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POMOC PUBLICZNA DLA SEKTORA 
BANKOWEGO – DZIAŁANIA PODJĘTE 
PRZEZ UE W OKRESIE KRYZYSU  
I PRÓBA ICH OCENY

Agnieszka Brewka*

We	wrześniu	2008	 r.	w	następstwie	upadku	amery-
kańskiego	banku	inwestycyjnego	Lehman	Brothers	nasi-
liły	się	zaburzenia	na	międzynarodowych	rynkach	finan-
sowych	 oraz	 spadła	 płynność	 rynków	 międzybanko-
wych.	W	obliczu	groźby	upadłości	systemowo	ważnych	
instytucji finansowych1,	 rządy	 i	 banki	 centralne	 wielu	
państw	członkowskich	UE	zdecydowały	się	podjąć	dzia-
łania	antykryzysowe,	w	tym	udzielić	bankom2 wsparcia 
ze	 środków	 publicznych	 na	 niespotykaną	 dotychczas	
skalę.	 Na	 przełomie	 września	 i	 października	 2008	 r.	
państwa	członkowskie	zaczęły	kolejno	ogłaszać	zamiar	
podjęcia	lub	nawet	podejmować3	działania	stanowiące	
pomoc	 publiczną.	 W	 tej	 sytuacji	 UE	 musiała	 zadbać	
o	 przestrzeganie	 przepisów	Traktatu	 o	 funkcjonowaniu	
Unii Europejskiej4	 (TFUE)	 zabraniających	 udzielania	
pomocy	publicznej	mogącej	przyczynić	się	do	zakłóce-
nia	 konkurencji.	 Równocześnie	 jednak	 rozwój	 sytuacji	
na	rynkach	finansowych	wymagał	działań	natychmiasto-
wych,	charakteryzujących	się	dużą	elastycznością.	

Celem	artykułu	 jest	przedstawienie	nadzwyczajnych	
działań	w	odniesieniu	do	pomocy	publicznej,	podjętych	
przez	Unię	Europejską	w	okresie	od	1	października	2008	
r.	do	końca	2011	r.,	w	celu	ratowania	sektora	bankowe-
go	oraz	ocena	tych	działań.	W	pracy	skoncentrowano	się	
w	 szczególności	 na	 inicjatywach	 Komisji	 Europejskiej	
(„Komisja”,	„KE”).	W	UE	udzielanie	pomocy	ze	środków	
państwowych	 podlega	 bowiem	 jednolitemu	 systemowi	
kontroli,	a	organem	odpowiedzialnym	jest	Komisja,	która	
opracowuje	 wytyczne	 dla	 państw	 członkowskich	

w	 zakresie	 pomocy	 publicznej,	 zatwierdza	 przyznanie	
pomocy publicznej oraz kontroluje jej wykorzystanie.

Ogólne zasady udzielania pomocy publicznej w UE

Artykuł	 107	 ust.1	 TFUE5	 wprowadza	 ogólny	 zakaz	
udzielania	 pomocy	 publicznej.	 W	 ściśle	 określonych	
warunkach	interwencja	państwa	jest	jednak	dopuszczal-
na,	 m.in.	 gdy	 jej	 celem	 jest	 „zaradzenie	 poważnym	
zaburzeniom	 w	 gospodarce	 państwa	 członkowskiego”	
(art.	107	ust.	3	lit.	b)),	bądź	też	ułatwianie	rozwoju	nie-
których	działań	gospodarczych,	o	ile	pomoc	ta	nie	zmie-
nia	warunków	wymiany	handlowej	w	zakresie	sprzecz-
nym	 ze	 wspólnym	 interesem	 (art.	 107	 ust.	 3	 lit.	 c)).	
Artykuł	108	Traktatu	nakłada	na	państwa	członkowskie	
obowiązek	 informowania	Komisji	Europejskiej	o	wszel-
kich planach przyznania lub zmiany przyznanej pomocy 
publicznej,	 zakazując	 jednocześnie	 ich	 realizacji	 bez	
zgody Komisji.

Kryteria,	 jakie	 muszą	 być	 spełnione,	 aby	 wsparcie	
udzielane	przez	państwa	członkowskie	przedsiębiorstwu	
w	trudnej	sytuacji	finansowej	(zagrożonemu)	mogło	zostać	
uznane	przez	Komisję	Europejską	za	zgodne	z	Traktatem	
zostały	sprecyzowane	w	wytycznych	z	2004	r.6 Pomoc 
publiczna	 może	 być	 przyznana	 na	 ratowanie	 i/lub	
restrukturyzację	 zagrożonego	 przedsiębiorstwa.	 Pomoc	
na	ratowanie	jest	czasowym,	trwającym	zasadniczo	nie	
dłużej	 niż	 sześć	 miesięcy,	 wsparciem	 dla	 przedsię-
biorstw,	których	sytuacja	finansowa	znacznie	pogorszyła	
się.	Podstawowym	celem	tej	pomocy	jest	umożliwienie	
borykającemu	 się	 z	 trudnościami	 przedsiębiorstwu	
zachowania	płynności	finansowej	na	czas	konieczny	dla	
opracowania planu restrukturyzacji lub likwidacji. Przed 
upływem	okresu,	na	jaki	została	przyznana	pomoc,	pań-
stwo	 członkowskie	 powinno	 przedstawić	 Komisji	 plan	
restrukturyzacji	 lub	likwidacji,	bądź	zwrócić	przyznaną	
pomoc.	W	przypadku	przyjęcia	 i	 rozpoczęcia	wprowa-
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Komisja	Europejska	podzielała	cele,	którymi	kierowa-
ły	się	państwa	członkowskie	przy	podejmowaniu	działań	
o	charakterze	pomocy	publicznej,	 tj.:	 zapewnienie	 sta-
bilności	 systemu	 finansowego,	w	 szczególności	 sektora	
bankowego,	 wspieranie	 powrotu	 do	 normalnego	 funk-
cjonowania	 rynku	międzybankowego,	 a	 także	podtrzy-
manie przez banki akcji kredytowej dla sfery realnej 
gospodarki.	 Jednak	 główne	 cele,	 jakie	 przyświecały	

Komisji	w	podejmowanych	przez	nią	działaniach	znacz-
nie	różniły	się	od	motywów,	którymi	kierowały	się	pań-
stwa	 członkowskie.	 Kraje	 UE	 przy	 udzielaniu	 pomocy	
publicznej	brały	przede	wszystkim	pod	uwagę	narodowe	
interesy	 i	 starały	się	 ratować	sektory	bankowe.	Komisja	
natomiast	 dbała,	 aby	 działania	 państw	 członkowskich	
były	 zgodne	 z	 unijnymi	 zasadami	 udzielania	 pomocy	
publicznej	 oraz	 skoordynowane	 z	 działaniami	 innych	

dzania	 w	 życie	 planu	 restrukturyzacji	 lub	 likwidacji	
przedsiębiorstwa,	każda	dalsza	pomoc	–	pod	warunkiem	
spełnienia	wytycznych	wskazanych	w	dokumencie	–	jest	
uznawana	za	pomoc	na	restrukturyzację.	Restrukturyza-
cja	zagrożonego	przedsiębiorstwa	zazwyczaj	składa	się	
z	jednego	lub	kilku	elementów:	reorganizacji	i	racjonali-
zacji	 działalności	 przedsiębiorstwa	 dla	 zwiększenia	
wydajności,	 wycofania	 się	 z	 działalności	 przynoszącej	
straty,	 restrukturyzacji	 prowadzonej	 działalności,	 która	
może	na	nowo	stać	się	konkurencyjna,	oraz	wprowadze-
nia	nowych,	rentownych	rodzajów	działalności.	Restruk-
turyzacji	 fizycznej	 powinna	 zazwyczaj	 towarzyszyć	
restrukturyzacja	 finansowa,	 np.	w	 postaci	 zapewnienia	
dodatkowego	kapitału	lub	umorzenia	długów.	Działania	
restrukturyzacyjne	 nie	 mogą	 ograniczać	 się	 tylko	 do	
pomocy	 finansowej,	 która	 wyrówna	 straty.	 Ich	 celem	
powinno	być	także	usunięcie	przyczyn	tych	strat.

W	 wytycznych	 z	 2004	 r.	 Komisja	 stwierdziła,	 że	
zasadniczo	 jedyną	 podstawą	 prawną,	 na	 mocy	 której	
pomoc	 publiczną	 dla	 zagrożonych	 przedsiębiorstw	
można	uznać	za	dopuszczalną	jest	art.	107	ust.	3	lit.	c)	
TFUE.	 Jednocześnie	 KE	 zwróciła	 uwagę,	 że	 likwidacja	

przedsiębiorstw	 nieefektywnych	 jest	 sytuacją	 naturalną	
i	 udzielanie	 pomocy	 publicznej	 przedsiębiorstwom	
borykającym	 się	 z	 trudnościami,	 nie	może	 być	 regułą.	
W	 związku	 z	 powyższym	 ewentualne	 odstępstwa	 od	
ustanowionej	 w	 Traktacie	 ogólnej	 zasady	 zakazującej	
udzielania	pomocy	publicznej	powinny	być	ograniczo-
ne.

