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Jarosław Niezgoda
Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów
Ministerstwo Finansów

Szanowny Panie Dyrektorze,
W związku z otrzymaniem prośby o przedstawianie opinii przez Konfederację Lewiatan w przedmiocie
projektu Stanowiska RP dotyczącego wniosku DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
zmieniająca dyrektywę 2013/36/UE w odniesieniu do uprawnień nadzorczych, sankcji, oddziałów z państw
trzecich i ryzyka z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego oraz zmieniająca
dyrektywę 2014/59/UE (dyrektywa CRD) oraz wniosku ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
I RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do wymogów dotyczących ryzyka
kredytowego, ryzyka związanego z korektą wyceny kredytowej, ryzyka operacyjnego, ryzyka rynkowego
oraz poziomu wyjściowego (rozporządzenie CRR), Konfederacja Lewiatan przedstawia poniższe wstępne
stanowisko.
Stanowisko, z racji na krótki termin wyznaczonych konsultacji, ma charakter wstępny, niewyczerpujący
i skupia się na części zagadnień.
Z poważaniem,

Maciej Witucki
Prezydent Konfederacji Lewiatan

W załączeniu: Wstępne stanowisko Konfederacji Lewiatan dotyczące projektu Stanowiska RP w zakresie
dyrektywy CRD i rozporządzenia CRR

Wstępne stanowisko Konfederacji Lewiatan dotyczące projektu Stanowiska RP w zakresie dyrektywy
CRD i rozporządzenia CRR, określanego dalej, Projektem”

Gwarancje techniczne (np.: gwarancje należytego wykonania umowy, gwarancje przetargowe) są
tradycyjnym produktem finansowania handlu szeroko stosowanym w gospodarce realnej, ponieważ tego
rodzaju gwarancje są wymagane przez klientów korporacyjnych w każdym przypadku, gdy muszą oni
zabezpieczyć krajowy lub międzynarodowy kontrakt handlowy. Poprzez gwarancje należytego wykonania
kontraktu instytucja finansowa gwarantuje nabywcy kontraktu, że sprzedawca wywiąże się ze swoich
zobowiązań zgodnie z ustaleniami. Dlatego też gwarancje wykonania mają zasadnicze znaczenie dla
ułatwienia transakcji handlowych i zmniejszenia ryzyka. Gwarancje te są również istotne z perspektywy
tematyki zamówień publicznych, gdzie gwarancja bywa wymaganym od wykonawcy dokumentem.
Art. 111 CRR podnosi współczynniki konwersji kredytowej (CCF), które mają być stosowane do gwarancji
technicznych z obecnych, 20% (co jest odstępstwem UE od Bazylei), do 50% (co jest standardem Bazylei)
w ramach metody standardowej.
Nowe proponowane traktowanie (50% CCF) jest nadmiernie represyjne i będzie miało wpływ na wzrost
kosztów. Spowoduje wzrost cen gwarancji należytego wykonania o 150%, co będzie miało poważny wpływ
na działalność przedsiębiorstw. Ponadto nowy środek ograniczy możliwości dostępne na rynku w zakresie
tego produktu ze względu na wzrost aktywów ważonych ryzykiem dla banków udzielających gwarancji.
W efekcie może wpłynąć to negatywnie na przedsiębiorstwa poprzez ograniczenie zdolności do
konkurowania i ubiegania się o kontrakty handlowe, zwłaszcza w przypadku dużych projektów
infrastrukturalnych i energetycznych, gdzie instrument ten jest zazwyczaj wymagany. Jest to istotna
kwestią szczególnie w zakresie czekającej nas transformacji sektora energetycznego, czy też wyzwań
stojących przed gospodarką postpandemiczną.
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