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Ostatni	 kryzys	 bardzo	 silnie	 dotknął	 nie	 tylko	 sferę	
finansów	publicznych	państw	członkowskich	Unii	Euro-
pejskiej,	ale	zagroził	również	stabilności	systemów	ban-
kowych.	 Jednym	z	działań	naprawczych	było	utworze-

nie	europejskiego	systemu	nadzoru	finansowego	(ESFS	–	
European System of Financial Supervision).	 Rozpoczął	
on	 działalność	 1	 stycznia	 2011	 r.,	 a	 jego	 kluczowymi	
elementami	stały	się	urzędy	nadzoru,	w	tym	Europejski	
Urząd	 Nadzoru	 Bankowego	 (EBA	 –	 European Banking 
Authority)1. 

Kolejno	przyjmowane	programy	wsparcia	gospodar-
czego	Grecji,	Irlandii,	Portugalii	czy	Hiszpanii	uświado-
miły	 gremiom	 decyzyjnym	 UE,	 że	 stworzono	 błędny	
mechanizm	sprzęgający	 finanse	publiczne	z	krajowymi	
systemami	bankowymi.	Fundusze	pomocowe,	wykorzy-

11 Grade „A” �asteurised Milk Ordinance. Revised 2011,	U.S.	
Department	of	Health	and	Human	Services,	Public	Health	Service,	
Food	and	Drug	Administration,	February	2012.	

12	European	Commission,	Market	Access	Database:	SPS:	Sani-
tary	and	Phytosanitary	Issues,	Sanitary measures applied by USA for 
import of live bivalve mollusks.

13	Council	Directive	of	7	March	1988	prohibiting	 the	use	 in	
livestock farming of certain substances having a hormonal action. 
(88/146/EEC),	OJ	EC,	No.	L	70.	16.3.1988.

14	Dyrektywa	Rady	96/22/WE	z	29	kwietnia	1996	r.	dotycząca	
zakazu	 stosowania	 w	 gospodarstwach	 hodowlanych	 niektórych	
związków	o	działaniu	hormonalnym,	tyreostatycznym	i	beta-ago-
nistycznym	 i	 uchylająca	 Dyrektywy	 81/602/EWG,	 88/146/EWG	
oraz	88/299/EWG.	DzUrz	WE	L	125,	23.5.1996	r.	Polskie	wydanie	
specjalne	Rozdz.	03,	Tom	19.

15	Rozporządzenie	(WE)	Nr	853/2004	Parlamentu	Europejskie-
go	i	Rady	z	29	kwietnia	2004	r.	ustanawiające	szczególne	przepisy	
dotyczące	higieny	w	odniesieniu	do	żywności	pochodzenia	zwie-
rzęcego.	Załącznik	II.	Wymogi	dotyczące	poszczególnych	produk-
tów	 pochodzenia	 zwierzęcego.	 DzUrz	 UE	 L	 139,	 30.4.2004	 r.	
Polskie	wydanie	specjalne,	Rozdz.	03,	Tom	45.	

16 Ibidem. 

17	Rozporządzenie	Komisji	(UE)	Nr	101/2013	z	4	lutego	2013	r.	
dotyczące	stosowania	kwasu	mlekowego	do	zmniejszania	powierzch-
niowego	 zanieczyszczenia	 mikrobiologicznego	 tusz	 wołowych,	
DzUrz	UE	L	34,	5.2.2013	r.	

18	Art.	3.1	„W	celu	możliwie	jak	najszerszego	zharmonizowa-
nia	środków	sanitarnych	i	fitosanitarnych,	Członkowie	będą	opie-
rali	swe	środki	sanitarne	i	fitosanitarne	na	międzynarodowych	nor-
mach,	wytycznych	lub	zaleceniach,	jeżeli	takie	istnieją….”	Art.	5.1.	
„Członkowie	 zapewnią,	 by	 ich	 środki	 sanitarne	 lub	 fitosanitarne	
były	oparte	na	ocenie	ryzyka	dla	życia	lub	zdrowia	ludzi,	zwierząt	
lub	roślin	stosownej	do	okoliczności	przy	uwzględnieniu	 technik	
oceny	ryzyka	opracowanych	przez	odpowiednie	organizacje	mię-
dzynarodowe”.	Art.	5.5.	„W	celu	zapewnienia	spójności	w	stoso-
waniu	koncepcji	odpowiedniego	poziomu	ochrony	sanitarnej	lub	
fitosanitarnej	przeciwko	ryzykom	dla	życia	lub	zdrowia	ludzkiego,	
albo	życia	lub	zdrowia	roślin	lub	zwierząt,	każdy	Członek	będzie	
unikał	arbitralnych	lub	nieuzasadnionych	zróżnicowań	poziomów	
ochrony,	jakie	uznaje	on	za	właściwe	w	różnych	sytuacjach	,jeże-
li	 rezultatem	 takiego	 zróżnicowania	 byłaby	 dyskryminacja	 lub	
ukryte	ograniczenia	w	handlu	międzynarodowym…”.