Tymczasowe wytyczne w zakresie pomocy publicznej 
dla sektora bankowego w związku z kryzysem 
finansowym

Przed	 wybuchem	 kryzysu,	 w	 Unii	 Europejskiej	 nie	
istniały	 przepisy	 bezpośrednio	 regulujące	 pomoc	
publiczną	dla	banków.	Sytuacja	ta	uległa	jednak	zmianie	
w	związku	z	kryzysem	finansowym,	który	zagrażał	 sta-
bilności	 systemu	 finansowego.	 W	 obliczu	 inicjatyw	
podejmowanych	przez	państwa	członkowskie,	Komisja	
Europejska	 w	 październiku	 i	 grudniu	 2008	 r.	 oraz	
w	lutym	i	lipcu	2009	r.	opublikowała	cztery	komunikaty	
ustanawiające	tymczasowe	wytyczne	regulujące	pomoc	
publiczną	dla	instytucji	finansowych	w	okresie	kryzysu.

Tabela 1

Dokumenty Komisji Europejskiej ustanawiające lub modyfikujące tymczasowe wytyczne w odniesieniu do pomocy 
publicznej dla instytucji finansowych 

Data i miejsce 
publikacji Dokumenty Komisji Europejskiej

DzUrz UE C 270 
z 25.10.2008 r.

Komunikat Komisji – Zastosowanie zasad pomocy państwa do środków podjętych w odniesieniu do instytucji 
finansowych w kontekście obecnego, globalnego kryzysu finansowego,	 przyjęty	 13	 października	 2008	 r.	 
(komunikat bankowy)

DzUrz UE C 10 
z 15.1.2009 r.

Komunikat Komisji – Dokapitalizowanie instytucji finansowych w związku z obecnym kryzysem finansowym: 
ograniczenie pomocy do niezbędnego minimum oraz mechanizmy zabezpieczające przez nadmiernym 
zakłóceniem konkurencji,	przyjęty	5	grudnia	2008	r.	(komunikat	w	sprawie	dokapitalizowania)

DzUrz UE C 72 
z 26.3.2009 r. 

Komunikat	Komisji	w	sprawie	postępowania	z	aktywami	o	obniżonej	jakości	we	wspólnotowym	sektorze	
bankowym,	przyjęty	25	lutego	2009	r.		(komunikat	w	sprawie	aktywów	o	obniżonej	jakości)

Dz.Urz UE C 195 
z 19.8.2009 r.

Komunikat Komisji w sprawie przywrócenia rentowności i oceny środków restrukturyzacyjnych stosowanych 
w sektorze finansowym w dobie kryzysu zgodnie z regułami pomocy państwa,	przyjęty	w	23	lipca	2009	r. 
(komunikat	w	sprawie	restrukturyzacji	banków)

30.4.2010	r.,	 
www.ec.europa.eu

DG Competition Staff Working Document - The application of State aid rules to government guarantee 
schemes covering bank debt to be issue after 30 June 2010

DzUrz UE C 329 
z 7.12.2010 r.

Komunikat Komisji w sprawie stosowania od dnia 1 stycznia 2011 r. reguł pomocy państwa w odniesieniu do 
środków wsparcia na rzecz banków w kontekście kryzysu finansowego

DzUrz UE C 356 
z 6.12.2011 r.

Komunikat Komisji w sprawie stosowania od dnia 1 stycznia 2012 r. reguł pomocy państwa w odniesieniu do 
środków wsparcia na rzecz banków w kontekście kryzysu finansowego

Źródło: Opracowanie własne.
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państw	 członkowskich.	 Ponadto,	 oprócz	 konieczności	
zapewnienia	 stabilności	 finansowej,	 Komisja	 zwracała	
uwagę	na	ograniczenie	potencjalnych	zakłóceń	konku-
rencji	na	rynku	wewnętrznym.	

Długookresowym	 celem	 Komisji	 było	 zapewnienie	
sprawnie	 funkcjonującego	 i	 konkurencyjnego	 europej-
skiego	sektora	bankowego.	Dlatego	też	KE	przy	zatwier-
dzaniu	 pomocy	 publicznej	 dużą	 wagę	 przywiązywała	
do	konieczności	przeprowadzenia	gruntownej	restruktu-
ryzacji	lub	likwidacji	instytucji	finansowych,	które	otrzy-
mały	pomoc,	oraz	systematycznego	informowania	przez	
poszczególne	 państwa	 członkowskie	 o	 postępach	 prac	
w tym zakresie. 

Komunikat bankowy

W	komunikacie	z	października	2008	r.	Komisja	Euro-
pejska	 przedstawiła	 kryteria	 oceny	 zgodności	 z	 Trakta-
tem	pomocy	publicznej	udzielanej	przez	państwa	człon-
kowskie	 bankom.	Mimo	 że	 pomoc	publiczna	 przyzna-
wana	 zagrożonym	 przedsiębiorstwom	 była	 dotychczas	
oceniana	przeważnie	na	podstawie	art.	107	ust.	3	lit.	c)	
TFUE	 oraz	 wspomnianych	 wytycznych	 z	 2004	 r.,	 ze	
względu	 na	 powagę	 sytuacji	 na	 rynkach	 finansowych	
oraz	potencjalne	skutki	kryzysu	dla	gospodarek	państw	
członkowskich,	 Komisja	 pozwoliła	 na	 stosowanie	 art.	
107	 ust.	 3	 lit.	 b)	 TFUE	 jako	 podstawy	prawnej	 działań	
podejmowanych na szczeblu krajowym w odpowiedzi 
na kryzys finansowy. Zezwala on na udzielenie pomocy 
publicznej	 mającej	 na	 celu	 „zaradzenie	 poważnym	
zaburzeniom	w	 gospodarce	 państwa	 członkowskiego”.	
Komisja	zastrzegła	jednak,	że	w	odniesieniu	do	sektora	
finansowego,	 powoływanie	 się	 na	 tę	 przesłankę	 może	
nastąpić	 jedynie	w	nadzwyczajnych	sytuacjach,	w	któ-
rych	zagrożone	jest	funkcjonowanie	całego	rynku,	a	nie	
tylko	instytucji	finansowej	otrzymującej	pomoc.	Ponadto	
KE	 zwróciła	 uwagę,	 że	 możliwość	 skorzystania	 przez	
państwa	członkowskie	z	art.	107	ust.	3	 lit.	b)	TFUE	ma	
charakter	 tymczasowy	 i	 jest	 dozwolona	 tak	 długo,	 jak	
długo	sytuacja	to	uzasadnia.

W	komunikacie	podkreślono,	że	Komisja	będzie	sto-
sowała	przepisy	traktatowe	o	pomocy	publicznej	zarów-
no	 oceniając	 krajowe	 programy	 pomocy,	 jak	 również	
działania	 podejmowane	 ad hoc	 przez	 państwa	 człon-
kowskie w odniesieniu do indywidualnych instytucji 
finansowych.	 Zaznaczono	 także,	 że	 fundamentalnie	
zdrowe instytucje finansowe7	 pozbawione	 płynności	
wskutek	 nadzwyczajnych	 zewnętrznych	 okoliczności	
będą	 inaczej	 traktowane	 niż	 instytucje	 finansowe,	 któ-
rych	problemy	wynikały	z	błędnych	decyzji	w	odniesie-
niu	do	zarządzania	aktywami	i	pasywami	oraz	zarządza-
nia	 ryzykiem,	 a	 także	 były	 spowodowane	podejmowa-
niem ryzykownych strategii biznesowych. Przyznanie 
pomocy tej drugiej kategorii instytucji finansowych 
wymagało	 spełnienia	 bardziej	 rygorystycznych	 wymo-
gów.	Ponadto	KE	zobowiązała	się	do	rozpatrzenia	wnio-

sku	 o	 zatwierdzenie	 pomocy	 publicznej	w	 ciągu	 dwu-
dziestu czterech godzin lub w trakcie weekendu.

W dokumencie wymieniono cztery dopuszczalne 
formy pomocy publicznej udzielane sektorowi bankowe-
mu:	 gwarancje	 ze	 środków	 publicznych	 obejmujące	
zobowiązania	 instytucji	 finansowych,	 dokapitalizowa-
nie,	 kontrolowana	 likwidacja	 oraz	 inne	 formy	 pomocy	
zapewniające	bankom	płynność.	Najwięcej	uwagi	Komi-
sja	poświeciła	warunkom,	które	muszą	zostać	spełnione,	
aby	opracowane	przez	państwa	członkowskie	programy	
gwarancji	i	dokapitalizowania	mogły	zostać	zatwierdzo-
ne	przez	Komisję.

