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Skok na SKOK
Idea działalności Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych (SKOK) jest szczytna. Chodzi o samopomoc finansową w wąskich grupach ludzi, którzy znają się, pracują w jednej firmie
lub organizacji. To także pomoc osobom wykluczonym z rynku bankowego. Jak kasy radzą sobie po ponad dwudziestu latach obecności w Polsce?
W naszym kraju pierwszy
SKOK rozpoczął działalność
w 1992 roku. Na początku
były to małe instytucje biskie
idei samopomocy finansowej,
zorganizowane lokalnie wokół organizacji czy zakładów
pracy. Na początku naszego
wieku istniało już blisko 600
kas wraz z oddziałami. Ich
aktywa wynosiły 1,2 mld zł.
Następnie nastąpił gwałtowny wzrost. Dziś SKOK-ów
z oddziałami jest prawie
1 900, a ich aktywa wzrosły do
2,7 mld zł. Mają 2,6 mln klientów. Oznacza to, że SKOK-i
zbudowały silną pozycję na
rynku.

ratunku to pomoc ze strony banków spółdzielczych
i komercyjnych.
Bankowcy pomysłem pomocy SKOK-om są przeciwni, wręcz przerażeni. Wyciekły
informacje o projekcie pisma
skierowanego do KNF przez
banki. Bankowcy twierdzą, że
ewentualne przejęcie kas będzie „nieracjonalne i obarczone wielkimi kosztami społecznymi”. Aktywa kas będą miały
„niewielką wartość biznesową”.

W związku z tym postanowiono, że SKOK będzie
nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego
(KNF). Tak też się stało i już
od półtora roku SKOK jest
pod jej kontrolą.
Wyniki nie są dobre: 32,3%
kredytów ma opóźnienie
w spłacie ponad 90 dni (dla
porównania w bankach jest to
zaledwie 8% portfela). Byłoby gorzej, gdyby nie sprzedaż
w 2012 roku pewnej części długu za granicę. Pocieszeniem dla polskiego systemu finansowego jest to, że

portfel kredytowy SKOK-ów
to tylko 10 mld złotych (takie bilanse mają małe banki
w Polsce). Małe kasy zachowały dobre portfele. Kasy,
które dokonały konsolidacji
i urosły do zasięgu krajowego,
popsuły swój portfel.
Nie wiadomo, co najbardziej przyczyniło się do osiągnięcia tak złej spłacalności
kredytów i pożyczek. Eksperci wskazują na zbyt mocne poluzowanie polityki kredytowej i brak skutecznego
nadzoru koleżeńskiego. Należy również spojrzeć szerzej
– w ostatnich latach mieliśmy

do czynienia z kredytem finansowym. Banki raczej były
w odwrocie, ograniczały akcję
kredytową. SKOK-i zaś promowały się hasłami: „Wyłącznie polski kapitał”, „Nie jesteśmy bankami, nie wińcie nas
za kryzys”.
Dziś obraz jest ponury, na
niespełna sześćdziesiąt kas
czterdzieści cztery mają program naprawczy. Współczynnik wypłacalności wynosi 1%,
a powinien wynosić 5%. Co
można zrobić, aby ratować
SKOK-i? Ustawa o SKOK-ach
przewiduje szereg rozwiązań.
Najpierw kasę powinni ratoREKLAMA

wać sami jej członkowie. Tu
osiągnięto bardzo dobry wynik: w 2013 roku spółdzielcy
podnieśli kapitał kas o blisko
50% (dane za trzy kwartały
2013 roku). To jednak za mało. Drugim krokiem wyjścia
z problemów jest Krajowa Kasa SKOK. W zasobach tej instytucji również jest zbyt mało środków – ok. 400 mln zł.
Trzecią deską ratunku powinna być pomoc od innych,
dobrze prosperujących kas.
Na rynku nie ma dziś na tyle silnych kas, aby były zainteresowane wsparciem potrzebujących. Ostatnia deska

W bankach sytuacja jest jasna – jeśli coś nie przynosi
pozytywnych skutków, to się
to likwiduje. I tak mogłoby
być z częścią SKOK-ów. Ponadto, ustawa o SKOK-ach
jest zaskarżona w Trybunale
Konstytucyjnym.
Trwają prace nad jeszcze
innym pomysłem: stworzeniem banku, który przejmie
złe aktywa kas. Wszystkie dobre aktywa pozostaną w strukturach SKOK. Jestem przekonany, że finansiści znajdą
wkrótce złoty środek. Dwadzieścia lat pokazało, że kasy
są potrzebne klientom. Przecież skutecznie działają w 101
krajach.
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