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Treść tego raportu może być używana lub przytaczana bez zgody pod 
warunkiem, że jej oryginalne znaczenie i kontekst nie zostaną zmienione w żaden 
sposób. Jeżeli wskazano na prawa autorskie osób trzecich, po zgodę należy 
zwrócić się bezpośrednio do nich. Pytania związane z tym raportem można 
zgłaszać drogą mailową na adres: contact@finance-watch.org.

Finance Watch otrzymał finansowanie z Unii Europejskiej 
na wdrożenie swojego programu pracy. Unia Europejska 
ani Komisja Europejska nie akceptują przez to w sposób 
dorozumiany pracy Finance Watch, która zostaje 
wyłączną odpowiedzialnością Finance Watch. 



Po przeszło siedmiu latach od wybuchu kryzysu finansowego, po którym nastąpił okres 
osłabionego wzrostu gospodarczego, Komisja Europejska przyjęła sobie za cel postawienie 
gospodarki europejskiej z powrotem na nogi. W tym celu w marcu 2013 opublikowano raport na 
temat długoterminowego finansowania gospodarki europejskiej.

Ten raport jest częścią pakietu, w zakres którego wchodzą różne inicjatywy nakierowane na 
przywrócenie zrównoważonego wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. W projektach takich jak 
„Europa2020”, „Łącząc Europę”, “Innowacyjna Unia” i “2030 Pakiet klimatyczny i energetyczny” 
zidentyfikowano kilka priorytetów, aby ten cel osiągnąć. Wspomniane inicjatywy mają miedzy 
innymi wspierać edukację  oraz badania i rozwój, finansować ekologiczną  transformację  („green 
transition”), rozwój infrastruktury oraz sieci transportowej i stymulować wzrost małych i średnich 
przedsiębiorstw (MŚP).

Podczas gdy powyższe inicjatywy określają, jakie inwestycje są potrzebne, raport  
o długoterminowym finansowaniu gospodarki europejskiej stanowi ich uzupełnienie skupiając 
się na tym jak te inwestycje powinny być finansowane, przez banki lub rynki kapitałowe, przez 
finansowanie społecznościowe („crowdfunding”), inwestycje publiczne czy prywatne etc.  
W szczególności dwa obszary wysuwają się na pierwsze miejsce: inwestycje w infrastrukturę  
i finansowanie MŚP.

Wiele propozycji z raportu o długoterminowym finansowaniu gospodarki zostało obecnie 
wchłoniętych przez ideę Unii Rynków Kapitałowych. W lutym 2015 r. Komisja Europejska 
opublikowała pierwszy raport, w którym wskazała swoje wstępne priorytety w tym zakresie  
i rozpoczęła konsultacje publiczne z zainteresowanymi stronami dotyczące wybranych zagadnień.
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1. Czym jest Unia Rynków Kapitałowych? 

Unia Rynków Kapitałowych jest patchworkiem inicjatyw mających na celu rozwijanie w 
Europie finansowania pochodzącego spoza banków1  (z tzw. „równoległego systemu 
bankowego”) i finansowania poprzez rynki kapitałowe2, ze szczególnym naciskiem 
położonym na finansowanie infrastruktury i MŚP. 

Ma ona na celu zwiększenie roli zarówno inwestorów instytucjonalnych, takich 
jak fundusze emerytalne i firmy ubezpieczeniowe jak też inwestorów indywidualnych 
w finansowaniu gospodarki realnej, a w konsekwencji zmniejszenie roli, jaką w tym 
finansowaniu tradycyjnie odgrywały banki.

Unia Rynków Kapitałowych ma również na celu wykorzystanie rynków kapitałowych do 
kontynuowania procesu integracji europejskiej poprzez usuwanie barier narodowych  
i harmonizowanie zasad swobodnego przepływu kapitału. Podczas kryzysu na rynkach 
finansowych zagraniczne banki i inwestorzy wycofali się z działalności i inwestycji poza 
swoimi granicami. To spowodowało, że firmy i gospodarstwa domowe, które polegały na 
zagranicznych bankach, miały ograniczony dostęp do finansowania, gdy potrzebowały 
odnawiać swoje pożyczki i/lub kredyty.

W związku z tym idea przyświecająca Komisji jest następująca: harmonizacja rynków 
kapitałowych sprawi, że gospodarstwa domowe i firmy będą miały dostęp do środków 
finansowych oferowanych przez większy zakres inwestorów a przez to dostępność 
finansowania będzie wyższa i porównywalna, niezależnie od kraju członkowskiego, w 
którym się znajdują.  

