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Działania regulatorów w związku z pandemią COVID-19

Wymagania kapitałowe i płynnościowe

• ECB umożliwia bankom funkcjonowanie poniżej poziomu 
wymogów kapitałowych wynikających z Filaru 2 oraz wskaźnika 
LCR.

• ECB przesunęło wdrożenie części wymogów CRD5, które miały 
zacząć odwiązywać od czerwca 2021 w zakresie Filaru 2

• EBC tymczasowo obniża jakościowy mnożnik ryzyka rynkowego
w obliczu wyjątkowego poziomu zmienności rynkowej.

• ECB rekomenduje bankom wstrzymanie wypłaty dywidendy i 
wstrzymanie się z odkupem akcji.

• KNF będzie w sposób indywidualny, uwzględniając również 
sytuację zewnętrzną, będzie podchodzić do kwestii wysokości 
bufora płynności, odpowiednio dostosowując reakcję 
nadzorczą na wypadek kształtowania się wskaźnika LCR banku 
poniżej norm regulacyjnych.

• KNF wprowadziło obniżoną wagę ryzyka kredytów 
zabezpieczonych gwarancjami BGK

Oczekuje się, że banki będą unikały założeń pro-cyklicznych
w szacowaniu odpisów na oczekiwane straty finansowe
w oparciu o MSSF 9. EBC rekomenduje, aby banki które jeszcze 
tego nie uczyniły, wybrały zastosowanie przepisów przejściowych. 

EBC zaproponował przegląd podejścia do pożyczek 
gwarantowanych przez rząd w kontekście ustawowego 
mechanizmu ostrożnościowego dla kredytów zagrożonych
oraz uwzględnienie w CRR środków przejściowych związanych
z MSF9.

KNF wydłużył termin na wdrożenie Rekomendacji R, co pozwoli 
bankom na większą elastyczność w określaniu zasad 
rachunkowości, w tym w zakresie kalkulacji odpisów na 
oczekiwane straty finansowe.

KNF przypomina bankom, że w przypadku kredytobiorców
w dobrej sytuacji finansowej, przy braku opóźnień w spłatach, 
zmiana harmonogramu spłat nie powinna skutkować wzrostem 
wysokości odpisów na oczekiwane straty kredytowe. 

Banki posiadające stabilne plany naprawy są zobowiązane jedynie 
do przekazywania kluczowych elementów planów
na 2020r., skupiających się na czynnikach związanych z COVID-19.

ECB przesunęło w czasie, co najmniej na 6 miesięcy, finalizację lub 
wdrożenie wielu wymagań nadzorczych.

EBA odłożyła w czasie realizację stress testów w 2020 r. w ramach 
krajów członkowskich. 

SREP 2020 został ukierunkowany na ryzyka rozwijające się
w poszczególnych bankach i ich zdolność skutecznego nimi 
zarządzania.

Banki mają możliwość raportowania ujawnień związanych
z Filarem 3 w późniejszych terminach niż wymagane.

FCA (brytyjski regulator rynku finansowego) wdrożył wymogi 
dotyczące uczciwego traktowania klientów, zwłaszcza klientów 
wrażliwych.

Europejscy Regulatorzy, Komisja Europejska oraz KNF podjęły wiele działań mających na celu wsparcie banków
w kontynuacji finansowania gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw w trakcie pandemii COVID-19.
Oczekuje się, że banki wykorzystają pozytywne efekty płynące z działań regulacyjnych w celu wsparcia finansowego gospodarek.

Kredyty zagrożone Pozostałe działania regulatorów

Raport Deloitte European Centere for Regulatory Strategy omawiający pełne spektrum działań regulatorów europejskich znajduje się pod adresem: 
https://www2.deloitte.com/uk/en/pages/financial-services/articles/regulatory-monetary-and-fiscal-policy-initiatives-in-response-to-the-covid-19-pandemic.html

https://www2.deloitte.com/uk/en/pages/financial-services/articles/regulatory-monetary-and-fiscal-policy-initiatives-in-response-to-the-covid-19-pandemic.html
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Działania rządu oraz Polskiego Funduszu Rozwoju

Rządowy program wsparcia dla przedsiębiorców

TARCZA FINANSOWA PFR
Tarcza Finansowa PFR jest częścią tarczy rządowej
i jest skierowana do mikro firm, MŚP oraz dużych 
przedsiębiorstw.

Program dla mikro firm oraz MŚP w formie subwencji 
finansowych jest obsługiwany przez banki.
Program umożliwia rozpoczęcie spłaty subwencji
po 12 miesiącach oraz umorzenie do 75% jej wartości.

Spółki z grupy PFR oferują również instrumenty wsparcia 
dla MŚP i dużych firm w formie: preferencyjnych 
kredytów z gwarancjami BGK, dopłat do kredytów 
obrotowych, finansowania leasingu, podwyższenie 
kapitału oraz finansowania w postaci obligacji.

TARCZA 2.0 | 18 kwietnia b.r.

Pożyczki umarzalne – przyznawane również 
przedsiębiorcom nie zatrudniającym 
pracowników.

