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Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji na lata 
2007–2013 (CIP) to inicjatywa, która jeszcze na razie nie cie-
szy się tak masowym zainteresowaniem mediów i szerokiej 

publiczności, jak cała absorpcja środków unijnych. Jednym z powodów 
takiej sytuacji jest zapewne to, że adresowany jest on do relatywnie 
niewielkiej liczby podmiotów, jakimi są instytucje finansowe. Jednak 
sposób jego konstrukcji powoduje, że nawet pojedyncze projekty rea-
lizowane w państwach członkowskich mogą mieć znaczący wpływ na 
poziom finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w dłuższej 
perspektywie – i to nawet jeszcze przez wiele lat po formalnym zakoń-
czeniu realizacji samego programu CIP. W przypadku takiego rynku fi-
nansowego, jak polski istniałaby także możliwość wspierania pewnych 
innowacyjnych – jak na nasze warunki – form refinansowania dzia-
łalności instytucji finansowych oraz jakże pożądany impuls rozwoju 
dla rynku nieskarbowych papierów dłużnych. Warto także dodać, że 
w ramach programu akceptowane będą zarówno transakcje typu „true 
sale” (sprzedaż odpowiednich aktywów), jak i subpartycypacja (sprze-
daż tylko ryzyka związanego z aktywami). 

Pozyskiwanie tańszego kapitału
Jednym z „Instrumentów finansowych dla MŚP” dostępnych w ra-

mach programu CIP jest SMEG – System poręczeń dla MŚP (SME Gua-
rantee Facility). Instrument ten umożliwia skorzystanie z portfelowych 
gwarancji unijnych, w tym także gwarancji dla transakcji sekurytyzacji 
portfeli dłużnych małych i średnich przedsiębiorstw. Inicjatywa ta jest 
finansowana przez Komisję Europejską, a w jej imieniu obsługiwana 
przez Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI). Oznacza to np., że wstęp-
na selekcja aplikacji prowadzona jest przez EFI, a finalna ich akcepta-
cja dokonywana wspólnie – przez fundusz i KE. Ze środków będących 
w dyspozycji tego programu EFI będzie udzielał gwarancji (lub innych 
podobnych zabezpieczeń) w celu wzmocnienia struktur sekurytyzacyj-
nych. W zamian za to wsparcie, dodatkowe fundusze, pozyskane w ten 
sposób z rynku kapitałowego przez instytucje finansowe, powinny być 
następnie przeznaczone na finansowanie dłużne lub gwarancje dla sek-
tora małych i średnich przedsiębiorstw. 

Jak do tej pory, ze względu na przeszkody prawne, metoda sekury-
tyzacji była jedynie incydentalnie wykorzystywana przez polskie banki, 
natomiast więcej doświadczeń (także przy wsparciu Europejskiego Ban-
ku Inwestycyjnego) miała nasza branża leasingowa.

Już kilkanaście miesięcy temu powszechne było przekonanie, że w wy-
niku wprowadzenia regulacji prawnych (Nowa Umowa Kapitałowa oraz 
jej implementacja w Polsce) oraz dynamicznego rozwoju akcji kredytowej 
(np. kredyty hipoteczne i konsumenckie) konieczne okaże się poszuki-
wanie dodatkowych źródeł refinansowania działalności kredytowej tak-
że dla MŚP – po to, by sprostać oczekiwaniom klientów. Sekurytyzacja 

pozwala w takich wypadkach na uwolnienie części kapitału regulacyjne-
go oraz pozyskanie dodatkowych środków na rozszerzanie akcji kredyto-
wej. Obecna sytuacja na rynku finansowym – czyli utrudniony dostęp do 
refinansowania działalności przez instytucje finansowe (lub też podnie-
sieniem kosztów pozyskiwanego kapitału) – także powinna powodować 
większą przychylność dla tego rodzaju transakcji wśród polskich banków 
zainteresowanych ekspansją lub utrzymaniem swojej pozycji na rynku 
usług finansowych dla MŚP. Obserwowana obecnie wojna cenowa na 
rynku depozytów przyczyniać się będzie do podnoszenia kosztów kredy-
tów dla przedsiębiorstw, a więc bardzo pożądane powinny być wszelkie 
metody pozyskiwania tańszego kapitału. 