Komisja wskazuje na 5 wstępnych priorytetów w zakresie Unii Rynków Kapitałowych:

1. Przegląd obowiązków informacyjnych tj. dokumentacji, którą firmy muszą 
opublikować, aby pozyskać fundusze na rynkach kapitałowych: celem przeglądu 
jest uproszczenie wymaganych dokumentów, tak aby uniknąć sytuacji, w której 
obowiązki informacyjne są zbyt uciążliwe przez co stanowią znaczną przeszkodę.
Zmiany te w efekcie ułatwienią dostęp do rynków kapitałowych i spowodują 
zmniejszenie kosztów dla firm.

2. Rozwój  wystandaryzowanych metod ilościowych do oceny wiarygodności 
kredytowej MŚP: celem jest ułatwienie nie-ekspertom, w tym potencjalnym 
kredytodawcom spoza sektora bankowego, takim jak na przykład firmy 
ubezpieczeniowe i fundusze inwestycyjne, dostępu do informacji koniecznych do 
udzielania kredytów dla MŚP.

3. Ożywienie rynku wysokiej jakości sekurytyzacji: sekurytyzacja jest procesem 
polegającym na umieszczaniu w jednej puli wielu pożyczek i/lub kredytów, następnie 
tzw. przepakowaniu ich, podzieleniu na transze oraz emisji dłużnych papierów 
wartościowych (takich jak obligacje), którymi można obracać i które sprzedawane są 
inwestorom. Inwestorzy kupują papiery wartościowe i są spłacani, kiedy pożyczki/
kredyty w puli są spłacane (porównaj diagram poniżej).

1 Finansowanie pochodzące spoza banków jest finansowaniem zapewnionym przez inwestorów lub instytucje 
finansowe inne niż banki, takie jak fundusze hedgingowe, fundusze emerytalne, firmy ubezpieczeniowe etc. 

2 Finansowanie poprzez rynki kapitałowe to pożyczanie lub gromadzenie funduszy od inwestorów poprzez 
emisję obligacji, akcji lub innych instrumentów finansowych.

Pięć priorytetów Komisji 
Europejskiej

Unia Rynków 

Kapitałowych ma 
na celu rozwijanie w 
Europie finansowania 
poprzez rynki 
kapitałowe
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Ta technika była główną przyczyną kryzysu finansowego, pozwalała bowiem bankom 
na przekształcenie kredytów i pożyczek wysokiego ryzyka („subprime loans”) w 
papiery wartościowe z oceną wiarygodności kredytowej ( tzw. ratingiem) AAA3.

Komisja Europejska pragnie teraz zdefiniować za pomocą kilku kryteriów “dobrą” 
sekurytyzację, która byłaby prosta i przejrzysta. Taka dobra sekurytyzacja mogłaby 
podlegać łagodniejszym normom regulacyjnym – inwestorzy podlegający normom 
ostrożnościowym potrzebowaliby odkładać mniej kapitału na pokrycie potencjalnych 
strat i w ten sposób dobra sekurytyzacja byłaby dla nich bardziej atrakcyjna.  

Ponieważ proces sekurytyzacji (przepakowywanie kredytów zebranych  
w puli, kreowanie nowych papierów wartościowych i wydawanie gwarancji) jest 
przeprowadzany przez banki inwestycyjne, ożywienie sekurytyzacji będzie 
bezwarunkowo promowało w Europie działalność banków inwestycyjnych,  
w odróżnieniu od tradycyjnej bankowości opartej na relacjach z klientem.

4. Promowanie rozwoju Europejskich Długoterminowych Funduszy 
Inwestycyjnych:  ten nowy typ funduszy inwestycyjnych ma na celu zachęcenie 
firm ubezpieczeniowych i funduszy emerytalnych do inwestycji w długim horyzoncie 
czasowym w firmy z sektora gospodarki realnej i w prywatyzowaną infrastrukturę.

5. Rozwój Europejskiego rynku prywatnych ofert: oferta prywatna dotyczy 
pozyskiwania funduszy w drodze oferty skierowanej bezpośrednio do mniejszej 
grupy inwestorów (w odróżnieniu od oferty publicznej kierowanej poprzez giełdę 
papierów wartościowych do nieokreślonej liczby inwestorów). Celem Komisji 
Europejskiej jest harmonizacja ram prawnych, tak aby zniwelować istniejące różnice 
w ustawodawstwach krajowych w poszczególnych państwach członkowskich,  
w szczególności w zakresie prawa upadłościowego i obowiązków informacyjnych, 
które obecnie są barierą dla rozwoju tej części rynku.

