Resolution
czyli nowe podejście do banków
zagrożonych upadłością

Resolution
czyli nowe podejście do banków
zagrożonych upadłością

Olga Szczepańska
Anna Dobrzańska
Beata Zdanowicz

Departament Stabilności Finansowej
Warszawa, 2015 r.

Opracował:
Departament Stabilności Finansowej
Zespół autorski:
Olga Szczepańska
Anna Dobrzańska
Beata Zdanowicz
© Copyright Narodowy Bank Polski, 2015

Spis treści
Streszczenie
Wstęp
1. Resolution jako odpowiedź na wnioski z kryzysu
1.1 Przyczyny interwencji państwa w systemie bankowym
1.2 Skutki interwencji państwa i doktryna TBTF
1.3 Problem banków TBTF w UE
1.4 Koszty pomocy publicznej dla banków w UE
1.5 W kierunku nowego podejścia wobec banków zagrożonych
upadłością
2. Resolution – cele, zasady, narzędzia
2.1 Cele i zasady procesu resolution
2.2 Resolution a standardowa sądowa procedura upadłości
2.3 Narzędzia resolution
3. Organizacja i finansowanie procesu resolution
3.1 Uruchomienie procesu resolution
3.2 Organ resolution
3.3 Uprawnienia organów resolution
3.4 Finansowanie procesu resolution
4. Planowanie procesu resolution
4.1 Plany naprawy
4.2 Plany restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji
5. Podsumowanie
Bibliografia

4
5
8
9
11
13
16
18
22
22
25
27
45
45
49
52
53
59
60
62
70
71

Streszczenie

Streszczenie
W czasie ostatniego kryzysu finansowego rządy na całym świecie zmuszone były ratować niewypłacalne banki udzielając im gwarancji, wspierając je kapitałowo lub nacjonalizując w obawie
przed destrukcyjnymi skutkami ich upadłości dla systemu finansowego i całej gospodarki. Jednak ogromna skala kosztów tych działań dla budżetów państw uzmysłowiła pilną potrzebę wypracowania nowego podejścia, w którym skutki złego zarządzania bankami ponosiliby ich akcjonariusze i wierzyciele, a nie podatnicy. Procedura ta określana powszechnie terminem anglojęzycznym resolution wymaga przyznania instytucjom publicznym nowych narzędzi i szerszych
uprawnień w zakresie ingerencji w prawa właścicieli i wierzycieli banków. Niniejsze opracowanie prezentuje cele, zasady oraz sposoby instytucjonalnej organizacji i finansowania procesu resolution. Zasadnicza część materiału została poświęcona zagadnieniom operacyjnym, związanym
z warunkami uruchomienia procesu resolution, jego planowaniem, finansowaniem, a także podstawowymi narzędziami. Przez całość tekstu przewija się wątek dyrektywy dotyczącej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków, która ustanawia zharmonizowane ramy prawne dla
tego procesu w krajach członkowskich UE.
Słowa kluczowe: restrukturyzacja i uporządkowana likwidacja, kryzys finansowy, zarządzanie
kryzysowe, narzędzia restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, organ ds. restrukturyzacji
i uporządkowanej likwidacji.
Sygnatura JEL: G01, G21, G28, H12
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Wstęp
Celem opracowania jest przybliżenie czytelnikowi mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków, który w skrócie określany jest anglojęzycznym terminem resolution1.
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. Choć mechanizm ten był stosowany w przeszłości w niektórych krajach (np.
USA, kraje azjatyckie, kraje Ameryki Południowej) to jest on całkowicie nowy w Europie i doświadczenia z jego zastosowaniem są bardzo skromne. W efekcie tego wciąż wzbudza on wiele
kontrowersji i nieufności. Dzieje się tak szczególnie w jurysdykcjach, które nie zostały w ostatnim
okresie dotknięte bezpośrednio kryzysem i wciąż żywa jest pamięć o rynkowych metodach
sprzed lat, polegających na przejmowaniu zagrożonego upadłością banku przez inny zdrowy
podmiot. Jednak - jak okazało się w czasie ostatniego globalnego kryzysu - w przypadku problemów dużych instytucji finansowych metoda ta nie zdaje egzaminu. Na jej skuteczność można
liczyć jedynie wówczas, gdy ratować trzeba relatywnie małe podmioty, a sytuacja w systemie jest
względnie stabilna. W przeciwnym razie władze mają do dyspozycji dwie opcje postępowania:
(1) ogłoszenie upadłości banku lub (2) ratowanie banku z użyciem środków podatników. Ten
wąski katalog działań stawiał rządy w sytuacji praktycznie bez wyjścia. Gdy upadłością zagrożony był duży bank – w trosce o stabilność całego systemu finansowego – prawie zawsze uruchamiana była pomoc publiczna ze wszystkimi negatywnymi konsekwencjami dla budżetu państwa i dyscypliny rynkowej.
Pod wpływem tych doświadczeń niezbędne okazało się wypracowanie nowych narzędzi i
regulacji prawnych, które umożliwiałyby interwencję wobec zagrożonych upadłością banków
bez konieczności użycia pomocy publicznej.
Najnowsze międzynarodowe inicjatywy regulacyjne zmierzają w kierunku obligatoryjnego
wprowadzania w krajowych jurysdykcjach podstaw prawnych dla procedury restrukturyzacji i
uporządkowanej likwidacji banków. Pierwszym globalnym forum, który podjął ten temat była
Rada Stabilności Finansowej (ang. Financial Stability Board – FSB), która w 2011 r. opublikowała
dokument pt. Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions (dalej Key Attributes)2 wyznaczający podstawowe zasady, jakimi powinny kierować się kraje tworząc prawo w
zakresie upadłości banków. W Unii Europejskiej kluczowe znaczenie ma dyrektywa dotycząca
restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków: BRRD - Bank Recovery and Resolution Direc-

W opracowaniu termin resolution jest używany na przemian z terminem restrukturyzacja i uporządkowana likwidacja, który jest
formalnym tłumaczeniem resolution w polskiej wersji językowej dyrektywy - Bank Recovery and Resolution Directive. W kolejnych wersjach projektu ustawy implementującej Dyrektywę BRR do polskiego porządku prawnego występuje termin „przymusowa restrukturyzacja i likwidacja”.
2 Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions, FSB, Financial Stability Board, October 2011.
1
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tive (dalej Dyrektywa BRR)3. Kraje członkowskie UE były zobowiązane do jej wprowadzenia do
prawa krajowego przed końcem 2014 r4.
W Polsce temat zarządzania kryzysowego i resolution jest traktowany z dystansem - bardziej
jako element w dyskusji nt. doświadczeń międzynarodowych niż temat do rozważań w zakresie
własnych krajowych rozwiązań. Wynika to poniekąd z faktu, że Polska była przez relatywnie
długi okres wolna od zagrożeń związanych z upadłością banków. Ostatnie doświadczenia w tym
zakresie sięgają końca lat 90. XX w., kiedy z powodzeniem stosowano rynkowe metody przejęć
zagrożonego banku przez inny, zdrowy bank, często będący inwestorem zagranicznym. Jednak
obecnie należy liczyć się z tym, że globalny kryzys finansowy - przynajmniej na pewien czas istotnie ograniczy popyt na transakcje w formie przejęć w sektorze bankowym. Jednocześnie
członkostwo w UE sprawia, że Polskę obowiązują liczne ograniczenia w zakresie możliwości
zastosowania pomocy publicznej dla banków.
Prace nad ustawą wprowadzającą mechanizm resolution w Polsce trwają już od 2012 r5.
Zgodnie z projektem ustawy Bankowy Fundusz Gwarancyjny6 jest wyznaczony jako organ resolution w Polsce, co oznacza, że będzie podejmować decyzje o uruchomieniu procesu resolution
oraz będzie odpowiedzialny za wybór narządzi i ich zastosowanie.
Przyjęcie ustawy na gruncie krajowym jest nie tylko formalnym wymogiem dyrektywy BBR,
ale również wynika z potrzeby posiadania skutecznych mechanizmów zapobiegania i zarządzania sytuacją kryzysową w bankach bez konieczności sięgania po środki z budżetu państwa.
Polska jako kraj goszczący dla europejskich grup bankowych powinna być przygotowana do
współpracy międzynarodowej w zakresie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków,
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. Bez takiego zaplecza nasz kraj nie będzie mógł być reprezentowany w unijnych strukturach resolution (kolegia ds. resolution), co z kolei może utrudnić
nam skuteczne wpływanie na kształtowanie się zasad współpracy transgranicznej w tym zakresie. Biorąc powyższe pod uwagę powinniśmy dążyć do jak najszybszej adaptacji przepisów dyrektywy BRR do polskiego porządku prawnego i włączenia się Polski w procesy międzynarodowe. Istotne opóźnienia w tym zakresie mogą okazać się kosztownym błędem.

Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 establishing a framework for the recovery
and resolution of credit institutions and investment firms and amending Council Directive 82/891/EEC, and Directives
2001/24/EC, 2002/47/EC, 2004/25/EC, 2005/56/EC, 2007/36/EC, 2011/35/EU, 2012/30/EU and 2013/36/EU, and Regulations (EU)
No 1093/2010 and (EU) No 648/2012, of the European Parliament and of the Council.
4 Przepisy dotyczące narzędzia bail-in, powinny być implementowane nie później niż w styczniu 2016 r.
5 7 grudnia 2012 r. grupa robocza powołana przez Komitet Stabilności Finansowej przyjęła raport z prac oraz projekt ustawy
dotyczącej resolution w Polsce wraz z uzasadnieniem i podjęła decyzję o ich przekazaniu Komitetowi Stabilności Finansowej.
Komitet Stabilności Finansowej przyjął raport oraz projekt ustawy wraz z uzasadnieniem i postanowił przekazać go do Ministerstwa Finansów w celu rozpoczęcia procesu legislacyjnego.
6 Projekt Ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, uporządkowanej likwidacji banków oraz o zmianie niektórych innych ustaw z
dn. 23 kwietnia 2013 r.
3
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Struktura niniejszego opracowania jest następująca. W pierwszej części wskazano przyczyny, dla których potrzebny jest mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków
ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń kryzysowych w strefie euro. Część druga prezentuje cele i zasady procesu resolution. Omówiono w niej również narzędzia resolution, począwszy
od metod wykorzystywanych w przeszłości, tj. sprzedaż przedsiębiorstwa bankowego lub wydzielenie aktywów, poprzez mniej znane w Europie, tj. utworzenie banku pomostowego, a skończywszy na wzbudzającym najwięcej kontrowersji instrumencie umorzenia i konwersji długu,
czyli tzw. bail-in. W części trzeciej skupiono się na przedstawieniu mechanizmu resolution od
strony operacyjnej, zaczynając od przesłanek jego uruchomienia, a następnie opisując instytucje
odpowiedzialne za przeprowadzenie tego procesu i jego finansowanie. W części czwartej omówiono etap planowania, który powinien być traktowany jako integralna część ram prawnych dla
resolution. Jego prawidłowe przygotowanie stanowi warunek konieczny powodzenia działań w
sytuacji realnego zagrożenia upadłością banku.

Resolution
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1. Resolution jako odpowiedź na wnioski
z kryzysu
It is absolutely essential that each of the EU member states, and indeed all
the countries in the world, should have a national resolution regime for conventional commercial banks. Not to have such a regime is a great mistake.
P. Tucker, Deputy Governor, Bank of England7

W dniu 14 września 2007 r. przed oddziałami brytyjskiego banku Northern Rock w Londynie
ustawiły się kolejki deponentów wycofujących swoje wkłady. Był to pierwszy run na bank w
Wielkiej Brytanii od 1866 r8. Po kilku miesiącach bezskutecznego poszukiwania prywatnego inwestora, rząd Wielkiej Brytanii zdecydował się na nacjonalizację banku. Decyzja ta mogła zostać
podjęta dopiero po wprowadzeniu specjalnych zmian w prawie, dopuszczających możliwość
pozbawienia akcjonariuszy praw do akcji banku na rzecz Skarbu Państwa za odpowiednim odszkodowaniem, którego wartość zależała od niezależnej wyceny. Władze brytyjskie wyjaśniały,
że decyzja była podyktowana koniecznością ochrony stabilności całego systemu finansowego, a
nie chęcią ratowania banku Northern Rock. Był to również swoisty akt bezradności rządu, ponieważ nie dysponował on wówczas prawnymi i operacyjnymi środkami radzenia sobie z sytuacją
kryzysową w bankach bez konieczności sięgania po publiczne pieniądze9. Prawo upadłościowe
było uniwersalne dla wszystkich podmiotów gospodarczych i nie uwzględniało specyfiki banków. Uruchomienie tradycyjnej, sądowej procedury upadłościowej w przypadku Northern Rock
spowodowałoby konieczność natychmiastowego zamrożenia płatności banku, co oznaczałoby
niedostępność środków dla deponentów i innych kontrahentów ze sfery realnej i finansowej.
Tymczasem, system gwarantowania depozytów, funkcjonujący na zasadzie finansowania ex
post10, nie dysponował od razu środkami na pokrycie roszczeń deponentów. Nacjonalizacja banku Northern Rock zapobiegła również utracie środków zaangażowanych przez Bank Anglii, który
wcześniej udzielił bankowi awaryjnego wparcia płynnościowego w ramach funkcji pożyczkodawcy ostatniej instancji. W warunkach niestabilnego otoczenia, upadłość nawet małego banku

P. Tucker, Developing an EU cross-border crisis management framework, Eurofi Financial Forum, Brussels 30 September 2010.
H. S. Shin, Reflections on Modern Bank Runs: A Case Study of Northern Rock, Princeton University August 2008.
9 National Audit Office, The nationalization of Northern Rock, 20 March 2009, raport dostępny na stronie:
http://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2009/03/0809298.pdf., str. 7.
10 System gwarantowania depozytów funkcjonujący na zasadzie finansowania ex post oznacza, że nie gromadzi on systematycznie środków na potrzeby wypłaty depozytów w postaci funduszu, a dopiero po spełnieniu się warunków gwarancji zbierane są składki od podmiotów podlegających systemowi gwarancji.
7
8
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mogła spowodować negatywne efekty zewnętrzne, wykraczające daleko poza straty ponoszone
przez bezpośrednich wierzycieli tego banku11.
Doświadczenia wynikające z kryzysu banku Northern Rock stanowiły bardzo trudną i kosztowną lekcję dla brytyjskiego rządu i instytucji sieci bezpieczeństwa finansowego (ang. safety net).
W jej wyniku w 2009 r. w Wielkiej Brytanii zostało przyjęte nowe prawo, wprowadzające specjalną procedurę resolution (ang. Special Resolution Regime - SSR). Przyznaje ono instytucjom publicznym nowe uprawnienia i narzędzia interwencji wobec banków zagrożonych upadłością. Wielka
Brytania była prekursorem w tym zakresie w UE, ale za jej przykładem poszły niebawem inne
kraje, w których doszło do różnych, wymuszonych sytuacją kryzysową, form interwencji w bankach z użyciem pieniędzy podatników. Dopiero Dyrektywa BBR przyjęta w 2014 r. wprowadza
obowiązek stosowania od 2015 r. zharmonizowanych ram prawnych i operacyjnych dla procesu
resolution we wszystkich krajach członkowskich UE.

