabela 4. Finansowanie dłużne dostarczone przez zagraniczne banki-matki  
(10 największych banków w Polsce pod względem wartości należności od klientów na koniec 2011 r.) 

Bank 

30 września 2011 30 września 2012 
Zmiana w okresie 

30.09.2011-30.09.2012 

Mld zł 
Jako % portfela 
kredytowego  

Mld zł 
Jako % portfela 
kredytowego  

Mld zł 
Jako % portfela 
kredytowego 

PKO BP Nie dotyczy 

Pekao SA 2,6 3% 3,0 3% 0,4 0 p. proc. 

BRE               28,8 45% 21,5 31% -7,2 -13 p. proc. 

ING BŚ 3,4 9% 3,0 6% -0,4 -3 p. proc. 

Millennium 0,0 0% 0,2 1% 0,2 1 p. proc. 

GetinNoble  Nie dotyczy 

BZ WBK 0,2 0% 0,0 0% -0,1 0 p. proc. 

Kredyt 
Bank 

12,2 41% 6,5 22% -5,7 -19 p. proc. 

BPH 17,1 58% 15,5 60% -1,6 2 p. proc. 

Nordea 17,5 67% 18,1 67% 0,6 0 p. proc. 

Razem 81,8 nie dotyczy 68,0 nie dotyczy -13,9 nie dotyczy 

Źródło: Sprawozdania finansowe banków.  

 
Oprócz kredytów, pożyczek i złożonych depozytów, niektóre banki korzystają ze stałych linii SWAP-ów 

walutowych, co umożliwia im finasowanie portfela kredytów walutowych depozytami złotowymi.  

Przejęcie kontroli nad bankami bez zagwarantowania finansowania, pochodzącego do tej pory  

z banków-matek, skutkowałoby pogorszeniem płynności polskiego sektora bankowego, a w 

niektórych przypadkach faktycznie mogłoby uniemożliwić kontynuowanie działalności przez bank.  

W przypadku, gdy miejsce ustępującego inwestora strategicznego zajmują inwestorzy portfelowi,  
z których żaden nie obejmuje udziału kontrolnego, nie można oczekiwać, że będą oni skłonni i zdolni 
do dostarczenia finansowania dłużnego dla banku.  
 
Trzy sposoby rozwiązania problemu finansowania: 
 
1. Dotychczasowy inwestor odpowiada za finansowanie banku do chwili wygaśnięcia portfela 

kredytów, które zostały udzielone do momentu zmiany właściciela banku.  
 
Posunięcie takie jest usprawiedliwione długoterminowymi gwarancjami zapewnienia stabilności 
działania danej instytucji, jakie składali wobec nadzoru inwestorzy w momencie przejmowania 
kontroli nad polskimi bankami. Rozwiązanie to mogłoby być połączone z przekazaniem portfela 
kredytowego na bilans byłego banku-matki, z pozostawieniem administracji portfela w rękach byłej 
córki. 
 
Wady rozwiązania: 

 Może być bardzo niekorzystne z punktu widzenia współczynników kapitałowych spółek 
matek, co będzie zjawiskiem bardzo przez nie niepożądanym (i dodatkowo podwyższającym 
cenę sprzedaży banku). 
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 Przeniesienie portfela kredytowego na bilans matki może być bardzo skomplikowane, trudne 
do przeprowadzenia i zarządzania ze względu na ryzyko niedostatecznej kontroli w procesie 
późniejszej obsługi i administracji portfela. 
 

2. Dotychczasowy inwestor dostarcza finansowania w terminach umownych 
 
Wg KNF ok. 50-60% finansowania hurtowego ma termin zapadalności poniżej jednego roku. 
Oznaczałoby to konieczność przyspieszonego dostosowania bilansu banku poprzez ograniczenie 
wzrostu (lub wręcz redukcję) aktywów oraz intensyfikację pozyskiwania depozytów.  
Wady rozwiązania: 

 Okresowy bardzo negatywny wpływ na wyniki banku. 

 Może spowodować „wojnę depozytową”, oznaczającą znaczny wzrost marż depozytowych na 
rynku. 
 

3. Zastąpienie finansowania od dotychczasowego inwestora przez kredyt refinansowy, udzielony 
bankowi w momentach zapadania finasowania od byłego banku-matki.  

 
W tym celu bank mógłby skorzystać z kredytu refinansowego NBP, udzielonego pod zastaw portfela 

kredytowego. Rozwiązanie, polegające na dokonywaniu przelewu wierzytelności kredytowych na 

zabezpieczenie operacji zasilających przez bank centralny było stosowane przez Deutsche 

Bundesbank. NBP musiałby określić warunki, jakie musi spełniać wierzytelność wykorzystana jako 

zabezpieczenie. Możliwe jest dwojakie podejście do oceny jakości kredytowej wierzytelności: 

 Opracowanie i zastosowanie przez NBP własnego systemu oceny ryzyka kredytowego – 

przykładowo Bundesbank posiada własny system oceny ryzyka kredytowego dla 

wierzytelności z tytułu kredytów dla przedsiębiorstw oraz osób fizycznych, prowadzących 

działalność gospodarczą. 

 Wykorzystywanie ocen nadanych wierzytelnościom przez banki, udzielające kredytu – wtedy 

wskazane byłoby dokonywanie przez NBP/KNF corocznych weryfikacji metod oceny jakości 

kredytowej wierzytelności (podejście rekomendowane ze względu na brak czasu na 

opracowanie i przetestowanie własnego systemu oceny ryzyka kredytowego). 

Kredyt refinansowy powinien być udzielony w takiej samej walucie, jak dotychczasowe finansowanie, 

dostarczone przez spółkę matkę lub jego struktura walutowa powinna odpowiadać strukturze 

walutowej, finansowanego z niego portfela kredytowego. Kredyt refinansowy powinien być udzielony 

na warunkach, które nie miałyby charakteru restrykcyjnego. 

 

Zalety rozwiązania: 

 Brak niebezpiecznych napięć w bilansie przejmowanego banku. 

 Rozwiązanie nie powoduje wojny depozytowej. 

 

Wady rozwiązania: 

 W przypadku niektórych banków mogłoby to oznaczać uzależnienie bardzo dużej części 

bilansu banku od kredytu refinansowego. 

 

Wnioski 

 

Duże uzależnienie niektórych banków od kredytów udzielanych przez banki-matki świadczy o 

niezdrowych relacjach bilansowych. Problemy z finasowaniem banku w przypadku zmiany odejścia 
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inwestora strategicznego są tylko jednym z problemów, jakie taki model biznesowy stwarza na 

poziomie pojedynczego banku i całej gospodarki32/. Dlatego naszym zdaniem regulatorzy powinni 

dążyć do stopniowego zaniku takiego modelu biznesowego. Wyjście inwestora strategicznego może 

być potraktowane jako okazja do przyspieszonej naprawy niezdrowych relacji bilansowych, jednakże 

należy to przeprowadzić w taki sposób, aby nie tworzyć nadmiernych napięć, prowadzących do wojny 

depozytowej. 

 

Inwestorzy, odkupujący udział od inwestora strategicznego, powinni z udziałem KNF ustalić z 

ustępującym inwestorem strategicznym ścieżkę wycofywania finansowania dłużnego, dostarczanego 

przez tego inwestora, która niekoniecznie musi odpowiadać obowiązującym terminom umownym. 

Powołując się na wcześniejsze zobowiązania ustępującego inwestora, a także na klasyfikację tego 

finasowania w raportach płynnościowych banku, KNF może zgłosić oczekiwania przedłużenia części 

finansowania o określony okres.  