Na	 państwa	 członkowskie	 nałożono	 obowiązek	
przedkładania	 Komisji	 co	 sześć	 miesięcy	 sprawozdań	
o	 funkcjonowaniu	 wdrożonych	 programów	 pomocy.	
Ponadto,	w	ciągu	sześciu	miesięcy	od	przyznania	pomo-
cy	 fundamentalnie	 zdrowej	 instytucji	 finansowej,	 pań-
stwo	 członkowskie	 zobowiązane	 zostało	 do	 przedsta-
wienia	planu	odzyskania	rentowności	przez	beneficjenta	
pomocy,	a	w	przypadku	banku	borykającego	się	z	trud-
nościami	planu	jego	restrukturyzacji	lub	likwidacji.

Komunikat w sprawie dokapitalizowania

Pod koniec 2008 r. dokapitalizowanie instytucji 
finansowych	 było	 narzędziem	 coraz	 częściej	wykorzy-
stywanym	przez	państwa	członkowskie	w	walce	z	kryzy-
sem.	W	tym	okresie	ta	forma	pomocy	miała	na	celu	nie	
tylko	przywrócenie	stabilności	finansowej	i	zaufania	na	
rynku	pożyczek	międzybankowych,	 ale	przede	wszyst-
kim utrzymanie akcji kredytowej dla sfery realnej gospo-
darki	 i	 tym	 samym	 przeciwdziałanie	 przenoszeniu	 się	
zaburzeń	 na	 rynkach	 finansowych	 na	 inne	 sektory	
gospodarki.	Dodatkowo	dokapitalizowanie	miało	zapo-
biegać	wystąpieniu	ryzyka	systemowego	w	wyniku	upa-
dłości	systemowo	ważnych	instytucji	finansowych.	Cha-
rakter,	zakres	i	warunki	wdrożonych,	bądź	też	rozważa-
nych	przez	państwa	członkowskie,	programów	dokapita-
lizowania	 znacznie	 różniły	 się	 między	 sobą,	 stąd	 też	
państwa	członkowskie,	potencjalni	beneficjenci,	a	także	
Rada	ds.	Gospodarczych	i	Finansowych	(Ecofin)	w	swo-
ich konkluzjach z 2 grudnia 2008 r.8	wezwały	Komisję	
do	opracowania	szczegółowych	wytycznych,	jakie	formy	
dokapitalizowania	 mogą	 zostać	 przez	 nią	 uznane	 za	
zgodne z unijnymi przepisami o pomocy publicznej. 
Odpowiedzią	na	te	postulaty,	a	zarazem	uzupełnieniem	
komunikatu	z	października	2008	r.,	był	komunikat	opu-
blikowany	przez	Komisję	w	grudniu	2008	r.

W	dokumencie	tym	Komisja	podkreśliła,	że	podczas	
analizy	 programów	dokapitalizowania	 oraz	 interwencji	
ad hoc	 ocenie	 zostaną	poddane	przede	wszystkim:	 cel	
dokapitalizowania,	solidność	banku	mającego	otrzymać	
wsparcie	 publiczne,	 wysokość	 opłaty	 dla	 państwa	 za	
udzieloną	 pomoc,	 mechanizmy	 zachęcające	 do	 spłaty	
środków	publicznych	(w	szczególności	nakłaniające	do	
zastępowania	kapitału	państwowego	kapitałem	pozyska-
nym	od	inwestorów	prywatnych),	zabezpieczenia	przed	
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niewłaściwym	 wykorzystaniem	 pomocy	 oraz	 zakłóce-
niem	konkurencji.	Analizowane	również	będą	rezultaty	
udzielonego	dokapitalizowania	i	sytuacja	beneficjentów	
oraz	 plany	 restrukturyzacji.	 Ponadto,	 zgodnie	 z	 treścią	
komunikatu,	 ustalanie	 cen	 za	 korzystanie	 z	 państwo-
wych	 środków	 służących	 dokapitalizowaniu	 na	 pozio-
mie	zbliżonym	do	cen	rynkowych	jest	najlepszą	gwaran-
cją	ograniczenia	potencjalnych	zakłóceń	konkurencji.

Komisja	 w	 komunikacie	 sprecyzowała	 wytyczne	
w	odniesieniu	do	dokapitalizowania	banków	fundamen-
talnie	 zdrowych,	 a	 także	 banków	 znajdujących	 się	
w	trudnej	sytuacji.	Stwierdziła,	że	metodę	ustalania	wyj-
ściowej	 ceny	 dokapitalizowania	 fundamentalnie	 zdro-
wych	 banków	 określają	 zalecenia	 Eurosystemu	 z	 20	
listopada 2008 r.9	 Zgodnie	 z	 tą	metodą,	 dolną	 granicę	
ceny	 za	 udzieloną	 pomoc	 stanowi	 wymagana	 stopa	
zwrotu	z	długu	podporządkowanego,	zaś	górną	granicą	
jest	wymagana	stopa	zwrotu	z	akcji	zwykłych.	Komisja	
stwierdziła	również,	że	dokapitalizowanie	banków,	które	
znajdują	 się	 w	 trudnej	 sytuacji,	 będzie	 podlegało	 bar-
dziej rygorystycznym wymogom. Wysokość	 opłaty	
w	 tym	 przypadku	 będzie	 uwzględniała	 profil	 ryzyka	
beneficjenta	 i	 będzie	wyższa	 niż	 opłata	 płacona	 przez	
fundamentalnie zdrowe banki.

Komunikat w sprawie aktywów o obniżonej jakości

Pomoc	publiczna	mająca	formę	gwarancji	i/lub	doka-
pitalizowania	banków	nie	przywróciła	zaufania	na	ryn-
kach	 finansowych.	 Na	 przełomie	 lat	 2008	 	 i	 2009,	
w	związku	z	dalszym	obniżaniem	się	wartości	rynkowej	
inwestycji	portfelowych,	pojawiły	się	wątpliwości	odno-
śnie	do	wyceny	i	lokalizacji	aktywów	o	obniżonej	jako-
ści	 posiadanych	 przez	 banki,	 a	 także	 wielkości	 strat	
poniesionych	 przez	 banki	 z	 tego	 tytułu.	W	 tej	 sytuacji	
niektóre	 państwa	 członkowskie	 (np.	 Wielka	 Brytania)	
ogłosiły	zamiar	podjęcia	dodatkowych	działań	odnoszą-
cych	się	do	aktywów	o	obniżonej	jakości.	Bezpośrednim	
celem	tej	formy	pomocy	było	przede	wszystkim	wyelimi-
nowanie	niepewności	 czy	bilanse	banków	prawidłowo	
informują	o	ich	sytuacji	ekonomicznej,	a	w	konsekwen-
cji	przywrócenie	zaufania	do	sektora	bankowego.	Ponad-
to,	 działania	 te	 miały	 także	 zapobiec	 konieczności	
ponownego	 dokapitalizowania	 banków	 w	 związku	
z	 postępującą	 utratą	wartości	 aktywów	wskutek	 pogar-
szającej	się	sytuacji	w	gospodarce	realnej.

Odpowiedzią	Komisji	na	zaistniałe	okoliczności	był	
przygotowany	 we	 współpracy	 z	 Europejskim	 Bankiem	
Centralnym	 oraz	 państwami	 członkowskimi	 komunikat	
w	sprawie	postępowania	z	aktywami	o	obniżonej	jako-
ści.	Opublikowany	w	 lutym	2009	 r.	dokument	miał	na	
celu	ustanowienie	wspólnego	i	skoordynowanego	podej-
ścia	na	szczeblu	UE	w	odniesieniu	do	działań	obejmują-
cych	aktywa	o	obniżonej	jakości,	zapewniającego	równe	
traktowanie	 wszystkich	 podmiotów	 oraz	 wysoką	 sku-
teczność	pomocy	związanej	z	aktywami,	przy	zachowa-
niu	odpowiedniej	elastyczności.	W	komunikacie	Komi-

sja	 skupiła	 się	 na	 kwestiach,	 które	 powinny	 być	 brane	
pod	uwagę	podczas	przygotowywania	oraz	wprowadza-
nia	w	życie	tych	działań.	Zwrócono	uwagę	na	koniecz-
ność	 zapewnienia	 przed	 udzieleniem	 pomocy	 pełnej	
przejrzystości	i	ujawnienia	informacji	o	utracie	wartości	
aktywów,	które	mają	zostać	objęte	pomocą.	Omówiono	
także	podział	kosztów	między	państwem,	akcjonariusza-
mi	 i	 wierzycielami,	 bodźce	 zachęcające	 banki	 do	 jak	
najszybszego ujawniania informacji o posiadanych akty-
wach	o	obniżonej	 jakości,	zasady	kwalifikowania	akty-
wów	i	instytucji,	wycenę	i	zarządzanie	aktywami	o	obni-
żonej	 jakości,	 a	 także	zasady	ustalania	odpłatności	dla	
państwa.

Państwom	 członkowskim	 pozostawiono	 swobodę	
wyboru	mechanizmu	 zarządzania	 aktywami	 o	 obniżo-
nej	 jakości.	 Do	 dostępnych	 mechanizmów	 zaliczono	
zakup	 aktywów,	 ubezpieczenie	 aktywów,	 swap akty-
wów	oraz	rozwiązania	mieszane.	W	komunikacie	Komi-
sja	 podkreśliła	 jednak,	 że	 rozważając	 opracowanie	
i	wprowadzenie	w	życie	tej	pomocy	państwa	członkow-
skie	powinny	wziąć	pod	uwagę	uwarunkowania	budże-
towe,	 tj.	nie	udzielać	wsparcia	w	skali,	która	 rodziłaby	
obawy	o	bezpieczeństwo	finansów	publicznych.