Pożyczki na utrzymanie płynności finansowej –
rozszerzenie zakresu i wartości pożyczek.

Świadczenie postojowe – zmieniono na
3-miesięczne i objęto umowy zawarte
w marcu b.r. lub wcześniej.

Zwolnienie ze składek ZUS – rozszerzenie 
zakresu zwolnienia na firmy zgłaszające
do ZUS od 10 do 49 osób.

TARCZA 3.0 | 16 maja b.r.
Pożyczki umarzalne – przysługują również 
przedsiębiorcom, którzy rozpoczęli działalność 
przed 1.04.2020 r.

Świadczenie postojowe – przysługuje również 
osobom, które rozpoczęły działalność przed 
1.04.2020 r.

Zwolnienie ze składek ZUS – obniżono limit 
dochodu za pierwszy miesiąc uprawniający
do zwolnienia.

Wznowione zostały terminy administracyjne
i sądowe zawieszone przez „Tarczę 1.0”.

TARCZA 4.0 | Uchwalona 
przez Sejm 4 czerwca b.r.
Dopłata do oprocentowania kredytów 
bankowych dla firm w trudnej sytuacji 
z powodu pandemii, którą będzie można 
łączyć z pomoc de minimis i gwarancjami.

Możliwość korzystania z wakacji 
kredytowych na okres do 3 miesięcy
dla osób, które straciły pracę lub główne 
źródło dochodów po 13 marca b.r.

Wprowadzenie uproszczonego 
postępowania restrukturyzacyjnego

Zawieszenie przepisów dotyczących 
dematerializacji akcji wobec spółek
w upadłości

Programy wsparcia
PFR oraz emisja obligacji

TARCZA 1.0 | 1 kwietnia b.r.
Wprowadzone zostały trzy formy pomocy 
przedsiębiorcom:

Pomoc bezzwrotna, m.in:

• Zwolnienie ze składek ZUS i zdrowotnych 
na okres 3 miesięcy dla 
samozatrudnionych 
i firm do 9 osób

• Dofinansowanie dla samozatrudnionych 
oraz MŚP oraz umarzalne pożyczki dla 
mikroprzedsiębiorstw

• Świadczenie postojowe przez 3 miesiące 
dla samozatrudnionych, zleceniobiorców, 
umowy o dzieło

Pożyczki i inne ułatwienia dla przedsiębiorców, 
m.in.: pożyczki dla firm w trudnej sytuacji, 
przyspieszenie rozliczenia straty za 2020 r., 
zwiększenie zakresu i wartości gwarancji
z BGK. 

Przesunięcie terminów podatkowych
i sprawozdawczych, m.in. wydłużenie terminu 
na sporządzenie sprawozdania finansowego, 
wydłużenie terminu na złożenie rocznego 
rozliczenia PIT oraz zapłaty PIT za 
pracowników, zleceniobiorców, przesunięcie 
terminu zgłoszenia do rejestru beneficjentów 
rzeczywistych.

EMISJA OBLIGACJI PFR
PFR realizuje program emisji obligacji o wartości
do 100 mld zł w celu sfinansowania programu Tarczy 
Finansowej PFR.

Emisje objęte są gwarancją Skarbu Państwa;
Do 5 czerwca miało miejsce pięć emisji na kwotę
ponad 60 mld zł.

Narodowy Bank Polski ma możliwość dokonania skupu 
obligacji od banków komercyjnych.
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Działania związane z polityką pieniężną
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28 maja b.r. NBP obniżył swoją stopę 
referencyjną odniesienia o 40 bp do 0,1 %,
podczas gdy rynki nie spodziewały się zmian. 
Łączna obniżka stóp procentowych od początku 
pandemii wyniosła 140 bp.

Bank Centralny obniżył również stopę lombardową 
do 0,5 proc. z 1 proc., a stopę redyskontową do 
0,11 proc. z 0,55 proc. przy zachowaniu stopy 
depozytowej na poziomie 0,00 proc.

W kwietniu 2020 r. NBP rozpoczął program skupu 
aktywów (obligacji rządowych oraz innych 
instrumentów dłużnych gwarantowanych przez 
Skarb Państwa) na rynku wtórnym. NBP 
poinformował, że docelowa skala programu skupu 
wybranych dłużnych papierów wartościowych nie 
jest określona oraz że operacje tego rodzaju będą 
kontynuowane do odwołania.  

CZECHY

Republika Czeska obniżyła 26 marca stawkę 
repo o 0,75 punktu procentowego do 1 %, a 
następnie 7 maja o kolejne o 75 pp do 
poziomu 0,25 % rocznie. Stopa dyskontowa 
pozostaje na niezmienionym poziomie 0,05 
procent.

WĘGRY

Rada Monetarna Węgierskiego Banku 
Narodowego (MNB) w całym okresie 
pandemii pozostawiła stopę bazową na 
niezmienionym poziomie 0,9 proc.

Koszty finansowania wyrażone poprzez index 
BUBOR 3M wzrosły do poziomu powyżej 1 %.

Stopy procentowe Stopa referencyjna Stopa lombardowa Stopa depozytowa
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