3 Tak wysoką ocenę (rating) można osiągnąć na kilka sposobów redukując ryzyko np. poprzez wykup 
ubezpieczenia lub emisję mniejszej ilości papierów wartościowych niż wartość pożyczek w puli etc.

Jednym z celów 
jest harmonizacja 
ram prawnych i 
dywersyfikacja 
źródeł finansowania 
gospodarki realnej
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2. Dlaczego Unia Rynków Kapitałowych jest niezbędna?

Inicjatywa Komisji Europejskiej opiera się na kilku założeniach, o niektórych z nich, naszym 
zdaniem, można dyskutować. Ważne jest, aby je zrozumieć, ponieważ niewłaściwe 
założenia mogą prowadzić do nieodpowiedniego kierunku polityki gospodarczej:

Założenie: Brak wzrostu gospodarczego i zatrudnienia jest spowodowany brakiem 
podaży kredytu, dlatego należy pobudzić podaż kredytu i rynki kapitałowe.

Zdaniem FW: Istnieje szeroki konsensus4,  co do faktu, że brak wzrostu gospodarczego 
jest w dużej części rezultatem braku zagregowanego popytu ze strony konsumentów, 
który to z kolei łączy się z czynnikami strukturalnymi takimi jak wzrost nierówności 
ekonomicznych.  Mimo to odpowiedź polityczna skupia się na podaży tańszego 
kredytu w gospodarce i nie odnosi się do wspomnianego problemu. Mając na uwadze 
fakt, że europejskie gospodarstwa domowe są już bardzo zadłużone i niepokoją się o 
przyszłość, wydaje się wysoce nieprawdopodobne,  że dalsze obniżki stóp procentowych 
zachęcą je do wzięcia drugiego kredytu hipotecznego, czy też do zwiększenia kredytu 
konsumenckiego, żeby mogły więcej wydać. Jako alternatywę wskazać można bardziej 
progresywny system podatkowy, faworyzujący dochody z pracy przed majątkiem  
i spadkami, który zwiększyłby moc nabywczą klas średniej i niższej a w konsekwencji 
realnie zwiększył konsumpcję i wzrost gospodarczy5.

Założenie: Gospodarka europejska jest zbyt zależna od banków, w szczególności 
w porównaniu do USA, a podaż kredytów bankowych będzie malała, ponieważ 
wymuszają to regulacje i potrzeba zmniejszenia dźwigni finansowej.  

Zdaniem FW: Dostrzegamy wyraźną determinację, żeby zmienić europejski model 
finansowania na model istniejący w USA, w którym rynki kapitałowe odgrywają znacznie 
większą rolę. Jednakże dobitnie już dowiedziono6, że struktura systemu finansowego 
(oparta na bankach czy tez na rynkach kapitałowych) ma drugorzędne znaczenie 
z punktu widzenia wzrostu gospodarczego. W tym zakresie różnica we wzroście 
gospodarczym pomiędzy UE a USA nie jest bezpośrednio związana z różnym stopniem 
rozwoju rynków kapitałowych.  Dlatego też nie widzimy nieodpartej potrzeby, żeby 
zmieniać model europejski i promować finansowanie poprzez rynki kapitałowe.  

Jeżeli chodzi o założenie, że podaż pożyczek i kredytów bankowych zmaleje, należy 
zauważyć, że pożyczki bankowe dla gospodarstw domowych i firm spoza sektora 
finansowego (pożyczki dla realnej gospodarki) stanowią ok. 30% ich aktywności7. 
Wynika z tego, że banki mogą wybierać alokację kapitału w działalność bardziej 
zyskowną niż kredyty, ale nowe regulacje i konieczność zmniejszania dźwigni finansowej 
nie oznaczają automatycznie redukcji podaży kredytów bankowych. Banki, które muszą 
zmniejszyć lewarowanie mogą zredukować inne działalności niż udzielanie kredytów lub 
zwiększyć poziom kapitału. Jeżeli chodzi o twierdzenie, że ostrzejsze regulacje bankowe 
doprowadzą do automatycznego spadku podaży kredytów to należy zauważyć coś wręcz 
przeciwnego – lepiej dokapitalizowane banki mogą pożyczać więcej, nie mniej.   

4 Zdanie to podzielają m.in. forum w Davos i Organizacja Współpracy i Rozwoju Ekonomicznego.

5 Zobacz: Joseph Stiglitz "The price of inequality", Thomas Piketty "Capital in the twenty-first century" 

oraz artykuł Fundacji na rzecz Europejskich Studiów Progresywnych  "The recovery needs wage growth" 

(dostepny online: http://www.queries-feps.eu/the-recovery-needs-wage-growth).