1.1

Przyczyny interwencji państwa w systemie bankowym

It is the systemic risk phenomenon associated with banking and financial
institutions that makes them different from gas stations and furniture stores.
It is this factor- more than other- that constitutes the fundamental rationale for
the safety net arrangements that have evolved in this and other countries.
G. Corrigan, Governor, Federal Reserve Bank of New York12

W gospodarce rynkowej niewypłacalność i upadłości przedsiębiorstw są naturalnym elementem wolnej konkurencji. Nie osłabiają, a wręcz przyczyniają się do wzmocnienia podmiotów,
które zostały w danej branży, ponieważ mogą one przejąć klientów wykluczonych firm i dzięki
temu zwiększyć swój udział w rynku. Jednak instytucje finansowe, a szczególnie banki, posiadają
specyficzne cechy, które sprawiają, iż bardzo ryzykownym byłoby stwierdzenie, że upadek jednego banku przysporzy korzyści jego konkurentom13. Szczególne cechy tych instytucji, to m.in.:
1.

struktura bilansu, polegająca na tym, że źródła finansowania banków są rozproszone, krótkoterminowe i mogą być wymagalne na żądanie (np. depozyty), podczas gdy aktywa są z
reguły długoterminowe i nie zawsze kwalifikują się do szybkiej sprzedaży (np. kredyty) lub
ich natychmiastowa sprzedaż związana jest z koniecznością poniesienia strat (ang. fire-sale),

Northern Rock należał do grupy pięciu największych banków w Wielkiej Brytanii specjalizujących się w kredytach hipotecznych.
12 G. Corrigan, Remarks before the 62nd Annual Mid-Winter Meeting of the New York State Bankers’ Association, January 25, 1990,
Federal Reserve Bank of New York Quarterly Review/Winter 1989-90, s. 3.
13 O. Szczepańska, P. Sotomska-Krzysztofik, M. Pawliszyn, A. Pawlikowski, Instytucjonalne uwarunkowania stabilności finansowej
na przykładzie wybranych krajów, Materiały i Studia, Zeszyt nr 173, NBP, 2004, s. 7.
11
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2.

niski udział kapitału własnego w relacji do aktywów (wysoka dźwignia finansowa), przez co
możliwa jest szybka erozja kapitałów w przypadku wzmożonych wypłat depozytów i wyprzedaży aktywów po zaniżonej cenie.
Powyższe cechy powodują, że stabilność banków w dużej mierze zależy od zaufania do nich

ich wierzycieli. Utrata tego zaufania naraża banki na zjawisko runu, czyli masowego wycofywania depozytów i innych form finansowania pod wpływem negatywnej informacji. Wynika to z
przekonania, że ci, którzy odkładają moment wycofania środków, mogą stanąć przed faktem
niewypłacalności banku i w konsekwencji ponieść straty.
Efekt zarażania (ang. contagion effect) powoduje, że kryzys może szybko rozprzestrzenić się z
jednej instytucji na cały system finansowy:
a.

bezpośrednio, poprzez ekspozycje finansowe pomiędzy instytucjami, tj. wzajemne zobowiązania, lub

b.

pośrednio, na skutek ogólnego spadku zaufania do systemu finansowego, który może wynikać z braku wiarygodnej informacji i trudności w wycenie ryzyka.
Ryzyko wynikające ze wzajemnych ekspozycji pomiędzy instytucjami finansowymi nabrało

znaczenia w ostatnich dziesięcioleciach w rezultacie dynamicznego wzrostu wolumenu transakcji zawieranych pomiędzy instytucjami na rynku finansowym.
System płatniczy jest najważniejszym kanałem, za pośrednictwem którego kryzys jednego
banku może przenosić się na inne banki. Jak twierdził G. Corrigan14 zakłócenia transmitowane w
systemie płatniczym stanowią największe ryzyko dla stabilności całego systemu finansowego15.
Zakłócenia w systemie płatniczym, powodują bezpośrednio negatywne konsekwencje dla przebiegu płatności i handlu, a jeśli utrzymują się w dłuższym okresie to może mieć to katastrofalny
wpływ na gospodarkę, ze względu na spadek zaufania, nie tylko do instytucji finansowych, ale
również do pieniądza.
Kolejnym kanałem przenoszenia się kryzysu z jednej instytucji na resztę systemu jest rynek
lokat międzybankowych. Pożyczki te udzielane są bez zabezpieczenia, dlatego, gdy bank nie
reguluje swoich zobowiązań w terminie, to na zasadzie domina, może przyczynić się do kłopotów z płynnością w bankach, które złożyły w nim lokatę. Współcześnie, bardzo istotnym czynnikiem wzmacniającym ryzyko systemowe i jednocześnie utrudniającym jego pomiar jest występowanie tzw. długich łańcuchów pośrednictwa finansowego. Instytucje finansowe pozyskują
środki na rynku korzystając ze skomplikowanych instrumentów finansowych, angażujących
wiele innych, pozornie niezwiązanych ze sobą bezpośrednio, podmiotów. Powiązania te są trudne do zidentyfikowania i mogą istotnie wzmacniać negatywne skutki upadłości pierwszej instytucji w całym ogniwie poprzez tzw. efekty drugiej rundy.

14
15

G. Corrigan – Prezes Banku Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku w latach 1985-1993.
G. Corrigan, Remarks At the Symposium on Risk Reduction In Payment and Settlement Systems, New York, Goldman Sachs and Co.
January 25, 2006.
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Mechanizm zarażania może również działać pośrednio poprzez wpływ kryzysu jednej instytucji na spadek zaufania do innych instytucji finansowych, często nawet niepowiązanych transakcyjnie z problemową instytucją, ale postrzeganych jako narażone na to samo ryzyko. Przykładem takiego zjawiska jest spadek zaufania i masowe wstrzymywanie się banków od transakcji na
rynku niezabezpieczonych lokat międzybankowych po upadku banku Lehman Brothers. Również
na późniejszych etapach kryzysu, europejskie banki ograniczały wzajemne pożyczki, jednocześnie utrzymując nadwyżki płynności na jednodniowych depozytach w Europejskim Banku Centralnym (EBC). Podobna sytuacja miała miejsce w okresie nasilenia się kryzysu w strefie euro,
kiedy amerykańskie fundusze rynku pieniężnego, które tradycyjnie stanowiły istotne źródło finansowania dla banków w Europie, praktycznie wycofały się z tego rynku, nie różnicując swojego podejścia do poszczególnych banków z Unii Europejskiej16.

1.2

Skutki interwencji państwa i doktryna TBTF

For me, the most unacceptable aspect of the financial crisis is that large banks
have required the support of so much public money. This is often called
the Too-Big-To-Fail problem, or better the “Too-Important-To-Fail-thereforepublic-money-has-to-be-used” problem .
A. Bailey, Bank of England17

Argumenty uzasadniające potrzebę interwencji państwa w systemie bankowym nie oznaczają, że w przypadku instytucji finansowych obowiązywać powinna zasada unikania lub całkowitej
eliminacji zjawiska upadłości (ang. no-failure regime)18. Ochrona taka powoduje koszty związane z
wydatkami na pomoc publiczną bankom zagrożonym. Koszty ostatecznie mają charakter fiskalny i ponoszone są przez wszystkich podatników. Ponadto kryzysowi bankowemu zazwyczaj
towarzyszy kryzys w gospodarce realnej, dlatego bardziej wszechstronnym miernikiem kosztów
kryzysu jest wartość utraconego PKB w okresie trwania kryzysu, czyli odchylenie tempa wzrostu
PKB od jego długoterminowego trendu.

Patrz: Zalecenie Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie finansowania instytucji
kredytowych denominowanego w dolarach amerykańskich (ERRS/2011/2)
(2012/c 72/01).
17 A. Bailey, Financial Stability – Objective and Resolution, Speech, Bank of England, March 2011.
18 O. Szczepańska, P. Sotomska-Krzysztofik, M. Pawliszyn, A. Pawlikowski, Instytucjonalne uwarunkowania …. op. cit.
16
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Charakter niemierzalny mają koszty wynikające z tego, że polityka publiczna w zakresie
wspierania stabilności finansowej przyczynia się do osłabienia dyscypliny rynkowej, kreując pokusę nadużycia. Może ona przejawiać się na różne sposoby, wśród których najpowszechniejsze
to:
1.

podejmowanie przez zarządy instytucji finansowych nadmiernego ryzyka w celu maksymalizacji zysku,

2.

ograniczenie bodźców dla akcjonariuszy i deponentów do monitorowania i kontroli zachowania zarządów instytucji finansowych,

3.

ograniczenie bodźców dla wierzycieli do egzekwowania dyscypliny rynkowej w formie racjonowania finansowania i różnicowania jego kosztów.
Ze zjawiskiem pokusy nadużycia łączy się doktryna banku „zbyt dużego, by upaść” (ang.

Too Big To Fail - TBTF). Polega ona na przekonaniu, że kryzys jednego banku - a nie tylko kryzys
grupy banków lub szok makroekonomiczny - może być wystarczającym zakłóceniem dla funkcjonowania całego systemu finansowego19. Kryzys banku, uznanego za „zbyt duży, by upaść”
zapoczątkować może kryzys w całym systemie finansowym. Dlatego w przypadku banków
uznanych za systemowo ważne panowało ogólne przyzwolenie, a wręcz imperatyw pomocy
publicznej.
Następujące kryteria są najczęściej brane pod uwagę przy ocenie znaczenia banku w systemie finansowym:
1.

udział aktywów/depozytów banku w aktywach/depozytach sektora bankowego ogółem,

2.

udział banku w rynku lokat międzybankowych,

3.

realizacja przez bank ważnych funkcji w systemie finansowym (np. prowadzenie depozytu
papierów wartościowych, animowanie obrotu niektórymi instrumentami finansowymi, wysoki udział w rynku repo lub instrumentów pochodnych),

4.

zdolność krajowego systemu gwarantowania depozytów do sfinansowania wypłat depozytów na wypadek upadku banku.
Początek doktrynie TBTF dał T. Conover, szef urzędu nadzoru bankowego w USA (ang. Of-

fice of the Comptroller of the Currency 20), który stwierdził, że instytucje publiczne nie mogą dopuścić do upadku żadnego z 11-tu największych banków w kraju. Uzasadnieniem przedstawionym
przez niego był brak finansowych możliwości wypłacenia środków gwarantowanych zdeponowanych w największych bankach w Stanach Zjednoczonych21. Doktryna TBTF ewoluowała z
czasem i zaczęła przybierać nowe formy z uwagi na różne kryteria brane pod uwagę przy ocenie
znaczenia danego banku. W efekcie pojawiły się określania takie jak banki zbyt ważne (too important), zbyt złożone (too complex), zbyt unikalne (too unique) lub zbyt powiązane z systemem finansowym lub gospodarczym (too interconnected).