Komunikat w sprawie restrukturyzacji banków

Celem	komunikatu	z	lipca	2009	r.	było	wyjaśnienie,	
w	 jaki	 sposób	 Komisja	 będzie	 oceniała	 pomoc	 na	
restrukturyzację	banków,	biorąc	pod	uwagę	konieczność	
zmiany		wcześniej	stosowanej	praktyki	w	związku	z	kry-
zysem.	 Komisja	 zakładała,	 że	 uzupełnienie	 tymczaso-
wych	wytycznych	pozwoli	na	zwiększenie	przejrzystości	
oraz	zapewni	równe	traktowanie	państw	członkowskich.

Podstawą	wytycznych	sformułowanych	w	dokumen-
cie	 jest	 art.	 107	 ust.	 3	 lit	 b)	 TFUE.	W	 związku	 z	 tym	
Komisja	zwróciła	uwagę,	że	w	czasie	obecnego	kryzysu	
pomoc	 udzielana	 na	 restrukturyzację	 banków	 będzie	
oceniana	 na	 podstawie	 wydanego	 komunikatu,	 a	 nie	
wytycznych	z	2004	r.,	które	regulowały	pomoc	państwa	
na	 ratowanie	 i	 restrukturyzację	 zagrożonych	 przedsię-
biorstw	na	podstawie	art.	107	ust.	3	lit	c)	TFUE.

Pomoc	 na	 restrukturyzację	 powinna	 spełniać	 trzy	
warunki:	 przywracać	 długoterminową	 rentowność	
przedsiębiorstwa,	gwarantować	ponoszenie	części	kosz-
tów	restrukturyzacji	przez	banki	i	ich	właścicieli,	a	także	
zapewniać	działania	minimalizujące		potencjalne	zakłó-
ceń	 konkurencji	 na	 jednolitym	 rynku.	 Komunikat	 kon-
centrował	 się	 na	 tych	 trzech	 kwestiach	 i	 szczegółowo	
przedstawiał,	w	jaki	sposób	należy	się	do	nich	odnieść	
w przygotowywanych planach restrukturyzacji.

W	 dokumencie	 Komisja	 podkreśliła,	 że	 państwo	
członkowskie	zobowiązane	do	zgłoszenia	planu	restruk-
turyzacji,	powinno	w	planie	tym	wykazać,	w	jaki	sposób	
bank	zamierza	jak	najszybciej	odzyskać	długoterminową	
rentowność.	W	celu	opracowania	strategii	mającej	przy-
czynić	się	do	odzyskania	 rentowności,	 instytucje	 finan-
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sowe	 zobowiązano	 do	 przeprowadzenia	 tzn.	 testów	
warunków	 skrajnych10.	 Testy	 te,	 w	 jak	 największym	
stopniu,	powinny	opierać	się	na	parametrach	uzgodnio-
nych na poziomie UE. Okres restrukturyzacji powinien 
być	jak	najkrótszy	i	nie	trwać	dłużej	niż	pięć	lat,	a	dzia-
łania	 restrukturyzacyjne	 rozpoczęte	 jak	 najszybciej.	
W	przypadku	braku	możliwości	przywrócenia	długoter-
minowej	 rentowności,	 państwa	 członkowskie	 powinny	
rozważyć	sprzedaż	banku,	bądź	też	w	planie	restruktury-
zacji	wskazać	sposób	jego	likwidacji.

W	 komunikacie	 zwrócono	 uwagę,	 że	 odpowiednia	
wysokość	 wynagrodzenia	 dla	 państwa	 za	 udzielenie	
pomocy	 jest	 jednym	 z	 najwłaściwszych	 czynników	
wpływających	 na	 zmniejszenie	 zniekształcenia	 konku-
rencji,	gdyż	ogranicza	kwotę	pomocy.	Jeżeli	ze	względu	
na	 konieczność	 zapewnienia	 stabilności	 finansowej,	
wynagrodzenie	 zostało	 ustalone	 na	 zbyt	 niskim	 pozio-
mie,	 należy	 je	 zwiększyć	 w	 planie	 restrukturyzacji.	
Komisja	zapowiedziała	również,	że	będzie	wymagać	od	
państw	 członkowskich	 regularnych	 i	 szczegółowych	
sprawozdań,	 na	 podstawie	 których	 będzie	 przeprowa-
dzana	ocena	czy	plany	restrukturyzacyjne	są	odpowied-
nio	wprowadzane	w	życie.

Tymczasowe	wytyczne	wprowadzone	przez	Komisję	
w	czterech	wspomnianych	komunikatach	były	trzykrotnie	
aktualizowane. W opublikowanym 30 kwietnia 2010 r. 
dokumencie	 Komisja	 podwyższyła	 od	 1	 lipca	 2010	 r.	
opłatę	za	korzystanie	z	gwarancji	przyznanych	w	ramach	
programów	 pomocy	 lub	 interwencji	 ad hoc,	 a	 także	
nałożyła	nowy	wymóg	odnoszący	się	do	przygotowywa-
nia	planu	odzyskania	 rentowności	przez	beneficjentów	
pomocy. W komunikacie opublikowanym w grudniu 
2010	 r.	 zrezygnowano	 z	 rozróżnienia	 na	 banki	 funda-
mentalnie	zdrowe	i	znajdujące	się	w	trudnej	sytuacji	na	
potrzeby	 przedstawienia	 planu	 restrukturyzacji,	 a	 tym	
samym	od	1	stycznia	2011	r.	każdy	beneficjent	otrzymu-
jący	 nową	 pomoc	w	 formie	 dokapitalizowania	 czy	 też	
z	tytułu	aktywów	o	obniżonej	jakości	został	zobowiąza-
ny do przedstawienia planu restrukturyzacji. Z kolei 
w komunikacie z grudnia 2011 r. Komisja doprecyzowa-
ła	i	uaktualniła	kwestie	ustalania	odpowiedniego	pozio-
mu	odpłatności	dla	państwa	członkowskiego	udzielają-
cego	dokapitalizowania,	obliczania	opłaty	za	udzielanie	
gwarancji	 państwowych,	 a	 także	 sposobu	 przeprowa-
dzania	przez	Komisję	oceny	długoterminowej	rentowno-
ści	banków,	które	otrzymały	pomoc	publiczną.

Termin obowiązywania tymczasowych wytycznych

Komisja Europejska w trzech pierwszych dokumen-
tach	 nie	 określiła	 daty	 ich	 wygaśnięcia,	 natomiast	
komunikat	w	 sprawie	 restrukturyzacji	miał	 zastosowa-
nie	do	pomocy	służącej	restrukturyzacji	zgłoszonej	do	
31	grudnia	2010	r.	Termin	ten	był	dwukrotnie	przedłu-
żany.	W	komunikacie	opublikowanym	w	grudniu	2010	r.	
Komisja	zezwoliła	na	powoływanie	 się	przez	państwa	
członkowskie	na	art.	107	ust.	3.	lit.	b)	TFUE	do	31	grud-

nia	 2011	 r.	 Do	 końca	 2011	 r.	 przedłużono	 również	
okres	obowiązywania	komunikatu	w	sprawie	restruktu-
ryzacji,	a	także	ustalono,	że	postanowienia	pozostałych	
trzech	komunikatów	 również	będą	 stosowane	do	 tego	
dnia.

W	grudniu	2011	r.,	ze	względu	na	pogarszającą	się	
sytuację	sektora	bankowego	w	UE	w	wyniku	nasilenia	
się	napięć	na	 rynkach	obligacji	 skarbowych	w	niektó-
rych	 państwach	 członkowskich,	 Komisja	 Europejska 
ponownie	 przedłużyła	 możliwość	 powoływania	 się	
przez	 kraje	 UE	 na	 art.	 107	 ust.	 3.	 lit.	 b)	 TFUE	 przy	
udzielaniu pomocy publicznej dla instytucji finanso-
wych.	Przedłużony	został	również	okres	obowiązywa-
nia wytycznych w sprawie pomocy publicznej dla 
banków,	 określonych	 w	 komunikatach:	 bankowym,	
o	dokapitalizowaniu,	w	sprawie	aktywów	o	obniżonej	
jakości	 oraz	 w	 sprawie	 restrukturyzacji.	 Komisja	 nie	
sprecyzowała	 jednak	do	kiedy	wytyczne	 te	będą	obo-
wiązywały.