Na co można liczyć?
Generalnie potencjalni beneficjenci gwarancji EFI mogą zakładać, że 

wsparcie będzie polegać na zobowiązaniu do zapłaty pewnej kwoty ka-
pitału i odsetek w odniesieniu do będących przedmiotem gwarancji pa-
pierów wartościowych opartych na aktywach (true sale), a w przypadku 

Sekurytyzacja wróci do łask?
Norbert Jeziolowicz

A przynajmniej powinna. Pozwala przecież na uwolnienie części kapitału 
regulacyjnego oraz pozyskanie dodatkowych środków na rozszerzanie akcji 
kredytowej. To zaś zakłada program na rzecz konkurencyjności i innowacji. 
Chodzi o ułatwienie zdobywania środków na rozwój małych i średnich 
przedsiębiorstw. 
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subpartycypacji, kwot należnych w odniesieniu do strat przypisanych do 
gwarantowanej transzy. Zwykle gwarancja, pokrywana ze środków unij-
nych, wynosi do 100 proc. gwarantowanej transzy dla transz wszystkich 
klas, oprócz najniższej, lub do 50 proc. transzy najniższej klasy. W ogól-
nych warunkach działania programu ograniczono maksymalny okres 
obowiązywania gwarancji do 10 lat. 

W dostępnych materiałach nt. programu informuje się także, że EFI 
zwyczajowo pobiera prowizję za usługi tego rodzaju, nie jest ona jed-
nak określona z góry i będzie podlegała indywidualnym negocjacjom 
pomiędzy partnerami. 

Jako że w przypadku transakcji sekurytyzacyjnych trudno o jedno-
lite międzynarodowe zasady dotyczące wszystkich szczegółów, insty-
tucje tworzące zasady SMEG postanowiły nakreślić tylko najbardziej 
ogólne ramy funkcjonowania tego instrumentu, tak aby nie tworzyć 
sztucznych barier dla współpracy pomiędzy EFI a podmiotami apliku-
jącymi o wsparcie. Do grona podmiotów starających się o nie należeć 
mogą nie tylko banki, ale także bezpośrednio firmy leasingowe, fun-
dusze poręczeniowe i gwarancyjne, instytucje zajmujące się mikrofi-
nansowaniem, podmioty specjalnego przeznaczenia (special purpose 
entities), a także wszelkie inne instytucje zajmujące się finansowaniem 
sektora MŚP. 

Zgodnie z zamierzeniami ten instrument ma umożliwić instytucjom 
finansowym pozyskiwanie środków z rynku finansowego na dogodniej-
szych warunkach oraz ograniczyć stawiane im ewentualne wymogi od-
nośnie kapitału regulacyjnego. Komisja oraz EFI zakładają, że program 
ten będzie szczególnie atrakcyjny dla podmiotów nieposiadających 
nadanego ratingu lub też mających relatywnie niższy rating, co – jak 
wiadomo – może mieć także przełożenie na poziom ratingu dla emito-
wanych przez nie papierów dłużnych oraz zdolność do dotarcia z ofertą 
do odpowiednich inwestorów.  

Podstawowym warunkiem udostępnienia zainteresowanym insty-
tucjom finansowym gwarancji w ramach tego programu jest podjęcie 
przez nie zobowiązania, że znaczna część środków pozyskanych w wy-
niku sekurytyzacji wykorzystana zostanie do dalszego finansowania 
małych i średnich przedsiębiorstw. Wnioski składać może zarówno ini-
cjator sekurytyzacji, jak i podmiot, który dopiero zamierza zbudować 
odpowiedni portfel finansowania MŚP. 

Na liście kryteriów, które spełniać muszą podmioty wnioskujące 
o wsparcie, znajdują się między innymi pozycja finansowa i wydajność 
operacyjna pośrednika, jego zdolność do zarządzania ryzykiem i obsługi 
portfela sekurytyzowanego (gotowość i zdolność do założenia portfela 
dodatkowego) oraz ogólne zaangażowanie w finansowanie MŚP. In-
strument SMEG stawia także na pomoc instytucjom, których strategie 
biznesowe wpisują się w model tworzenia wspólnego europejskiego ryn-
ku lub impulsu rozwojowego dla mniej dojrzałych rynków (np. chętnie 
widziane są aktywa bazowe pochodzące z różnych krajów lub z krajów, 

gdzie rynek sekurytyzacji jest stosunkowo mniej rozwinięty, aktywa 
pochodzące od kilku sprzedających etc.) lub też wspieranie mniej typo-
wych usług finansowych świadczonych dla sektora MŚP (zakres, w jakim 
portfel sekurytyzowany lub struktura transakcji obejmują elementy in-
nowacyjne, np. mniej typowe aktywa bazowe – instrumenty hybrydowe 
i inne powiązane z kapitałem własnym, obligacje emitowane przez MŚP, 
mikrokredyty itp.).