19	Częścią	bazy	danych	TRAINS,	zarządzaną	przez	UNCTAD	
(baza	 wchodzi	 w	 skład	 bazy	 danych	 WITS	 –	 World Integrated 

Trade Solution –	 którą	 zarządza	 Bank	 Światowy)	 jest	 statystyka	
barier	pozataryfowych	(Non-Tariff Measures – NTM).	Bariery	poza-
taryfowe	w	postaci	 środków	 sanitarnych	 i	 fitosanitarnych	 zostały	
podzielone	 na	 osiem	 grup:	 (1)	 Zakazy	 lub	 ograniczenia	 importu	
produktów	lub	substancji	uzasadnione	względami	SPS,	(2)	Maksy-
malne	wartości	pozostałości	i	ograniczone	stosowanie	niektórych	
substancji,	(3)	Wymagania	regulujące	etykietowanie,	oznakowanie	
i	 opakowanie,	 (4)	 Wymagania	 o	 charakterze	 higienicznym,	
(5)	Zabiegi,	mające	za	cel	nie	dopuszczenie	do	 importu	chorych	
zwierząt	i	roślin	oraz	likwidację	organizmów	powodujących	cho-
roby	 końcowych	 produktów	 (np.	 procedury	 pożniwne)	 (6)	 Inne	
wymagania	odnoszące	 się	do	procesu	produkcyjnego	 lub	popro-
dukcyjnego,	(7)	Przepisy	regulujące	żywność	lub	pasze	modyfiko-
wane	genetycznie	(GMO)	lub	wyprodukowaną	z	użyciem	organi-
zmów	genetycznie	modyfikowanych,	(8)	Ocena	zgodności.	

20	 European	 Commission,	 Directorate	 –	 General	 for	 Trade,	
Market Access Database. 

21	W	 tej	 części	 artykułu	wykorzystano	 –	 za	 zgodą	Autorki	 –	
informacje,	znajdujące	się	w	tekście	E.	Kaliszuk,	Bariery fitosanitar-
ne i sanitarne,	(w:)	„Analiza	wpływu	i	efektów	umowy	o	SWH	UE	
z	USA	na	gospodarkę	Polski”	(opracowanie	niepublikowane).

22	Department	of	Agriculture,	Animal	and	Plant	Health	Inspec-
tion	Service	9	CFR	Parts	92,	93	et	all.,	Bovine Spongiform Enceph-
alopathy: Importation of bovines and bovine �roducts; �roposed 
Rule,	Federal	Register,	Vol.	77,	No	52,	March	16,	2012.

23 Na	niepełną	ekwiwalentność	cytowanych	metod	zwracają	
uwagę	L.	Murray	 i	R.	 Lee,	Overview of legislative principles and 
measures,	 http///www.who.int/	 water_sanitation_health/overview_
legislative_principles.pdf

24	 Znaczenie	 ekwiwalentności	 podkreślał	 m.in.	 na	 zorgani-
zowanej	przez	Ambasadę	Brytyjską	konferencji	Transatlantic Trade 
and Investment – a GREAT Opportunity	(Warszawa,	17	lipca	2013	r.)	
H.K.	Clarke,	Senior	Cabinet	Minister	&	Prime	Minister’s	Trade	Rep-
resentative. 

25	Obszerne	omówienie	problemu	w	R.	Johnson,	C.E.	Hanra-
han,	The U.S. – UE Beef Hormone Dispute,	Congressional	Research	
Service.	 CRS	 Report	 for	 Congress, http//www.fas.org/sgp/crs/row/
R40449/pdf.

26	 EU	 –	 US	 Transatlantic	 Trade	 and	 Investment	 Partnership.	
Sanitary	and	Phytosanitary	Issues.	Initial	EU	Position	Paper.	
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stywane	do	podniesienia	kapitałów	banków	(co	wzmac-
niało	ich	stabilność),	muszą	być	formalnie	ujęte	w	budże-
tach	państwa	jako	wydatki	powiększające	deficyt.	Z	kolei	
narastanie	zadłużenia	publicznego	powoduje,	że	w	ryn-
kowej	 percepcji	 bank	 funkcjonujący	w	 takim	 państwie	
nadal	jest	postrzegany	jako	narażony	na	upadek.		

Równocześnie	wyraźnie	zaczęła	narastać	w	Europie	
fala	 krytyki	 za	 wykorzystanie	 środków	 publicznych,	
a	więc	w	sensie	ekonomicznym	środków	pochodzących	
generalnie	 od	 podatników,	 do	 wspomagania	 instytucji	
komercyjnych,	jakimi	bez	wątpienia	są	banki.	W	związ-
ku	z	tym	zgłoszono	propozycje,	które	mają	zmienić	ten	
stan	 rzeczy.	 Od	 połowy	 2012	 r.	 prace	 koncepcyjne	
i	 legislacyjne	 toczą	 się	 równolegle	 w	 dwóch	 nurtach,	
które	są	ściśle	ze	sobą	związane.

Pierwszy	nurt	koncentruje	się	na	pogłębieniu	procesu	
integracji	strefy	euro.	W	tym	właśnie	duchu	w	czerwcu	
2012	r.	przewodniczący	Rady	Europejskiej	H.	Van	Rompuy	
przygotował	raport2,	w	którym	stwierdził,	że	wzrost	sku-
teczności	 funkcjonowania	 unii	 gospodarczo-walutowej	
wymaga	 głębszej	 integracji	 fiskalnej,	 politycznej	 oraz	
związanej	 z	 rynkiem	 finansowym	 (a	 zwłaszcza	 banko-
wym)	 państw	 członkowskich.	 Powyższemu	 procesowi	
musi	 towarzyszyć	 demokratyczna	 (parlamentarna)	 kon-
trola	sprawowana	na	szczeblu	unijnym	oraz	krajowym.	
W	odpowiedzi	na	postulaty	zgłoszone	29	czerwca	2012	r.,	
zapowiedziano	powołanie	(na	podstawie	art.	127	ust.	6	
TFUE)	 jednolitego	 nadzoru	 bankowego	 dla	 instytucji	
kredytowych	(SSM	–	Single Supervisory Mechanism)	stre-
fy	euro.	Równocześnie	zastrzeżono,	że	dominującą	rolę	
ma	w	nim	odgrywać	Europejski	Bank	Centralny	(EBC).	Po	
ustanowieniu	 SSM	 proces	 wsparcia	 kapitałowego	 ban-
ków	 ma	 przejąć	 Europejski	 Mechanizm	 Stabilności	
(EMS)3,	a	fundusze	pomocowe	mają	być	kierowane	bez-
pośrednio	 do	 instytucji	 kredytowych,	 bez	 obciążania	
budżetów	państw	członkowskich4.