 

Rozłożenie wycofywania finasowania przez ustępującego inwestora strategicznego na okres kilku lat 

może pozwolić bankowi dokonać restrukturyzacji bilansu poprzez ograniczenie tempa wzrostu 

aktywów i bardziej aktywny rozwój bazy depozytowej i zapobiec w ten sposób powstaniu luki w 

pasywach lub ograniczyć skalę tej luki. O możliwościach w zakresie takiej restrukturyzacji bilansu 

świadczą dane dotyczące Kredyt Banku SA i BRE Banku SA przedstawione powyżej w Tabeli 4. Oba te 

banki, w okresie 12 miesięcy od końca września 2011 do końca września 2012, istotnie ograniczyły 

swoje uzależnienie od finansowania od banków-matek. Warto jednak zwrócić uwagę, że:  

a) zbyt szybkie tempo restrukturyzacji bilansu będzie czynnikiem stymulującym wojnę 

depozytową w sektorze bankowym; 

b) zastępowanie depozytami złotowymi kredytów od banku-matki finansujących portfel 

walutowych kredytów hipotecznych spowoduje narażenie banku na ryzyko kosztu i 

dostępności operacji SWAP-ów walutowych.  

Dlatego, w przypadku wycofywania finansowania udzielonego przez ustępującego inwestora 

strategicznego, zasadne może być wsparcie planowanej restrukturyzacji bilansu banku przez NBP 

poprzez: 

1) zastąpienie części wycofywanego finansowania przez kredyt refinansowy NBP zabezpieczony na 

portfelu kredytowym; 

2) zaoferowanie przez NBP linii SWAP-ów walutowych ułatwiających bankowi finasowanie 

istniejącego portfela kredytów walutowych depozytami złotowymi  (w tym również zastąpienie 

linii SWAP-owych wycofywanych przez ustępującego inwestora strategicznego). 

 

 

                                                           
32

/ Por. np. Stefan Kawalec i Andrzej Sławiński, „Kredyty walutowe mogą szkodzić”, Gazeta Wyborcza,  
5 sierpnia 2010 r. 
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X. Ocena kosztów i korzyści  alternatywnego modelu wykupu 

polskich spółek zależnych banków zagranicznych, opartego na 

zaangażowaniu dużych przedsiębiorstw, w których Skarb 

Państwa ma istotne pakiety akcji  
 

Największe polskie spółki kontrolowane przez Skarb Państwa z sektora niefinansowego, takie jak 

KGHM, PGE, Tauron, Enea, Energa, PKN ORLEN czy PGNiG dysponują dużym kapitałem i potencjałem 

finansowym, czego odbiciem jest duża wartość dywidend, pobieranych od tych spółek przez Skarb 

Państwa. Spółki te, a co najmniej niektóre z nich, mogłyby teoretycznie zaangażować się w wykup 

działających w Polsce banków kontrolowanych przez zagraniczne grupy bankowe. Trzeba jednak 

zwrócić uwagę, że wszystkie te spółki, stoją przed poważnymi wyzwaniami strategicznymi w swoich 

głównych obszarach działalności i mają przed sobą wieloletnie programy inwestycyjne, dla których 

nie są zapewnione źródła finasowania. Na sile finansowej tych spółek spoczywają w znacznej mierze 

plany realizacji strategicznych programów, związanych z modernizacją polskiej energetyki, a także 

rozwój eksploatacji gazu łupkowego oraz rozwój energetyki jądrowej. Jednocześnie spółki te nie mają 

know-how, pozwalającego im na ocenę perspektyw inwestycji w sektorze finansowym, ani też na 

pełnienie roli aktywnego inwestora, ponoszącego odpowiedzialność za zarządzanie bankiem. 

Dlatego naszym zdaniem nieroztropne byłoby postrzeganie wymienionych spółek jako potencjalnych 

inwestorów strategicznych lub choćby jako inwestorów, nabywających znaczne pakiety akcji z 

perspektywą długookresową.   

Wymienione spółki mogłyby natomiast wystąpić jako inwestorzy portfelowi, nabywający znaczne, 

nawet kwotowo, pakiety akcji, traktując takie inwestycje jako inwestycję portfelową, umożliwiającą 

czasowe zainwestowanie środków, które w przyszłości (po sprzedaży zakupionego pakietu akcji) 

zostaną wykorzystane na realizacje własnych programów inwestycyjnych. Warunkiem takiego 

zaangażowania jest istnienie innych wiodących inwestorów, którzy przyjmą bardziej aktywną rolę w 

ocenie warunków cenowych oferty, a następnie będą aktywnie uczestniczyć w nadzorze 

właścicielskim. Wspomniane niefinansowe spółki Skarbu Państwa mogą uczestniczyć w takiej 

transakcji, jeśli w danym momencie będą dysponować środkami płynnymi, które można 

zainwestować w średnim okresie oraz pod warunkiem utwierdzenia w przekonaniu o prawidłowości i 

atrakcyjności wyceny nabywanych pakietów akcji. W takim przypadku wspomniane spółki mogą w 

niektórych przypadkach dostarczyć istotną część kapitału potrzebnego na przeprowadzenie 

transakcji.   

Inaczej wygląda kwestia uczestnictwa w transakcjach udomowienia banków przez kontrolowane 

przez Skarb Państwa spółki sektora finansowego PKO BP SA oraz PZU SA. 

Udział PKO BP SA w udomowieniu uznać trzeba za niewskazany. Przejmowanie innych banków przez 

PKO BP SA prowadziłoby do wzrostu koncentracji i ryzyka systemowego w sektorze bankowym i 

regulatorzy nie powinni do tego dopuszczać (por. rozdział VI punkt 8. Ograniczenia koncentracji). 

Niewskazane byłoby również kupowanie znaczących pakietów akcji w bankach konkurencyjnych. 

PZU SA jest jedyną spółką Skarbu Państwa, która w poważnym zakresie mogłaby się zaangażować w 

proces udomowienia banków, występując w charakterze inwestora wiodącego przy przekształcaniu 
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banku należącego do zagranicznej grupy bankowej w bank kontrolowany lokalnie. PZU jest w stanie 

sprawować profesjonalny nadzór właścicielski nad bankiem, wykorzystując znajdujących się w tej 

Spółce menadżerów z doświadczeniem bankowym lub w razie potrzeby, pozyskując odpowiednie 

zasoby ludzkie. PZU SA posiada jednocześnie potencjał finansowy, pozwalający wesprzeć 

kontrolowany przez siebie bank w sytuacji awaryjnej. Zaangażowanie PZU SA w udomowienie banku 

powinno być połączone z opracowaniem średniookresowej strategii dla takiej inwestycji oraz zasad 

corporate governace, tak aby inwestycja PZU SA nie prowadziła do uczynienia z udamawianego 

banku na trwałe podmiotu zależnego od Skarbu Państwa. 

 

XI. Czy potrzebny jest wehikuł pomostowy, wykorzystujący środki 
publiczne do udomowienia banków? 

 

W dyskusjach na temat udomowienia banków, w których mieli okazje uczestniczyć autorzy 

niniejszego Raportu, wielokrotnie pojawiała się idea wykorzystania do udomowienia banków 

podmiotu (zwanego dalej w tekście „Wehikułem Pomostowym”), który wykorzystując środki 

publiczne, odkupowałaby banki od wycofujących się z Polski zagranicznych inwestorów 

strategicznych, a następnie sprzedawałby odkupione banki inwestorom prywatnym poprzez giełdę. 

W dyskusjach rozważano zarówno wariant wykorzystania jako Wehikułu Pomostowego istniejącej już 

instytucji, jak i wariant użycia do tego celu nowo utworzonej instytucji.  

W niniejszym rozdziale podejmujemy próbę opisania i krytycznej oceny koncepcji Wehikułu 

Pomostowego.  

 

1. Potencjalne cele wykorzystania Wehikułu Pomostowego 

 

Zwolennicy idei wykorzystania Wehikułu Pomostowego wskazują generalnie dwa potencjalne cele 

jakie mógłby realizować Wehikuł Pomostowy. 