J. Chant, A. Lai, M. Illing, F. Daniel, Essays on Financial Stability, Bank of Canada, Technical Report No. 95, 2003.
Office of the Comptroller of the Currency posiada główne uprawnienia nadzorcze w stosunku do banków federalnych.
21 FDIC, History of the 80. - Lessons for the Future, 1997, www.fdic.gov/databank/hist80.
19
20
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Wraz z rozwojem rynków finansowych i wzrostem wartości bilansów banków dyskusja nad
doktryną TBTF zaczęła ewoluować w kierunku jej negatywnej oceny. Konsekwencją stosowania
doktryny TBTF jest sprzyjanie nierównej konkurencji i kreowanie bodźców dla pokusy nadużycia ze strony dużych instytucji finansowych i ich klientów.
Procesy globalizacyjne, postępująca liberalizacja rynków finansowych oraz konsolidacja sektora finansowego powodują, że instytucje finansowe rozwijają działalność transgraniczną. Ratowanie banku mającego filie i oddziały w ramach wielu jurysdykcji może przekraczać możliwości
budżetu pojedynczego kraju, co uwidocznił ostatni kryzys w krajach UE. Dlatego doktrynie
TBTF coraz częściej przeciwstawia się pogląd polegający na określaniu banków, jako „zbyt duże,
by je ratować” (ang. Too Big To Save - TBTS)22. Nowe podejście wymaga w praktyce wypracowania mechanizmów prawnych i operacyjnych, które w przypadku kryzysu w banku pozwalałyby
na jego „wyprowadzenie” z rynku – bez względu na jego wielkość – w sposób, który pozwalałby
zachować jego funkcje krytyczne23, do minimum ograniczał negatywne skutki dla reszty systemu
finansowego i nie wymagał angażowania środków z budżetu państwa.
Ostatni kryzys wykazał, że niezbędne są mechanizmy ograniczające skale angażowania się
państwa w działania pomocowe w sektorze bankowym. Optymalny kształt regulacji powinien
być wynikiem wzajemnego oddziaływania interesu publicznego (stabilność) i prywatnego banków (efektywność) i żaden z nich nie powinien dominować24.

1.3

Problem banków TBTF w UE
Rozmiar i struktura systemu finansowego UE wskazują na szczególnie silne uzależnienie

gospodarki europejskiej od bankowych źródeł finansowania. Relacja aktywów banków do PKB
wynosi 350% i znacznie przewyższa wskaźniki notowane w innych wysokorozwiniętych gospodarkach, np. USA i Japonii.

D. Mayes, A. Liuksila, Who Pays for Bank Insolvency?, Palgrave Macmillan, 2004 oraz E. Hupkes, Too Big To Save – towards a
functional approach to resolving crises in global financial institutions, Paper for Chicago Federal Reserve Bank Conference on Systemic Financial Crises, September 30 – October 1, 2004.
23 Więcej nt. funkcji krytycznych w rozdziale 2.1.
24 E. Miklaszewska, Deregulacja rynków finansowych a zmiany w strategiach banków komercyjnych, Wydawnictwo Akadami Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004, s. 7.
22
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Wykres 1. Rozmiar sektora bankowego w relacji do PKB – dane w %
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Źródło: E. Liikanen, High-level Expert Group on reforming the structure of the EU banking sector, Bruksela 2012.
W niektórych krajach UE aktywa sektora bankowego ponad 5-krotnie przewyższają wartość
wypracowanego w kraju PKB. Przykładem jest np. mała gospodarka Irlandii, w której aktywa
banków przed kryzysem urosły do rozmiaru 8-krotnie przekraczającego PKB, czego konsekwencje dla finansów publicznych i gospodarki okazały się bardzo poważne w czasie kryzysu. Podobnie sytuacja wyglądała na Cyprze, gdzie przed kryzysem aktywa banków ponad 7-krotnie
przekraczały PKB tego kraju.

Litwa

Rumunia

Polska

Słowacja

Bułgaria

Węgry

Estonia

Łotwa

Czechy

Grecja

Słowenia

Włochy

Belgia

Szwecja

Niemcy

Finlandia

Austria

Portugalia

Hiszpania

Frnacja

Holandia

Dania

Cypr

Malta

Irlandia

Luksemburg

2600
2400
2200
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

Wielka…

Wykres 2. Aktywa sektora bankowego w relacji do PKB w krajach UE – dane w %
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Źródło: E. Liikanen, High-level Expert Group on reforming the structure of the EU banking sector, Bruksela 2012.
Charakterystyczną cechą sektora bankowego w UE jest obecność dużych, działających transgranicznie i na skalę globalną, grup bankowych. Na ogłoszonej przez Radę Stabilności Finansowej (ang. Financial Stability Board, FSB) w listopadzie 2011 r. liście 29. globalnych banków o zna-
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czeniu systemowym (G-SIFIs) ponad połowę (15) stanowiły banki europejskie25. Patrząc na UE
jako całość rysuje się obraz sektora bankowego, w którym dominujący udział w aktywach (prawie 2/3 aktywów) mają duże międzynarodowe banki. Rozbudowana transgraniczna działalność
tych banków sprawia, że stają się one duże w relacji do możliwości finansowych budżetów krajów, w których mają swoją siedzibę i jednocześnie mogą być postrzegane jako zbyt duże by pozwolić im upaść.

Wykres 3. Aktywa największych banków europejskich w relacji do PKB kraju pochodzenia –
dane w %.
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Źródło: E. Liikanen, High-level Expert Group on reforming the structure of the EU banking sector, Bruksela 2012.
Taka struktura sektora bankowego w UE sugeruje, że w przypadku problemów, nawet jednego banku, potencjalna pomoc publiczna może w praktyce napotkać na barierę możliwości finansowych państwa, w którym bank ma siedzibę. Problem ten stał się szczególnie widoczny w
strefie euro, gdzie w niektórych krajach wysoki dług publiczny powodował spadek zaufania do
banków, z uwagi na fakt, że posiadały one w swoich portfelach obarczone wysokim ryzykiem
kredytowym i rynkowym obligacje rządowe, a jednocześnie ich szanse na otrzymanie pomocy
publicznej od swoich rządów były poważnie ograniczone (np. Hiszpania, Portugalia). Z kolei
przypadek Irlandii pokazuje, że kryzys w sektorze bankowym, którego rozmiary są znaczące w
relacji do PKB kraju pochodzenia, może doprowadzić do poważnych problemów z wypłacalnością budżetu państwa nawet wtedy, gdy wcześniej finanse publiczne były zrównoważone.

25

Lista G-SIFIs jest uaktualniania przez FSB co rok. W 2012 r. znalazło się na niej 28 banków, a w 2013 ponownie 29 banków.
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1.4

Koszty pomocy publicznej dla banków w UE
Przypadek banku Northern Rock okazał sią początkiem kryzysu, który zarówno w Europie,

jak i globalnie przybrał rozmiary systemowe. Rządy zmuszone były do interwencji na szeroką
skalę z użyciem pieniędzy podatników. W latach 2008 - 2012 wartość zaakceptowanej pomocy
publicznej dla sektora finansowego w UE wyniosła 37% PKB UE, a faktycznie wykorzystane
środki stanowiły prawie 13% PKB UE26. Dominowały cztery formy pomocy:
1. gwarancje rządowe na zobowiązania banków,
2. bezpośrednie dokapitalizowanie banków w formie zakupu akcji,
3. działania służące poprawie jakości aktywów (ang. asset relief measures) w formie transferu
"złych" aktywów do specjalnie utworzonych przez rządy podmiotów zarządzających aktywami,
4. wsparcie płynnościowe inne niż gwarancje27.

Wykres 4. Formy i rozmiary pomocy publicznej w UE latach 2008-2012
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Komisji Europejskiej.
Wydatki z budżetów państw na rekapitalizację banków pochłonęły w latach 2008-2012 413,2
mld EUR. W ich efekcie wiele rządów stało się praktycznie właścicielami banków. Skala interwencji była zróżnicowana geograficznie i czasowo, przy czym zaobserwować można koncentrację pomocy w kilku krajach i instytucjach finansowych. Tam gdzie sektory bankowe są największe również zaangażowanie pomocy publicznej okazało się najbardziej potrzebne. 60 procent
środków pomocowych zostało skierowane do 3 największych systemów finansowych: Wielkiej
Brytanii, Francji i Niemiec, które to stanowią również 60 procent sektora bankowego całej UE.

26
27

Commission Staff Working Paper, Autumn 2012 Update, COM (2012) 778 final, European Commission, s. 28-32.
Wykorzystanie instrumentu w postaci gwarancji i wsparcia płynnościowego osiągnęło swoje apogeum w 2009 r., gdy wyniosło wówczas prawie 906 mld EUR (tj. 7,7% PKB UE), z czego najwięcej w Irlandii (284,2 mld EUR), Wielkiej Brytanii (165 mld
EUR), Niemczech (135 mld EUR) i Francji (92 mld EUR).
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Koncentracja pomocy wystąpiła w dziesięciu największych bankach UE, które otrzymały ponad
połowę pomocy publicznej udzielonej przez rządy krajów UE28.

Wykres 5. Całkowite koszty rekapitalizacji w wybranych państwach członkowskich UE
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Komisji Europejskiej.
Absolutnym rekordzistą pod względem wartości zaakceptowanej i udzielonej faktycznie
pomocy publicznej w relacji do PKB okazała się Irlandia. W jej przypadku w latach 2008-2011
środki przeznaczone na samą rekapitalizację banków przekroczyły równowartość 40% PKB wypracowanego w 2011 r. Są to kwoty, które w przypadku Irlandii doprowadziły budżet państwa
do konieczności sięgnięcia po wsparcie z UE i Międzynarodowego Funduszu Walutowego
(MFW). Przed kryzysem wskaźnik długu publicznego w relacji do PKB w tym kraju wynosił 25%
i był jednym z najniższych w strefie euro, tymczasem do końca 2012 r. relacja ta wzrosła ponad
czterokrotnie do poziomu 117% PKB29.

28European

Commission, The effects of temporary State aid rules adopted in the context of the financial and economic crisis, Commission
staff Working Paper, Oct. 2011, str. 43-44.
29 Eurostat.
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Wykres 6. Relacja długu publicznego do PKB w strefie euro – dane w %
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu.
Kiedy kryzys finansowy i gospodarczy wkroczył w kolejną fazę, sytuacja finansów publicznych w krajach UE, a szczególnie w strefie euro, znacząco się pogorszyła. Wydatki związane z
działaniami pomocowymi dla sektora finansowego miały w tym swój istotny udział. Z jednej
strony kryzys finansowy wymagał od rządów zwiększonych wydatków na pomoc publiczną, a z
drugiej strony niestabilna sytuacja finansów publicznych niektórych krajów powodowała spadek
zaufania do banków, które miały w swych aktywach skarbowe papiery wartościowe swoich rządów. Na tym etapie nasiliło się zjawisko sprzężenia zwrotnego pomiędzy kryzysem finansów
publicznych i kryzysem bankowym. W takich uwarunkowaniach zaczęły się również wyczerpywać możliwości pomocy finansowej dla banków ze strony państwa.

1.5

W kierunku nowego podejścia wobec banków zagrożonych upadłością
Pomoc publiczna dla banków w okresie ostatniego kryzysu finansowego była niejako

wymuszona uwarunkowaniami ekonomicznymi i regulacyjnymi.
Z punktu widzenia ekonomicznego rządy nie miały zbyt dużego pola manewru w zakresie
dopuszczalnych działań, ponieważ ich nadrzędnym celem było ograniczenie efektu zarażania, na
skutek którego problemy w jednym banku, mogłyby przenieść się na resztę systemu finansowego i pogłębić kryzys w realnej sferze gospodarki.
Wśród uwarunkowań regulacyjnych kluczowe znaczenie miał brak podstaw prawnych i
właściwych narzędzi do interwencji w funkcjonowanie banków i innych instytucji finansowych:


po pierwsze, tak jak w Wielkiej Brytanii, również w innych krajach UE nie obowiązywały
regulacje oraz procedury prawne i operacyjne, które umożliwiałyby ingerencję w prawa
właścicieli i wierzycieli. Nawet tam, gdzie procedury resolution istniały od dawna – sztandarowym przykładem są tu Stany Zjednoczone Ameryki Płn. i kraje azjatyckie – to ich zastosowanie mogło mieć miejsce tylko w odniesieniu do banków małych lub średnich,
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po drugie, z uwagi na międzynarodowy charakter kryzysu dodatkowe problemy stwarzał
ograniczony wymiar i brak wiążących prawnie zasad współpracy międzynarodowej oraz
nieskuteczny system „alertów” w skali globalnej30. Władze macierzyste praktycznie samodzielnie podejmowały decyzje w odniesieniu do międzynarodowych grup bankowych, mających siedzibę w ramach ich jurysdykcji, nie nawiązując współpracy transgranicznej. Również koszty interwencji ponoszone były na poziomie krajów macierzystych. W efekcie prowadziło to do nieoptymalnych rozwiązań i zwiększało ogólne koszty kryzysu.
Jednak koszty zaangażowania państwa w ratowanie banków okazały się zbyt wysokie i na

pewnym etapie kontynuacja takiej polityki napotkała na barierę możliwości. Konieczna okazała
się gruntowna reforma zasad działania sieci bezpieczeństwa finansowego w takim kierunku, aby
kraje dysponowały instrumentami prawnymi i operacyjnymi umożliwiającymi restrukturyzację
oraz likwidację każdego banku, bez względu na jego rozmiar i bez angażowania środków publicznych. Na poziomie globalnym ważny wkład w ten proces wniosła Rada Stabilności Finansowej (ang. Financial Stability Board - FSB). W listopadzie 2011 r. opublikowała ona dokument pt.
Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions (dalej Key Attributes) wyznaczający zasady, jakie powinna uwzględniać efektywna procedura restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków. Zasady te stanowią swoisty drogowskaz dla rozwiązań, które powinny
zostać wprowadzone w poszczególnych krajach.
Tabela 1. Kluczowe zasady procesu resolution wg Key Attributes
Zakres podmiotowy: procedurze resolution powinna podlegać każda instytucja
finansowa o znaczeniu systemowym w kraju.
Organ resolution: każdy kraj powinien wyznaczyć instytucję / instytucje odpowiedzialne
za proces resolution (ang. resolution authority); w przypadku, gdy funkcję tę ma sprawować
kilka instytucji, ich mandaty, rola i odpowiedzialność powinny być wyraźnie zdefiniowane i
skoordynowane; organy te powinny mieć zagwarantowaną niezależność operacyjną spójną z
zakresem odpowiedzialności, jasno określony mandat, zadania i zakres odpowiedzialności,
transparentny i sprawny proces zarządzania, adekwatne zasoby operacyjne, w tym wiedzę i
doświadczenie oraz źródła finansowania.
Narzędzia/Uprawnienia organu resolution: organ resolution powinien mieć szerokie
uprawnienia w zakresie ingerencji w prawa właścicieli i wierzycieli oraz narzędzia, w szczególności powinien móc dokonywać transferu wybranych aktywów i pasywów instytucji finansowej (ang. assets and liabilities transfer), tworzyć instytucje pomostowe (ang. bridge bank),
dokonywać umorzenia lub konwersji długu (ang. bail-in). Decyzje organu resolution powinny
podlegać kontroli sądowej, ale bez możliwości ich odwołania, a jedynie w celu ustanowienia
odpowiedniego odszkodowania.
30