Szeroko określona jest także lista aktywów bazowych mogących 
wchodzić w skład portfela sekurytyzowanego. Mogą to więc być np. 
instrumenty dłużne, należności leasingowe, instrumenty hybrydowe, 
inne rodzaje instrumentów powiązanych z kapitałem własnym oraz 
inne rodzaje finansowania długiem, obligacje i inne instrumenty dłuż-
ne emitowane przez przedsiębiorstwa, należności handlowe pozyska-
ne przez MŚP etc.

Zgodnie z zasadami sztuki należy wskazać, że wszystkie portfele 
musi cechować wystarczająca jednorodność i odpowiednia dywersyfi-
kacja aktywów. 

Portfele dodatkowe
Określone zostały także wymagania wobec „portfela dodatkowe-

go”, który będzie tworzony ze środków pozyskanych przez instytu-
cję finansową z emisji papierów dłużnych w ramach sekurytyzacji  
(additional portfolio). Jako podstawową zasadę wskazuje się, że zna-
czącą część tych środków należy przeznaczyć na finansowanie lub 
gwarancje dla podmiotów z sektora MŚP. Ta nieco enigmatyczne 
sformułowana „znacząca część” będzie w każdym przypadku odręb-
nie negocjowana i uzgadniana pomiędzy emitentem a EFI – brak jest 
jednoznacznych wytycznych. Jednak oczywiście można wychodzić 
z założenia, że – zgodnie z celami całego programu – w interesie EFI 
i Komisji Europejskiej będzie określenie tego pułapu na możliwie naj-
wyższym poziomie. Emitent obligacji z gwarancją EFI będzie się mu-
siał także zobowiązać do zbudowania portfela o odpowiedniej okre-
ślonej wcześniej wartości. Z punktu widzenia instytucji zarządzają-
cych programem CIP i instrumentem SMEG, bardzo mile widziane 
będzie także wykazanie, że w wyniku wsparcia ze strony Europejskie-
go Funduszu Inwestycyjnego dany bank rozszerzy akcję kredytową 
dla MŚP, a warunki dostępu do finansowania zostaną uatrakcyjnione 
poprzez np. wydłużenie średniego okresu finansowania (np. z krótko 
do średnioterminowego), ułatwienie dostępu do różnych form finan-
sowania (np. poprzez akceptację wyższego poziomu ryzyka). W skład 
tego dodatkowego portfela wchodzić mogą instrumenty dłużne zwy-
kle wykorzystywane do finansowania nowych inwestycji oraz rozpo-
czynania i przenoszenia działalności, a także inne formy finansowa-
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nia hybrydowego służące wzmocnieniu struktury finansowej małego 
lub średniego przedsiębiorstwa – nie będzie jednak ograniczeń zbu-
dowanych na zasadzie np. jedno przedsiębiorstwo może korzystać 
tylko z jednego instrumentu (np. kredytu lub gwarancji), co powinno 
dodatkowo promować aktywnych przedsiębiorców chcących bardziej 
dynamicznie rozwijać swoją działalność. 

Europejski Fundusz Inwestycyjny zadeklarował wyraźnie, że wśród 
instrumentów wchodzących w skład portfela dodatkowego preferowa-
ne będzie finansowanie średnio- i długoterminowe, czyli o terminie za-
padalności powyżej 18 miesięcy. Ustalono także, iż minimalną granicą 
do zaakceptowania w ramach programu będzie 12 miesięcy. 

Do indywidualnych negocjacji pomiędzy EFI a zainteresowaną in-
stytucją finansową pozostawia się także uzgodnienie kwestii terminu 
budowania portfela dodatkowego, jednak z wyraźną rekomendacją, że 
standardem powinien być tutaj okres trzech lat. 