Tworzenie	unii	bankowej	 to	proces,	który	ma	objąć	
nie	tylko	ustanowienie	jednolitego	mechanizmu	nadzoru	
bankowego.	 Dodatkowo	 konieczne	 jest	 zdefiniowanie	
zasad	restrukturyzacji	i	likwidacji	instytucji	kredytowych,	
gwarantowania	depozytów	oraz	harmonizacji	przepisów	
regulujących	operacyjne	sprawowanie	nadzoru5.	Bardzo	
istotne	 jest	 również	 stwierdzenie,	 że	 unia	 bankowa	 to	
zbiór	rozwiązań,	których	obligatoryjnymi	adresatami	są	
tylko	kraje	strefy	euro	i	podmioty	w	nich	inkorporowane.	

Drugim	 nurtem	 reform	ma	 być	modyfikacja	 przepi-
sów	tworzących	otoczenie	prawne	determinujące	aktyw-
ność	banków	w	całej	Unii	Europejskiej.	Z	jednej	strony,	
ma	to	dotyczyć	zmian	funkcjonowania	EBA	w	związku	
z	przyznaniem	EBC	zadań	organu	nadzoru	mikroostroż-
nościowego,	 a	 z	 drugiej,	mają	 być	 stworzone	 również	
nowe	regulacje	wprowadzane	na	mocy	dyrektyw,	a	więc		
obowiązujące	 wszystkich	 członków	 UE,	 a	 nie	 tylko	
członków	strefy	euro.	Przedmiotem	unormowania	jedne-
go	z	takich	aktów	ma	być	proces	restrukturyzacji	i	upo-
rządkowanej	likwidacji,	w	którym	przewiduje	się	instytu-
cję	grupowego	wsparcia.	Szczegółową	analizę	tego	instru-

mentu	przedstawiono	w	kolejnych	częściach	niniejszego	
artykułu,	zwracając	uwagę	na	skutki	zastosowania	pro-
ponowanego	rozwiązania	z	punktu	widzenia	mniejszo-
ściowych	akcjonariuszy	banków	działających	w	krajach	
Europy	Środkowo-Wschodniej	(dalej	EŚW).

Procedura udzielania wsparcia grupowego jako 
element restrukturyzacji banku

Zgodnie	z	projektem	dyrektywy6	 z	czerwca	2012	 r.	
udzielenie	 grupowego	wsparcia,	 	 które	ma	 zapobiegać	
pogorszeniu	ekonomicznej	kondycji	banku,	możliwe	jest	
wyłącznie	na	podstawie	porozumienia	podmiotów	wcho-
dzących	w	skład	grupy.	Porozumienie	musi	mieć	charak-
ter ex ante,	a	więc	jego	zawarcie	konieczne	jest	zanim	
pojawią	się	symptomy	wskazujące	na	potrzebę	grupowej	
pomocy	 finansowej.	 	Dopuszczalne	 formy	wsparcia	 to:	
pożyczki,	gwarancje,	transfer	aktywów	(lub	kombinacje	
powyższych	form).	Zasilającym	może	być	podmiot	domi-
nujący,	a	biorcą	podmiot	zależny	(down-stream support);	
zasilającym	może	być	podmiot	zależny,	a	zasilanym	pod-
miot	dominujący	(up-stream support)	i	wreszcie		zasila-
jącym	i	zasilanym	mogą	być	podmioty	zależne	należące	
do	 tej	 samej	 grupy	 bankowej	 (cross-stream support).	
Z	 uwagi	 na	 chęć	 zapobiegania	 nadużywaniu	 pozycji	
podmiotu	 dominującego,	 które	 może	 przybrać	 formę	
drenażu	finansowego	podmiotu	zależnego,	projekt	dyrek-
tywy	 zakłada,	 że	 porozumienie	 przewidujące	 zasilenie	
typu	 up-stream	 każdorazowo	 musi	 zawierać	 klauzulę	
wzajemności	(art.	16	projektu	BRRD)7. 

Zgodnie	z	projektem,	porozumienie	o	wsparciu	gru-
powym	ma	mieć	dobrowolny	charakter,	a	umocowany-
mi	do	jego	przygotowania	są	wyłącznie	umawiające	się	
strony.	Niedopuszczalna	jest	interwencja	ze	strony	inne-
go	podmiotu,	np.	podmiotu	dominującego,	o	ile	porozu-
mienie	ma	dotyczyć	wsparcia	 typu	cross-stream.	Także	
aktywność	 władz	 publicznych,	 a	 zwłaszcza	 organów	
nadzoru	finansowego,	jest	zabroniona.	

Przygotowane	porozumienie	ma	być	jednak	zatwier-
dzane	w	drodze	wspólnej	decyzji	przez	organy	nadzoru-
jące	 umawiające	 się	 strony.	 Jeśli	 właściwe	 organy	 nie	
dojdą	do	porozumienia,	suwerenną	decyzję	może	wydać	
nadzorca	konsolidujący8,	a	organy	krajowe	kontestujące	
zatwierdzenie	porozumienia	mogą	 zwrócić	 się	do	 EBA	
o	 przeprowadzenia	 wiążącej	 mediacji.	 Stosownie	 do	 
art.	16	ust.	5	projektu	BRRD	porozumienie	zakładające	
możliwość	 udzielania	 grupowego	 wsparcia	 może	 być	
zaakceptowane	tylko	wówczas,	gdy	w	opinii	zatwierdza-
jącego	organu	wszystkie	strony	porozumienia	w	momen-
cie	 jego	podpisywania	 spełniają	wszelkie	wymogi	nad-
zorcze,	dotyczące	płynności	oraz	wypłacalności,	a	ryzy-
ko	 ich	niespełnienia	w	najbliższej	przyszłości	 jest	oce-
nione jako niskie. 