Szerzej: J. Osiński, Wnioski z obecnego kryzysu dla kształtu krajowej sieci bezpieczeństwa finansowego – model „trójzęba” nadzorczego
(Trident Model), Bezpieczny Bank 1(40) 2010, s.77.
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Możliwość wstrzymania wykonywania niektórych praw kontraktowych: dla skuteczności procesu, organ resolution powinien móc wstrzymać czasowo wykonywanie niektórych
praw kontraktowych.
Zabezpieczenie praw akcjonariuszy i wierzycieli: wierzyciele powinni mieć zagwarantowaną pozycję nie gorszą niż w standardowej procedurze upadłościowej (ang. no creditor
worse off than in liquidation) oraz prawo do odpowiednich rekompensat.
Finansowanie: proces resolution nie powinien zakładać użycia środków publicznych,
straty poniesione przez instytucję finansową powinny być pokryte przez jej akcjonariuszy
oraz nieubezpieczonych wierzycieli; instytucje finansowe objęte mechanizmem resolution powinny wnosić opłaty na fundusze ex ante lub mechanizm pokrywania wydatków ex post; w
wyjątkowych okolicznościach (sytuacja zagrożenia dla stabilności finansowej) można użyć
tymczasowo środków publicznych (dopuszczalna jest też czasowa nacjonalizacja banku), które następnie powinny zostać spłacone przez instytucje objęte procesem resolution.
Koordynacja procesu resolution na poziomie transgranicznym: krajowe organy resolution
powinny mieć możliwości oraz bodźce do współpracy z analogicznymi władzami w innych
jurysdykcjach, w tym możliwości wymiany informacji; organy krajowe powinny móc podejmować niezależne działania ukierunkowane na utrzymywanie stabilności finansowej, jednak
uwzględniając ich wpływ na stabilności finansową innych krajów.
Grupy zarządzania kryzysowego na poziomie transgranicznym: macierzyste i goszczące
władze powinny stworzyć Crisis Management Groups dla każdej globalnej systemowo ważnej
instytucji finansowej (G-SIFIs), których zadaniem będzie przygotowanie do sytuacji kryzysowych, ułatwienie zarządzania i rozwiązywania sytuacji kryzysowych w instytucji o wymiarze
transgranicznym.
Umowy o współpracy między podmiotami należącymi do grup zarządzania kryzysowego: dla wszystkich G-SIFIs powinny zostać podpisane porozumienia o współpracy i wymianie informacji oraz określony podział odpowiedzialności pomiędzy organami macierzystymi
i goszczącymi, zarówno w czasie spokoju, jak i kryzysu.
Ocena podmiotów z punktu widzenia możliwości zastosowania wobec nich resolution
(ang. resolvability assessment): organy resolution powinny regularnie dokonywać oceny
(przynajmniej dla każdego z G-SIFIs) możliwości zastosowania resolution; powinny mieć przy
tym uprawnienia do zalecenia zmian w strukturze, organizacji i działalności instytucji finansowej, aby diagnozować i przeciwdziałać ewentualnym przeszkodom dla przeprowadzenia
procesu resolution.
Plany naprawy (ang. recovery plans) i plany restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (ang. resolution plans): systemowo ważne instytucje finansowe powinny opracowywać
plany naprawy i plany resolution
Dostęp i wymiana informacji: poszczególne kraje powinny eliminować przeszkody w
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wymianie informacji pomiędzy instytucjami krajowych sieci bezpieczeństwa finansowego, a
także transgranicznie, zarówno w czasie spokoju, jak i kryzysu.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Key Attributes.
Dokument Key Attributes stanowił punkt odniesienia dla Komisji Europejskiej, która opracowała dyrektywę mającą na celu harmonizację podstaw prawnych i zasad procesu resolution w
krajach członkowskich UE. Dyrektywa BRR adaptuje wytyczne FSB do specyfiki europejskiego
systemu finansowego i uściśla oraz rozszerza wiele kwestii. Określa ona zasady wczesnej interwencji, precyzuje warunki dla uruchomienia procesu resolution, wymienia narzędzia resolution i
sposoby ich wykorzystania oraz finansowania. Dokument ten wprowadza również wymóg wyznaczenia organów resolution w krajach członkowskich UE i jednocześnie nadaje im uprawnienia
ingerencji w prawa właścicieli i wierzycieli.
Ponadto, Dyrektywa reguluje zasady współpracy transgranicznej w zakresie resolution na
zintegrowanym rynku finansowym Unii Europejskiej. Nakazuje utworzenie – na wzór kolegiów
nadzorczych – kolegiów ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (ang. resolution colleges).
Przewodniczy tym kolegiom organ resolution z kraju macierzystego dla danej grupy bankowej. W
skład tych nowych ciał kolegialnych wchodzić będą przedstawiciele następujących instytucji sieci
bezpieczeństwa finansowego z krajów, w których działa dana grupa bankowa: 1) organów resolution, 2) organów nadzorczych, 3) banku centralnego (w przypadku, gdy w danym kraju bank
centralny nie pełni funkcji nadzorczych), 4) ministerstw finansów (w przypadku, gdy w danym
kraju ministerstwo finansów nie posiada kompetencji w zakresie resolution), 5) funduszy gwarantowania depozytów. Ponadto Dyrektywa BRR przewiduje także udział przedstawiciela Europejskiego Urzędu ds. Nadzoru Bankowego (ang. European Banking Authority, EBA) w spotkaniach
kolegiów. Należy podkreślić, że resolution colleges nie będą miały uprawnień decyzyjnych, ale
będą forum wymiany informacji, planowania działań w zakresie resolution dla grupy bankowej
oraz koordynacji działań w kryzysie, w tym w zakresie komunikacji. Zgodnie z Dyrektywą BRR,
wiele decyzji w ramach całego procesu resolution podlega uzgodnieniom w kolegiach ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. W przypadku odmiennych stanowisk pomiędzy organem
z kraju macierzystego i kraju goszczącego odbywa się mediacja EBA. W zależności od sytuacji,
mediacja EBA może mieć charakter wiążący lub niewiążący. Co do zasady, na etapie planowania
(patrz Rozdział 4) mediacja EBA jest wiążąca. Natomiast na etapie kryzysu, gdy organy krajowe
nie zdołają wypracować wspólnych decyzji, każdy z nich ma prawo działać według własnego
planu, a mediacja EBA ma charakter niewiążący.
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2. Resolution – cele, zasady, narzędzia
There is one question that has to be answered by 8am on Monday morning –
when the depositor asks: „Is my money safe”, you have to be able to say yes,
no hesitation or qualification .
A. Bailey, Bank of England31

Proces resolution to kompleksowy mechanizm prawny i operacyjny polegający na przeprowadzeniu restrukturyzacji lub likwidacji banku, przy jednoczesnym zachowaniu jego
funkcji krytycznych32 i ochronie ubezpieczonych depozytów. Procedura ta zakłada brak zaangażowania środków publicznych.
Z powyższej definicji wynika, że bank zagrożony upadłością, który podlega resolution nie
musi znikać z rynku, ale jest poddawany procesowi głębokich przemian, czyli restrukturyzacji.
Jego „wyprowadzenie” z rynku następuje w taki sposób, aby zminimalizować negatywne skutki
dla stabilności systemu finansowego. Jest to zatem mechanizm, który pozwala uniknąć zwykłej
upadłości banku zgodnie ze standardowymi procedurami sądowymi33, a z drugiej strony nie
angażuje środków podatników w formie pomocy publicznej. Jednak, aby to było możliwe, procedura resolution wymaga odpowiednich narzędzi i szerszych uprawnień w zakresie ingerencji w
prawa własności i prawa wierzycieli banków.

2.1

Cele i zasady procesu resolution
Zdefiniowanie terminu resolution poprzez opisanie jego celów i zasad pozwala szerzej oddać

naturę tego procesu. Nadrzędnym celem procesu resolution jest ochrona interesu publicznego,
rozumianego jako zachowanie stabilności systemu finansowego oraz ochrona finansów publicznych i ubezpieczonych wierzycieli (deponentów).
Cele procesu resolution wg Dyrektywy BRR


Zapewnienie ciągłości funkcji krytycznych.



Uniknięcie znaczących negatywnych skutków dla stabilności finansowej, w tym przez
zapobiegnięcie efektowi domina oraz utrzymanie dyscypliny rynkowej.



Ochrona finansów publicznych przez ograniczenie do minimum nadzwyczajnego publicznego wsparcia finansowego.

A. Bailey, Financial Stability – Objective and Resolution, … op. cit., s.5.
Definicja funkcji krytycznej zamieszczona została w części 2.1 opracowania.
33 Szerzej na temat różnic pomiędzy procedurą resolution a standardową sądową procedurą upadłości w Rozdziale 2.2.
31
32
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Ochrona deponentów objętych zakresem dyrektywy 2014/49/UE i inwestorów objętych
zakresem dyrektywy 97/9/WE.



Ochrona środków finansowych i aktywów należących do klientów.
Przy tak zdefiniowanym celu resolution można wskazać kilka szczegółowych zasad jego

przeprowadzenia, które pozwolą rozwinąć ogólnie sformułowany cel.
Po pierwsze, proces ten powinien zapewnić ciągłość funkcji krytycznych. Funkcją krytyczną jest taki rodzaj działalności pełnionej przez daną instytucję na rzecz strony trzeciej, która
jest istotna dla funkcjonowania sfery realnej gospodarki i dla utrzymania stabilności finansowej,
a nagły brak lub zaburzenie w dostępności tej funkcji może mieć znaczący negatywny wpływ na
strony trzecie, a także być źródłem spadku ogólnego zaufania uczestników rynku34. Co do zasady, funkcje krytyczne banku to w szczególności przyjmowanie depozytów, udzielanie kredytów,
zarządzanie ryzykiem, prowadzenie rozliczeń w systemach płatniczych. Należy zwrócić uwagę,
że owa istotność funkcji może wynikać z rozmiaru banku, jego udziału i roli w rynku, powiązań
z innymi podmiotami, złożoności i transgranicznej działalności. Funkcje krytyczne pełnione
przez dany bank powinny zostać zidentyfikowane ex ante, a następnie proces resolution powinien
zapewnić ich kontynuację.
Drugą zasadą procesu resolution powinno być obciążenie kosztami dotychczasowych właścicieli instytucji finansowej (akcjonariuszy). To oni w pierwszej kolejności powinni pokryć
straty poniesione przez instytucję finansową - udziały lub akcje zostają spisane na straty mimo,
że formalnie nie został wszczęty proces upadłości. Wynika to z tego, że jednym z celów procesu
resolution jest ochrona finansów publicznych przed kosztami związanymi z ratowaniem banków.
W następnej kolejności straty powinni pokryć nieubezpieczeni wierzyciele (czyli nieobjęci
specjalną ochroną środków, jaką jest gwarancja depozytów).
Pomimo ingerencji w prawa akcjonariuszy i wierzycieli, wskazuje się, iż powinny być przestrzegane następujące zasady:


Wierzyciele należący do tej samej kategorii zaspokajania roszczeń (zgodnie z hierarchią
przyjętą w prawie upadłościowym) powinni być traktowani w ten sam sposób (zasada pari
passu).



Żaden z wierzycieli nie powinien ponieść strat większych niż te, które poniósłby w sytuacji,
gdyby dana instytucja została zlikwidowana w ramach zwykłego postępowania upadłościowego (zasada no creditor worse off).



Akcjonariusze i wierzyciele powinni mieć prawo odwołania się do sądu, który zbada poprawność decyzji podejmowanych w procesie resolution. Odwołanie się do sądu przez akcjonariuszy lub wierzycieli nie może w żaden sposób wstrzymać lub odwrócić procesu resolu-

34

Financial Stability Board, Recovery and Resolution Planning for Systemically Important Financial Institutions: Guidance on Identification of Critical Functions and Critical Shared Services, July 2013, s. 7.
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tion. Zaskarżeniu mogą podlegać między innymi kwestie wyceny aktywów lub ewentualnych odszkodowań dla akcjonariuszy lub wierzycieli.


W przypadku stwierdzenia, że zaspokojenie roszczeń akcjonariuszy i wierzycieli dokonało
się na gorszych warunkach, niż miałoby to miejsce przy standardowej procedurze upadłościowej, powinni mieć oni prawo do rekompensaty. Rekompensata ta powinna wynosić tyle,
ile wierzyciele uzyskaliby, gdyby została zastosowana wobec nich standardowa procedura
upadłościowa, z uwzględnieniem pomniejszenia o kwoty faktycznie odzyskane w procesie
resolution. W celu oszacowania ewentualnej rekompensaty przeprowadzana jest wycena
przez niezależnego audytora.