6 Miedzynarodowy Fundusz Walutowy, Market Phoenixes and Banking Ducks - Are Recoveries Faster in Market-
Based Financial Systems?; Levine, R., Bank-Based or Market-Based Financial Systems: Which is Better?.

7 Komisja Europejska, Ostateczny raport grupy ekspertów dotyczący reformy strukturalnej europejskiego 
sektora bankowego (Raport Liikanena), 2 października  2012.

Zaadresowanie braku 
popytu powinno być 
częścią odpowiedzi 
politycznej nakierowanej 
na kreowanie wzrostu 
gospodarczego

Podaż pożyczek i 
kredytów bankowych dla 
przedsiębiorstw spoza 
sektora finansowego nie 
musi się zmniejszyć
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Finance Watch nie przeciwstawia finansowania przez banki finansowaniu poprzez rynki 
kapitałowe uznając, że obydwa źródła mają istotną rolę do odegrania. Jednakże ważne 
jest aby jako priorytet promować najbardziej użyteczne kanały i modele finansowania. 
W tym zakresie kryzys finansowy wykazał, że tradycyjna bankowość oparta na 
relacjach z klientem jest bardziej odporna na zawirowania na rynkach i bardziej 
skupiona na finansowaniu realnej gospodarki w porównaniu do największych 
banków uniwersalnych i inwestycyjnych. Tymczasem planując ożywienie rynku 
sekurytyzacji Komisja Europejska bezwarunkowo promuje ten drugi model bankowości, 
który w kilku przypadkach wymagał pomocy publicznej o ogromnej wartości. FW jest 
przekonany, że tradycyjna bankowość lokalna, oparta o relacje z klientem, powinna być 
promowana w pierwszej kolejności.  

Jesteśmy ponadto przekonani, ze promowanie niektórych obszarów działalności 
na rynkach kapitałowych ma na celu zwiększenie zyskowności europejskich instytucji 
finansowych a w konsekwencji zwiększenie ich konkurencyjności. Mógłby być to 
uzasadniony cel podejmowanych decyzji, ale nie został ujęty wprost w obecnej narracji 
towarzyszącej tworzeniu Unii Rynków Kapitałowych.

Założenie: Podaż kredytów i pożyczek dla MŚP jest zbyt mała w Europie a 
sekurytyzacja może pomóc rozwiązać ten problem.

Zdaniem FW: Dane Europejskiego Banku Centralnego wykazują, że brak dostępu do 
finansowania w przypadku MŚP rożni się istotnie pomiędzy krajami członkowskimi: MŚP 
maja trudności, aby pozyskać finansowanie w krajach na południu Europy tj. w Portugalii, 
Hiszpanii czy Grecji, ale nie mają  tych trudności np. w Niemczech. W konsekwencji brak 
dostępu MŚP do finansowania nie jest wynikiem zbyt niskiego poziomu podaży kredytu 
ogólnie w Europie, ale wynika z warunków w danym regionie i w danym sektorze bankowym.

Dodatkowo, ocena zdolności kredytowej MŚP wymaga nie tylko oceny ich sprawozdań 
finansowych, kluczowe jest uwzględnienie elementów jakościowych takich jak 
lokalny kontekst ich działalności, ich konkurencja czy informacje uzyskiwane na 
spotkaniach z zarządzającymi danym biznesem. Oddział banku jest tym miejscem, 
w którym taka informacja może być pozyskana i oceniona, inwestor nie posiada do niej 
dostępu. Ponieważ wskazane jakościowe elementy oceny nie mogą być odpowiednio 
uwzględnione w ilościowych metodach oceny, można kwestionować założenie,  
że inwestorzy są w stanie przeprowadzić odpowiedni monitoring i ocenę MŚP w celu 
udzielenia im pożyczek czy kredytów.

Ponadto długoterminowa relacja pomiędzy bankiem a MŚP sprawia, że finansowanie 
przezbank jest bardziej stabilne: historia współpracy z klientem sprawia, że bank 
będzie bardziej skłonny wspierać go podczas trudnego okresu,  zwłaszcza jeżeli jest to 
potwierdzone historią wzajemnych relacji i przekonaniem, że klient pokona trudności.