 

Cel pierwszy: umożliwienie szybkiego przejęcia banku od przeżywającego kłopoty inwestora 

strategicznego 

 

Wehikuł Pomostowy odkupywałby bank od zagranicznego inwestora strategicznego w sytuacji, gdy 

inwestor strategiczny, ze względu na swoje problemy, zmuszony jest sprzedać swój bank zależny w 

Polsce, lecz warunki rynkowe nie pozwalają na szybkie zrealizowanie takiej transakcji, a z drugiej 

strony pozostawanie pod kontrolą przeżywającego kłopoty inwestora strategicznego stanowi 

zagrożenie dla polskiego banku zależnego. Wehikuł Pomostowy z założenia byłby tylko przejściowym 

właścicielem banku. Zarządzający Wehikułem Pomostowym byliby zobowiązani do sprzedaży banku 

akcjonariatowi rozproszonemu, tak szybko, jak tylko pozwoliłyby na to warunki rynkowe. 

 

 

 

 



Capital  Strategy-Optymalna struktura systemu bankowego-31 października 2012 

 

Strona 38 z 53 
 

Cel drugi: wprowadzenie zmian w statucie, zapewniających trwałość rozproszonej struktury 

akcjonariatu 

 

Wehikuł Pomostowy mógłby odkupić bank od zagranicznego inwestora strategicznego, po to by 

wprowadzić w statucie banku zmiany, dotyczące limitów koncentracji akcji, zapewniające trwałość 

rozproszonej struktury własnościowej (por. Rozdział V, punkt 8), a następnie sprzedać bank 

rozproszonemu akcjonariatowi33/. Cel ten może być realizowany łącznie z celem pierwszym lub 

samodzielnie w sytuacji, gdy nie zachodzi konieczność realizacji celu pierwszego. 

 

2. Jaka instytucja publiczna mogłaby pełnić rolę Wehikułu Pomostowego 

 

Obecnie brak jest instytucji, która mogłaby pełnić rolę Wehikułu Pomostowego. Po to, by możliwe 

było wykonywanie funkcji Wehikułu Pomostowego, konieczne byłyby zmiany ustawowe, 

umożliwiające pełnienie takiej funkcji przez którąś z istniejących instytucji publicznych lub zmiany 

ustawowe, umożliwiające powołanie nowej instytucji dostosowanej do takiej funkcji. Poniżej 

omawiamy kilka rozważanych wariantów instytucjonalnych funkcjonowania Wehikułu Pomostowego. 

 

Narodowy Bank Polski 

 

Na gruncie obecnie obowiązującej ustawy o NBP, polski bank centralny nie może być udziałowcem 

bądź akcjonariuszem innych osób prawnych, z wyjątkiem prowadzących działalność usługową 

wyłącznie na rzecz instytucji finansowych i Skarbu Państwa34/. Przepis ten pozbawia NBP możliwości 

udzielania wsparcia bankom przez zakup ich akcji, co było dopuszczalne do czasu powołania 

Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) w 1995 roku (w sumie w latach 1989-1997 NBP 

zaangażował się kapitałowo 4 razy, obejmując na okres przejściowy akcje sanowanych banków za 

łączną kwotę 104,8 mln zł, przy czym był posiadaczem akcji banków do 1997 roku35/). Obecnie 

wsparcie NBP dla banków ogranicza się do udzielania kredytu refinansowego w celu uzupełnienia ich 

środków pieniężnych. Ten sam przepis jak się wydaje wyklucza również możliwość, by NBP stał się 

udziałowcem lub akcjonariuszem podmiotu, mającego pełnić funkcje Wehikułu Pomostowego. 

Wypełnianie funkcji Wehikułu Pomostowego trudno by było bowiem uznać za wykonywanie 

działalności usługowej na rzecz instytucji finansowych lub Skarbu Państwa. 

 

Ewentualna zmiana stanu prawnego, umożliwiająca NBP nabywanie akcji banków lub podmiotów 

upoważnionych do nabywania akcji banków, byłaby w sprzeczności z funkcją NBP jako banku 

centralnego i wywołałaby publiczne kontrowersje, które w części obróciłyby się przeciw samej idei 

„udomowienia banków”. Uwaga ta nie oznacza, że NBP nie powinien być zaangażowany w proces 

udomowienia banków. NBP ma do odegrania w tym procesie bardzo istotną i trudną do zastąpienia 

                                                           
33

/ Tego typu propozycję sformułował m.in. Leszek Pawłowicz w dyskusji podczas konferencji „Kongres 

Bankowości Detalicznej” w dniu 10 listopada 2011 r. Por. relacja Krzysztofa Bienia pt. „Trzeba pytać o 

właścicieli, chociaż polskie banki są w dobrej formie” na stronie Obserwatorfinansowy.pl, 17.11.2011r., 

http://www.obserwatorfinansowy.pl/2011/11/17/trzeba-pytac-o-wlascicieli-mimo-ze-polskie-banki-sa-w-

dobrej-formie/ 
34

/ Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim  (Dz. U. 1997 nr 140 poz. 938 ze zm.),  

art. 5 ust. 2.  
35

/ Nadzór bankowy 1989-2006, NBP. 

http://www.obserwatorfinansowy.pl/2011/11/17/trzeba-pytac-o-wlascicieli-mimo-ze-polskie-banki-sa-w-dobrej-formie/
http://www.obserwatorfinansowy.pl/2011/11/17/trzeba-pytac-o-wlascicieli-mimo-ze-polskie-banki-sa-w-dobrej-formie/
http://www.obserwatorfinansowy.pl/2011/11/17/trzeba-pytac-o-wlascicieli-mimo-ze-polskie-banki-sa-w-dobrej-formie/
http://www.obserwatorfinansowy.pl/2011/11/17/trzeba-pytac-o-wlascicieli-mimo-ze-polskie-banki-sa-w-dobrej-formie/
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rolę związaną z zapewnieniem odpowiedniego wsparcia płynnościowego dla udamawianych banków 

(por. Rozdział X). Wypełnienie tej roli jest możliwe bez zmian ustawowych i nie stoi w sprzeczności z 

funkcją NBP jako banku centralnego.  

 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) 

 

Zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, do zadań BFG w zakresie udzielania pomocy 

podmiotom objętym systemem gwarantowania należy udzielanie zwrotnej pomocy finansowej w 

przypadku powstania niebezpieczeństwa niewypłacalności bądź na nabycie akcji lub udziałów 

banków36/. Ustawa nie przewiduje, by BFG sam nabywał akcje banków, korzystających z pomocy 

finansowej Funduszu. Z tego względu, dopuszczalny w obecnym systemie prawa udział BFG przy 

konstruowaniu Wehikułu Pomostowego, którego celem będzie przejęcie własności banku, może 

ograniczać się do udzielenia pożyczki, gwarancji lub poręczenia (także – na mocy art. 19 ust. 1 ustawy 

– na warunkach korzystniejszych od ogólnie stosowanych przez banki) na zakup akcji banku przez 

Wehikuł, ale tylko wtedy, gdyby bank ten znajdował się w sytuacji niebezpieczeństwa wypłacalności 

(stan niebezpieczeństwa niewypłacalności jest definiowany poprzez łączne spełnienie następujących 

warunków: w banku powstała strata oraz ocena sytuacji finansowej banku jest negatywna (definicja 

ta została wprowadzona w życie poprzez nowelizację uchwały nr 35/97 Rady BFG z dnia 22 kwietnia 

2009 roku).   

 

Teoretycznie możliwa jest zmiana ustawowa, pozwalająca BFG na bezpośrednie pełnienie funkcji 

Wehikułu Pomostowego lub zakup udziałów bądź akcji w podmiocie pełniącym taką funkcję. 

Możliwość pełnienia funkcji Wehikułu Pomostowego oznaczałaby istotne poszerzenie zakresu zadań 

BFG, co mogłoby utrudnić wykonywanie przez BFG jego podstawowego zadania, jakim jest 

gwarantowanie depozytów.  

 

 

Skarb Państwa 

 

Ustawa o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym określa m.in. formy 

udzielania przez Skarb Państwa wsparcia bankom krajowym, mającego na celu utrzymanie płynności 

płatniczej, w tym rozwój akcji kredytowej37/. Wśród dozwolonych form udzielania wsparcia przez 

Skarb Państwa nie znalazła się możliwość objęcia akcji lub udziałów. Na mocy art. 3 ust. 1 

wspomnianej ustawy, wsparcie może być udzielane wyłącznie w formie gwarancji, pożyczki 

skarbowych papierów wartościowych oraz sprzedaży skarbowych papierów wartościowych  

(z odroczonym terminem płatności, na raty lub w drodze oferty kierowanej do określonej instytucji 

finansowej).   