Aby osiągnąć założone cele proces resolution powinien być przeprowadzony szybko i
sprawnie (sprawność operacyjna).W sytuacji, gdy bank spełnia warunki do wszczęcia procesu resolution działania muszą być podejmowane szybko i - co ważne - bardzo dyskretnie.
Większość kryzysów w pojedynczych bankach rozwiązywana była przez weekend (ang. over
the weekend), a rynek dowiadywał się o już podjętych decyzjach w poniedziałek rano. Przedostanie się do rynku informacji o kłopotach banku może w błyskawicznym tempie uruchomić
run na bank i spowodować dodatkowo spadek wartości jego aktywów (przykład banku
Nothern Rock). Jak wspomniano wcześniej, co do zasady, cały proces powinien być uruchamiany przed tym jak bank stanie się formalnie niewypłacalny. Sytuacja zagrożonego podmiotu może jednak zmienić się szybko, a zatem czas od momentu stwierdzenia przesłanek do
wszczęcia resolution do faktycznego jego uruchomienia powinien być zminimalizowany. W
tym celu kluczowe jest przygotowanie ex ante odpowiednich planów35 przeprowadzenia resolution dla konkretnej instytucji, a także procedur wyboru narzędzi restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji.

Ogólne zasady procesu resolution wg Dyrektywy BRR


W pierwszej kolejności straty ponoszą akcjonariusze instytucji objętej resolution.



Po akcjonariuszach straty ponoszą wierzyciele instytucji objętej resolution zgodnie z kolejnością zaspokajania roszczeń.



Następuje wymiana zarządu i kadry kierowniczej wyższego stopnia instytucji objętej resolution.



Zarząd i kadra kierownicza wyższego stopnia zapewniają wszelką pomoc niezbędną do
osiągnięcia celów resolution.



Osoby fizyczne i prawne ponoszą na mocy prawa państwa członkowskiego i zgodnie z
przepisami prawa cywilnego i karnego osobistą odpowiedzialność za doprowadzenie instytucji do stanu niewypłacalności.



35

Wierzyciele należący do tej samej kategorii (w prawie upadłościowym) są traktowani w

Szerzej nt. planowania procesu resolution w Rozdziale 4.
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ten sam sposób, czyli ponoszą straty w z góry zdefiniowanej kolejności (pari passu).


Żaden z wierzycieli nie ponosi strat większych niż te, które poniósłby w sytuacji, gdyby
dana instytucja została zlikwidowana w ramach zwykłego postępowania upadłościowego (no creditor worse off).



2.2

Depozyty gwarantowane są w pełni chronione.

Resolution a standardowa sądowa procedura upadłości
Znając cele i zasady procedury resolution warto zastanowić się dlaczego okazuje się ona nie-

zbędna w przypadku banków i dlaczego jest ona rozpatrywana jako alternatywa dla standardowej procedury upadłości obowiązującej dla podmiotów gospodarczych. Jak się okazuje rozwiązania prawne dotyczące procesu upadłości przedsiębiorstw nie przystają do specyfiki banków
oraz potrzeby ochrony stabilności całego systemu finansowego. Wynika to z zasad procedur sądowych, wśród których najważniejsze to:


koncentracja na pojedynczym podmiocie (banku) bez uwzględniania potencjalnych skutków
dla reszty systemu finansowego (skutki systemowe),



koncentracja na celu w postaci zaspokojenia roszczeń wierzycieli,



możliwość wszczęcia procedury dopiero w sytuacji stwierdzenia faktycznej niewypłacalności
podmiotu (aktywa nie wystarczają na pokrycie zobowiązań) lub kiedy podmiot nie reguluje
swoich zobowiązań,



długotrwałość i zawiłość procedur sądowych, o trudnym do przewidzenia rezultacie końcowym w sytuacji, gdy środki z banku mogą być szybko wycofane.
Po pierwsze, standardowa procedura upadłościowa nie kieruje się interesem publicznym,

rozumianym jako zachowanie stabilności systemu finansowego oraz ochrona finansów publicznych i ubezpieczonych wierzycieli (deponentów). Jej celem jest zabezpieczenie interesów wierzycieli konkretnej spółki i maksymalizacja odzyskanych należności. Procedura ta skupia się
na pojedynczym przedsiębiorstwie, nie uwzględniając skutków jego upadłości dla otoczenia.
Takie podejście nie przystaje do specyfiki instytucji finansowych, ponieważ upadłość banku może zagrozić stabilności całego systemu finansowego (por. Rozdział 1.1). Tymczasem, proces resolution ma zabezpieczyć interes publiczny poprzez umożliwienie wykonywania funkcji krytycznych danej instytucji i zapobieżenie destabilizacji systemu finansowego.
Po drugie, proces uporządkowanej likwidacji banku powinien rozpocząć się na odpowiednio wczesnym etapie, zanim bank stanie się niewypłacalny z formalnego punktu widzenia. Dla
systemu finansowego ważne jest, by poprzez wcześniejsze działania nie dopuścić do dalszej utraty wartości aktywów i faktycznej niewypłacalności banku ze wszystkimi tego systemowymi konsekwencjami. W tym celu konieczna jest dyskrecjonalna decyzja, iż bank powinien podlegać restrukturyzacji lub uporządkowanej likwidacji (por. Rozdział 3.1.).
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Po trzecie, upadłość sądowa jest często procesem długotrwałym, wiąże się z rozbudowanymi procedurami, o nieprzewidywalnym rezultacie36. Mechanizm likwidacyjny instytucji finansowych powinien natomiast być procesem szybkim i zakładać minimalizację jego kosztów przede wszystkim dla innych uczestników rynku finansowego. Nie ma w nim miejsca i czasu na sądowe negocjacje z wierzycielami i udziałowcami. Priorytetem jest stabilność systemu, jako dobro
publiczne, a nie ochrona interesu wierzycieli37.
Po czwarte, sądowa procedura upadłości zakłada całkowite wycofanie podmiotu z rynku i
zakończenie jego działalności. Tymczasem mechanizm resolution zakłada kontynuację działalności banku - wszystkich lub wybranych jego funkcji. Aby to było możliwe przewiduje się ingerencję w prawa własności i prawa wierzycieli instytucji. W przypadku kontynuacji działalności banku, zakłada się jego restrukturyzację, zmianę struktury właścicielskiej i organizacyjnej, wymianę
kierownictwa.

Tabela 2. Procedura sądowa a procedura administracyjna

Procedura sądowa
Cel

Ochrona interesu wierzycieli

Warunek wszczęcia procedury

Niewypłacalność formalna / nieregulowanie zobowiązań

Długotrwałość
procesu

Proces z reguły długotrwały (w zależności od sprawności procedur
sądowych w ramach danej jurysdykcji)

Kontynuacja
działalności firmy lub wybranych funkcji

Nie

Procedura administracyjna
(resolution)
Ochrona interesu publicznego (stabilność systemu finansowego)
 Decyzja nadzorcy / organu resolution na podstawie oceny sytuacji finansowej banku i jej perspektyw
 Ocena, że zwykła upadłość
banku może mieć negatywne
konsekwencje dla systemu finansowego
Proces szybki i nieodwracalny

Tak

Źródło: Opracowanie własne.
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Szerzej: J. Bełdowski, D. Prokop, Koncepcja resolution regime w Unii Europejskiej i w Polsce, Bezpieczny Bank 2(44)/2011, s. 9-11.
P. Tucker, Resolution: a progress report, Speech at the Institute for Law and Finance Conference, Frankfurt, 3 May 2012, Bank of
England, s. 4.
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2.3

Narzędzia resolution

We need resolution tools that work in different contexts for different types
of bank/dealer. That means having a rich set of tools but with a common trigger
for going into resolution.
P. Tucker, Deputy Governor, Bank of England38

Warunkiem skutecznego przeprowadzenia procesu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banku jest zagwarantowanie w porządku prawnym przepisów pozwalających na zastosowanie odpowiednich narzędzi, które w sposób istotny ingerują w funkcjonowanie banku, prawa jego właścicieli i wierzycieli. Do podstawowych narzędzi resolution zalicza się:


sprzedaż przedsiębiorstwa bankowego (ang. Purchase and Assumption, P&A),



utworzenie banku pomostowego (ang. bridge bank),



wydzielenie aktywów (ang. asset separation),



umorzenie lub konwersję długu (ang. write down /bail-in).
Narzędzia resolution wg Dyrektywy BRR


sprzedaż przedsiębiorstwa bankowego,



instytucja pomostowa,



wydzielenie aktywów,



umorzenie lub konwersja długu (bail-in)
Co do zasady, proces resolution banku ma zostać przeprowadzony bez użycia środków pu-

blicznych. Jest to jedna z kluczowych zasad, którą kierowano się tworząc podstawy prawne dla
tego mechanizmu. Jednak w sytuacji kryzysu o charakterze systemowym, kiedy upadłością zagrożonych jest więcej niż jeden bank, nie należy wykluczyć konieczności sięgnięcia po środki z
budżetu w celu ratowania systemu finansowego i gospodarki przed całkowitą destabilizacją.
Dlatego, zarówno Key Attributes, jak i Dyrektywa BRR dopuszczają zaangażowanie rządu i środków z budżetu jako rozwiązanie ostateczne (ang. last resort), którego nadrzędnym celem jest
ochrona stabilności finansowej. W wyjątkowych okolicznościach dopuszczalna jest czasowa nacjonalizacja banku, z założeniem, że zaangażowane przez rząd środki zostaną spłacone w przyszłości. Spełniony musi być jednak wcześniej warunek, iż akcjonariusze banku w pełni uczestniczą w pokryciu strat.

38

P. Tucker, Resolution: a progress report… op. cit.
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Rządowe narzędzia stabilizacji wg Dyrektywy BRR
Dyrektywa dopuszcza zastosowanie rządowych instrumentów stabilizacji finansowej tylko w
sytuacjach nadzwyczajnych, gdy zagrożona jest stabilność całego systemu finansowego. Zaangażowanie rządu może przybrać dwie formy:


publiczne wsparcie kapitałowe (rekapitalizacja) i



tymczasowa nacjonalizacja.

Zastosowanie rządowych narzędzi stabilizacji jest możliwe pod warunkiem, że rząd i organ
resolution po zasięgnięciu opinii banku centralnego i organu nadzoru stwierdzą, że zastosowanie instrumentów resolution nie byłoby wystarczające dla uniknięcia znaczących negatywnych skutków dla stabilności finansowej.
Organ resolution może ubiegać się o finansowanie z alternatywnych źródeł finansowania poprzez zastosowanie rządowych narzędzi stabilizacji, jeżeli spełnione zostaną dwa warunki:


akcjonariusze i posiadacze instrumentów kapitałowych i zobowiązań kwalifikowanych
przekazali wkład w postaci umorzenia lub konwersji na poczet pokrycia strat i dokapitalizowania równy kwocie co najmniej 8 procent całkowitych zobowiązań, w tym funduszy
własnych danej instytucji objętej procesem resolution



zostało to zaakceptowane w ramach unijnych ram dotyczących pomocy państwa.

Ramka 1. Główne metody rozwiązywania kryzysów bankowych przed 2007 r.
W czasie ostatniego kryzysu finansowego w UE brakowało regulacji w zakresie resolution i
organów posiadających kompetencje tym zakresie. Nadzorcy nie dysponowali uprawnieniami
i instrumentami, które umożliwiłyby im odpowiednio wczesną i szybką interwencję w bankach generujących wysokie ryzyko niestabilności. Spowodowało to, że władze zmuszone były
wykorzystywać inne instrumenty w celu zachowania stabilności finansowej. Najpopularniejszymi metodami rozwiązywania problemów w bankach były:


open bank assistance (OBA),



wypłata środków gwarantowanych,



nacjonalizacja.