Projekt	dyrektywy	(art.	18	projektu	BRRD)	przewiduje,	
że	 państwa	 członkowskie	 UE	 mogą	 wprowadzić	 do	
swych	przepisów	krajowych	dodatkowy	wymóg	akcepto-
wania	porozumienia	przez	zgromadzenie	akcjonariuszy.	



26 Unia	Europejska.pl	Nr	4	(221)	2013

Jeśli	tak	się	stanie,	zgromadzenie	powinno	podjąć	uchwa-
łę	o	upoważnieniu	zarządu	danego	banku	do	udzielenia	
wsparcia	na	podstawie	zawartego	porozumienia.	

W	sytuacji	 ziszczenia	 się	okoliczności	wskazujących	
na	 konieczność	 sięgnięcia	 do	 analizowanego	 tu	 instru-
mentu	zarząd	banku	zasilającego	może	udzielić	wsparcia.	
Jest	 to	 jednakże	warunkowane	uzasadnionym	oczekiwa-
niem,	że:	zasilenie	skutecznie	zażegna	sytuację	kryzyso-
wą	 podmiotu	 zasilanego,	 wsparcie	 znacząco	 wzmocni	
stabilność	finansową	całej	grupy	bankowej,	będzie	udzie-
lone	za	opłatą,	wsparcie	(np.	pożyczka)	doczeka	się	zwro-
tu	 i	 nie	 zagrozi	 płynności	 lub	 wypłacalności	 podmiotu	
zasilającego.	Jeśli	powyższe	warunki	nie	zostaną	spełnio-
ne	(lub	wsparcie	może	zagrozić	stabilności	rynku	finanso-
wego	 państwa,	 w	 którym	 zarejestrowany	 jest	 podmiot	
zasilający),	 organ	 nadzoru	 kraju	 pochodzenia	 banku	
udzielającego	wsparcia	może	zakazać	dokonania	transfe-
ru	lub	ograniczyć	jego	rozmiary	(art.	21	projektu	BRRD).	
W	 tym	przypadku	organ	nadzoru	banku	zasilanego	 (lub	
nadzorca	konsolidujący)	może	wystąpić	z	wnioskiem	do	
EBA	o	przeprowadzenie	wiążącej	mediacji.

Akcjonariat mniejszościowy w środkowoeuropejskich 
bankach należących do międzynarodowych grup 
kapitałowych 

Instytucja	wsparcia	grupowego	odwołuje	się	do	kon-
cepcji	interesu	ekonomiczno-finansowego	grupy	kapita-
łowej,	która	znajduje	zastosowanie	m.in.	we	francuskim	
porządku	prawnym9.	Z	punktu	widzenia	 realiów	 syste-
mów	bankowych	państw	Europy	Środkowo-Wschodniej	
zgoda	na	przyjęcie	tej	doktryny	może	mieć	duże	znacze-
nie,	 gdyż	 wiele	 podmiotów	 działających	 w	 tych	 pań-
stwach	to	instytucje	zależne		od	zagranicznego	kapitału.	
Ważne	 jest	zatem	poznanie	 struktury	grup	bankowych,	
które	 zaangażowały	 się	 kapitałowo	 w	 krajach	 Europy	
Środkowo-Wschodniej.

W	zestawieniu	uwzględniono	państwa	z	 tego	 regio-
nu,	które	zostały	członkami	Unii	Europejskiej	w	2004	r.	
i	 2007	 r.	 (Bułgaria,	 Chorwacja,	 Czechy,	 Estonia,	 Litwa,	
Łotwa,	Polska,	Rumunia,	Słowenia,	Słowacja	oraz	Węgry).	
Analizie	 poddano	 udział	 podmiotów	 z	 tych	 krajów	
w	 aktywach	 	 poszczególnych	 grup	 bankowych.	 Tego	
rodzaju	 podejście	 jest	 jednak	 obarczone	 ułomnością	
wynikającą	z	możliwości	dualnego	zaangażowania	kapi-
tałowego	za	granicą,	tj.	tworzenia	podmiotów	zależnych	
posiadających	osobowość	prawną	oraz	oddziałów	insty-
tucji	 kredytowych10.	W	 przypadku	 tych	 drugich	 wiele	
grup	nie	podaje	w	raportach	wartości	ich	aktywów,	kon-
solidując	 je	 z	 pozycjami	 podmiotu	 dominującego.	
W	przeprowadzonej	analizie	szczególną	uwagę	zwróco-
no	 na	 banki,	 które	 mają	 akcjonariuszy	 mniejszościo-
wych.	 Informację	uzupełniono	o	wskazanie	 faktu	noto-
wania	na	giełdach	papierów	wartościowych.

W	 gronie	 uwzględnianych	 grup	 przeważa	 model	
tworzenia	w	krajach	EŚW	banków,	które	posiadają	oso-
bowość	prawną.	Wyjątkami	od	tej	reguły	są:	 ING	Bank	

N.V.,	który	operuje	przez	oddział	w	Czechach,	w	Słowa-
cji	 i	w	Rumunii;	Nordea,	której	 spółka	zależna	Nordea	
Bank	 Finland	 utworzyła	 oddziały	 w	 Estonii,	 na	 Litwie	
i	Łotwie,	oraz	UniCredit,	którego	spółka	zależna	AS	Uni-
Credit	 Bank	 Latvia	 utworzyła	 oddziały	 w	 Estonii	 i	 na	
Litwie.	Pozostałe	grupy	także	tworzą	swoje	oddziały,	ale:

 � dzieje	się	to	równolegle	do	pełnoprawnych	banków,	
np.	 Société	 Générale	 i	 BNP	 Paribas	 w	 Polsce,	
Raiffeisen	w	Słowacji,	

 � skala	 działania	 oddziału	 jest	 bardzo	 niewielka,	 np.	
Intesa	Sanpaolo	w	Polsce,	Commerzbank	w	Chorwacji	
lub	Czechach.