 

                                                           
36

/ Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. 1995 nr 4 poz. 18 ze zm.), 

art. 4 ust. 2 pkt 1. 
37

/ Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym (Dz. U. 

2009 nr 39 poz. 308 ze zm.).  
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Po to, by Skarb Państwa mógł bezpośrednio pełnić funkcję Wehikułu Pomostowego lub zakupić 

udziały lub akcje w podmiocie pełniącym taką funkcję, potrzebne byłoby odrębne upoważnienie 

ustawowe i odpowiednia alokacja środków w budżecie państwa.  

 

Fundusz Majątku Narodowego 

Potencjalnie, jako Wehikuł Pomostowy, służący do nabycia akcji udomawianego banku, mógłby 

posłużyć Fundusz Majątku Narodowego. Koncepcja powołania Funduszu, w opinii 

pomysłodawców38/, zakłada podział majątku Skarbu Państwa na trzy części: ok. 30 kluczowych dla 

polskiej gospodarki spółek, w których państwo chce zachować udziały (tzw. blue chip), spółki 

przeznaczone do prywatyzacji oraz nieruchomości Skarbu Państwa. Grupujący wszystkie te aktywa 

Fundusz Majątku Państwowego zarządzałby majątkiem o wartości netto znacznie przekraczającej 100 

mld zł i dysponowałby siłą finansową wystarczającą do tego, by realizować funkcję Wehikułu 

Pomostowego lub by taki Wehikuł utworzyć (jako wyodrębniony wyspecjalizowany podmiot) i 

wyposażyć w kapitał39/.  

 

Koncepcja Funduszu Majątku Narodowego jest obecnie w fazie wstępnego pomysłu bez konkretnych 

rozwiązań implementacyjnych - nie ma jasności np. co do tego, jak miałyby być zdefiniowane cele 

działania Funduszu, jak miałaby być sprawowana kontrola nad Funduszem, kto miałby nim zarządzać, 

na jakich dokładnie zasadach miałby pozyskiwać finansowanie, czy i jak funkcjonowanie Funduszu 

powinno być odzwierciedlone w rachunkowości finansów publicznych, jak wreszcie utworzenie 

Funduszu miałoby się odbić na przychodach budżetu państwa z tytułu prywatyzacji oraz dochodach z 

tytułu dywidend.  

 

Należy podkreślić, że ewentualne pełnienie funkcji Wehikułu Pomostowego w procesie udomowienia 

banków byłoby zaledwie jednym z celów działania Funduszu Majątku Narodowego i nie jest to cel 

wskazany w oryginalnej propozycji autorów tej koncepcji. Ponieważ nie jest celem niniejszego 

opracowania analiza i rozwój koncepcji Funduszu Majątku Narodowego, ograniczamy się tutaj do 

stwierdzenia, że gdyby doszło do powstania takiego Funduszu, to mógłby on teoretycznie pełnić rolę 

Wehikułu Pomostowego w procesie udomowienia banków. 

 

3. Wybrane problemy związane z wykorzystaniem publicznego Wehikułu Pomostowego 

 

W przypadku zakupu akcji banku od wychodzącego inwestora strategicznego przez publiczny Wehikuł 

Pomostowy występują trzy poważne i rodzące ryzyka problemy: 

 ryzyko straty na inwestycji,  

 czas sprawowania kontroli własnościowej przez Wehikuł Pomostowy, 

 zasady sprawowania kontroli nad bankiem przez Wehikuł Pomostowy. 

 

 

 

 

                                                           
38

/ Koncepcja opracowana przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową i McKinsey & Company jesienią  
2011 r. 
39

/ Fundusz Majątku Narodowego dysponowałby gotówką z dywidend i sprzedaży akcji prywatyzowanych firm. 
Mógłby także emitować certyfikaty inwestycyjne lub zaciągać dług pod zastaw aktywów. 
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a) Ryzyko straty na inwestycji 

 

Kupno akcji od inwestora strategicznego w sytuacji, gdy warunki rynkowe nie pozwalają 

inwestorowi na szybką sprzedaż posiadanego pakietu akcji innym inwestorom, oznacza, że 

Wehikuł Pomostowy kupowałby akcje powyżej ceny, którą inwestor byłby w stanie uzyskać na 

rynku. Wprowadzenie statutowych limitów, dotyczących koncentracji akcjonariatu dodatkowo 

wpłynie negatywnie na atrakcyjność akcji dla inwestorów giełdowych, gdyż wykluczy przyszłe 

przejęcie banku przez nowego inwestora strategicznego, i związaną z tym perspektywę premii dla 

akcjonariuszy. Istnieje ryzyko, że przez długi okres Wehikuł Pomostowy, chcąc sprzedać akcje 

banku na giełdzie, będzie musiał zaakceptować stratę na inwestycji. Strata taka może być 

interpretowana jako de facto forma wykorzystania polskich środków publicznych dla wsparcia 

zagranicznego inwestora strategicznego. 

 

b) Czas sprawowania kontroli własnościowej przez Wehikuł Pomostowy 

 

W konstrukcji Wehikułu Pomostowego istotne jest ustalenie, jak długo mechanizm miałby 

funkcjonować (tzn. kiedy miałaby nastąpić oferta publiczna akcji banku skierowana do 

akcjonariatu rozproszonego). Trudno jest przewidzieć, w jakim czasie nastąpi wzrost koniunktury 

giełdowej lub poprawa wyników i perspektyw banku, pozwalająca na sprzedaż akcji banku 

powyżej ceny nabycia. W przypadku wprowadzenia bezwzględnego wymogu sprzedaży akcji 

przed upływem określonego terminu, nie można wyeliminować ryzyka straty na transakcji. W 

przypadku braku bezwzględnego terminu sprzedaży, niechęć do zaakceptowania straty na 

inwestycji może spowodować, że kierownictwo Wehikułu Pomostowego będzie odkładało 

decyzję o sprzedaży akcji banku, licząc na poprawę warunków rynkowych. Stąd wbrew intencjom, 

tymczasowe zaangażowanie stać się może zaangażowaniem długotrwałym. Uzasadnia to 

wyrażaną w dyskusjach obawę, że zaangażowanie Wehikułu Pomostowego prowadzić może do 

trwałego zwiększenia kontroli państwowej nad bankami. 

 

c) Zasady sprawowania kontroli nad bankiem przez Wehikuł Pomostowy 

 

Z chwilą objęcia kontrolnego pakietu akcji banku Wehikuł Pomostowy uzyska kontrolę nad 

bankiem, a w szczególności możliwość kształtowania składu rady nadzorczej i zarządu. Powstaje 

pytanie, w jaki sposób i według jakich zasad Wehikuł Pomostowy będzie podejmował decyzje 

personalne, dotyczące składu organów banku oraz inne decyzje właścicielskie. Możliwe są różne 

odpowiedzi na te pytania. Nie ma jednak sprawdzonych rozwiązań instytucjonalnych, które w 

przypadku banku kontrolowanego przez podmiot publiczny gwarantowałyby niezależność 

menadżerów banku od wpływów politycznych. Ponieważ, jak wspomnieliśmy wyżej, istnieje 

poważne ryzyko, że Wehikuł Pomostowy będzie kontrolował bank przez dłuższy czas, 

zaangażowanie publicznego Wehikułu Pomostowego prowadzić może do zwiększenia zakresu 

upolitycznienia sektora bankowego. 

 

Choć wymienione wyżej ryzyka, związane z funkcjonowaniem Wehikułu Pomostowego, można starać 

się ograniczać przez rozmaite rozwiązania instytucjonalne, to naszym zdaniem należy liczyć się z tym, 

że ryzyk tych nie da się wyeliminować. W tej sytuacji zasadne jest rozważenie, czy realizacja celów, 
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dla których powołany miałby zostać Wehikuł Pomostowy, jest rzeczywiście niezbędna lub też, czy nie 

można tych celów zrealizować innymi metodami. 