Open Bank Assistance (OBA)
W ramach OBA bank otrzymuje wsparcie finansowe np. w postaci pożyczki lub zasilenia
kapitałowego i dalej kontynuuje swoją działalność (ang. open bank). Przy zastosowaniu tej
metody bank zostaje utrzymany na rynku, a jego problemy rozwiązane, co pozwala zapobiec
rozprzestrzenieniu się kryzysu.
Głównym zarzutem kierowanym pod adresem tej metody jest fakt, iż jej zastosowanie powoduje, że akcjonariusze banku nie uczestniczą w kosztach, a wręcz przeciwnie zyskują, gdyż
pomoc jest dostarczona przez organy publiczne. Może to wzmacniać ryzyko pokusy nadużycia
po stronie zarówno akcjonariuszy, jak i zarządzających bankiem w szczególności, gdy bank
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pełni kluczowe funkcje w systemie finansowym i gospodarce. Metoda ta jest bardzo kosztowna i główną przesłanką jej zastosowania jest istnienie poważnego zagrożenia o charakterze
systemowym.
Wypłata środków gwarantowanych
W ramach tej metody żadne zobowiązania nie są przejmowane ani żadne aktywa nie są nabywane przez inną instytucję. Fundusz gwarantowania depozytów wypłaca środki gwarantowane, a bank zostaje zlikwidowany.
Główną zaletą tej metody jest zabezpieczenie interesów deponentów, których środki są
gwarantowane. Ponadto metoda ta pozwala na oczyszczenie sektora bankowego z nieefektywnych banków wzmacniając tym samym dyscyplinę rynkową i ograniczając pokusę nadużycia. W przypadku banków o niewielkiej sumie bilansowej i wartości zgromadzonych depozytów wypłata środków gwarantowanych może się okazać najprostszą i najtańszą metodą
likwidacji banków. Wraz ze wzrostem bilansu banku i jego znaczenia systemowego wypłata
depozytów okazuje się być metodą nieefektywną kosztowo.
Czasowa nacjonalizacja
Metodą najbardziej kosztowaną i najbardziej zaburzającą konkurencję na rynku jest czasowe przejęcie banku przez Skarb Państwa. Nacjonalizacja jest stosowana w sytuacji wysokiego
ryzyka systemowego i poważnego zagrożenia stabilności całego systemu finansowego. O ile
dokonanie zastrzyku kapitałowego przez państwo może nastąpić szybko, to proces wychodzenia państwa z banku jest z reguły długotrwały i związany z gruntowną reorganizacją banku. W szczególności w UE wszelka pomoc publiczna musi odbywać się zgodnie zasadami
określonymi przez Komisję Europejską.
Sprzedaż przedsiębiorstwa bankowego
Metoda ta polega na sprzedaży części lub całości aktywów i zobowiązań banku poddanego
procedurze resolution nabywcy (bądź nabywcom) z sektora prywatnego (np. innemu „zdrowemu” bankowi). Narzędzie to pozwala na sprzedaż całej instytucji bądź poszczególnych składników jej bilansu. Wykorzystanie tego instrumentu wymaga, aby organ resolution posiadał
uprawnienia do transferu akcji lub innych instrumentów właścicielskich, a także wszystkich lub
wyszczególnionych aktywów, praw lub zobowiązań banku poddanego procedurze resolution do
nowego nabywcy. Istotne jest, że transfer następuje bez konieczności uzyskania zgody akcjonariuszy banku poddanego procedurze resolution. Wydarzenia ostatniego kryzysu finansowego
pokazały, że pełne respektowanie praw akcjonariuszy uniemożliwia podejmowanie szybkich
decyzji, np. w sprawie podniesienia kapitałów bądź sprzedaży części aktywów banku, przez co
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istotnie spowolniony zostaje proces restrukturyzacji banku39, kreując tym samym ryzyko destabilizacji w sektorze bankowym (patrz Ramka 2). W sytuacji kryzysowej czynnik czasu odgrywa
kluczową rolę. Stąd też, skuteczne wdrożenie procedury resolution wymaga ograniczenia praw
akcjonariuszy, a także wierzycieli i podjęcia szybkich działań przez organ resolution.
Ramka 2. Rozwiązywanie kryzysu w banku Fortis – prawa akcjonariuszy mniejszościowych
Grupa Fortis była belgijsko-holenderskim konglomeratem finansowym, którego działalność
skupiła się przede wszystkim w krajach Beneluxu (Belgia, Holandia, Luksemburg). Fortis Bank
miał siedzibę w Belgii, w związku z tym nadzorcą konsolidującym banku była belgijska Komisja Bankowości, Finansów i Ubezpieczeń40. Ponadto grupa miała także swoje spółki zależne w
innych krajach, tj. Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Rosja, Ukraina czy Turcja41. Co ważne,
we wszystkich trzech krajach Beneluxu Fortis był uważany za instytucję systemowo ważną42.
Gdy w 2008 r. w wyniku kryzysu na rynkach finansowych Fortis napotkał na problemy ze
sfinansowaniem przejęcia banku ABN AMRO, pojawiły się wątpliwości co do kondycji banku.
W efekcie notowania jego akcji dramatycznie spadły43. Trudną sytuację banku dodatkowo
pogorszyły pogłoski o jego niewypłacalności, co spowodowało masowy wypływ depozytów,
głównie klientów korporacyjnych. W ciągu zaledwie 2 dni klienci wypłacili środki w wysokości 50 mld EUR44. Utrata depozytów wywołała problemy płynnościowe. W sytuacji braku dostępu do rynku międzybankowego bank był zmuszony zwrócić się o pomoc do banku centralnego. Awaryjnego wsparcia płynnościowego udzieliły Fortisowi banki centralne Belgii i Holandii. Niemniej jednak, nie ustabilizowało to sytuacji banku, wobec czego rządy trzech państw Beneluxu podjęty decyzję o interwencji. Pod koniec września 2008 r. Fortis został częściowo znacjonalizowany. Kwota zasilenia kapitałowego udzielonego bankowi przez Belgię, Holandię i Luksemburg wyniosła 11,2 mld EUR45.
Dalszy spadek zaufania uczestników rynku do banku pogłębiły problemy płynnościowe. W
październiku 2008 r. władze krajów Beneluxu podjęły kolejne działania. Holandia dokonała
zakupu holenderskich spółek zależnych działający w obszarze bankowości i ubezpieczeń za

B. J. Attinger, Crisis management and bank resolution, Quo vadis, Europe? Legal Working Papers Series No 13, European Central
Bank, December 2011, s. 14.
40 W 2011 r. nastąpiła w Belgii zmiana modelu nadzorczego ze zintegrowanego do twin peaks. Obecnie za nadzór mikroostrożnościowy odpowiedzialny jest Bank Belgii. Więcej w: Dobrzańska A., Zmiany w modelach nadzoru mikroostrożnościowego w krajach Unii Europejskiej w następstwie kryzysu finansowego, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 119,
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2012.
41 M. Cihak, E. Nier, The need for special resolution regimes for financial institutions –the case of European Union, IMF Working Paper,
WP/09/200, 2009, s. 23-24.
42 Report and Recommendations of the Cross-Border Resolution Group, Basel Committee and Banking Supervision, Bank for International Settlements, March 2010, s. 10-11.
43 Z. Kudrna, Regulatory aftermath of banking rescues: More Europe or business as usual, EUSA Twelfth Biennial International Conference, Boston, Massachusetts, EUCE, 2011, s. 10-11.
44 Report and Recommendations…, op. cit.
45 M. Cihak, E, Nier, The need for…, op. cit.
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16,8 mld EUR. Luksemburg zwiększył swój udział w Fortis Banque Luxemburg do 52%46. W
Belgii rząd stał się właścicielem 99% Fortis Bank Belgium47. Jednocześnie belgijski rząd ogłosił
zamiar sprzedaży 75% udziałów francuskiemu bankowi BNP Paribas. Jednakże, zgodnie z
decyzją sądu z grudnia 2008 r. operacja ta mogła być przeprowadzona tylko pod warunkiem
uzyskania zgody akcjonariuszy mniejszościowych banku w terminie do 12 lutego 2009 r. Jednak akcjonariusze mniejszościowi na walnym zgromadzeniu w dniu 11 lutego 2009 r. nie wyrazili zgody na ww. transakcję. Dopiero w wyniku renegocjacji warunków kontraktu sprzedaż
udziałów bankowi BNP Paribas została zaakceptowana na walnych zgromadzeniach w dniach
28 i 29 kwietnia 2009 r., a następnie transakcja została sfinalizowana w dniu 12 maja 2009 r. Jak
wskazuje to doświadczenie, konieczność uzyskania akceptacji akcjonariuszy dla przejęcia banku, będącego w kryzysie, przez inny zdrowy bank spowodowała istotne wydłużenie procesu
ratowania banku Fortis.
Cały proces sprzedaży banku powinien być przeprowadzony w sposób przejrzysty i
uwzględniający konieczność zachowania stabilności finansowej. Istotnym elementem powodzenia wykorzystania tego narzędzia resolution jest możliwość znalezienia potencjalnego nabywcy z
sektora prywatnego. Wyłonienie nabywcy powinno odbywać się na zasadach rynkowych, przy
równym traktowaniu wszystkich oferentów (m.in. poprzez zapewnienie równego dostępu do
informacji nt. banku poddanego procedurze resolution). Stąd też, skala danego rynku determinuje
łatwość użycia tego instrumentu. Nie przez przypadek jest on rozpowszechniony w USA, gdzie
rozmiar rynku i liczba podmiotów jest bardzo duża (patrz Ramka 3). Na mniejszych rynkach
znalezienie nabywcy na bank jest trudniejsze, dlatego alternatywą może być sprzedaż wybranych składników bilansu.
Ramka 3. Doświadczenia USA z wykorzystaniem narzędzia P&A
Sprzedaż przedsiębiorstwa bankowego jest najpopularniejszą metodą resolution stosowaną
przez Federalną Korporację Ubezpieczenia Depozytów48 (ang. Federal Deposit Insurance
Corporation, FDIC), będącą amerykańską instytucją gwarantowania depozytów, a także organem odpowiedzialnym za przeprowadzenie procedury restrukturyzacji i uporządkowanej
likwidacji (ang. resolution authority). W latach 2000-2012 w USA przeprowadzono 508 procedur restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, z czego wobec 489 banków zastosowano
opisywane narzędzie określane przez FDIC terminem Purchase & Assumption (P&A). Należy
przy tym wskazać, że na przestrzeni lat FDIC rozwinęła kilka wariantów tej metody resolution49.

Ibidem.
Report and Recommendations…, op. cit.
48 Szerzej: Zdanowicz B., Amerykański sposób restrukturyzacji banków – doświadczenia Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC),
Bezpieczny Bank nr 1(54) 2014, Warszawa, 2014.
49 Resolutions Handbook, FDIC, http://www.fdic.gov/bank/historical/reshandbook/index.html
46
47

