
Podstawowym celem projektu jest analiza wpływu struktury finansowania instytucji bankowych na 
stabilność krajowego sektora bankowego, z uwzględnieniem nowych uwarunkowań instytucjonalnych 
i regulacyjnych. 

Mowa tu przede wszystkim o wymogach płynności długoterminowej NSFR. Ponadto, w badaniach nad 
przyszłą strukturą źródeł finansowania uwzględnione zostaną działania ostroŜnościowe podejmowane przez 
Radę Stabilności Finansowej (FSB), a mianowicie propozycję nowego standardu do absorpcji strat – TLAC, 
a takŜe propozycję Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) w zakresie wskaźnika MREL. 

Regulacje te mają istotne znaczenie dla krajowego sektora finansowego. Oznaczają one bowiem konieczność 
zmiany dotychczasowej struktury pasywów. Z jednej strony naleŜy liczyć się ze zwiększaniem udziału 
długoterminowych źródeł finansowania. Obecnie bowiem krajowy sektor bankowy odnotowuje problem 
niedopasowania terminowego aktywów do pasywów, co skutkuje sytuacją, w której długoterminowe aktywa, 
w tym  m.in  kredyty mieszkaniowe, są finansowane pasywami o krótkich terminach zapadalności, co w 
długiej perspektywie rodzi ryzyko systemowe. 

Po drugie, w związku z koniecznością zapewnienia adekwatnych norm ostroŜnościowych i prawidłowego 
funkcjonowania wprowadzonych przez Unię Bankową zasad uporządkowanej likwidacji banków (tzw. 
resolution), jak równieŜ ograniczania pokusy naduŜycia wśród waŜnych systemowo banków, naleŜy 
uwzględniać konieczność wzrostu wymogów kapitałowych. MoŜe to mieć wpływ na wzrostu kosztów 
finansowania działalności bankowej.  

W tym kontekście, badania podstawowe, prowadzone w ramach projektu będą obejmowały cztery kluczowe 
etapy.  

Po pierwsze analizie poddana zostanie obecna struktura źródeł finansowania sektora bankowego w UE ze 
szczególnym uwzględnieniem sektora krajowego. Etap ten obejmować będzie analizę zmian jakie zaszły w 
tym zakresie w ostatnich kilku latach, a takŜe analizę zróŜnicowania struktury finansowania banków na 
krajowym rynku bankowym z wykorzystaniem metod taksonomii numerycznej.  

W drugim etapie, przeprowadzone zostaną badania na temat wpływu struktury finansowania instytucji 
bankowych na stabilność sektora bankowego z wykorzystaniem metody badań panelowych. 

Trzeci etap koncentrować będzie się na analizie szans i zagroŜeń dla stabilności krajowego sektora 
bankowego wynikających ze zmian instytucjonalno – regulacyjnych.  

W ostatnim etapie przygotowane zostaną wnioski dotyczące optymalnej struktury finansowania krajowych 
instytucji bankowych w kontekście stabilności sektora bankowego. 

Tematyka zaproponowana w niniejszym projekcie jest niezwykle istotna z punktu widzenia zarówno 
rozwoju, jak i stabilności krajowego sektora bankowego. Nowe wymogi regulacyjne są szeroko 
dyskutowane zarówno na rynku krajowym, jak i na arenie międzynarodowej. Toczący się na bieŜąco proces 
zmian powoduje jednak, Ŝe brak jest kompleksowych badań w zakresie wpływu powyŜszy zmian 
regulacyjnych na krajowy sektor bankowy. Tym samym, proponowany projekt badawczy stanowi 
odpowiedź na powyŜsze wyzwania i ograniczenia. Wyniki badań będą zatem waŜnym wkładem dla rozwoju 
nauk związanych z rozwojem rynku finansowego, a takŜe nauk związanych z finansowaniem sektora 
bankowego. 
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