Na koniec należy wskazać, ze FW podziela zdanie innych zainteresowanych stron,  
że sekurytyzacja pożyczek MŚP będzie zbyt skomplikowana i zbyt droga (ponieważ 
proces ten wymaga wynagrodzenia szeregu pośredników finansowych a inwestorom 
musi być zaoferowany atrakcyjny zwrot na inwestycji) żeby miała szansę funkcjonować 
bez subsydiów publicznych. Z tego względu można kwestionować założenie,  
że sekurytyzacja jest trwałym i zrównoważonym sposobem finansowania MŚP.
Mając na uwadze kwestie wspomniane powyżej FW jest przekonany, że tradycyjna 
bankowość, oparta na relacjach z klientem, powinna pozostać głównym źródłem finansowania 
MŚP i to ona powinna być wspierana w przeciwieństwie do aktualnych propozycji.  

W tym kontekście warto wspomnieć, że banki takie jak Northern Rock czy 
hiszpańskie Cajas, które popadły w trudności podczas kryzysu, nie były tradycyjnymi 

Tradycyjna bankowość 
oparta na relacjach 
z klientem okazała 
się bardziej odporna 
na stres na rynkach i 
bardziej skupiona na 
finansowaniu realnej 
gospodarki

Sekurytyzacja 
pożyczek i kredytów 
dla MŚP będzie zbyt 
skomplikowana i zbyt 
droga żeby miała szansę 
funkcjonować bez 
subsydiów publicznych
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bankami. W przeciwieństwie do tradycyjnych banków korzystały bowiem z finansowania 
przez inne instytucje finansowe na rynku międzybankowym8, a niektóre były 
zaangażowane w sekurytyzację.

Dostrzegamy również konieczność wzmocnienia banków i zachęcenia ich do powrotu 
do wypełniania ich roli w krajach, w których stały się zbyt niechętne do brania na siebie 
ryzyka. Ten proces już się rozpoczął w ramach przeglądu jakości aktywów dokonanego 
przez Europejski Bank Centralny9, który to proces zmusza banki do pozbycia się 
toksycznych aktywów i uwolnienia kapitału na nowe kredyty.

Założenie: W Europie inwestycje w infrastrukturę są na zbyt niskim poziomie. 
Ponieważ państwa członkowskie nie mogą zwiększać deficytu budżetowego, 
inwestycje publiczne nie stanowią rozwiązania tego problem, należy więc 
zwiększyć inwestycje prywatne w infrastrukturę za pomocą partnerstwa 
publiczno-prywatnego. 

Zdaniem FW: Zgadzamy się, że z jednej strony mamy do czynienia z sytuacją, 
gdzie istnieje nadwyżka kapitału prywatnego, która to nadwyżka powinna zostać 
przekierowana do finansowania gospodarki, a z drugiej strony budżety państw 
ograniczają  możliwość manewru w zakresie inwestycji.  

Partnerstwa publiczno-prywatne są długoterminowymi kontraktami pomiędzy jednostką 
z sektora prywatnego a jednostką sektora publicznego, na podstawie których prywatna 
firma buduje i eksploatuje aktywa takie jak autostrady czy linie kolejowe, albo inny element 
infrastruktury publicznej i jest wynagradzana albo w formie czynszu od jednostki publicznej, 
albo przez opłaty od użytkowników (opłaty za przejazd autostradą etc.)

Prywatyzacja dóbr quasi-publicznych - takich jak infrastruktura - niesie za sobą kilka 
istotnych kwestii. Jest to opcja bardzo atrakcyjna dla polityków, ponieważ pozwala 
im wykazać niższy deficyt: na przykład, zamiast ujawnienia całego kosztu inwestycji, 
powiedzmy 1 miliarda euro na most, w księgowości publicznej zostanie wykazany 
tylko roczny czynsz, który  jednostka publiczna opłaca, powiedzmy 80 milionów euro. 
Niemniej jednak partnerstwa publiczno-prywatne przenoszą koszt inwestycji 
na przyszłe pokolenia i historycznie wykazują niezadowalające rezultaty jeżeli 
chodzi o stosunek jakości do ceny, z podatnikami płacącymi więcej niż byłoby to 
uzasadnione w wielu udokumentowanych przypadkach.

Prywatyzacja infrastruktury może w konsekwencji również doprowadzić do 
wykluczenia z korzystania z infrastruktury osób, których nie stać na uiszczenie opłat.

 Założenie: Istnieje potrzeba zwiększenia oszczędności osób prywatnych  
i przeniesienia ich z depozytów lub lokat bankowych na rynki kapitałowe.

