[Thu, 15 Oct 2015 15:42:31 GMT] PTE Białystok Adam Sadowski: pytanie Jaka jest
szansa na zwiększenie potencjału banków spółdzielczych aby obsługiwały one także
większe przedsiębiorstwa Wszakże dzisiaj są to banki niszowe działające w sektorze
MSP i osób prywatnych?
Oczywiście możemy tu mówić o konsorcjach. Banki spółdzielcze obsługują głównie klientów
z ich lokalnych terenów działania. Nawet te największe, dysponujące kapitałem własnym
przewyższającym 100 mln zł, ograniczają ryzyko, kredytując przedsiębiorstwa z lokalnego
rynku. Nie ogranicza to jednak zdolności banków spółdzielczych do finansowania inwestycji
w większym wymiarze. Banki spółdzielcze, które nie mają możliwość zagospodarowania
zbieranych depozytów na swoim terenie, wraz z bankiem zrzeszającym tworzą konsorcja
kredytowe. To rozwiązanie poprzez połączenie potencjału pozwala podnieść możliwości
kredytowe nawet do kilkuset mln zł. Takie kredytowania są już prowadzone. Zmiana
do ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych pozwala w przypadku banków
należących do Systemu Ochrony także na zawieranie konsorcjów pomiędzy samymi
bankami spółdzielczymi, łącząc ich tereny działania. Pozwoli to na jeszcze lepsze
wykorzystanie potencjału tych banków.
[Thu, 15 Oct 2015 15:51:18 GMT] Elżbieta Szaruga: Pytanie: Czy
są badania porównujące efektywność ekonomiczną między bankami spółdzielczymi
zrzeszonymi i niezrzeszonymi?
Nie posiadamy takich badań. Obecnie na rynku działa tylko jeden bank niezrzeszony, trudno
jest wiec wnioskować tylko na podstawie tego jednego banku. W zakresie prowadzonej
działalności Bank ten ściśle współpracuje z Bankiem Polskiej Spółdzielczości. Zarówno
zakres jego działalności, jak i efektywność nie odbiega od średniej w grupie rówieśniczych
banków spółdzielczych, do której można go zakwalifikować.
[Thu, 15 Oct 2015 15:52:04 GMT] henryk: Czy banki spółdzielcze, w tym BPS,
posiadają strategię na lata 2014-2020 w ramach Perspektywy UE - wsparcie sektora
MSP w tym mikro i małych firm instrumentami finansowymi / gwarancyjnymi
poręczeniowymi i pożyczkowymi / dostępnymi bezpośrednio z Europejskiego Funduszu
Inwestycyjnego oraz z Krajowych Instytucji / jak BGK, Regionalne Fundusze
Pożyczkowe i Poręczeniowe? Jakie znaczenie mają te instrumenty w działalności
handlowej Banków Spółdzielczych?
Bank BPS prowadzi szereg działań mających na celu wsparcie przedsiębiorców w nowej
perspektywie 2014-2020.
Na początku bieżącego roku znowelizowane zostały zapisy produktu Unia Biznes, który
przeznaczony jest na finansowanie projektów z dofinansowaniem unijnym, by stał się
bardziej przyjazny przedsiębiorcy. Trwają też prace nad aktualizacją Kredytu
Technologicznego na finansowanie innowacji technologicznych, który oferuje możliwość
uzyskania bezzwrotnej premii technologicznej z Banku Gospodarstwa Krajowego. Bank BPS
współpracuje także z wieloma funduszami poręczeń kredytowych, by móc udzielać
indywidualnych poręczeń transakcji kredytowych. Dodatkowo Bank planuje nawiązanie
współpracy w roli pośrednika finansowego z innymi instytucjami, także zagranicznymi.
Aktywny udział Banku BPS i banków spółdzielczych w ramach nowej Perspektywy
przyczyni się do lepszej absorpcji środków unijnych, szczególnie na terenach wiejskich.