 

 

4. Czy wykorzystanie publicznego Wehikułu Pomostowego jest konieczne?  

 

Czy konieczne jest przejmowanie kontroli nad bankiem przez Wehikuł Pomostowy w przypadku 

kłopotów inwestora strategicznego? 

 

W ostatnich latach mieliśmy w Polsce kilka przypadków banków, których podmioty dominujące 

popadły w poważne kłopoty i ostatecznie sprzedały lub podjęły decyzje o sprzedaży swoich banków 

zależnych w Polsce. Dotyczyło to między innymi AIG Bank SA, BZ WKB SA, Kredyt Bank SA. W żadnej z 

tych sytuacji przedłużający się proces wychodzenia inwestora strategicznego nie spowodował 

zakłócenia stabilności polskiego banku zależnego.  

 

Oznacza to, że nie ma podstaw do przyjmowania, że zawsze, gdy inwestor strategiczny popada w 

kłopoty i chce sprzedać swój bank w Polsce, jest konieczne szybkie działanie w celu przejęcia kontroli 

nad bankiem. Nie można jednak wykluczyć, że w szczególnych przypadkach kłopoty inwestora 

strategicznego będą powodowały zagrożenie stabilności polskiego banku zależnego. W takim 

przypadku nadzór bankowy może wykorzystać swoje uprawnienia i posiadane instrumenty (od 

formułowania zaleceń, poprzez wprowadzenie kuratora do wprowadzenia zarządu komisarycznego), 

natomiast NBP i BFG mogą udzielać wsparcia finansowego zgodnie z obowiązującymi te instytucje 

regułami. 

 

Czy Wehikuł Pomostowy jest niezbędny do wprowadzenia zmian w statucie, zapewniających 

trwałość rozproszonej struktury akcjonariatu? 

 

Wprowadzenie zmian w statucie, zapewniających trwałość rozproszonej struktury akcjonariatu jest 

również możliwe bez wykorzystania Wehikułu Pomostowego. W szczególności, w przedstawionym 

przykładowym wariancie udomowienia, zmian takich może dokonać Syndykat inwestorów 

finansowych, odkupujących pakiet kontrolny od ustępującego inwestora strategicznego (por. Rozdział 

VIII). Niewykluczony jest również wariant, w którym ustępujący inwestor strategiczny, w wyniku 

uzgodnień z KNF, zgodzi się wprowadzić zmiany w statucie, gwarantujące trwałość rozproszonej 

struktury akcjonariatu przed rozpoczęciem procesu sprzedaży posiadanego pakietu akcji poprzez 

giełdę. 

 

5. Podsumowanie 

 

Wehikuł Pomostowy jest mechanizmem, którego wykorzystanie mogłoby przyspieszyć proces 

sprzedaży banku przez wychodzących z Polski inwestorów strategicznych oraz ułatwić wprowadzenie 

zmian statutowych, gwarantujących trwałość rozproszonej struktury akcjonariatu.  

Z drugiej strony wykorzystanie publicznego Wehikułu Pomostowego wiąże się z poważnymi ryzykami: 

a) Ryzykiem straty na inwestycji dokonanej przez Wehikuł Pomostowy, która oznaczać będzie 

de facto udzielenie z polskich środków publicznych wsparcia dla wychodzącego z Polski 

inwestora strategicznego. 
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b) Ryzykiem, że zaangażowanie Wehikułu Pomostowego wbrew początkowym intencjom będzie 

prowadzić do długotrwałego zwiększenia zakresu kontroli państwowej nad bankami. 

c) Ryzyko związane z upolitycznieniem kontroli nad bankami. 

 

W obecnym systemie prawnym nie ma instytucji publicznych, które mogłyby zostać wykorzystane 

jako Wehikuł Pomostowy40/. Powstanie Wehikułu Pomostowego wymagałoby zatem zmian w prawie 

(np. przywrócenia uprawnienia NBP do nabywania akcji banków czy też zmiany systemowej 

zarządzania aktywami Skarbu Państwa, polegającej na powołaniu Funduszu Majątku Państwowego).  

 

Niezależnie jednak od potencjalnych rozwiązań instytucjonalnych, ze względu na ryzyko rozciągnięcia 

państwowej kontroli i upolitycznienia zarządzania bankami, należy rekomendować przeprowadzenie 

procesu udomowienia banków bez wykorzystywania Wehikułu Pomostowego opartego na środkach 

publicznych. 

 

 

XII. Niezbędne działania organów Państwa dla wsparcia 

udomowienia banków  
 

1. Wprowadzenie 
 

Impulsem do dyskusji na temat udomowienia banków są perturbacje jakie - w związku z 

wprowadzaniem regulacji Bazylejskiej Umowy Kapitałowej III oraz kryzysem zadłużenia strefy euro - 

przechodzą i będą przechodzić w najbliższych miesiącach i latach międzynarodowe instytucje 

bankowe oraz fakt, że w Polsce międzynarodowe instytucje bankowe kontrolują 2/3 aktywów 

polskiego sektora bankowego. Strategia, zakładająca udomowienie banków nie powinna być jednak 

traktowana, jako średniookresowe posunięcie awaryjne. Chodzi o przeprowadzenie 

fundamentalnych zmian, których potrzeba wynika z faktu, że stan polskiego sytemu bankowego i 

pozycja Polski w Europie są dziś całkowicie odmienne niż były na początku okresu transformacji.  

Nie należy zakładać, że proces udomowienia banków nastąpi w ciągu bardzo krótkiego czasu. 

Podobnie jak proces prywatyzacji banków w Polsce trwał blisko dekadę, proces udomawiania 

banków może potrwać co najmniej kilka lat. 

Istotne jest jasne określenie strategii i ram, w których odbywać się powinny zmiany własnościowe w 

sektorze bankowym. Te ustalenia strategiczne powinny być bardziej trwałe niż zmiany koniunktury w 

sektorze bankowym w Polsce i w Europie. Klarowne określenie takiej strategii i ram ułatwi 

koordynację działań organów i instytucji państwowych, a także będzie oddziaływać na oczekiwania 

obecnych inwestorów strategicznych oraz inwestorów zainteresowanych inwestycjami w polski 

sektor bankowy.  

                                                           
40

/ Odrębną – nie analizowaną tutaj – kwestią jest utworzenie Wehikułu Pomostowego, wykorzystującego 
wyłącznie środki inwestorów prywatnych.   



Capital  Strategy-Optymalna struktura systemu bankowego-31 października 2012 

 

Strona 44 z 53 
 

W przypadku klarownego określenia strategii i ram oraz konsekwentnej polityki polskich władz, 

proces udamawiania banków będzie następował stopniowo w wyniku kolejnych transakcji, do jakich 

będzie dochodziło w sektorze bankowym. 

2. Przesłanki do określenia strategii polskich władz, dotyczącej oddziaływania na strukturę 
sektora bankowego 

 

 Dominacja banków kontrolowanych przez zagraniczne grupy bankowe w polskim sektorze 

bankowym jest nietypowa dla dużej gospodarki europejskiej, jaką jest gospodarka polska.  

 Obecna struktura własnościowa polskiego sektora bankowego nie jest wynikiem spontanicznych 

procesów rynkowych, lecz efektem świadomej polityki prywatyzacyjnej, której celem było 

przyspieszenie modernizacji polskiej bankowości. 

 Doświadczenia kryzysu finansowego w Europie i wyniki badań, dotyczących efektu przepływów 

kapitałowych uzasadniają wniosek, że podstawową funkcją krajowego sektora bankowego 

powinno być gromadzenie krajowych depozytów oraz kredytowanie przedsiębiorstw  

i gospodarstw domowych a nie pośrednictwo w międzynarodowym transferze kapitału.  

 Obecnie zależność polskich banków od zagranicznych grup bankowych stwarza poważne ryzyka 

dla polskiej gospodarki i ryzyk tych nie da się w pełni zneutralizować poprzez krajowe regulacje 

oraz działanie nadzoru bankowego. 