W	przypadku	utworzenia	banku	kapitałowo	zależne-
go	od	instytucji	kredytowej	w	zdecydowanej	większości	
są	to	podmioty,	których	kapitał	akcyjny	w	100%	należy	
do	podmiotu	dominującego.	Wyjątkiem	od	tej	prawidło-
wości	 jest	polski	sektor	bankowy,	w	przypadku	którego	
osiem	 banków	 jest	 notowanych	 na	 giełdzie	 papierów	
wartościowych,	 a	więc	 podmiot	 dominujący	ma	mniej	
niż	100%	kapitału	akcyjnego.	W	kolejności	alfabetycz-
nej	 są	 to:	 Bank	 Gospodarki	 Żywnościowej	 S.A.	 (grupa	
Rabobank),	 Bank	 Millennium	 S.A.	 (grupa	 BCP),	 Bank	
Pekao	S.A.	(grupa	UniCredit),	Bank	Zachodni	WBK	S.A.	
(grupa	Santander),	BNP	Paribas	Bank	Polska	S.A.	(grupa	
BNP	Paribas),	BRE	Bank	S.A.	(grupa	Commerzbank),	ING	
Bank	Śląski	S.A.	 (grupa	 ING),	Nordea	Bank	Polska	S.A.	
(grupa	Nordea)11.	 Zgodnie	 z	 decyzją	 Komisji	 Nadzoru	
Finansowego		z	2012	r.,	wydaną	przy	okazji	łączenia	ban-
ków,	 do	 tego	 grona	 do	 połowy	 2016	 r.	 dołączy	 także	
Raiffeisen	Bank	Polska	S.A.12

Komisja	 Nadzoru	 Finansowego	 wyraźnie	 zabiega	
o	 to,	 by	 udział	 akcjonariatu	mniejszościowego	 był	 nie	
mniejszy	niż	15%.	W	związku	z	tym	podmiot	dominują-
cy	wobec	BNP	Paribas	Bank	Polska	zobowiązał	się,	że	
do	 końca	 2013	 r.	 zwiększy	 wolumen	 akcji	 w	 obrocie	
giełdowym13.	 Podobne	 działania,	 zmierzające	 do	 uzy-
skania free float	 na	 poziomie	 25%	 do	 końca	 2016	 r.,	
deklaruje	też	Rabobank	wobec	Banku	Gospodarki	Żyw-
nościowej	S.A.14

W	pozostałych	krajach	EŚW	obecność	banku	z	domi-
nującym	 udziałem	 kapitału	 zagranicznego	 na	 giełdzie	
papierów	wartościowych	jest	sporadyczna.	W	Chorwacji	
takimi	bankami	są	Privredna	Banka	Zagreb	(grupa	Intesa	
Sanpaolo)	 oraz	 Zagrebačka	 Banka	 (z	 grupy	UniCredit),	
w	Czechach	–	Komercni	Banka	(grupa	Société	Générale),	
w	Słowacji	–	Tatra	Banka	(grupa	Raiffeisen),	a	w	Rumu-
nii	–	bank	BRD	(także	z	grupy	Société	Générale).	

Dodatkowo	należy	wskazać	wyjątkowość	 rozwiąza-
nia	przyjętego	wobec	banku	należącego	do	grupy	Uni-
Credit,	który	działa	w	Rumunii	 (UniCredit	Tiriac	Bank).	
W	 tym	 przypadku	 bank	 nie	 jest	 notowany	 na	 giełdzie	
papierów	 wartościowych,	 ale	 w	 akcjonariacie	 istotną	
rolę	 odgrywa	 akcjonariusz	 mniejszościowy.	 Jest	 nim	
w	sposób	pośredni	osoba	fizyczna	–	Ion	Tiriac.

Szczegółowe	 informacje	 o	 poszczególnych	 grupach	
bankowych	 przedstawiono	 w	 tabelach	 1	 i	 2	 oraz	 na	
wykresie	1.
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Z	istoty	wsparcia	grupowego	wynika,	że	będzie	ono	
udzielane	 przez	 podmioty	 o	 silniejszej	 pozycji	 ekono-
miczno-finansowej.	W	związku	z	tym	na	wykresach	1	i	2	

przedstawiono	wybrane	miary	efektywności	oraz	wypła-
calności	dla	analizowanych	w	niniejszym	artykule	pod-
miotów15.

Tabela 1

Udział banków zależnych z państw EŚW w aktywach danej grupy (stan na koniec 2011 r.)a

Grupa bankowa Udział w %

BCP 14,37

BNP	Paribas 0,32

Commerzbank 3,87

Erste 39,40

ING 1,64

Intesa Sanpaolo 5,00

KBC 20,76

Nordea 2,94

Rabobank 1,43

Raiffeisen 33,90

Santander 1,14

SEB 5,46

Société	Générale 5,07

UniCredit 9,02

a W zestawieniu pomini�to aktywa oddziałów instytucji kredytowych (z wyjątkiem grupy Nordea).

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych BankScope. 