Zgodnie z dotychczas przyjętymi standardami międzynarodowego 
rynku finansowego każda transakcja sekurtytyzacyjna będzie musia-
ła podlegać ocenie agencji ratingowej. Ten obowiązek jest absolutnie 
uzasadniony z punktu widzenia poszukiwania inwestorów zaintereso-
wanych nabywaniem obligacji emitowanych w ramach sekurytyzacji. 
Ze środków będących w dyspozycji instrumentu SMEG programu CIP 
można także sfinansować częściowo koszt ratingu zewnętrznego da-
nej transakcji. Wsparcie takie dostępne jest zwłaszcza dla pośredników 
występujących po raz pierwszy, transakcji z kilkoma sprzedającymi, 
transakcji obejmujących kilka krajów oraz z wykorzystaniem nietypo-
wych aktywów bazowych. Kwota wsparcia nie może przekroczyć niższej 
z następujących wartości: 50 000 euro lub 50 proc. faktycznego kosztu 
uzyskania ratingu.

Z kronikarskiego tylko obowiązku wypada wspomnieć, że emitent 
papierów będzie zobligowany do przekazywania Europejskiemu Fun-
duszowi Inwestycyjnemu informacji zarówno na temat stanu portfela 
sekurytyzowanych aktywów, jak i sposobu realizacji zobowiązań wy-
nikających z budowania portfela dodatkowego w postaci ułatwień dla 
przedsiębiorców w dostępie do finansowania zewnętrznego.

Niewykorzystywany instrument
Należy przyznać, że samo słowo „sekurytyzacja” miało ostatnio bar-

dzo złą passę w światowych mediach, a to z powodu pewnych uprosz-
czonych opinii dotyczących przyczyn i skutków kryzysu na amerykań-

skim rynku kredytów hipotecznych. Jednak wraz z rozwojem sytuacji 
w sektorze finansowym, która doprowadziła do utrudnień w funkcjo-
nowania rynku międzybankowego, braku zaufania inwestorów do pa-
pierów dłużnych i właścicielskich oraz pojawiających się po raz pierw-
szy tak dużych barier w dostępie do refinansowania działalności przez 
banki, instytucja ta powinna stopniowo wracać do łask emitentów oraz 
inwestorów. Szczególnie w Polsce, gdzie z jednej strony do tej pory 
banki praktycznie prawie jej nie wykorzystywały, a z drugiej – w na-
stępnych latach będziemy mieli do czynienia z olbrzymim zapotrzebo-
waniem na kredyty zarówno dla osób fizycznych, jak i przedsiębiorstw. 
Utrzymanie finansowania polskiej gospodarki na odpowiednim pozio-
mie będzie wyzwaniem także dla władzy ustawodawczej i wykonaw-
czej, szczególnie w kontekście zwiększających się barier w dostępnie do 
zagranicznych źródeł finansowania.

Związek Banków Polskich zabiega o stworzenie w naszym kraju 
jak najbardziej dogodnych warunków do przeprowadzania sekuryty-
zacji aktywów bankowych. Do ministra finansów wysłano stosowne 
postulaty podatkowe, prowadzone są obecnie prace nad przygoto-
waniem przepisów, które umożliwią polskim bankom komercyjnym 
emitowanie „covered bonds” w rozumieniu przepisów dyrektywy 
CRD. Posiadanie takich papierów może umożliwić przynajmniej po-
średni dostęp do programu operacji otwartego rynku Europejskiego 
Banku Centralnego „ECB Discount Window”, w ramach którego ECB 
dopuszcza transakcje oparte na papierach sekurytyzacyjnych. Pro-
gram ten stanowił, w trudnych dla środowiska bankowego dniach 
po upadku banku inwestycyjnego Lehman Brothers, znaczące źródło 
zasilania w płynność europejskich banków.  

Należy mieć nadzieję, że prowadzone przez ZBP starania przy-
niosą pozytywny efekt i – w połączeniu ze wsparciem konkretnych 
transakcji z programu CIP – przyczynią się do ułatwienia refinanso-
wania działalności polskich instytucji finansowych oraz pozwolą na 
zwiększenie akcji kredytowej dla podmiotów z sektora MŚP w zbli-
żającym się okresie spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego 
w naszym kraju. 

Z dotychczasowych obserwacji można wyciągnąć wniosek, że instru-
ment SMEG w ramach programu CIP będzie bardziej popularny niż 
jego poprzednik, czyli program MAP. Dwa pierwsze wnioski aplikacyjne 
(sektor leasingowy) zostały już złożone. Siedem kolejnych (w tym cztery 
bankowe) jest w przygotowaniu, przy czym instytucje finansowe zamie-
rzają aplikować samodzielnie lub w konsorcjach.  ®

Autor jest dyrektorem w Związku Banków Polskich, kieruje 
Zespołem Ochrony Konsumenta i Rozwoju Rynków Finansowych

Publikacja sfinansowana ze środków Ministerstwa  
Gospodarki, w ramach programu wieloletniego  
„Udział Polski w Programie na rzecz Konkurencyjności  
i Innowacji w latach 2008–2013”.