 Krajowe władze regulacyjne mają silny mandat do oddziaływania na strukturę sektora 

bankowego, gdyż jego funkcjonowanie jest możliwe dzięki wsparciu państwa, które ponosi 

związane z tym ryzyko fiskalne. 

 

3. Proponowany zarys strategii polskich władz w odniesieniu do struktury sektora bankowego 
 

1) Uwzględniając przesłanki wymienione powyżej w punkcie 2. polskie władze regulacyjne powinny 

dążyć do zwiększenia udziału w polskim sektorze bankowym banków kontrolowanych lokalnie. 

Celem nie jest wyeliminowanie banków zależnych od zagranicznych grup bankowych, lecz 

stopniowe zmniejszenie ich udziału w aktywach sektora bankowego i doprowadzenie do 

odwrócenia obecnej struktury, w której banki zależne od zagranicznych instytucji finansowych 

posiadają około dwóch trzecich aktywów sektora, a udział banków pod krajową kontrolą wynosi 

zaledwie około jednej trzeciej. 

 

2) Dążenie do zwiększenia udziału banków pod krajową kontrolą odbywać się będzie  

z poszanowaniem zasad konkurencji, a w szczególności: 

 Nie będzie prowadziło do dyskryminacji inwestorów zagranicznych w stosunku do 

inwestorów krajowych (gdyż przez krajową kontrolę rozumiemy nie większościowy udział 

inwestorów krajowych w akcjonariacie banku, lecz fakt, że bank nie jest kontrolowany przez 

żaden zewnętrzny podmiot, a jego faktyczne centrum decyzyjne znajduje się w zarządzie i 

krajowej centrali). 

 Nie będzie związane z angażowaniem środków publicznych w przejmowanie banków, z 

wyjątkiem ewentualnego czasowego udostępniania płynności dla banku w przypadku 

wycofania finansowania zagranicznego przez dotychczasowego właściciela. 
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 Nie będzie służyło umożliwieniu wywierania przez rząd wpływu na kierunki polityki 

kredytowej banków.   

 

3) Wspierając zmiany właścicielskie, zwiększające udział banków kontrolowanych lokalnie należy 

unikać rozwiązań, które mogą wydawać się najprostsze, lecz zamiast zmniejszać ryzyko 

systemowe w sektorze bankowym, będą to ryzyko zwiększać:  

 Należy unikać przejmowania kontroli nad bankami przez Skarb Państwa lub podmioty od 

niego zależne. Nie należy również powielać modelu struktury własnościowej, w której Skarb 

Państwa, mając mniejszościowy pakiet akcji, kontroluje instytucje dzięki rozproszeniu 

pakietów pozostałych akcjonariuszy. 

 Należy unikać nadmiernej koncentracji w sektorze bankowym, pamiętając o tym, że w 

Europie i USA trwa właśnie dyskusja odnośnie do postępowania z bankami „zbyt dużymi by 

upaść”, które stwarzają poważne ryzyko systemowe. Dlatego regulatorzy nie powinni 

dopuszczać do tego, by największe banki w polskim sektorze bankowym zwiększały swój 

udział w rynku w drodze przejmowania konkurentów. 

 

4) W przypadku wycofywania się z Polski inwestorów strategicznych:  

 Preferowanym rozwiązaniem będzie sprzedaż akcji na giełdzie, po uprzednim wprowadzeniu 

zapisu statutowego, ograniczającego prawo głosu pojedynczego akcjonariusza do 10% 

głosów obecnych na walnym zgromadzeniu41/.   

 Alternatywnym akceptowanym rozwiązaniem będzie sprzedaż akcji inwestorowi lub grupie 

inwestorów, którzy zobowiążą się przekształcić bank w bank o rozproszonym akcjonariacie, 

wprowadzając wspomniany wyżej zapis statutowy, ograniczający prawo głosu pojedynczego 

akcjonariusza42/.  

 

5) Polskie władze regulacyjne będą sprzeciwiać się objęciu kontroli nad bankami w Polsce przez 

inwestorów strategicznych, których kontrola nad bankami mogłaby stworzyć ryzyko dla 

stabilności banku lub ryzyko zakłóceń w wykonywaniu przez bank podstawowej funkcji 

pośrednictwa finansowego. W szczególności władze regulacyjne będą sprzeciwiać się 

obejmowaniu kontroli nad bankami przez grupy bankowe zagrożone obniżeniem ratingu lub 

pochodzące z krajów zagrożonych obniżeniem ratingu.  

 

6) Po to, by zwiększyć skuteczność kontroli nad zmianami właścicielskimi w sektorze bankowym, 

przeprowadzona zostanie zmiana ustawowa przyznająca Komisji Nadzoru Finansowego prawo do 

wydawania zgody na objęcie znacznych pakietów akcji w miejsce posiadanego dzisiaj 

uprawnienia do zgłoszenia sprzeciwu wobec takiej transakcji. 

 

                                                           
41

/ Takie ograniczenie statutowe powinno być wyposażone w „bezpiecznik” w postaci uprawnienia Komisji 
Nadzoru Finansowego do podjęcia w uzasadnionym przypadku decyzji o wyłączeniu na czas konkretnego 
Walnego Zgromadzenia przepisu ograniczającego procent głosów, jakim może dysponować jeden akcjonariusz 
banku (Por. Rozdział V, punkt  8). 
42

/ Wprowadzone ograniczenie prawa głosu może przez określony czas nie dotyczyć inwestora 

przekształcającego bank w bank kontrolowany lokalnie (por. Rozdział VII i VIII).  
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7) Polski rząd będzie domagał się, aby Komisja Europejska, stojąc na straży zasad konkurencji, 

przestrzegała zasady, że banki, które uzyskały pomoc rządową, powinny sprzedać dostępne do 

sprzedaży aktywa zagraniczne, a w szczególności swoje operacje w Polsce. 

 

8) Polski rząd będzie sprzeciwiał się przyjęciu dyrektywy UE, wprowadzającej zasadę maksymalnej 

harmonizacji reguł nadzorczych, która zasadniczo ograniczyłaby uprawnienia polskiego nadzoru 

bankowego w stosunku do banków zależnych od europejskich grup bankowych. W przypadku, 

gdyby perspektywa wprowadzenia „maksymalnej harmonizacji” stała się realna, konieczne 

będzie zintensyfikowanie i przyśpieszenie działań w celu udomowienia banków, tak aby 

zwiększyć udział w polskim sektorze bankowym banków dla których polski nadzór bankowy jest 

nadzorem macierzystym. 

 

4. Zadania dla organów i instytucji państwowych 

 

1) Przedstawienie oficjalnej diagnozy ryzyka systemowego i określenie strategii zmian struktury 

polskiego sektora bankowego. Oficjalną diagnozę powinna przedstawić Rada Ryzyka 

Systemowego (RRS), a zanim ona powstanie - Komitet Stabilności Finansowej (KSF), ewentualnie 

NBP. Na tej podstawie Rząd powinien określić strategię zmian w strukturze systemu bankowego. 

 

2) Wyjaśnienie i uzasadnienie stanowiska polskich władz wobec instytucji UE i poszczególnych 

państw członkowskich (Prezes NBP na forum Europejskiej Rady Ryzyka Systemowego, Minister 

Finansów na forum Ecofin, Premier i Minister Spraw Zagranicznych na forum Rady Europejskiej i 

w kontaktach bilateralnych). 

 

3) Stosowanie w stosunku do banków oraz inwestorów strategicznych polityki zgodnej z przyjętą 

strategią – KNF. 

 

4) Wsparcie transakcji, prowadzących do przekształcania banków poprzez ułatwienie rozwiązania 

problemu finansowania – NBP. 