Tabela 2

Wybrane informacje o bankach zależnych z państw EŚW z akcjonariatem mniejszościowym

Bank Podmiot dominujący Kraj goszczący

Udział podmiotu 
dominującego 

w kapitale akcyjnym 
w %

Bank notowany  
na giełdzie

BGŻ Rabobank Polska 98,25 T

Bank	Millenium BCP Polska 65,50 T

BNP	Paribas	Bank	Polska BNP	Paribas Polska 99,89 T

BRD Société	Générale Rumunia 60,00 T

BRE	Bank Commerzbank Polska 69,65 T

BZ	WBK Santander Polska 70,00 T

ING	Bank	Śląski ING Polska 75,00 T

Komercni	Banka Société	Générale Czechy 60,40 T

Nordea	Bank	Polska Nordea Polska 99,21 T

Pekao
Privredna	Banka	Zagreb

UniCredit
Intesa Sanpaolo

Polska
Chorwacja

50,10
76,60

T
T

Tatra	Banka Raiffeisen Słowacja 78,50 T

UniCredit Tiriac
Zagrebačka	Banka	

UniCredit
UniCredit

Rumunia
Chorwacja

50,61
84,47

N
T

Objaśnienia: BN� �aribas jest zobowiązany do zwi�kszenia free float banku BN� �aribas �olska do 15% do końca 2013 r. Do 
zwi�kszenia udziału akcji w obrocie giełdowym (do 25%) zobowiązany jest również Rabobank najpóźniej do połowy 2016 r. 

Źródło: Jak w tabeli 1. 
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Wykres 1

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wybranych banków w 2011 r.

Źródło: Jak w tabeli 1.

Wykres 2

Współczynnik wypłacalności (CAR) wybranych banków w 2011 r.

Źródło: Jak w tabeli 1.
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Dane	 zaprezentowane	 na	 wykresie	 1	 świadczą,	 że	
zaangażowanie	 kapitałowe	 w	 banki	 działające	 w	 kra-
jach	 EŚW	 należy	 uznać	 za	 bardzo	 udaną	 inwestycję,	
której	rentowność	jest	wyraźnie	wyższa		niż	podmiotów	
dominujących.	Różnica	zmniejsza	się	w	przypadku	ana-
lizy	współczynnika	wypłacalności	–	gdyż	banki	dominu-
jące	wykazują	czasami	lepszy	wynik,	niż	banki	zależne	
(np.	Rabobank	w	porównaniu	z	BGŻ).	Pamiętać	jednak	
należy,	że	zaprezentowano	dane	za	2011	r.,	a	zatem	po	
działaniach	naprawczych	zaleconych	przez	EBA16.	Banki	
działające	w	krajach	EŚW	nie	wymagały	dokapitalizowa-
nia.	W	 związku	 z	 powyższym	wydaje	 się	 być	w	pełni	
zasadna	teza,	że	mimo	możliwych	wszelkich	kierunków	
udzielania	wsparcia	grupowego	praktyka	ukształtuje	się	
w	zgodzie	z	zasadą	zasilania	typu	up-stream. 

Wsparcie grupowe a prawa akcjonariuszy 
mniejszościowych 

Udzielanie	wsparcia	finansowego	podmiotowi	domi-
nującemu	 przez	 podmioty	 w	 pełni	 od	 niego	 zależne	
kapitałowo	 należy	 oddzielić	 od	 analogicznego	 instru-
mentu	 stosowanego	 przez	 bank	 notowany	 na	 rynku	
papierów	wartościowych.	W	pierwszym	przypadku	roz-
wiązanie	 to	 jest	 typowym	 przykładem	 korzystania	
z	uprawnień	właścicielskich,	które	jednak	może	niekiedy	
budzić	istotne	wątpliwości	z	punktu	widzenia	stabilności	
systemu	bankowego	państwa,	w	którym	 jest	 zarejestro-
wany	bank	udzielający	wsparcia17.	Z	tego	względu	prze-
słanki		udzielenia	wsparcia	z	pewnością	będą	szczegól-
nie	 starannie	 badane	 przez	 krajowe	 organy	 nadzoru	
bankowego18. 

W	drugim	przypadku	bardzo	ważna	staje	się	możli-
wość	 wystąpienia	 „konfliktu”	 między	 interesem	 grupy	
kapitałowej	 a	 interesem	 akcjonariuszy	 mniejszościo-
wych	banku	udzielającego	wsparcia.	Trzeba	w	tym	miej-
scu	podkreślić,	że	posiadacze	akcji	banku	zależnego	nie	
korzystają	 z	 jakichkolwiek	 praw	 majątkowych	 bądź	
korporacyjnych	w	odniesieniu	do	banku	dominującego.	
Z	kolei	decyzje	podejmowane	przez	zarząd	banku	domi-
nującego,	 zwłaszcza	 w	 obliczu	 zjawisk	 kryzysowych,	
mogą	bardzo	istotnie	wpływać	na	sytuację	(w	tym	mająt-
kową)	akcjonariuszy	mniejszościowych	banku	zależne-
go.	Propozycje	przepisów,	które	znalazły	się	w	projekcie	
BRRD	nie	rozwiązują	tego	problemu.

Ochrona	roli	akcjonariuszy	mniejszościowych	znala-
zła	 swój	wyraz	w	aktach	prawa	europejskiego.	 Jednym	
z	 przykładów	 jest	 dyrektywa	 2007/36/WE	 Parlamentu	
Europejskiego	i	Rady	z	11	lipca	2007	r.	w	sprawie	wyko-
nywania	niektórych	praw	akcjonariuszy	spółek	notowa-
nych	na	rynku	regulowanym19.	W	motywie	3.	preambu-
ły20	 powyższej	 dyrektywy	 stwierdzono,	 że	 „skuteczna	
kontrola	 sprawowana	 przez	 akcjonariuszy	 jest	 nie-
odzownym	 wymogiem	 dobrego	 ładu	 korporacyjnego	
i	w	związku	z	tym	powinno	się	ją	ułatwiać	i	promować”.	
Wyrazem	wzmocnienia	pozycji	akcjonariuszy	mniejszo-
ściowych	 jest	 przepis	 art.	 6	 dyrektywy	 2007/36/WE.	