Zdaniem FW: Nie jesteśmy przekonani, że w celu ożywienia wzrostu gospodarczego 
należy pobudzić dodatkowe oszczędności od osób prywatnych. Europejskie wskaźniki 
oszczędności są nie tylko relatywnie wysokie i stabilne, ale też wystarczająco dużo 
prywatnego kapitału poszukuje możliwości inwestycyjnych -  aktywa w zarządzaniu 
w europejskich funduszach inwestycyjnych w ostatnim roku osiągnęły blisko 16.000 
bilionów euro a kapitał finansowy ma wzrosnąć do 2020 roku o 50% z 600 trylionów USD 
do 900 trylionów USD.

8 Krótkoterminowe transakcje finansowania pomiędzy instytucjami.

9 Europejski Bank Centralny dokonał przeglądu pożyczek i kredytów w 130 bankach, tak, aby ocenić ryzyko 
niewypłacalności. Banki, które nie przeszły tego przeglądu z wynikiem pozytywnym musiały podjąć 
odpowiednie środki naprawcze.
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Wprowadzenie unii 
fiskalnej zamiast Unii 
Rynków Kapitałowych 
uczyniłoby Unię 
Europejską bardziej 
trwałą 

Kwestionujemy również sugestie Komisji, że oszczędności detaliczne zgromadzone 
obecnie na lokatach lub w depozytach bankowych muszą zostać odblokowane  
i skierowane do bardziej produktywnego użycia na rynkach kapitałowych: depozyty 
detaliczne finansują gospodarkę realną i przyczyniają się do stabilności systemu 
bankowego. Przeniesienie indywidualnych oszczędności na rynki kapitałowe może 
kreować dodatkowe ryzyko dla inwestorów detalicznych.

Należy również zauważyć, że obecnie promowane przenoszenie ryzyka z banków do 
firm ubezpieczeniowych może przyczynić się do powstania zjawiska moralnego hazardu: 
jeżeli jutro duży fundusz emerytalny popadnie w kłopoty finansowe, to jest całkiem 
prawdopodobne, że znajdzie się polityczna wola, żeby go ratować środkami publicznymi.

Założenie: Rozwój europejskich rynków kapitałowych przyspieszy integrację 
europejską

Zdaniem FW: Uczynienie Unii Europejskiej bardziej solidną wymaga raczej wprowadzenia 
unii fiskalnej (tj. ujednolicenia systemów podatkowych w każdym państwie i wprowadzenia 
wspólnego budżetu) a nie próby zwiększania integracji poprzez rynki kapitałowe.

Harmonizacja reguł, która miałaby sprawić, że rynki kapitałowe staną się bardziej 
europejskimi i bardziej zunifikowanymi, rzeczywiście mogłaby pobudzić, w dobrych 
ekonomicznie czasach, transgraniczny przepływ inwestycji. Mając jednak na 
uwadze, że skoro np. nie jest możliwe stworzenie prawdziwie pan-europejskiej puli 
pożyczek MŚP, ze względu na istniejące w poszczególnych krajach członkowskich 
różnice w prawie upadłościowym oraz w definicji MŚP, produkty inwestycyjne takie 
jak sekurytyzowane pożyczki MŚP będą najprawdopodobniej musiały być oparte na 
krajowych pulach pożyczek. Z tego względu wysoce prawdopodobne jest, że inwestorzy 
w czasach kryzysu szybko rozróżnią sekurytyzację opartą o pożyczki dla MŚP z kraju 
członkowskiego doświadczającego trudności od sekurytyzacji opartej na pożyczkach 
dla MŚP na przykład w Niemczech, tak jak rozróżniali w czasach kryzysu pomiędzy 
obligacjami skarbowymi Grecji i Niemiec. Integracja przez rynki kapitałowe może być 
wobec powyższego nie tak trwała i stabilna jakby to było pożądane.

Wprowadzenie unii fiskalnej na pewno wymagałoby silnej woli politycznej, żeby 
przezwyciężyć niechęć państw członkowskich do oddania części suwerenności (skoro 
poszczególne państwa nie decydowałyby o swoich stawkach podatkowych).

Jednakże proces oddawania części suwerenności został już rozpoczęty przez 
negocjacje w zakresie transatlantyckiego porozumienia w sprawie handlu10 (TTIP)  
lub poprzez prywatyzację dóbr o charakterze quasi-publicznym tj. infrastruktura.