 

5) Kontakty z międzynarodowymi instytucjami finansowymi, w szczególności z Europejskim Bankiem 

Odbudowy i Rozwoju, tak by instytucje te były gotowe uczestniczyć w procesie przekształcania 

banków (z których odchodzą zagraniczni inwestorzy strategiczni) w banki o rozproszonym 

akcjonariacie prywatnym (por. rozdział VIII, punkt 1, podpunkt 7) – Prezes NBP i Minister 

Finansów. 
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XIII. Analiza zgodności proponowanych rozwiązań z regulacjami 

europejskimi  
 

1. Kwestia swobody przepływu kapitału 

Zgodnie z art. 63 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej zakazane są wszelkie ograniczenia w 

przepływie kapitału między Państwami Członkowskimi oraz między Państwami Członkowskimi a 

państwami trzecimi.  

Artykuł 65 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej dodaje, że swoboda przepływu kapitału nie 

narusza prawa Państw Członkowskich do podejmowania wszelkich środków niezbędnych do 

zapobiegania naruszeniom ich ustaw i aktów wykonawczych, zwłaszcza w sferze podatkowej i w 

dziedzinie nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami finansowymi lub ustanowienia procedur 

deklarowania przepływu kapitału do celów informacji administracyjnej bądź statystycznej lub 

podejmowania środków uzasadnionych powodami związanymi z porządkiem publicznym lub 

bezpieczeństwem publicznym. 

Strategia ‘udomowienia’ banków nie stanowi ograniczenia w przepływie kapitału, nie ma też ona 

charakteru dyskryminacyjnego w stosunku do kapitału zagranicznego, gdyż przez krajową kontrolę 

rozumiemy sytuację, w której centrum decyzyjne w bankach będzie się znajdowało na poziomie 

krajowym, nie zaś większościowy udział kapitału polskiego.  

Należy zwrócić uwagę, iż prawo europejskie akceptuje sytuację w odniesieniu do swobody przepływu 

kapitału, w której nadzór ostrożnościowy może być zmuszony do podejmowania wszelkich środków 

niezbędnych do ochrony stabilności systemu finansowego, jeśli jest to konieczne. 

2. Uprawnienia krajowego nadzoru w zakresie „wspierania” procesów przekształceń 

własnościowych banków 

Już dziś KNF posiada instrumentarium prawne pozwalające na niedopuszczenie do objęcia kontroli 

nad bankiem przez inwestorów strategicznych, których kontrola nad bankami mogłaby stworzyć 

ryzyko dla stabilności banku lub zagrozić interesom klientów.  

Zgodnie z art. 25 prawa bankowego, podmiot, który zamierza, bezpośrednio lub pośrednio, nabyć 

albo objąć akcje lub prawa z akcji banku krajowego w liczbie zapewniającej osiągnięcie albo 

przekroczenie odpowiednio 10%, 20%, jednej trzeciej, 50% ogólnej liczby głosów na walnym 

zgromadzeniu lub udziału w kapitale zakładowym, jest obowiązany każdorazowo zawiadomić Komisję 

Nadzoru Finansowego o zamiarze ich nabycia albo objęcia. KNF może zgłosić sprzeciw wobec nabycia 

akcji w przypadkach przedstawionych w art. 25h prawa bankowego, a w szczególności w przypadku, 

gdy mogłoby to zagrozić stabilności banku krajowego lub interesom jego klientów. 

Te uprawnienia nadzoru są zgodne z prawem europejskim. Co więcej, w niektórych krajach Europy 

Zachodniej uprawnienia nadzoru są szersze, gdyż dotyczą również udzielania zgody nadzorów 

ostrożnościowych w zakresie pewnych transakcji, wpływających na strukturę  sektora  finansowego.  

Naszym zdaniem w obecnej sytuacji istnieją oczywiste podstawy do zgłoszenia sprzeciwu wobec 

transakcji, prowadzących do przejmowania kontroli nad bankami w Polsce przez banki pochodzące z 
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krajów bezpośrednio zagrożonych kryzysem strefy euro i znajdujących się w procesie obniżania 

ratingu lub zagrożonych obniżeniem ratingu, bądź takich, które skorzystały z jakiejś formy pomocy 

rządowej, a zwłaszcza nie spłaciły jej. 

  

Po to, by zwiększyć skuteczność kontroli nad zmianami właścicielskimi w sektorze bankowym, celowa 

jest zmiana ustawowa, przyznająca Komisji Nadzoru Finansowego prawo do wydawania zgody na 

objęcie znacznych pakietów akcji, w miejsce posiadanego dzisiaj uprawnienia do zgłoszenia sprzeciwu 

wobec takiej transakcji. 

 

3. Kwestia określenia limitów maksymalnego udziału pojedynczych inwestorów w akcjonariacie 

banku. 

Takie rozwiązanie nie jest nowością w prawie polskim. Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych 

dopuszczalnym jest ograniczenie w statucie spółki do 10% maksymalnej liczby głosów pojedynczego 

inwestora na walnym zgromadzeniu. Regulacje te są zgodne z prawem europejskim. Takie 

ograniczenia znajdują się w statutach: PKO BP SA, PZU SA, PKN Orlen SA, GPW SA i PGE SA.  

W przypadku czterech z tych spółek statut stwierdza, że ograniczenie to nie dotyczy akcjonariuszy, 

którzy w chwili podejmowania uchwały o jego wprowadzeniu mieli prawo do wykonywania ponad 

10% głosów (nota bene we wszystkich tych  przypadkach akcjonariuszem takim jest Skarb Państwa). 

W przypadku PKN Orlen SA statut imiennie wyłącza z tego ograniczenia Skarb Państwa, Naftę Polską 

SA oraz bank depozytowy, który wyemitował kwity depozytowe, związane z akcjami spółki.  

W przypadku wprowadzenia w statucie ograniczenia liczby głosów pojedynczego akcjonariusza do 

10% celowe jest jednoczesne wprowadzenie swoistego „bezpiecznika” w postaci zapisu statutowego, 

dającego Komisji Nadzoru Finansowego uprawnienie do podjęcia w uzasadnionym przypadku decyzji 

o wyłączeniu na czas konkretnego Walnego Zgromadzenia przepisu, ograniczającego procent głosów, 

jakim może dysponować jeden akcjonariusz banku. Takim uzasadnionym przypadkiem może być 

sytuacja, gdy: 1) konieczna będzie zmiana własnościowa dla zapewnienia stabilności Banku, lub 2) 

dojdzie do patologicznego spetryfikowania struktury zarządczej i ograniczenia w prawie głosu będą w 

praktyce uniemożliwiać wymianę władz Banku przez akcjonariuszy. 

 
4. Kierunki zmian w polityce nadzorczej KNF w reakcji na ewentualne zmiany w strukturze 

własnościowej polskiego sektora bankowego 
 

Ewentualne zmiany w polityce nadzorczej są nie tyle problem prawnym, co raczej kwestią 

odnalezienia się KNF w nowej sytuacji, w której nie będzie głównego zagranicznego branżowego 

inwestora bankowego. Z pewnością, adaptacja do nowej rzeczywistości wymusi opracowanie nowej 

strategii działań nadzoru, będzie to jednak przede wszystkim „nowa kultura” nadzorcza.  

 

5. Działania władz polskich w kontekście unijnym  

 

Strategia władz państwa polskiego, zmierzająca do zwiększenia udziału banków kontrolowanych 

lokalnie w aktywach sektora bankowego, ma na celu zwiększenie stabilności w tym absolutnie 

newralgicznym sektorze z punktu widzenia rozwoju gospodarczego Polski. 
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Odpowiedzialność za działania w zakresie bezpieczeństwa polskiego sektora finansowego należy do 

kompetencji polskich władz publicznych, gdyż w przypadku kryzysu bankowego w Polsce 

odpowiedzialność za ratowanie bankrutujących banków będzie spoczywała na polskich podatnikach.  

Z racji członkostwa Polski w Unii Europejskiej, zmiany własnościowe w polskim sektorze bankowym 

będą odbywać się w ramach instytucjonalnych, które współkształtują prawo europejskie. 

Podstawowe znaczenie mają tutaj traktaty europejskie, a zwłaszcza Traktat o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej oraz akty prawa pochodnego, wśród których szczególną rolę odgrywa Dyrektywa 

2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie podejmowania i 

prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe. 