Zgodnie	z	jego	dyspozycją,	gdy	uprawnienia	akcjonariu-
szy	 do	wprowadzania	 określonych	 spraw	 do	 porządku	
obrad	zgromadzenia,	przedstawiania	projektów	uchwał	
i	 zwoływania	 nadzwyczajnego	 walnego	 zgromadzenia	
uzależnia	się	od	posiadania	minimalnego	udziału	kapita-
łowego,	 próg	 ten	 nie	 może	 przekraczać	 5%	 kapitału	
zakładowego.	

Wdrażanie	 norm	 unijnych	 do	 polskiego	 porządku	
prawnego	odbyło	się	poprzez	obniżenie	pułapów	(z	10%	
do	5%	kapitału	zakładowego),	którymi	muszą	dyspono-
wać	akcjonariusze	mniejszościowi.		Nowelizację	Kodek-
su	spółek	handlowych	przeprowadzono	w	grudniu	2008	
roku21.	W	tym	miejscu	warto	zacytować	opinię	Komisji	
Kodyfikacji	 Prawa	 Cywilnego,	 która,	 przygotowując	
przepisy	wdrażające	dyrektywę	2007/36/WE,	stwierdziła	
–	 „Dyrektywa	 jest	 wprawdzie	 adresowana	 do	 ogółu	
akcjonariuszy,	jednak	ma	za	zadanie	wzmocnić	przede	
wszystkim	 drobnych	 inwestorów.	 Ze	 względu	 na	 nie-
wielki	udział	kapitałowy	często	nie	są	oni	zainteresowa-
ni	wykonywaniem	prawa	głosu	i	pozostają	pasywni.	(…).	
Taki	stan	jest	niebezpieczny	zarówno	w	spółkach	o	roz-
proszonych	stosunkach	właścicielskich	(nadmierną	wła-
dzę	zyskuje	wtedy	zarząd),	jak	i	w	spółkach	z		akcjona-
riuszem	 strategicznym	 (wzrasta	 wtedy	 ryzyko	 nadużyć	
ze	strony	tego	akcjonariusza)”22. 

Biorąc	 pod	 uwagę	 ochronę	 praw	 akcjonariuszy	
mniejszościowych	banku	notowanego	na	giełdzie	papie-
rów	 wartościowych,	 należy	 krytycznie	 odnieść	 się	 do	
konstrukcji	instytucji	wsparcia	grupowego,	którą	zakłada	
projekt	BRRD.	Po	pierwsze,	 należy	 zwrócić	 uwagę,	 że	
przystąpienie	 do	 porozumienia	 o	 wsparciu	 grupowym	
nie	musi	być	zatwierdzane	przez	zgromadzenie	akcjona-
riuszy,	 gdyż	 art.	 18	 ust.	 1	 projektu	 BRRD	 przewiduje	
jedynie	 możliwość	 wprowadzenia	 takiego	 obowiązku.	
W	 interesie	 inwestorów	 posiadających	 akcje	 banku	
będącego	spółką	publiczną	(w	Polsce	są	to	bardzo	często	
Otwarte	Fundusze	Emerytalne)	leży	jednak	istotny	udział	
w	tak	kluczowych	decyzjach,	jak	transfer	aktywów	wyni-
kający	z	zewnętrznej	sytuacji	kryzysowej.	Udział	wszyst-
kich	 akcjonariuszy	 w	 decyzjach	 wykraczających	 poza	
zwykły	zarząd,	a	z	pewnością	akceptacja	porozumienia	
o	grupowym	wsparciu	do	takich	należy,	jest	jedną	z	klu-
czowych	 zasad	 corporate governance23.	 W	 związku	
z	powyższym	zasadna	jest	modyfikacja	przepisu	art.	18	
projektu	BRRD,	zgodnie	z	którą	zawarcie	porozumienia	
o	 grupowym	wsparciu	 obowiązkowo	 podlega	 zatwier-
dzeniu	 przez	 zgromadzenie	 akcjonariuszy.	Wydaje	 się	
też	w	pełni	umotywowane	przyjęcie	zasady,	że	uchwała	
zatwierdzająca	zawarcie	porozumienia	zapadać	powin-
na	kwalifikowaną	większością	głosów,	np.	analogicznie	
do	art.	 415	Kodeksu	 spółek	handlowych.	Przedmiotem	
dyskusji	może	być	poziom	wymaganej	większości.

Niezbędnym	 uzupełnieniem	 powyższych	 zasad	
powinno	być	wprowadzenie	do	BRRD	norm	nakazują-
cych	uzyskanie	każdorazowego	poparcia	zgromadzenia	
akcjonariuszy	 w	 sytuacji	 uruchomienia	 grupowego	
wsparcia.	Zgodnie	z	projektem	BRRD	z	czerwca	2012	r.,	
zarząd	banku,	który	przystąpił	do	porozumienia	o	grupo-
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wym	wsparciu,	jest	zobowiązany	–	o	ile	zachodzą	wska-
zane	 w	 nim	 przesłanki	 –	 do	 dokonania	 transferu,	 bez	
konieczności	 uwzględnienia	 stanowiska	 akcjonariuszy.	
Tego	rodzaju	działanie	może	być	negatywnie	odebrane	
przez	 rynek	 kapitałowy,	 a	 ponieważ	 takie	 kroki	 mogą	
być	uznane	za	dodatkowy	czynnik	 ryzyka,	spodziewać	
się	 należy	 spadku	 ceny	 akcji	 banku	 giełdowego.	
W	związku	z	powyższym	decyzja	o	udzieleniu	wsparcia	
grupowego	 (a	 nie	 tylko	o	przystąpieniu	do	porozumie-
nia)	powinna	być		zatwierdzana	na	zgromadzeniu	akcjo-
nariuszy	kwalifikowaną	większością	głosów.	