Wielkość pomocy publicznej skierowanej do sektora 
bankowego11

W	okresie	od	1	października	2008	r.	do	31	grudnia	
2011 r. Komisja Europejska na podstawie art. 107 ust. 3 
lit.	b)	TFUE	podjęła	około	270	decyzji	w	sprawie	działań	
państw	 członkowskich	 mających	 charakter	 pomocy	
publicznej	 skierowanej	 do	 sektora	 bankowego.	 Więk-
szość	z	tych	decyzji	polegała	na	zatwierdzeniu	bądź	też	
wyrażeniu	 zgody	 na	 wprowadzenie	 modyfikacji	 i/lub	
przedłużenie	 czterdziestu	 jeden	 programów	 pomocy,	
zaś	 w	 pozostałych	 przypadkach	 Komisja	 zezwoliła	 na	
pomoc ad hoc	 około	 czterdziestu	 instytucjom	 finanso-
wym12.	Za	nielegalną	i	niezgodną	z	zasadami	wspólnego	
rynku	Komisja	uznała	 jedynie	pomoc	udzieloną	Banco	
Privado	Português	przez	Portugalię13.

Dwadzieścia	dwa	państwa	członkowskie	zatwierdzi-
ły	 działania	 stanowiące	 pomoc	 publiczną	 dla	 sektora	
bankowego	w	odpowiedzi	na	kryzys	finansowy.	Żadnych	
działań	w	tym	zakresie	nie	podjęło	pięć	państw:	Bułga-
ria,	Czechy,	Estonia,	Malta	i	Rumunia,	natomiast	zatwier-
dzone programy pomocy dla instytucji finansowych w Pol-
sce,	Słowacji	i	na	Litwie	nie	zostały	dotychczas	wykorzy-
stane.	W	okresie	 od	 1	 października	 2008	 r.	 do	 1	 paź-
dziernika	2011	r.	Komisja	zatwierdziła	pomoc	o	wartości	
4	506,47	mld	euro,	przy	czym	77%	środków	przyznano	
w	czwartym	kwartale	2008	r.	Najwięcej	środków	(73%)	
zatwierdzono	w	ramach	gwarancji	obejmujących	zobo-
wiązania	banków,	ponieważ	ta	forma	pomocy	była	naj-
bardziej popularna w pierwszej fazie kryzysu. Wraz 
z	rozprzestrzenianiem	się	kryzysu	zatwierdzona	pomoc	
skupiała	 się	 na	 dokapitalizowaniu	 banków	 (13%	 środ-
ków)	oraz	podejmowaniu	działań	związanych	z	aktywa-
mi	o	obniżonej	jakości	(9%	środków).	

Stopień	wykorzystania	 dostępnych	 środków	ukształ-
tował	 się	 na	 stosunkowo	 niskim	 poziomie.	 Od	 1	 paź-
dziernika	 2008	 r.	 do	 31	 grudnia	 2010	 r.	 państwa	 
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Tabela 2

Pomoc publiczna w UE w latach 2008-2011

2008 2009 2010 2011 Razem

Z W Z W Z W Z W Za Wb

Gwarancje 3	097,34 580,89 87,63 814,11 55,39 999,03 49,20 bd 3	289,55 1	111,84

Dokapitalizowanie 269,87 111,60 110,04 86,82 183,87 87,79 34,27 bd 598,05 286,21

Aktywa	o	obniżonej	
jakości 4,80 9,80 338,50 77,82 77,83 33,57 0 bd 421,13 121,19

Interwencje 
dostarczające	
płynności 85,48 21,79 5,49 66,36 66,75 61,89 40,00 bd 197,73 87,15

Razem 3 457,49 724,08 541,66 1 045,11 383,84 1 105,28 123,47 - 4 506,47 1 606,39

Z – wielkość zatwierdzonej pomocy publicznej, W – wielkość wykorzystanej pomocy publicznej, bd – brak danych, a okres od  
1 października 2008 r. do 1 października 2011 r., b okres od 1 października 2008 r. do 31 grudnia 2011 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KE.

Tabela 3

Pomoc publiczna w poszczególnych krajach UE latach 2008-2011

2008 2009 2010 2011 Razem 2008-2010 % PKB

Z W Z W Z W Z W Z W Za Wb

Austria 90,00 3,33 1,05 20,74 0 19,92 0,20 bd 91,25 27,11 32,1 9,5

Belgia 288,65 25,86 34,22 55,46 2,50 29,37 0 bd 325,37 72,36 92,2 20,5

Cypr 0 0 3,00 0,56 0 2,82 0 bd 3,00 2,82 17,2 16,1

Dania 585,44 146,09 14,22 17,13 0,46 28,67 0 bd 600,11 157,41 256,0 67,2

Finlandia 50,00 0,12 4,00 0,06 0 0 0 bd 54,00 0,12 30 0,1

Francja 343,20 21,86 5,20 103,18 2,70 91,53 0 bd 351,10 116,39 18,2 6,0

Grecja 28,00 1,88 0 10,55 50,00 35,08 30,47 bd 108,47 38,85 47,1 16,9

Hiszpania 230,00 2,33 0 56,74 106,96 87,15 0 bd 336,96 88,80 31,7 8,4

Holandia 226,55 28,11 22,79 71,40 63,99 53,63 0 bd 313,33 95,16 53,0 16,1

Irlandia 376,00 360,00 12,50 275,00 116,06 361,28 65,55 bd 570,11 413,28 370,3 268,5

Litwa 0 0 0 0 1,74 0 0 bd 1,74 0 6,3 0

Luksemburg 6,90 2,94 0,42 2,39 0 1,59 0 bd 7,32 4,94 17,6 11,9

Łotwa 7,46 0,96 0,10 1,92 1,22 1,53 0 bd 8,78 2,33 48,9 13,0

Niemcy 551,88 52,04 47,80 190,36 20,65 164,50 0 bd 620,33 252,55 24,8 10,1

Polska 0 0 9,24 0 0 0 0 bd 9,24 0 2,6 0

Portugalia 16,00 1,19 4,45 5,24 0 4,99 27,00 bd 47,45 5,24 27,5 3,0

Słowacja 0 0 3,46 0 0 0 0 bd 3,46 0 5,3 0

Słowenia 12,00 0 0,00 1,00 0 2,15 0,25 bd 12,25 2,15 34,1 6,0

Szwecja 156,85 0,54 4,71 14,79 0 19,92 0 bd 161,56 20,70 46,6 6,0

Węgry 0 0 6,46 2,24 3,87 1,05 0 bd 10,33 2,24 10,5 2,3

Wielka Brytania 468,57 76,86 368,04 212,29 13,69 200,12 0 bd 850,30 299,89 50,1 17,8

Włochy 20,00 0 0 4,05 0 0 0 bd 20,00 4,05 1,3 0,3

Razem 3457,49 724,09 541,66 1045,10 383,84 1105,28 123,47 - 4506,47 1606,39 36,7 13,1

Z – wielkość zatwierdzonej pomocy publicznej, W – wielkość wykorzystanej pomocy publicznej, bd – brak danych, a okres od  
1 października 2008 r. do 1 października 2011 r., b okres od 1 października 2008 r. do 31 grudnia 2011 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KE.



20 Unia Europejska.pl Nr 3 (214) 2012

członkowskie	 wykorzystały	 niespełna	 37%	 wszystkich	
środków,	 które	 zostały	 zatwierdzone	do	 końca	2010	 r.	
Wskaźnik	 wykorzystania	 gwarancji	 wyniósł	 niecałe	
35%,	 środków	 służących	 dokapitalizowaniu	 –	 51%,	
aktywów	o	obniżonej	jakości	–	29%,	zaś	działań	zapew-
niających	płynność	–	55%.

Do grudnia 2010 r. 215 instytucji finansowych otrzy-
mało	 pomoc	publiczną	w	 ramach	programów	pomocy	
oraz interwencji ad hoc.	 Dania	 i	 Hiszpania	 udzieliły	
wsparcia	 największej	 liczbie	 banków	 (odpowiednio	63	
i	41	bankom).	Najmniej	banków	wsparły	Finlandia,	Luk-
semburg,	Łotwa	oraz	Węgry	(nie	więcej	niż	po	trzy	insty-
tucje	finansowe	w	państwie)14.

Wielkość	pomocy	publicznej	udzielonej	europejskim	
bankom	była	dość	silnie	skoncentrowana.	Trzy	państwa	
członkowskie,	których	sektory	bankowe	w	sumie	stano-
wią	około	60%	sektora	bankowego	UE	(tj.	Wielka	Bryta-
nia,	Niemcy	i	Francja),	wykorzystały	łącznie	około	60%	
całkowitej	 kwoty	 pomocy	 udzielonej	 przez	 państwa	
członkowskie	 w	 okresie	 październik	 2008	 –	 grudzień	
2010.	Ponadto,	dziesięć	największych	instytucji	finanso-
wych	 UE	 otrzymało	 ponad	 50%	 udzielonej	 pomocy	
ogółem,	zaś	pomoc	wykorzystana	przez	trzech	najwięk-
szych	beneficjentów	w	dwunastu	państwach	członkow-
skich	stanowiła	ponad	80%	pomocy	ogółem	udzielonej	
przez	dane	państwo15. 