Z powyższych powodów, polskie władze powinny w sposób transparentny, połączony z odpowiednią 

komunikacją celów i uzasadnieniem strategii „udomowienia” banków, zabiegać o zmiany w 

strukturze własnościowej aktywów bankowych w Polsce.  

Kryzys w strefie euro spowodował, iż europejskie regulacje prawne, dotyczące sektora bankowego 

będą poddane gruntownej reformie w związku z projektem Unii Bankowej, dlatego też, zadaniem 

polskich władz powinno być dążenie do tego, by środowisko prawne Unii Europejskiej było przyjazne 

z perspektywy implementacji strategii „udomowienia” banków.  

Dążenie do zwiększenia udziału banków pod krajową kontrolą odbywać się będzie z poszanowaniem 

fundamentalnych zasad prawa europejskiego, a w szczególności: 

1. Nie będzie prowadziło do dyskryminacji inwestorów zagranicznych w stosunku do 

inwestorów krajowych (gdyż przez krajową kontrolę nie rozumiemy większościowego 

udziału inwestorów krajowych w akcjonariacie banku, lecz fakt, że bank nie jest 

kontrolowany przez żaden zewnętrzny podmiot, a jego faktyczne centrum decyzyjne 

znajduje się zarządzie i krajowej centrali). Dlatego też, nie zostanie naruszony art. 18 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który zakazuje wszelkiej dyskryminacji ze 

względu na przynależność państwową.  

2. Nie będzie związane z angażowaniem środków publicznych w przejmowanie banków (tak 

więc nie będą miały zastosowania przepisy o pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej), z wyjątkiem ewentualnego czasowego 

udostępnienia płynności dla banku w przypadku wycofania finansowania zagranicznego 

przez dotychczasowego właściciela. Instrument wsparcia płynnościowego jest 

powszechnie stosowany przez banki centralne na całym świecie (nie tylko w Europie) 

i, jeśli sytuacja banku tego wymaga, akceptowany przez europejskie reżimy prawne.   

3. Nie będzie służyło umożliwieniu wywierania przez rząd wpływu na kierunki polityki 

kredytowej banków.  
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XIV. Nowy kontekst, wynikający z propozycji Unii Bankowej 
 
Koncepcja Unii Bankowej stoi częściowo w sprzeczności z tym, co jest potrzebne dla uniknięcia 
ponownego kryzysu 
 
Z analizy doświadczeń kryzysu ostatnich lat wynikają w szczególności następujące wnioski: 
 

1. Podstawową funkcją krajowego sektora bankowego powinno być gromadzenie krajowych 
depozytów oraz kredytowanie krajowych przedsiębiorstw i gospodarstw domowych a nie 
pośrednictwo w międzynarodowym transferze kapitału.  

2. Akcja kredytowa banków, szczególnie dla gospodarstw domowych, powinna rozwijać się w 
oparciu o lokalne depozyty. 

3. Międzynarodowe przepływy kapitału powinny odbywać się generalnie bez pośrednictwa 
bilansów krajowych banków, tak by ograniczyć ryzyko powstawania finansowanych 
kredytami boomów konsumpcyjnych i mieszkaniowych, które podminowują konkurencyjność 
gospodarki, zagrażają wypłacalności banków i stwarzają bezpośrednie ryzyko fiskalne. 

4. Poszczególne kraje powinny mieć możliwości posługiwania się regulacjami ostrożnościowymi 
w sektorze bankowym dla celów makroekonomicznych (tzw. polityka makro-
ostrożnościowa).  

5. Lokalni nadzorcy powinni nadzorować i móc skutecznie regulować działania wszystkich 
banków na ich obszarze (w tym również banków, będących oddziałami lub bankami 
zależnymi zagranicznych grup bankowych).  

 
Wnioski te stoją w wyraźnej sprzeczności zarówno z formułowanymi wraz z utworzeniem strefy euro 
dążeniami do tworzenia jednolitego paneuropejskiego rynku bankowego, z nieograniczonymi 
transgranicznymi przepływami kapitału bankowego oraz z jednolitymi paneuropejskim normami 
ostrożnościowymi, jak i z promowaną obecnie ideą Unii Bankowej.   
 
Koncepcja Unii Bankowej jest substytutem postulatu przejęcia wspólnej odpowiedzialności przez 
kraje strefy euro za długi zagrożonych krajów 
 

1. Postulat pogłębienia unii fiskalnej poprzez utworzenie wspólnej instytucji skarbu strefy euro 
zdolnej do emisji długu (euroobligacji) i do nakładania podatków okazał się na razie 
niemożliwy do realizacji przede wszystkim ze względu na niemożność uzgodnienia stanowisk 
Niemiec i Francji.  

2. Możliwe okazało się natomiast uzgodnienie poparcia przywódców strefy euro dla idei Unii 
Bankowej.  

3. Bezpośrednim impulsem do sformułowania tej koncepcji były problemy banków hiszpańskich 
i świadomość, że koszty ratowania sektora bankowego mogą podważyć wiarygodność 
kredytową Hiszpanii, podobnie jak miało to miejsce w Irlandii.  

4. Istotnym czynnikiem wpływającym na przyjęcie idei Unii Bankowej, jest bardzo wysoka 
relacja wartości aktywów banków do PKB w wielu krajach strefy euro, co sprawia, że 
ewentualne problemy największych banków mogą podważyć wiarygodność kredytową 
kolejnych krajów (por. wykres 6).  

 
 
 
 
 
 
 



Capital  Strategy-Optymalna struktura systemu bankowego-31 października 2012 

 

Strona 51 z 53 
 

Wykres 6. Aktywa bankowe w relacji do PKB w wybranych krajach 

 
 
Cel Unii Bankowej 
 
Celem Unii Bankowej jest stworzenie warunków do tego, by koszty ratowania dużych banków mogła 
ponosić cała strefa euro, a nie kraje macierzyste, które mogą być niezdolne do udźwignięcia takiego 
ciężaru: 

 Zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej Unia Bankowa ma składać się z czterech 
zasadniczych elementów:  

 Harmonizacja regulacji i norm nadzorczych (a single rule book for the banking 
sector), 

 Jednolity paneuropejski nadzór bankowy, 
 Wspólny system gwarantowania depozytów, 
 Wspólne procedury wspierania, restrukturyzacji i likwidacji zagrożonych 

banków. 
 Wspólny system ubezpieczenia depozytów zostanie wdrożony dopiero w momencie, gdy 

Niemcy będą usatysfakcjonowane funkcjonowaniem rozwiązań, dotyczących nadzoru 
nad bankami. 

 Prace nad Unią Bankową zwiększą presję na harmonizację regulacji i norm nadzorczych w 
całej Unii Europejskiej oraz wprowadzanie rozwiązań, które będą ograniczały 
uprawnienia lokalnych nadzorów bankowych w stosunku do banków należących do 
paneuropejskich grup bankowych. 

 
Tworzenie Unii Bankowej jest istotnym argumentem za przyspieszeniem udomawiania banków 
 

1. Tworzenie Unii Bankowej jest próbą przerzucenia odpowiedzialności za „banki zbyt wielkie by 
upaść” z poziomu krajowego na poziom wspólnotowy. 

2. Dążenie do harmonizacji regulacji i reguł ostrożnościowych oraz ograniczanie kompetencji 
lokalnych jest w znacznej mierze sprzeczne z wnioskami wynikającymi z analizy przyczyn 
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obecnego kryzysu oraz sprzeczne z zasadą subsydiarności, jedną z fundamentalnych zasad 
traktatowych Unii Europejskiej. 

3. Nie formułując tutaj całościowej strategii Polski wobec powstania Unii Bankowej, można 
stwierdzić, że – obok innych ważnych kierunków działań - powinna ona zawierać w 
szczególności dwa elementy: 

a) Przeciwdziałanie rozwiązaniom, ograniczającym kompetencje polskiego nadzoru 
bankowego i utrudniającym stosowanie polityki makro-ostrożnościowej. 

b) Konsekwentna realizacja strategii udomawiania banków, tak by zasadniczo zwiększyć 
udział banków kontrolowanych lokalnie w aktywach sektora bankowego. 
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