Dane kontaktowe
Wszelkich informacji nt. Programu CIP w zakresie instrumentów finansowych udziela: 

Krajowy Punkt Kontaktowy Programu ramowego na rzecz konkurencyjności 
i innowacji 2007 –2013 – Komponent „Instrumenty finansowe dla MŚP”
Związek Banków Polskich
ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa
tel./faks +48 22 696 64 95
infolinia mailowa: kpkcip@zbp.pl 
www.cip.gov.pl/eip/kpkzbp 

Zainteresowanie instrumentami finansowymi CIP w Polsce wzrasta.  
Na zdjęciu: jedno ze spotkań KPK CIP przy Związku Banków Polskich  
z przedstawicielami banków i rynku kapitałowego.
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  Suma zamówienia po rabacie .........................................zł

Zobowiązuję się do uregulowania należności w ciągu 7 dni od daty otrzymania faktury proforma.

Dane prenumeratora
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..........................................................................................................................................................................................................................
Oświadczam, że powyższy dostęp elektroniczny będzie wykorzystywany wyłącznie przez Panią/Pana:

......................................................................................................................................................................................................................... Podpis prenumeratora  (pieczątka firmy) ….…………...................................…………..…       

Miesięcznik „Nowoczesny Bank Spółdzielczy” – 204,00 zł zamiast 228,00 zł
„Miesięcznik Finansowy BANK” – 204,00 zł zamiast 228,00 zł
Kwartalnik „Finansowanie Nieruchomości” – 190,00 zł zamiast 239,96 zł
Kwartalnik „Europejski Doradca Samorządowy” –   80,00 zł zamiast 120,00 zł
OFERTA SPECJALNA (NBS+BANK+FN+EDS) – 320,00 zł zamiast 815,96 zł

Prenumerata 2009Prenumerata 2009

Aby złożyć zamówienie, wystarczy wypełnić poniższy druk i przesłać go faksem na numer: 022 629 18 72 lub pocztą na adres: 
Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o., ul. Solec 101 lok. 5, 00-382 Warszawa (z dopiskiem „wydawnictwo")

NOWOŚĆ !!!

Zamów co najmniej dwie prenumeraty dowolnych pism, a dostaniesz znaczny rabat:
2  – 10%, 3  – 20%, 4  – 30%,  5 i więcej  – 40%

w prenumeracie: w standardzie:
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Raporty BIK4Company

Umożliwiają ocenę sytuacji ekonomiczno finansowej przedsiębior-
stwa pokazując:

wiarygodność finansową;
sytuację na tle branży;
pozycję na tle konkurentów;
ryzyko inwestycyjne branży. 

APS (Application Processing Servicess) 
umożliwia:

Ocenę wniosków kredytowych;
Zarządzanie portfelem kredytów odnawialnych.

APS to:

szybsza decyzja kredytowa;
większa sprzedaż kredytów;
większa kontrola procesu sprzedaży;
mniejsze koszty procesu kredytowego.

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

Raporty Biura Informacji Kredytowej dają obszerną wiedzę o klien-
tach Banku i ich historii kontaktów z innymi bankami. Wszystkie 
Raporty służą ocenie wiarygodności i zdolności kredytowej ich klien-
tów.

Dlaczego jesteśmy wiarygodni?

informacje od nas pozyskuje około 14 tysięcy placówek ban-
kowych i spółdzielczych kas oszczędnościowo–kredytowych;
klienci BIK mają ponad 96% udziału w rynku kredytów deta-
licznych;
analizujemy ponad 51 mln rachunków kredytowych należą-
cych do ponad 17 mln osób;
udostępniliśmy ponad 58 mln raportów kredytowych (od po-
czątku działalności operacyjnej do VI 2008 roku).

•

•

•

•

Wszystkie pytania prosimy kierować na adres 
marketing@bik.pl

BIKSco CreditRisk:

narzędzie oceny ryzyka kredytowego;
określenie prawdopodobieństwa wystąpienia poważnych 
problemów w obsłudze zadłużenia produktów kredytowych 
przez klienta;
możliwość łączenia z wewnętrznymi modelami scoringowy-
mi banku.

•
•

•