Twierdzenie, że potrzebujemy zwiększyć płynność, czyli łatwość i czas,  
w jakim aktywa mogą być wymieniane na rynku finansowym, może również zostać 
zakwestionowane: dobrze znanym jest fakt, iż płynność jest wysoce zależna od 
chciwości i strachu inwestorów i że może zniknąć bardzo szybko w czasie sytuacji 
kryzysowej.Zostało udowodnione, że rynki finansowe są maniakalno-depresyjne  
i mogą reagować od czasu do czasu w sposób wyolbrzymiony i irracjonalny. Mając na 
uwadze powyższe kwestie, bardziej zrównoważonym wyborem wydaje się wspieranie 
„cierpliwych” inwestorów, takich jak firmy ubezpieczeniowe, inwestujące w niepłynne 
aktywa w długim okresie.  Jednakże zaangażowanie długoterminowych inwestorów 
instytucjonalnych powinno uzyskiwać wsparcie tylko w takim zakresie, w jakim 
rzeczywiście inwestują w długim horyzoncie czasowym, w odróżnieniu od tego jak 
postępowali przed kryzysem.

10 Finance Watch: Understanding Finance #2 - Financial services in TTIP? (dostępne online: http://www.
finance-watch.org/hot-topics/understanding-finance/926-understanding-finance-2).
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Założenie: Regulacja ostrożnościowa została już wprowadzona, nie ma już 
zagrożeń dla stabilności systemu finansowego i powinniśmy się skupić na 
stymulacji wzrostu gospodarczego.

Zdaniem FW: Po kryzysie finansowym wprowadzono w życie dużo regulacji, większość 
z nich skoncentrowana była na poprawie bezpieczeństwa pojedynczych banków, 
ale niewiele zrobiono dla poprawy stabilności i bezpieczeństwa całego systemu 
finansowego. Sprawienie, żeby cały system finansowy był bardziej bezpieczny to już 
zupełnie inna historia, w tym celu należy między innymi zagwarantować, że instytucje 
nie popadną w kłopoty w tym samym czasie. Jeżeli jeden średni bank ma trudności, to 
nie jest to zagrożenie dla systemu finansowego, skoro inne banki mogą przejąć jego 
funkcje i zapewnić ich ciągłość. Jeżeli jednakże większość banków będzie doświadczać 
problemów w tym samym czasie, co miało miejsce podczas kryzysu finansowego, rząd 
będzie musiał interweniować i pomagać tym instytucjom ze środków publicznych.

Zapobiegnięcie takiej sytuacji wymagałoby z kolei z jednej strony zagwarantowania, 
że banki nie inwestują w podobne aktywa a z drugiej strony ograniczenie sieci 
kontraktów między instytucjami, żeby zredukować ryzyko wystąpienia efektu 
domina. Tak długo jak to nie zostanie osiągnięte, ryzyko wystąpienia kryzysów 
w przyszłości nie będzie zminimalizowane, a jest to podstawowy wymóg dla 
osiągnięcia zrównoważonego wzrostu.

3. Dlaczego powinienem się tymi kwestiami  
    interesować, jako obywatel i podatnik?

Wspieranie rozwoju rynków kapitałowych w Europie może w efekcie doprowadzić do 
bardziej niestabilnego systemu finansowego, podatnego na efekt domina.

Przekonanie, że zrobiono już dosyć w zakresie regulacji finansowej  
i że Komisja Europejska powinna się skupić na wspieraniu krótkoterminowego wzrostu 
gospodarczego jest niebezpieczne: dopóki w pełni nie zostaną uregulowane kwestie 
związane z ryzykiem systemowym, to tak naprawdę ryzyko wystąpienia kryzysu  
w przyszłości (i związanych z nim kosztów dla gospodarki i obywateli) się nie zmniejsza.11  

Transfer ryzyka z banku do instytucji nie-bankowych takich jak fundusze emerytalne 
nie czyni systemu mniej ryzykownym i może stworzyć ryzyko moralnego hazardu, jeżeli 
fundusze emerytalne popadną w kłopoty finansowe i będą musiały w przyszłości zostać 
wsparte ze  środkὸw publicznych.

Jeżeli pomysły polityczne będą się skupiały na zwiększaniu podaży kredytu bez 
odnoszenia się do braku popytu ze strony konsumentów, który związany jest m.in. ze 
wzrostem nierówności, mało prawdopodobne jest osiągniecie znaczącego wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia. Jak stwierdzono w wydanym niedawno raporcie12 

„wprowadzenie polityki, która pomaga ograniczać lub odwracać nierówności może nie 
tylko uczynić społeczeństwa mniej niesprawiedliwymi, ale także bardziej zasobnymi”.

Na koniec należy dodać, że prywatyzacja infrastruktury może doprowadzić 
w niektórych przypadkach do wykluczenia biedniejszych obywateli z dostępu do 
kluczowych usług. Może również podnieść ostateczny koszt inwestycji dla podatników  
i jednocześnie przenieść ten ciężar na przyszłe pokolenia.