Banki, poprzez prefinansowanie części pomostowej projektu i finansowanie wkładu własnego
beneficjenta, umożliwiają korzystanie z pomocy podmiotom nie posiadającym
wystarczających środków na finansowanie całego projektu lub nie posiadających
wymaganego wkładu własnego. Udział banków pozwoli im także na poszerzenie
i uatrakcyjnienie swojej oferty produktowej, co przełoży się na pozyskanie większego grona
klientów.
[Thu, 15 Oct 2015 16:45:34 GMT] grażyna: Pytanie do Pana Prezesa BPS oraz Prezes
KZBS: Dlaczego Bank BPS oraz KZBS nie promuje i nie pomaga Bankom
w pozyskiwaniu funduszy unijnych na rzecz realizacji ich infrastruktury
informatycznej, logistycznej, bankomatów itd. Szkolenia pracowników banków
spółdzielczych w zakresie obsługi podmiotów-kredytobiorców korzystających z tych
funduszy to zbyt mało. Banki same mogą korzystać z funduszy jako przedsiębiorcy tylko
brak im wsparciai merytorycznej pomocy. Z posiadanych informacji w edycji do roku
2014 tylko kilka banków spółdzielczych z Małopolski aplikowało w Regionalnych
Programach Operacyjnych. Co zamierza zrobić BPS w tej materii?
W poprzedniej perspektywie unijnej banki spółdzielcze, jako instytucje finansowe, były
wyłączone z możliwości aplikowania o środki unijne z większości programów operacyjnych.
W nowej perspektywie finansowej banki będą miały dużo szersze możliwości, w związku
z czym Bank BPS przygotowuje szereg narzędzi, które pozwolą na ich aktywny udział
w aplikowaniu o dotacje. Jeszcze w tym roku zostanie im udostępniony portal unijny, który
umożliwi stały i szybki dostęp do wiedzy pracowników Grupy BPS z zakresu wszystkich
programów krajowych na lata 2014-2020. Dzięki portalowi każdy zainteresowany pracownik
będzie na bieżąco informowany o wszelkich zmianach programowych i trwających
konkursach, także tych przeznaczonych dla instytucji finansowych. Dodatkowo Bank BPS
podpisał porozumienia o współpracy z 3 najlepszymi firmami konsultingowymi w Polsce,
które będą wspierały banki i ich klientów w aplikowaniu o środki unijne, a zespół
dedykowanych pracowników będzie monitorował aktywność instytucji zarządzających
i wdrażających oraz na bieżąco informował o wszystkich zmianach i możliwościach.
Krajowy
Związek
Banków
Spółdzielczych
(KZBS)
aktywnie
włącza
się
w działania mające na celu promowanie rozwiązań służących pozyskiwaniu funduszy
unijnych przez banki spółdzielcze. Artykuły dotyczące przedmiotowej kwestii publikowane
są w dwumiesięczniku „Głos Banków Spółdzielczych” – organie prasowym KZBS, w którym
opisujemy praktyczne wskazówki w zakresie środków unijnych, z których mogą skorzystać
banki spółdzielcze. Ponadto 9 lipca br. z inicjatywy Krajowego Punktu Kontaktowego
ds. Instrumentów Finansowych Programów UE, przy współpracy Krajowego Związku
Banków Spółdzielczych, zorganizowane zostało seminarium szkoleniowe dla przedstawicieli
instytucji finansowych, w tym banków spółdzielczych, poświęcone aktualnej ofercie naboru
oraz innym możliwościom uczestnictwa w programie EaSI - Program na rzecz zatrudnienia
i innowacji społecznych na lata 2014-2020, o którym szeroko informowaliśmy w kanałach
medialnych KZBS. Nie do przecenienia jest także kwestia podejmowania tej tematyki
na forum Rady Konsultacyjnej Sektora Bankowości Spółdzielczej, której pracami kieruje
w bieżącym roku KZBS, a której zadaniem jest m.in. prowadzenie aktywnego dialogu
w środowisku bankowości spółdzielczej oraz dyskusja dotycząca kierunków rozwoju sektora

i stojących przed nim wyzwań w celu wdrożenia wspólnych rozwiązań. Warto również dodać,
że KZBS na bieżąco reaguje na wszelkie pytania i wątpliwości banków spółdzielczych
w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych na rzecz instytucji finansowych.

