TEKST WPROWADZAJĄCY
Celem publikacji „Resolution czyli nowe podejście do banków zagrożonych upadłością” przygotowanej przez zespół autorski z Departamentu Stabilności Finansowej NBP
jest przybliżenie czytelnikowi mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji
banków, który w skrócie określany jest anglojęzycznym terminem resolution. Jest to metoda postępowania z bankami zagrożonymi upadłością, w której - co do zasady - wyeliminowana jest pomoc publiczna, a skutki złego zarządzania bankiem ponoszą jego akcjonariusze i wierzyciele. Zasadnicza część materiału poświęcona jest zagadnieniom operacyjnym
związanym z warunkami uruchomienia procesu, jego planowaniem, a także podstawowymi
narzędziami.
Doświadczenia ostatniego kryzysu finansowego na świecie, a szczególnie w Europie,
potwierdziły potrzebę wprowadzenia do porządku prawnego każdego kraju skutecznych
rozwiązań w zakresie resolution. Wymaga to przyznania na mocy ustawy instytucjom sieci
bezpieczeństwa finansowego nowych narzędzi i szerszych uprawnień w zakresie ingerencji
w prawa właścicieli i wierzycieli banków. Na gruncie europejskim przyjęto w tym zakresie
dyrektywę dotyczącą restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji – Bank Recovery and Resolution Directive (dyrektywa BRR), która ustanawia zharmonizowane ramy dla procedury
resolution dla wszystkich krajów członkowskich UE.
W Polsce prace nad ustawą wprowadzającą procedurę resolution toczą się już od dłuższego czasu. Projekt ustawy przewiduje powierzenie Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu odpowiedzialności za przeprowadzanie procesu restrukturyzacji i uporządkowanej
likwidacji.
Autorki publikacji podkreślają, że przyjęcie ustawy na gruncie krajowym jest nie tylko
formalnym wymogiem dyrektywy, ale również wynika z potrzeby posiadania skutecznych
mechanizmów zapobiegania i zarządzania sytuacją kryzysową w bankach bez konieczności
sięgania po środki z budżetu państwa. Ponadto, Polska jako kraj goszczący dla europejskich
grup bankowych powinna być przygotowana do współpracy międzynarodowej w zakresie
resolution, a do tego konieczne jest formalne wyznaczenie organu odpowiedzialnego za ten
proces i nadanie mu odpowiednich uprawnień, aby mógł on prowadzić równorzędny dialog
ze swoimi odpowiednikami z krajów macierzystych UE. Biorąc powyższe pod uwagę powinno się dążyć do jak najszybszej implementacji przepisów dyrektywy BRR do polskiego
porządku prawnego i włączenia się Polski w procesy międzynarodowe.