11 Porównaj notatkę Finance Watch „TBTF in Europe” (dostępna online:  
http://www.finance-watch.org/our-work/publications/912-tbtf-note-fw ).

12 OECD, Cingano, F. i Förster, M., Trends in Income Inequality and its Impact on Economic Growth (2014).
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4. Co rekomenduje Finance Watch?

1. Jeżeli partnerstwa publiczno-prywatne miałyby być promowane wymagałoby 
to przynajmniej pełnej przejrzystości kontraktów i okresowych przeglądów ich 
wartości przez odpowiednie władze publiczne.

2. Definicja “dobrej” sekurytyzacji powinna być w przyszłości solidna na tyle, żeby 
uwzględniać lekcje z przeszłości: powinny istnieć zachęty do sekurytyzacji tylko 
dobrej jakości kredytów a nie tych najgorszych, inwestorzy powinni mieć dostęp do 
informacji o kredytach, a struktury powinny być naprawdę proste tak aby inwestorzy 
rozumieli w co inwestują. W odniesieniu do powyższych kwestii ostatnie propozycje 
w zakresie definicji zmierzają w dobrym kierunku, ale nie są wystarczająco ścisłe, 
żeby zasłużyć na łagodniejsze traktowanie w regulacjach ostrożnościowych (np. 
żeby pozwolić inwestorom na posiadanie mniej kapitału, który miałby absorbować 
potencjalne straty).

3. Poprzez promocję sekurytyzacji, tj. przez emisję papierów dłużnych, którymi można 
obracać i które będą gwarantowane przyszłymi spłatami pożyczek, zwiększamy 
ryzyko wystąpienia efektu domina: papiery dłużne są często wykorzystywane 
przez instytucje finansowe jako zabezpieczenie w transakcjach pozyskiwania 
krótkoterminowego finansowania.

Jako przykład wyobraźmy sobie, ze bank A udziela kredytów hipotecznych 
o wartości 100 a następnie emituje obligacje 10-letnie zabezpieczone na tych 
kredytach i sprzedaje je inwestorowi B. Inwestor B pożycza te obligacje bankowi 
na dwa tygodnie, a uzyskaną gotówkę częściowo przeznacza na zakup obligacji. 
Bank C pożycza te same obligacje inwestorowi D na tydzień, żeby również 
pozyskać finansowanie itd. Sieć kontraktów zwiększa ryzyko efektu domina, jeżeli 
jedna instytucja w łańcuchu ogłosi upadłość albo nie może odnowić swojego 
krótkoterminowego finansowania i jest zmuszona sprzedać część aktywów.

Ten problem powinien być rozwiązany m.in. przez wprowadzenie ograniczenia 
liczby transakcji w jakich ten sam papier wartościowy może być użyty jako 
zabezpieczenie albo poprzez zachęcanie banków do polegania na finansowaniu  
o dłuższych terminach wymagalności.

4. Powinniśmy wspierać tradycyjną bankowość oparta na relacjach z klientem 
oraz bankowość lokalną ponieważ ten model okazał się bardziej stabilny i bardziej 
skoncentrowany na finansowaniu realnej gospodarki. W tym zakresie powinno się 
miedzy innymi zmienić regulacje, które obecnie faworyzują duże banki poprzez to, 
że wymagają relatywnie więcej kapitału od małych banków.

5. Jakie są kolejne etapy?

Komisja Europejska obecnie prowadzi konsultacje w odniesieniu do zaproponowanych 
ram dla nowego kierunku polityki oraz w odniesieniu do niektórych priorytetów Unii 
Rynków Kapitałowych, takich jak na przykład przyszła definicja “dobrej” sekurytyzacji.

Komisja ma na celu wprowadzenie w życie Unii Rynków Kapitałowych do 2019 r. O ile 
termin ten wydaje się odległy, to najważniejsze decyzje podejmowane są obecnie i mając 
na względzie ich wpływ na obywateli Unii Europejskiej w nadchodzących dekadach 
zasługują na demokratyczną debatę.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji odsyłamy do strony  
internetowej Finance Watch http://www.finance-watch.org/

Komiks Finance Watch 
“Długoterminowe 
finansowanie gospodarki 
realnej”

Raport Finance Watch 
"Stracona okazja do 
ożywienia “nudnych” 
finansów?” (tytuł oryginału: 
„A missed opportunity to 
revive "boring" finance?") 
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