Ocena działań podjętych przez Komisję Europejską

Ocenę	działań	podjętych	na	szczeblu	UE	w	zakresie	
pomocy publicznej dla sektora bankowego w odpowie-
dzi	na	kryzys	 finansowy	należy	 rozpatrywać	w	kontek-
ście	 osiągnięcia	 zakładanych	 celów,	 tj.	 przede	wszyst-
kim:	zagwarantowania	zgodności	działań	państw	człon-
kowskich	z	unijnymi	przepisami	w	tym	zakresie,	zapew-
nienia	stabilności	finansowej,	uniknięcia	zniekształcenia	
konkurencji	na	rynku	wewnętrznym	UE,	a	także	zapew-
nienia	w	perspektywie	długoterminowej	konkurencyjne-
go	i	sprawnie	działającego	europejskiego	sektora	banko-
wego.

Zagwarantowanie zgodności działań państw 
członkowskich w zakresie pomocy publicznej 
z unijnymi przepisami

Kryzys	wymagał	 szybkiej	 i	 natychmiastowej	 reakcji,	
tymczasem	na	szczeblu	UE	nie	istniały	przepisy	bezpo-
średnio	regulujące	udzielanie	pomocy	publicznej	zagro-
żonym	bankom.	Państwa	członkowskie	po	raz	pierwszy	
udzieliły	 instytucjom	 finansowym	wsparcia	ze	 środków	
publicznych	 we	 wrześniu	 2008	 r.,	 natomiast	 Komisja	
Europejska	 pierwsze	wytyczne	mające	 na	 celu	 zapew-
nienie	zgodności	działań	państw	członkowskich	o	cha-
rakterze pomocy publicznej z unijnymi przepisami opu-
blikowała	13	października	2008	r.	Wprowadzono	wów-
czas	 dodatkowe	 tymczasowe	 możliwości	 udzielania	

instytucjom finansowym pomocy publicznej. Wytyczne 
przedstawione	 przez	 Komisję	 ulegały	 modyfikacjom,	
polegającym	 m.in.	 na	 rozszerzeniu	 dostępnych	 form	
pomocy	bądź	też	wprowadzeniu	zmian	w	już	stosowa-
nych	zasadach.	O.	Kowalewski	i	M-J.	Radło16	zwracają	
uwagę,	że	tymczasowe	uwarunkowania	prawne	opiera-
jące	się	na	mocy	art.	107	ust.	3	lit.	b)	TFUE,	stworzone	
przez	Komisję	w	odpowiedzi	na	kryzys,	dały	państwom	
członkowskim	możliwość	udzielania	pomocy	publicznej	
–	szczególnie	sektorowi	finansowemu	–	w	zakresie	dużo	
większym	 niż	 dotychczas.	 Zdaniem	 T.	 Korbutowicz17,	
zwiększenie	 możliwości	 udzielania	 przez	 państwa	
członkowskie	pomocy	w	odpowiedzi	na	kryzys	finanso-
wy	 poprzez	 modyfikację	 dozwolonych	 środków	 oraz	
przyjęcie	 nowych,	 nasuwa	 wątpliwości,	 czy	 jest	 prze-
strzegany traktatowy zakaz przyznawania antykonkuren-
cyjnej	pomocy	przedsiębiorstwom	lub	gałęziom	gospo-
darki.	 Potwierdzeniem	 odejścia	 od	 zakazu	 udzielania	
pomocy publicznej jest nadmiernie rozbudowana inter-
pretacja zasad tej pomocy przedstawiana m.in. w formie 
wytycznych	czy	też	komunikatów,	które	-	choć	formal-
nie	nie	mają	mocy	wiążącej	–	wskazując	czym	Komisja	
będzie	 się	 kierować	 przy	 ocenie	 określonych	 form	
pomocy,	kształtują	praktykę	ich	stosowania.

Konieczność	modyfikacji	tymczasowych	wytycznych	
mogła	z	jednej	strony	wynikać	z	faktu,	iż	kryzys	jest	zja-
wiskiem	 dynamicznym	 i	 w	 związku	 z	 tym	 pociąga	 za	
sobą	 konieczność	wprowadzenia	 dostosowań	w	 zależ-
ności	od	rozwoju	sytuacji.	Z	drugiej	strony	jednak,	zbyt	
częste	wprowadzanie	 zmian	może	osłabić	 zaufanie	do	
podmiotów	odpowiedzialnych	za	tworzenie	regulacji,	stwa-
rza	 niebezpieczeństwo	 destabilizacji	 prawnej,	 a	 także	
stanowi	 pokusę	 wywierania	 nacisku	 przez	 państwa	
członkowskie		UE.

Tymczasowe	 wytyczne	 Komisji	 pomogły	 zapewnić	
spójność	i	właściwą	koordynację	działań	państw	człon-
kowskich	w	dziedzinie	pomocy	publicznej.	W	przyszło-
ści	 najważniejszym	zadaniem	będzie	 opracowanie	 sta-
łych	zasad	udzielania	pomocy	publicznej	na	ratowanie	
i	restrukturyzację	zagrożonych	instytucji	finansowych	na	
podstawie	art.	107	ust.	3	lit.	c)	TFUE.	Komisarz	ds.	kon-
kurencji,	J.	Almunia,	w	październiku	2011	r.18 zapowie-
dział,	że	zasady	te	są	już	gotowe.	W	pierwszej	połowie	
2011	r.	zakładano,	że	będą	one	obowiązywać	od	2012	r.,	
jednak	w	 związku	 z	 pogorszeniem	 się	 sytuacji	 sektora	
bankowego	 latem	2011	 r.	 Komisja	 postanowiła	 czekać	
z	ich	wprowadzeniem	do	czasu	ustabilizowania	się	sytu-
acji w sektorze bankowym i na rynkach finansowych.

Zapewnienie stabilności finansowej

Inicjatywy	podjęte	przez	Komisję	Europejską	bez	wąt-
pienia	 uzupełniały	 i	 wspierały	 działania	 państw	 człon-
kowskich	mające	na	celu	zachowanie	stabilności	systemu	
finansowego,	 w	 szczególności	 sektora	 bankowego,	
zapewnienie	 płynności	 rynków	 międzybankowych	 oraz	
podtrzymanie akcji kredytowej dla sfery realnej gospodar-
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ki.	W	rezultacie,	wszystkie	te	cele	zostały	w	dużej	mierze	
osiągnięte,	zwłaszcza	w	latach	2009-2010.	W	Unii	udało	
się	 zapobiec	 masowej	 upadłości	 banków,	 a	 ponadto	
w	latach	2009-2010,	w	porównaniu	z		sytuacją	w	2008	r.,	
zwiększyło	się	ogólne	zaufanie	do	sektora	bankowego19,	
poprawiła	się	zyskowność	oraz	współczynniki	wypłacal-
ności	banków,	a	także	podtrzymane	zostało	kredytowanie	
przez banki sfery realnej gospodarki20. Pomoc publiczna 
była	ważnym,	ale	nie	 jedynym	rodzajem	działań	podej-
mowanych	 na	 szczeblu	 unijnym	 czy	 też	 narodowym	
w	odpowiedzi	na	kryzys	finansowy	i	gospodarczy.	Z	całą	
pewnością	dużą	 rolę	odegrały	niestandardowe	działania	
Europejskiego	 Banku	 Centralnego	 oraz	 banków	 central-
nych	państw	członkowskich	UE21.	Dlatego	też	trudno	jest	
jednoznacznie	 oddzielić	 wpływ	 pomocy	 publicznej	 od	
innych	 inicjatyw	 o	 charakterze	 krajowym,	 unijnym	 czy	
też	międzynarodowym,	które	także	oddziaływały	na	sytu-
ację	sektora	bankowego	w	UE	oraz	funkcjonowanie	ryn-
ków	finansowych.

W 2011 r. sytuacja sektora bankowego w UE pogor-
szyła	się.	Miało	to	w	dużej	mierze	związek	z	kryzysem	
zadłużenia,	 a	 zwłaszcza	 z	 nasileniem	 się	 napięć	 na	
rynkach	obligacji	skarbowych	w	niektórych	państwach	
członkowskich.	Pojawiły	 się	obawy	odnośnie	do	sytu-
acji	 banków	 mających	 duże	 pozycje	 w	 skarbowych	
papierach	 dłużnych	 krajów	 UE	 dotkniętych	 kryzysem	
zadłużenia,	zwłaszcza	Grecji.	Wskazywano	również	na	
potrzebę	dalszego	dokapitalizowania	europejskich	ban-
ków	 w	 wysokości	 ponad	 100	 mld	 euro22. Obecnie 
jednak,	w	porównaniu	z	październikiem	2008	r.,	moż-
liwości	 udzielenia	 zagrożonym	 instytucjom	 finanso-
wym	 dalszej	 pomocy	 publicznej	 są	 dużo	 mniejsze,	
gdyż	 rządy	wielu	 krajów	wysoko	 rozwiniętych	 nie	 są	
w	 stanie	 przejąć	 na	 siebie	 ryzyka	 zakumulowanego	
w	bilansach	banków23.