Resolution

31

Resolution – cele, zasady, narzędzia

Najprostszym modelem jest podstawowy P&A (Basic P&A), w ramach którego aktywa
przejmowane przez nabywcę rynkowego ograniczają się jedynie do środków pieniężnych oraz
ich ekwiwalentów oraz opcjonalnie przejmowane są także środki trwałe (np. wyposażenie).
Równocześnie po stronie pasywów do nabywcy transferowane są wszystkie depozyty gwarantowane. Pozostała część aktywów trafia pod zarząd syndyka (ang. receivership) i zostaje zlikwidowana. Metoda ta była szczególnie popularna w latach 80. XX w., jednak znaczny wzrost
upadłości banków i kas oszczędnościowych (ang. thrifts) spowodował, że FDIC zaczął rozważać inne warianty P&A, w których nabywca rynkowy przejmuje większą część aktywów. W
efekcie zaczęto przeprowadzać P&A obejmujące nabycie kredytów (Loan purchase P&A) oraz
zmodyfikowane P&A (Modified P&A). W ramach Loan purchase P&A nabywca dodatkowo
przejmuje także niewielką część portfela kredytów ratalnych (ang. installment loans). Zastosowanie tej metody pozwala przenieść ok. 10-25% aktywów banku poddanego procedurze
resolution do nabywcy rynkowego. Wielkość ta wzrasta nawet do ok. 50% w zmodyfikowanym P&A (Modified P&A), za sprawą transferu całości bądź części portfela kredytów mieszkaniowych (ang. mortgage loans) do nabywcy.
Ciekawym wariantem P&A, obecnie już niestosowanym przez FDIC, było P&A z opcją put
(P&A with Put Options). Metoda ta zawierała dwie alternatywne opcje mające na celu zachęcenie potencjalnego nabywcy do przejęcia dodatkowych aktywów. FDIC oferowała dwie możliwości: „opcję A”, w ramach której do nabywcy transferowane były wszystkie aktywa i w
ciągu 30-60 dni mógł on zdecydować, które z nich chce zatrzymać, a które zwrócić do residual
bank (banku przeznaczonego do likwidacji), oraz „opcję B”, w ramach której nabywca otrzymywał 30-60 dni na wybranie aktywów, które znajdowały się pod zarządem syndyka (ang.
receivership). Wprowadzenie takich opcji spowodowało jednak zaistnienie zjawiska „cherry
picking”, polegającego na tym, że nabywcy wybierali najlepsze aktywa, których wartość rynkowa przewyższała wartość księgową lub aktywa charakteryzujące się niskim poziomem ryzyka. Wobec problemów, jakie pojawiły się przy przeprowadzaniu resolution z wykorzystaniem tej metody, FDIC zaprzestała wykorzystania P&A z opcją put w 1991 r.
Większym stopniem skomplikowania, ale także większą elastycznością i skutecznością charakteryzuje się metoda P&A z podziałem na portfele aktywów (P&A with Asset Pools), w której portfel kredytowy banku objętego resolution jest dzielony na homogeniczne portfele (mogą
one być jednorodne np. pod względem zabezpieczenia lub terminu spłaty) sprzedawane oddzielnie, przy czym równoległe przejęcie depozytów przez oferenta nie jest konieczne, a wydzielony portfel aktywów może zostać nabyty za gotówkę. Potencjalni nabywcy mogą zatem
składać oferty na wybrane portfele aktywów, a także na objęcie całości lub części ubezpieczonych depozytów. Metoda ta stwarza możliwość tworzenia wielu różnych kombinacji i sprzedaży aktywów banku do wielu nabywców. Dzięki owej elastyczności większa część aktywów
banku objętego resolution zostaje sprzedana.
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Metodą, w ramach której jeden nabywca przejmuje wszystkie aktywa banku z dyskontem
jest P&A całego banku (Whole Bank P&A). Z doświadczeń amerykańskich wynika, że korzystniejszym rozwiązaniem jest sytuacja, w której aktywa banku poddanego resolution pozostają
w sektorze bankowym niż ich likwidacja, gdyż wówczas zachowują one większą wartość. Stąd
też, celowym jest rozwijanie takich metod uporządkowanej likwidacji, które zachęcają podmioty sektora prywatnego do zaangażowania się w procedurę uporządkowanej likwidacji.
Na początku lat 90. FDIC wprowadziła metodę P&A z podziałem strat (Loss Sharing P&A).
Istotą zastosowanej tu koncepcji jest udział FDIC w przyszłych stratach, jakie poniesie nabywca z tytułu przejętych aktywów. Takie podejście może przyspieszyć proces decyzyjny po stronie nabywcy, ponieważ w przypadku, gdy okaże się, że straty są większe niż zakładano w
dniu transakcji inwestor dzieli się tą stratą z organem resolution. Metoda ta jest korzystna z
punktu widzenia celów resolution wymaga jednak dobrej współpracy pomiędzy organem resolution i nabywcą rynkowym.
Utworzenie banku pomostowego
W przypadku, gdy istnieją trudności ze znalezieniem prywatnego nabywcy lub z uzyskaniem akceptowalnych warunków cenowych, tworzy się tymczasowo tzw. bank pomostowy (ang.
bridge bank), do którego transferowane są wszystkie aktywa i zobowiązania banku objętego procedurą resolution. Problemy ze znalezieniem nabywcy z sektora prywatnego mogą się pojawić w
przypadku relatywnie dużego banku oraz w sytuacji kryzysu o charakterze systemowym, gdy
procedurze resolution poddanych jest kilka instytucji, a warunki rynkowe są niesprzyjające. Przykładowo, w czasie kryzysu azjatyckiego w latach 90. XX w. niepowodzeniem skończyły się próby
wykorzystania instrumentu P&A, co wymusiło na władzach włączenie banku pomostowego do
zestawu narzędzi restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji.
Podobnie, jak w przypadku sprzedaży przedsiębiorstwa bankowego (P&A), transfer do
banku pomostowego dokonywany jest bez zgody akcjonariuszy banku problemowego. Bank
pomostowy jest tworzony przez władze publiczne i stanowi ich własność. Organ odpowiedzialny za proces resolution powinien także wyznaczyć zarząd banku pomostowego oraz zakres
jego kompetencji.
Celem tworzenia banku pomostowego jest całkowite przejęcie funkcji, aktywów i zobowiązań banku objętego procedurą restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz utrzymanie ich
do czasu znalezienia prywatnego nabywcy. Dzięki temu zapewniona zostaje ciągłość działania,
co jest w szczególności istotne z punktu widzenia klientów banku, którzy mają nieprzerwany
dostęp do swoich środków i usług bankowych. Rozwiązanie takie daje także czas organom
resolution na wycenę i sprzedaż banku problemowego. Zasadniczo bank pomostowy nie jest
nastawiony na rozwijanie nowej działalności, niemniej jednak dopuszcza się w pewnych przypadkach, w szczególności gdy bank poddany procedurze resolution pełnił istotną rolę dla danej
społeczności, aby w ograniczonym zakresie kredytował on lokalną społeczność. Taką sytuację
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dopuszcza amerykańska FDIC50. Niemniej jednak, należy uznać, że bank pomostowy jest instytucją nastawioną na kontynuację działalności operacyjnej, tj. obsługę kredytów i depozytów, tylko do czasu znalezienia nabywcy z sektora prywatnego, a nie na rozwijanie nowej
działalności.
Ze względu na tymczasowość tego rozwiązania należy określić czas istnienia banku pomostowego. W USA jak również zgodnie z Dyrektywą BRR bank pomostowy funkcjonuje standardowo 2 lata, w tym okresie powinien zostać sprzedany lub zlikwidowany. Jednakże istnieje
możliwość przedłużenia jego okresu działania, gdy z uzasadnionych przyczyn nie można banku
pomostowego sprzedać (np. utrzymywanie się niekorzystnych warunków rynkowych). Bank
pomostowy przestaje istnieć także na skutek połączenia się z innym podmiotem bądź w wyniku
przejęcia go przez jednego bądź kilku nabywców z sektora prywatnego.
Narzędzie banku pomostowego dotychczas było wykorzystywane głównie w USA i krajach
azjatyckich, np. Korea, Japonia, Tajwan.
Wydzielenie aktywów
Narzędzie wydzielenia aktywów jest co do zasady stosowane w połączeniu z innym narzędziem resolution i nie funkcjonuje samodzielnie. Polega ono na wykonaniu przez organ
resolution transferu określonych aktywów banku do odrębnej spółki zarządzającej aktywami
(ang. asset management vehicle) w celu umożliwienia zastosowania bądź zwiększenia skuteczności
innego narzędzia resolution. Spółka zarządzająca aktywami jest odrębnym prawnie podmiotem
stanowiącym w całości własność władz publicznych. Transferowi do tej spółki podlegają z
reguły aktywa złej jakości, które negatywnie wpływają na wynik finansowy bądź wycenę
banku i z których sprzedażą mogłyby być kłopoty. W przypadku transferu aktywów złej jakości
do spółki, można uznać, iż staje się ona „złym bankiem” (ang. bad bank). Bad bank zarządza złymi aktywami i stara się odzyskać jak najwięcej z ich wartości. Należy przy tym zauważyć, że
ze względu na tymczasowość istnienia bad banku nie ma większego znaczenia utrzymanie pozytywnej i długoterminowej relacji z klientem, stąd też bad bank jest nastawiony wyłącznie na maksymalizację odzyskanej wartości długów51.
Zatem, z jednej strony następuje transfer wybranych aktywów z banku objętego resolution do
spółki zarządzającej aktywami. Jednocześnie, z drugiej strony, następuje płatność za transferowane aktywa. Wynagrodzenie za transferowane aktywa powinno być dokonane przez organ
resolution na podstawie wyceny wartości transferowanych aktywów. Wycena ta co do zasady
powinna być wykonana przez niezależny podmiot, ale w sytuacji ograniczenia czasowego dopuszczalna jest wycena przez organ resolution. Należy przy tym wskazać, że podobnie jak we
wcześniej opisanych narzędziach resolution, także i tu transfer odbywa się bez zgody akcjonariu-

50
51

Resolutions Handbook, FDIC… op. cit.
S. Aggarwal, K. Aritomo, G. Brenna, J. Clark, F. Guse, P. Harle, Good riddance. Excellence in managing wind-down portfolios,
McKinsey Working Papers on Risk, Number 31, McKinsey&Company, 2012.
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szy banku poddanego resolution. Ponadto akcjonariuszom nie przysługują żadne prawa względem spółki zarządzającej aktywami.
Dzięki wydzieleniu złych aktywów i przetransferowaniu ich do odrębnego podmiotu następuje oczyszczenie bilansu banku podlegającego resolution. Operacja ta może w istotny sposób
przyczynić się do zwiększenia skuteczności zastosowania innych narzędzi resolution i w efekcie
ograniczyć koszty całego procesu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banku.
Wydzielenie aktywów powinno być stosowane łącznie z innymi narzędziami resolution.
W przypadku połączenia narzędzia wydzielenia aktywów ze sprzedażą przedsiębiorstwa bankowego transfer złych aktywów do spółki zarządzającej aktywami może ułatwić sprzedaż banku
objętego resolution, gdyż pozbawiony toksycznych aktywów bank stanie się bardziej atrakcyjny
dla potencjalnych nabywców z sektora prywatnego. Natomiast w przypadku braku ofert (co jest
wysoce prawdopodobne w kryzysie o charakterze systemowym) i przekształcenia banku poddanego resolution w bank pomostowy, wydzielenie aktywów także może zostać zastosowane jako
narzędzie wspierające. Oczyszczony ze złych aktywów bilans banku objętego procedurą resolution i przetransferowany do banku pomostowego staje się łatwiejszy w zarządzaniu oraz w późniejszej sprzedaży. W przypadku, gdy wydzielenie aktywów towarzyszy konwersji zobowiązań
na kapitał (tzw. bail-in), efektem końcowym jest bank pozbawiony toksycznych aktywów i
wzmocniony kapitałowo.
Wydzielenie aktywów było już wykorzystywane w Szwecji oraz innych krajach skandynawskich w czasie kryzysu bankowego na początku lat 90. XX w52., a także w Szwajcarii, Korei, Japonii i Czechach w połowie lat 90. XX w.
Umorzenie lub konwersja długu (bail-in)
Koncepcja tego instrumentu odzwierciedla jedną z zasad procesu resolution, iż w pierwszej kolejności to akcjonariusze i nieubezpieczeni wierzyciele banku powinni pokryć straty
poniesione przez bank. Zakłada się, że dzięki wykorzystaniu tego narzędzia wyeliminuje się
bądź przynajmniej znacznie ograniczy, konieczność angażowania środków podatników (bailin zastępuje tzw. bail-out).
Instrument umorzenia i konwersji długu może być zastosowany zarówno na etapie, gdy dany bank nadal działa (ang. going-concern) jak również, gdy jego działalność zostaje zakończona
(ang. gone-concern). W pierwszym przypadku celem wykorzystania narzędzia bail-in jest dokapitalizowanie instytucji, absorbcja strat i przywrócenie zaufania do tego podmiotu. W tej sytuacji
bank pozostaje na rynku i kontynuuje działalność (ang. open bank). W drugim przypadku, bank
zostaje wycofany z rynku, ale w sposób uporządkowany. Oznacza to, że wykorzystywane są tu
dodatkowo inne narzędzia resolution tj. bank pomostowy lub wydzielenie aktywów.
Umorzenie lub konwersja długu (ang. bail-in) polega na przeprowadzeniu dwóch operacji.
W pierwszym etapie następuje umorzenie kapitału akcyjnego i innych instrumentów kapitało52

Szerzej na ten temat w: O. Szczepańska, P. Sotomska-Krzysztofik, Kryzysy finansowe w krajach skandynawskich, Materiały i
Studia, Zeszyt nr 216, Narodowy Bank Polski, 2007.
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wych w celu pokrycia strat. Jeśli to nie wystarcza na odzyskanie przez bank stabilnej sytuacji, w
drugim etapie określone zobowiązania banku podlegają konwersji na kapitał, który także może
być wykorzystany do pokrycia strat lub do dokapitalizowania banku w celu osiągnięcia wymogów regulacyjnych.
W ramach pierwszego etapu następuje całkowite umorzenie instrumentów kapitałowych,
przy czym powinna być zachowana następująca hierarchia:


w pierwszej kolejności umarza się kapitał akcyjny (Common Equity Tier 1, CET1), i jeśli nie
wystarczył on na pokrycie strat, to



w drugiej kolejności umarza się inne instrumenty kapitałowe wchodzące w skład dodatkowego kapitału pierwszej kategorii (Additional Tier I) oraz kapitału drugiej kategorii (Tier II).
Akcjonariuszom oraz posiadaczom pozostałych instrumentów kapitałowych nie przysługują

żadne roszczenia związane z umorzonymi instrumentami. Mogą oni jednak, jak wspomniano
wyżej, na drodze sądowej dochodzić swoich praw do odszkodowania, ale muszą dowieść, że ich
straty poniesione w efekcie procesu resolution są wyższe aniżeli byłyby w normalnej procedurze
upadłościowej.
W ramach drugiego etapu następuje konwersja zobowiązań banku objętego resolution na
kapitał. Istotnym zagadnieniem jest określenie, jakie zobowiązania banku mogą podlegać konwersji na kapitał. Uznaje się, że część zobowiązań powinna być wykluczona ze stosowania tego
narzędzia.
Pasywa podlegające wyłączeniom spod narzędzia bail-in wg Dyrektywy BRR
Dyrektywa BRR wskazuje się, że wyłączenia powinny obejmować:
 depozyty gwarantowane,
 zobowiązania zabezpieczone,
 zobowiązania wobec innych instytucji finansowych o pierwotnym terminie wymagalności
krótszym niż 7 dni,
 zobowiązania, których rezydualny termin zapadalności względem izb rozliczeniowych lub
ich uczestników wynosi mniej niż 7 dni,
 zobowiązania, które powstały w wyniku utrzymywania przez bank aktywów lub środków
pieniężnych klientów, lub w wyniku stosunku powierniczego pomiędzy bankiem (powiernikiem) a innym podmiotem (beneficjentem),
 zobowiązania wobec wierzycieli komercyjnych lub handlowych wynikające z dostawy dla
banku towarów i świadczenia na rzecz banku usług, które mają zasadnicze znaczenie dla
prowadzenia przez niego bieżącej działalności,
 zobowiązania wobec pracowników,
 zobowiązania wobec urzędów podatkowych i instytucji zabezpieczenia społecznego,
 zobowiązania wobec systemów gwarantowania depozytów wynikające z należnych skła-