Kolejnym	 elementem	 stanowiącym	 czynnik	 równo-
ważący	interesy	stron	porozumienia	o	grupowym	wspar-
ciu	 jest	wprowadzenie	wymogu	udzielenia	 pomocy	 za	
wynagrodzeniem	 ustalanym	 na	 zasadach	 rynkowych.	
Art.	16	ust	4	oraz	art.	19	ust.	1	lit	d)	przewidują	koniecz-
ność	opłaty	za	zrealizowanie	pomocy,	jednakże	brakuje	
stwierdzenia,	że	opłata	musi	odpowiadać	 regułom	ryn-
kowym,	tak	aby	podmiot	udzielający	wsparcia	nie	pono-
sił	dodatkowego	uszczerbku	ekonomicznego.	Wewnątrz-
grupowe	 ustalenia	 nie	 zawsze	 spełniają	 ten	 wymóg	 –	
przykładem	mogą	 być	 lokaty	międzybankowe,	 których	
oprocentowanie	 nigdy	 nie	 jest	 podane	 do	 publicznej	
wiadomości.

Zakończenie 

Kryzys	gospodarczy	ostatnich	lat	uwypuklił	potrzebę	
należytego	prowadzenia	procesu	restrukturyzacji	 i	upa-
dłości	 banków.	 W	 przedłożonych	 projektach	 aktów,	
które	mają	 uregulować	 ten	wycinek	 stosunków	 gospo-
darczych,	 szczególny	 nacisk	 położono	 na	 odciążenie	
finansów	 publicznych	 od	 angażowania	 się	 w	 pomoc		
udzielaną	bankom.

Jednym	z	takich	mechanizmów	ma	stać	się	udziela-
nie	 grupowego	wsparcia.	 Jest	 to	 instrument	 istotny	 dla	
banków	 operujących	 w	 Europie	 Środkowej	 i	 Wschod-
niej,	gdyż	wiele	z	nich	wchodzi	w	skład	międzynarodo-
wych	grup	kapitałowych.	O	ile	formalnie	proces	wspar-
cia	może	przebiegać	wielokierunkowo,	np.	od	podmiotu	
dominującego	do	zależnego	 lub	w	drugą	stronę,	o	 tyle	
wyniki	finansowe	ostatnich	lat	w	państwach	EŚW	wska-
zują,	że	dokonującymi	transferu	będą	banki	zależne.

W	 obliczu	 zasad	 przyświecających	 wprowadzeniu	
dyrektywy	2007/36/WE	oraz	zalecanych	zasad	corporate 
governance	należy	stwierdzić,	że	obecny	projekt	przepi-
sów	regulujących	restrukturyzację	banków	w	UE	przewi-
duje	istotne	osłabienie	pozycji	mniejszościowych	akcjo-
nariuszy	 banków,	 notowanych	 na	 giełdach	 papierów	
wartościowych	państw	z	regionu	EŚW.	W	związku	z	tym	
należałoby	wprowadzić	do	projektu	BRRD	proponowa-
ne	w	artykule	zmiany,	przywracające	równowagę	w	pra-
wach	korporacyjnych	 i	majątkowych	wszystkich	akcjo-
nariuszy	banków	publicznych.	Ważne	jest	także	zadba-
nie	 o	 uwzględnienie	 ryzyka	 systemowego	 w	 procesie	
zatwierdzania	 porozumień	 i	 realizacji	 wsparcia	 grupo-
wego. 
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KONCEPCJA MAPY KRAJOWEJ 
POMOCY REGIONALNEJ W UNII 
EUROPEJSKIEJ W LATACH 2014-2020

Adam A. Ambroziak*

W	wytycznych	Komisji	Europejskiej	w	sprawie	krajo-
wej	 pomocy	 regionalnej,	 oprócz	 ogólnych	 warunków	
oceny	pomocy	przedstawionych	w	poprzednim	numerze	
„Unii	 Europejskiej.pl”1,	 zawarto	 również	 mierzalne	
wskaźniki	pozwalające	określić	mapę	krajowej	pomocy	
regionalnej	dla	poszczególnych	państw	Unii.	Mapa	ta	kla-
syfikuje	regiony	według	poziomu	rozwoju	regionalnego,	
zarówno	w	porównaniu	ze		średnia	UE-27,	jak	i	pozosta-
łymi	obszarami	w	danym	państwie	członkowskich,	oraz	
maksymalne	dopuszczalne	pułapy	intensywności	pomo-
cy	regionalnej.	Celem	niniejszego	artykułu	jest	przedsta-

wienie	 koncepcji	 nowej	 mapy	 pomocy	 regionalnej	
w	 państwach	 członkowskich	 UE	 na	 lata	 2014-2020	
w	porównaniu	z	dotychczas	obowiązującymi	przepisami	
na	lata	2007-2013.

Aby	pokazać	istotę	zmian	warunków	udzielania	kra-
jowej	 pomocy	 regionalnej	 i	 potencjalnych	 ich	 konse-
kwencji	w	uzyskiwaniu	przez	przedsiębiorców	wsparcia	
na	poziomie	regionów,	zostaną	omówione:

 � Wytyczne	w	sprawie	krajowej	pomocy	 regionalnej,	
obowiązujące	w	latach	2007-2013	(dalej	„wytyczne	
na	lata	2007-2013”)2;

 � Projekt	 wytycznych	 w	 sprawie	 krajowej	 pomocy	
regionalnej	 na	 lata	2014-2020	przekazany	do	 kon-
sultacji	 państwom	 członkowskim	 UE	 w	 styczniu	
2013	 r.	 (dalej	 „projekt	 wytycznych	 na	 lata	 2014-
2020”)3;

 � Wytyczne	w	sprawie	krajowej	pomocy	 regionalnej,	
które	będą	obowiązywać	w	latach	2014-2020	(dalej	
„wytyczne	na	lata	2014-2020”)4.
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