Zapobieganie zniekształceniu konkurencji na rynku 
wewnętrznym UE

Niedopuszczenie	 do	 zniekształcenia	 konkurencji	
w UE lub przynajmniej ograniczenie ewentualnego znie-
kształcenia	w	następstwie	wsparcia	 sektora	bankowego	
środkami	publicznymi	na	niespotykaną	dotychczas	skalę	
było	 kolejnym	 ważnym	 celem	 działań	 instytucji	 unij-
nych.	Komisja	przyznała,	że	choć	środki	publiczne	skie-
rowane	do	instytucji	finansowych	mogły	znacznie	znie-
kształcić	konkurencję	w	sektorze	bankowym,	taka	sytu-
acja	nie	miała	miejsca	z	trzech	powodów.	Po	pierwsze,	
w	latach	2009-	2010	banki	europejskie	nie	ograniczyły	
swojej	transgranicznej	działalności.	Po	drugie,	restruktu-
ryzacja	 instytucji	 finansowych,	które	otrzymały	pomoc,	
nie	przyspieszyła	tempa	koncentracji	w	sektorze	banko-
wym,	widocznej	od	2001	r.	Po	trzecie,	pomoc	publiczna	
nie	 wpłynęła	 na	 wyniki	 finansowe	 banków,	 które	 nie	
korzystały	 ze	 wsparcia	 publicznego,	 a	 uzyskane	 przez	
nie	wyniki	finansowe	były	lepsze	od	wyników	banków,	
które	otrzymały	pomoc24.

Istnieją	jednak	przesłanki,	że	w	następstwie	wsparcia	
instytucji	 finansowych	 środkami	 publicznymi	 nastąpiło	
zniekształcenie	warunków	konkurencji	na	rynku	wewnętrz-
nym. Skala pomocy otrzymanej przez instytucje finanso-
we	 w	 poszczególnych	 państwach	 członkowskich	 była	
bardzo	 zróżnicowana.	 Widoczna	 jest	 jej	 koncentracja	
w	 kilku	 państwach	 członkowskich.	 Stare	 kraje	 UE	 
(UE-15)	 przekazały	 swoim	 bankom	 znacznie	 więcej	
środków	publicznych	niż	nowe	kraje	UE	(UE-12).	Wyni-
ki	 badań	 przeprowadzonych	 przez	 O.	 Kowalewskiego	
i	 M-J.	 Radło25	 pokazują,	 że	 kredytowanie	 przedsię-
biorstw	niefinansowych	przez	banki	w	państwach	człon-
kowskich,	które	udzieliły	wsparcia	sektorowi	bankowe-
mu	było	wyższe,	niż	w	tych	państwach	członkowskich,	
w	których	wsparcia	nie	udzielono.	Ponadto,	w	nowych	
państwach	członkowskich	oprocentowanie	kredytów	dla	
przedsiębiorstw	 istotnie	 wzrosło	 i	 ukształtowało	 się	 na	
poziomie	dużo	wyższym	niż	w	starych	państwach	człon-
kowskich.	W	rezultacie	nastąpiło	zachwianie	konkuren-
cji	 na	 rynku	 wewnętrznym	 polegające	 na	 łatwiejszym	
i	tańszym	dostępie	do	kredytów	przez	przedsiębiorstwa	
niefinansowe	 działające	 w	 krajach,	 w	 których	 banki	
otrzymały	pomoc	publiczną.	Sytuacja	ta	może	negatyw-
nie	 wpływać	 zarówno	 na	 działalność	 przedsiębiorstw	
niefinansowych	 w	 państwach,	 w	 których	 instytucje	
finansowe	korzystały	ze	środków	publicznych,	jak	rów-
nież	na	długookresowe	tempo	wzrostu	gospodarek	tych	
krajów.

K. Lannoo i Ch. Napoli26	zwrócili	uwagę	na	przewa-
gi	niektórych	państw	członkowskich,	wynikające	z	 lep-
szej	 znajomości	 unijnych	 zasad	 stosowania	 pomocy	
publicznej.	Pozwoliły	im	one	na	zastosowanie	szerokie-
go	zestawu	środków	ratunkowych.	Autorzy	sugerują,	że	
w	konsekwencji	w	porównaniu	z	okresem	sprzed	kryzy-
su	pogłębiło	się	nierówne	traktowanie	podmiotów	w	UE.	

Zapewnienie konkurencyjnego i sprawnie działającego 
europejskiego sektora bankowego

W	 perspektywie	 długookresowej	 najważniejszym	
celem	działań	podejmowanych	przez	UE	było	przywró-
cenie	konkurencyjnego	i	sprawnie	działającego	europej-
skiego	 sektora	 bankowego.	 Dlatego	 też	 Komisja	 dużą	
wagę	 przywiązywała	 do	 gruntownej	 restrukturyzacji	
banków,	które	otrzymały	pomoc	publiczną.	Na	państwa	
członkowskie	 nałożono	 obowiązek	 powiadamiania	
Komisji	o	planach	restrukturyzacji	lub	likwidacji	banków	
korzystających	 ze	 środków	publicznych.	W	okresie	 od	 
1	października	2008	 r.	 do	31	grudnia	2011	 r.	Komisja	
zatwierdziła	dwadzieścia	 siedem	planów	 restrukturyza-
cji	banków	działających	w	dwunastu	państwach	człon-
kowskich	 oraz	 wyraziła	 zgodę	 na	 przeprowadzenie	
likwidacji	siedmiu	banków	w	czterech	krajach	UE.

Równolegle	do	działań	w	zakresie	pomocy	publicz-
nej	 Komisja	 podejmowała	 inicjatywy	 usprawniające	
funkcjonowanie	sektora	usług	finansowych,	w	tym	rów-
nież	 sektora	 bankowego.	 Najważniejsze	 z	 podjętych	
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Tabela 4

Decyzje KE w sprawie restrukturyzacji lub likwidacji instytucji finansowych

Rok Państwo członkowskie udzielające 
pomocy Instytucja finansowa Data zatwierdzenia 

decyzji Rodzaj decyzji

2008
Niemcy IKB 21	października	2008 restrukturyzacja

Dania Roskilde Bank 5 listopada 2008 likwidacja

2009

Niemcy Commerzbank 7 maja 2009 restrukturyzacja

Belgia,	Holandia,	Luksemburg Fortis 12 maja 2009 restrukturyzacja

Niemcy West LB 12 maja 2009 restrukturyzacja

Luksemburg Kaupthing Bank Luksemburg 9 lipca 2009 likwidacja

Łotwa Parex Banka 15	września	2009 restrukturyzacja

Wielka Brytania Northern Rock 28	października	2009 restrukturyzacja

Holandia ING 18 listopada 2009 restrukturyzacja

Belgia KBC 18 listopada 2009 restrukturyzacja

Wielka Brytania Lloyds Banking Group 18 listopada 2009 restrukturyzacja

Wielka Brytania Royal Bank of Scotland 14 grudnia 2009 restrukturyzacja

Niemcy LBBW 15 grudnia 2009 restrukturyzacja

2010

Wielka Brytania Bradford & Bingley 25 stycznia 2010 likwidacja

Wielka Brytania Dumfermline Building Society 25 stycznia 2010 likwidacja

Holandia SNS REAAL 28 stycznia 2010 restrukturyzacja

Belgia,	Francja,	Luksemburg Dexia 26 lutego 2010 restrukturyzacja

Szwecja Carnegie Investment Bank 12 maja 2010 restrukturyzacja

Belgia Ethias 20 maja 2010 restrukturyzacja

Hiszpania Caja	Castilla	–	La	Mancha 26 czerwca 2010 restrukturyzacja

Austria BAWAG 30 czerwca 2010 restrukturyzacja

Irlandia Bank of Ireland 15 lipca 2010 restrukturyzacja

Holandia Aegon 17 sierpnia 2010 restrukturyzacja

Niemcy Sparkasse Koln/Bonn 29	września	2010 restrukturyzacja

Dania Fionia	Bank 25	października	2010 likwidacja

Hiszpania Caja Sur 8 listopada 2010 restrukturyzacja

2011

Austria Kommunalkredit 31 marca 2011 restrukturyzacja

Holandia ABN Amro Group 5 kwietnia 2011 restrukturyzacja

Grecja Agricultural Bank of Greece 23 maj 2011 restrukturyzacja

Dania Eik Banken 6 czerwca 2011 likwidacja

Irlandia Anglo Irish Bank - INBS 29 czerwca 2011 likwidacja

Niemcy Hypo	Real	Estate 18 lipca 2011 restrukturyzacja

Niemcy HSH	Nordbank 20	września	2011 restrukturyzacja

Irlandia Quinn Insurance Ltd 12	października	2011 restrukturyzacja

Źródło: G-J. Koopman, 2011, Stability and competition in EU banking during the financial crisis: the role of state aid control, 
“Competition Policy International”, 7(2), s.13.

działań	dotyczyły:	nowej	 architektury	nadzoru	 finanso-
wego w UE27,	 wymogów	 kapitałowych	 dla	 banków,	
gwarantowania	 depozytów,	 zarządzania	 kryzysowego	
w	 sektorze	 bankowym,	 agencji	 ratingowych,	 polityki	
wynagrodzeń	 w	 sektorze	 usług	 finansowych,	 a	 także	
rynków	 instrumentów	 pochodnych.	 Głównym	 celem	
tych	inicjatyw	było	wyeliminowanie	czynników,	mogą-
cych	 doprowadzić	 do	 pojawienia	 się	 kolejnych	 kryzy-
sów	w	przyszłości.

Podsumowanie

W Unii Europejskiej przed wybuchem kryzysu nie 
istniały	 przepisy	 bezpośrednio	 regulujące	 pomoc	
publiczną	 dla	 banków.	 Komisja	 Europejska,	 której	 jed-
nym	 z	 zadań	 jest	 egzekwowanie	 przepisów	 Traktatu	
i	opracowywanie	wytycznych	dla	państw	członkowskich	
w	 zakresie	 pomocy	 publicznej,	 znalazła	 się	 w	 trudnej	
sytuacji,	 gdy	 kilka	 państw	 członkowskich	 wyraziło	
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zamiar	 podjęcia	 działań	 mających	 charakter	 pomocy	
publicznej	 lub	 nawet	 rozpoczęło	wdrażanie	 tych	 dzia-
łań.	W	 odpowiedzi	 Komisja	 wprowadziła	 tymczasowe	
wytyczne	 regulujące	 możliwości	 udzielania	 pomocy	
publicznej dla sektora bankowego w czasie kryzysu.

Nie	 ulega	 wątpliwości,	 że	 na	 szczeblu	 UE	 podjęto	
i	wdrożono	nadzwyczajne	środki	w	odniesieniu	do	pomo-
cy	publicznej	mające	zapewnić	stabilność	systemu	finan-
sowego,	w	szczególności	sektora	bankowego.	Oceniając	
zgodność	 działań	 państw	 członkowskich	 z	 przepisami	
unijnymi	Komisja	wykazała	się	dużo	większą	elastyczno-
ścią	niż	przed	kryzysem	.	Skrócił	się	także	znacznie	czas	
zatwierdzania	 poszczególnych	 decyzji	 w	 sprawie	 przy-
znania	pomocy	publicznej.	W	wyniku	podjętych	działań	
udało	się	zapobiec	upadłości	systemowo	ważnych	insty-
tucji	 finansowych.	 Inicjatywy	Komisji	pozwoliły	również	
skoordynować	 działania	 poszczególnych	 państw	 człon-
kowskich.	 Pozostają	 jednak	wątpliwości,	 czy	w	wyniku	
wdrożenia	 na	 niespotykaną	 wcześniej	 skalę	 pomocy	
publicznej	 w	 sektorze	 bankowym	 nie	 doszło	 do	 znie-
kształcenia	konkurencji	na	rynku	wewnętrznym.

W latach 2010-2011 w wyniku wzrostu deficytu 
finansów	 publicznych	 i	 długu	 publicznego	 niektórych	
krajów	strefy	euro	nasiliły	się	obawy	o	ich	wypłacalność	
w	długim	okresie.	Obawy	te	spowodowały	wzrost	ryzyka	
strat	 banków	 ze	względu	 na	 spadek	wartości	 obligacji	
skarbowych	oraz	znacznie	ograniczyły	możliwość	udzie-
lenia	 zagrożonym	 bankom	 dalszego	wsparcia	 ze	 środ-
ków	 publicznych.	 Kryzys	 zwiększył	 współzależności	
między	 tendencjami	 makroekonomicznymi,	 sytuacją	
sektora	bankowego	i	sytuacją	sektora	finansów	publicz-
nych.	Dlatego	też	ważna	jest	koordynacja	działań	skiero-
wanych	 do	 sektora	 bankowego,	 z	 działaniami	 których	
celem	 jest	 poprawa	 stanu	 finansów	 publicznych,	
w	szczególności	niektórych	państw	członkowskich.

Ponadto,	 ważnym	 zadaniem	 zarówno	 dla	 Komisji,	
jak	i	dla	państw	członkowskich	jest	restrukturyzacja	sek-
tora	bankowego.	Na	szczeblu	UE	należy	 także	opraco-
wać	 i	 wdrożyć	 zasady	 udzielania	 pomocy	 publicznej	
sektorowi	 finansowemu	po	 zakończeniu	 kryzysu	 finan-
sowego,	kiedy	nieuzasadnione	będzie	już	powoływanie	
się	na	art.	107	ust.	3.	lit.	b)	TFUE,	stanowiący	o	koniecz-
ności	zaradzenia	poważnym	zaburzeniom	w	gospodar-
ce	państwa	członkowskiego.
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POMOC PUBLICZNA PAŃSTW 
CZŁONKOWSKICH UE W OKRESIE 
KRYZYSU GOSPODARCZEGO  
W LATACH 2008-2010

Adam A. Ambroziak*

Kryzys finansowy i gospodarczy lat 2008-20101 spro-
wokował	wiele	rządów	do	podjęcia	działań	interwencyj-
nych.	Ekonomiści	różnych	szkół	i	nurtów,	poza	twórca-

mi i reprezentantami koncepcji liberalizmu gospodar-
czego,	wskazywali	na	rolę	państwa	jako	ważnego	czyn-
nika	 stabilizującego	 rozwój	 gospodarczy.	 Uzasadnie-
niem	interwencji	państwa	jest	zawodność	rynku,	a	więc	
sytuacje,	kiedy	rozwiązania	rynkowe	nie	doprowadzają	
do	oczekiwanych	zachowań	przedsiębiorców.	W	przy-
padku kryzysu gospodarczego w UE wskazywano przede 
wszystkim	 na	 brak	 pełnej	 informacji	 oraz	 utrudniony	
dostęp	gospodarki	realnej	do	środków	finansowych.

W	 odpowiedzi	 na	 pojawiające	 się	 oznaki	 kryzysu	
gospodarczego	na	świecie	w	październiku	2008	r.	Rada	
Europejska	przyjęła,	że	w	związku	z	wyjątkowymi	oko-
licznościami	 zasady	 polityki	 konkurencji,	 zwłaszcza	
w	odniesieniu	do	pomocy	państwa,	należy	podporząd-
kować	szybkim	i	elastycznym	działaniom,	jednocześnie	
zapewniając	 dalsze	 przestrzeganie	 reguł	 jednolitego	
rynku2.

Podstawą	 programową	 realizacji	 tych	 postanowień	
był	komunikat	Komisji	Europejskiej	(KE)	z	listopada	2008	r. 
pt.	„Europejski plan naprawy gospodarczej”3,	zakładają-
cy	 wykorzystanie	 instrumentów	 krótkoterminowych,	
mających	na	 celu	 zwiększenie	popytu,	 ochronę	miejsc	
pracy	i	przywrócenie	zaufania	przedsiębiorców	sfery	real-
nej	 oraz	 sektora	 finansowego,	 a	 także	 długotermino-
wych,	wspierających	 inwestycje,	 które	w	 dłuższej	 per-
spektywie	 powinny	 zapewnić	 wyższą	 stopę	 wzrostu	
i	trwały	dobrobyt.

Komisja,	 uznając	 możliwość	 występowania	 zawod-
ności	 rynku,	 zdefiniowała	 dwa	 cele	 dopuszczalnego	
wsparcia:

 � odblokowanie kredytowania sfery realnej przez 
banki,

 � zachęcenie	przedsiębiorców	do	inwestowania	w	eko-
logiczny	i	innowacyjny	rozwój.

Działania	te	zakładały	interwencję	państwa	w	proce-
sy	wolnorynkowe,	gdyż	zarówno	ułatwienie	dostępu	do	
kapitału,	jak	i	wsparcie	ukierunkowujące	gospodarkę	UE	
na	działania	innowacyjne	czy	proekologiczne	mają	zna-
miona pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust. 1 
TFUE4.

Biorąc	pod	uwagę	specyfikę	beneficjentów	oraz	pro-
blemy,	z	jakimi	musieli	się	oni	zmierzyć	w	obliczu	kry-
zysu	 gospodarczego,	 Komisja	 przygotowała	 wytyczne	
regulujące	 udzielanie	 pomocy	 instytucjom	 finansowym	
i	przedsiębiorstwom	ze	sfery	realnej	gospodarki.	Dopusz-
czono	możliwość	 dokapitalizowania	 instytucji	 finanso-
wych,	 likwidację	niektórych	z	nich	w	sposób	kontrolo-
wany	 lub	współfinansowanie	 programów	naprawczych	
w	 celu	 odzyskania	 płynności5.	 Główną	 przesłanką	
pomocy	była	ochrona	 stabilności	 finansowej	 i	podtrzy-
manie	akcji	kredytowej	banków.	W	okresie	kryzysu	finan-
sowego,	wobec	niepewnej	wyceny	aktywów	o	obniżo-
nej	wartości	i	ich	lokalizacji,	zmniejszyła	się	podaż	kre-
dytów,	co	spowodowało	ograniczenie	działalności	pro-
dukcyjnej	i	usługowej.