dek.
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Szczególnie istotne znaczenie dla stabilności finansowej ma wyłączenie spod możliwości
konwersji depozytów, które podlegają gwarancjom. W przypadku krajów UE dotyczy to depozytów objętych ochroną zgodnie z dyrektywą UE53, czyli m.in. depozytów gospodarstw domowych do równowartości 100 tys. EUR. Zachowanie tej ochrony jest niezbędne dla utrzymania
zaufania deponentów oraz zapobieżenia potencjalnym runom na bank w warunkach niestabilnej
sytuacji na rynkach. Negatywne skutki zakwestionowania zasady bezwzględnej ochrony deponentów można było zaobserwować na przykładzie rozwiązywania kryzysu bankowego na Cyprze w 2013 r. (patrz Ramka 4)
Ramka 4. Próba użycia instrumentu bail-in w stosunku do depozytów bankowych
na Cyprze
Geneza kryzysu
Przed kryzysem, sektor bankowy na Cyprze należał do jednego z największych w UE pod
względem jego wielkości w relacji do rozmiarów gospodarki tego kraju - wartość aktywów
sektora finansowego ponad siedmiokrotnie przekraczała PKB Cypru.
Banki cypryjskie finansowały się głównie depozytami, w tym w szczególności depozytami
nierezydentów. Od 30. do 50 . procent stanowiły środki rosyjskich banków i osób fizycznych
oraz firm54. Głównym powodem kłopotów finansowych banków cypryjskich były straty na
inwestycjach w greckie skarbowe papiery wartościowe, poniesione w związku z restrukturyzacją zobowiązań Grecji oraz spadek oceny ratingowej cypryjskich skarbowych papierów wartościowych.
Ogromne rozmiary sektora bankowego na Cyprze w relacji do PKB tego kraju sprawiły, że
w sytuacji kryzysu rząd nie był w stanie samodzielnie sfinansować pomocy dla banków, podobnie jak to miało miejsce w przypadku Irlandii. Negocjacje Cypru w sprawie pomocy z Unii
Europejskiej trwały od połowy 2012 r. W marcu 2013 r. okazało się, że istnieje bezpośrednie
zagrożenie upadku największych cypryjskich banków - Bank of Cyprus i Laiki Bank, w związku z czym rząd Cypru pilnie potrzebował zewnętrznej pomocy finansowej.
Pierwotny plan ratunkowy dla Cypru – bail-in depozytów poniżej 100 tys. euro.
Ogłoszony w dniu 16 marca 2013 r. plan ratunkowy zakładał, że jednym z warunków
udzielenia pomocy Cyprowi miało być obciążenie deponentów jednorazową opłatą. W przypadku depozytów do 100 tys. EUR było to 6,75 proc., a powyżej 100 tys. EUR 9,9 proc. Zaangażowanie tej kategorii depozytów pozwalałoby de facto na względne ograniczenie strat deponentów, którzy posiadali środki przewyższające ten limit. Opłata miała być nałożona zarówno
na Cypryjczyków, jak i na cudzoziemców mających konta w cypryjskich bankach. Rekompensatą, jaką otrzymać mieli deponenci były akcje banków, w których utrzymywali oni swoje
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów.
54 Źródło: Moodys.
53
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środki. Ekonomicznie oznaczało to bail-in depozytów, choć prawnie nie było to tak określane.
W reakcji na tę informację deponenci chcieli masowo wypłacać środki z banków. Dlatego, władze na Cyprze zdecydowały o czasowym zamknięciu banków i nałożyły limity na dzienne
wypłaty z bankomatów.
Ta bezprecedensowa decyzja wzbudziła ogromne kontrowersje wśród uczestników rynku,
szczególnie wobec faktu obowiązywania w UE dyrektywy, która chroni depozyty detaliczne
do równowartości 100 tys. EUR. Ponadto, w przypadku wcześniej wprowadzonych programów dla Irlandii, Portugalii, czy też Hiszpanii współfinansowanie przez deponentów kosztów
pomocy nie było nawet rozpatrywane. W tym kontekście rozgorzała debata na temat tego, czy
zasady programu pomocowego dla Cypru mogą być powtórzone w przypadku innych krajów.
Szczególne obawy dotyczyły Hiszpanii, która od niedawna korzystała z pomocy UE w związku z kryzysem w sektorze bankowym. W efekcie, decyzja w stosunku do Cypru miała negatywny wpływ nie tylko na sytuację w tym kraju, ale również zachwiała zaufanie deponentów
do banków w państwach korzystających z pomocy UE-MFW.
Finalny program pomocy dla Cypru zaakceptowany 25 marca 2013 r.
Od chwili ogłoszenia pierwotnych założeń programu pomocowego dla Cypru rozgorzała
krytyka jego założeń i dyskusja nad dopuszczalnością obciążania kosztami deponentów, których środki chronione są dyrektywą. Ostatecznie program pomocowy został odrzucony przez
cypryjski parlament. W zamian przyjęto (22 marca 2013 r.) ustawę o restrukturyzacji banków
cypryjskich, na mocy której możliwy stał się podział banku, transfer aktywów i utworzenie
banku pomostowego. Kolejna, szczególna ustawa pozwala rządowi na okresowe wprowadzenie kontroli przepływów kapitałowych.
W dniu 25 marca 2013 r. uzgodnione zostały z Trojką nowe warunki programu pomocowego dla Cypru:


Cypr otrzymał pomoc finansową o wartości 10 mld EUR na dokapitalizowanie sektora
bankowego,



depozyty do równowartości 100 tys. EUR zostały całkowicie wyłączone z partycypacji w
kosztach programu pomocowego,



redukcją zostały objęte depozyty niegwarantowane, czyli powyżej 100 tys. EUR,



Laiki Bank został zlikwidowany – udziały w nim zostały spisane w straty, depozyty do
100 tys. EUR przetransferowane do Bank of Cyprus, a właściciele depozytów powyżej 100
tys. EUR partycypowali w stratach w proporcji, która miała być oszacowana w trakcie
procesu (przewidywano, że będzie to ok. 40% ich wartości),



Bank of Cyprus – został zrestrukturyzowany – przetransferowano do niego zdrowe aktywa oraz depozyty poniżej 100 tys. euro z banku Laiki.
W dniu 28 marca 2013 r. nastąpiło otwarcie cypryjskich banków. Jednocześnie wprowa-

dzono restrykcje kapitałowe dotyczące transferu środków pieniężnych za granicę, aby zapobiec odpływowi depozytów. Cypryjski bank centralny oświadczył, że decyzja ta została podjęta w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania całego systemu bankowego.
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Wnioski
Kryzys na Cyprze stanowił trudny, ale bardzo pouczający poligon doświadczalny w zakresie użycia instrumentu bail-in. Okazało się, że obciążanie stratami depozytów, które objęte
są – z tytułu innego prawa – gwarancjami może podważyć zaufanie deponentów, a tym samym spowodować poważne negatywne konsekwencje dla stabilności finansowej. Wyzwaniem
może być też bail-in depozytów powyżej kwoty gwarantowanej. Aby przeprowadzić tę operację Cypr musiał wprowadzić restrykcje na wypłaty depozytów oraz na przepływy kapitału – z
uwagi na możliwość transferu środków za granicę.
Po doświadczeniach cypryjskich prace nad projektem dyrektywy poszły w kierunku zdecydowanego wyłączenia spod zakresu bail-in depozytów gwarantowanych, natomiast depozyty osób fizycznych, mikro, małych i średnich przedsiębiorstw powyżej 100 tys. EUR również
otrzymały status uprzywilejowany, ale znajdują się niżej w hierarchii niż depozyty gwarantowane. Ponadto, krajowe organy resolution uzyskały prawo do dyskrecjonalnego wykluczenia
częściowo lub w całości wybranych typów zobowiązań. Jednym z warunków takiego wyłączenia jest minimalizacja ryzyka zarażania, w szczególności w zakresie depozytów osób fizycznych oraz średnich i małych przedsiębiorstw.
Wprowadzenie jednak zbyt szerokiego katalogu zobowiązań wyłączonych spod bail-in stwarza ryzyko, że instrument ten nie będzie mógł zostać skutecznie zastosowany. Stąd konieczne jest
zapewnienie odpowiedniej zdolności banku do absorbcji strat poprzez utrzymywanie wymaganego poziomu kwalifikowanych zobowiązań podlegających konwersacji. Na poziomie globalnym w ramach FSB trwają prace nad ustanowieniem odpowiedniego wymogu, który miałby być
stosowany wobec systemowych banków, tzw. TLAC (ang. Total Loss Absorbing Capacity). W Unii
Europejskiej Dyrektywa BRR wprowadza tzw. minimalny wymóg funduszy własnych i kwalifikowanych zobowiązań55 (ang. minimum requirement for own funds and eligible liabilities, MREL).
Koncepcja MREL wg Dyrektywy BRR
Zgodnie z Dyrektywą banki muszą utrzymywać pewien minimalny poziom funduszy własnych oraz zobowiązań kwalifikowanych (MREL) w celu zapewnienia, iż możliwe będzie wykorzystanie narzędzia bail-in. Wymóg ten jest obliczany jako stosunek sumy funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych do łącznej wartości zobowiązań i funduszy własnych
banku.
Choć pierwotnie chciano wprowadzić zharmonizowany poziom MREL dla wszystkich banków europejskich, to jednak ostatecznie wymóg ten będzie ustalany przez krajowe organy resolution indywidualnie dla każdego banku przy uwzględnieniu jego profilu ryzyka, struktury
55

Zobowiązania kwalifikowane (ang. eligible liabilities) to zobowiązania, które zgodnie z Dyrektywą BRR nie będą wykluczone
spod narzędzia bail-in.
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finansowania i rodzaju prowadzonej działalności. Dyrektywa BRR przewiduje, że do końca
października 2016 r. EBA przedłoży KE sprawozdanie, w którym zostanie opisany sposób
wprowadzenia obowiązujących w zakresie MREL przepisów dyrektywy do prawa krajowego.
W szczególności konieczne będzie zidentyfikowanie czy pojawiły się rozbieżności w poziomach wymogu ustalanych w poszczególnych państwach członkowskich dla porównywalnych
instytucji. W raporcie tym EBA ma także opisać modele biznesowe i profile ryzyka banków
europejskich. Na tej podstawie KE zaproponuje ewentualne modyfikacje regulacji, tzn. wprowadzenie zharmonizowanego poziomu MREL lub kilku poziomów dla różnych typów instytucji, uwzględniając istniejące modele biznesowe.
Dokonując konwersji zobowiązań na kapitał organ odpowiedzialny za przeprowadzenie
procesu resolution powinien także ustalić współczynnik konwersji wskazujący na ile akcji zwykłych /udziałów zostanie przekonwertowana dana wierzytelność. Zgodnie z Dyrektywą BRR
różne współczynniki konwersji będą mogły być ustalane dla różnych kategorii zobowiązań.
Niemniej jednak, należy stosować hierarchię zgodną z wyznaczoną w przepisach prawa upadłościowego. Ogólną zasadą powinno być, iż współczynnik konwersji odnoszący się do zobowiązań
uprzywilejowanych (ang. senior liabilities) jest wyższy niż współczynnik konwersji stosowany
wobec zobowiązań podporządkowanych (ang. subordinated liabilities).
Ze względu na bardzo nieliczne doświadczenia w zakresie wykorzystania narzędzia bail-in
postuluje się jego stopniowe wprowadzanie. Zgodnie z Dyrektywą BBR instrument ten będzie
obowiązkowo stosowany od 2016 r.
Do pozytywnych efektów wykorzystania bail-in’u należy zaliczyć podwyższenie kapitałów, pokrycie strat, eliminację lub ograniczenie kosztów pomocy publicznej i zwiększenie
dyscypliny rynkowej. Instrument ten niesie ze sobą także pewne potencjalne ryzyka. Po pierwsze, wprowadzenie nowych regulacji może powodować potrzebę emisji nowych, podlegających
konwersji instrumentów dłużnych przez banki finansujące się dotychczas głównie poprzez depozyty. Utworzenie rynku na tego typu instrumenty w krótkim okresie będzie stanowić istotne
wyzwanie, szczególnie dla słabiej rozwiniętych systemów finansowych oraz instytucji o niższym
ratingu. Po drugie, duża skala zaangażowania instrumentów dłużnych emitowanych przez bank
w bail-in może wywołać negatywne skutki dla ich posiadaczy. W konsekwencji może to wpłynąć
na ich kondycję finansową oraz istotnie ograniczyć ich skłonność do dalszego finansowania
banków. Po trzecie, wymóg utrzymywania przez banki określonej puli zobowiązań mogących
ulec konwersji na akcje spowoduje także wzrost kosztów finansowania się banków. Po czwarte,
ponieważ jest to instrument mocno ingerujący w prawa wierzycieli trzeba również liczyć się z
tym, że decyzja organu resolution o konwersji zobowiązań może mieć natychmiastowy negatywny wpływ na cały rynek danej kategorii dłużnych papierów wartościowych.
Szczególne reperkusje rynkowe mogą wystąpić w warunkach kryzysu systemowego. Kryzys
banku SNS Reaal w Holandii stanowi dobry przykład tego, że organ odpowiedzialny za resolution
zdawał sobie sprawę z możliwych negatywnych skutków systemowych (ograniczenie dostępu
do rynku obligacji bankowych i wzrost kosztów emisji takiego długu dla banków holenderskich)
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i nie zdecydował się na zastosowanie narzędzia bail-in wobec obligacji zwykłych wyemitowanych przez bank SNS Reaal (patrz Ramka 5). Jednym z powodów była obawa, iż decyzja o bail-in
obligacji zwykłych spowodowałaby panikę na rynku tego instrumentu, który jest głównym źródłem finansowania się holenderskich banków.
Ramka 5. Doświadczenia z wykorzystaniem bail-in w przypadku banku SNS Reaal
SNS Reaal był czwartym co do wielkości bankiem w Holandii. Problemy tego banku zostały zidentyfikowane jeszcze w 2010 r. w ramach stress testów przeprowadzonych przez Bank
Holandii. Źródłem kłopotów okazał się portfel kredytów finansujących sektor nieruchomości
(kredyty hipoteczne), szczególnie w Hiszpanii. Nadzór wyznaczył bankowi czas na poprawę
sytuacji kapitałowej. Ostateczny termin na rozwiązanie problemu został wyznaczony przez
regulatora na 31 stycznia 2013 r., godz. 18:00. Poszukiwania rozwiązania problemu w sektorze
prywatnym zakończyły się niepowodzeniem. Trzy duże banki holenderskie: Rabobank, ING i
ABN Amro planowały utworzyć instytucję pełniącą rolę swoistego „bad banku”, do którego
przetransferowane mogłyby być nieregularne kredyty hipoteczne z SNS Reaal. Taka operacja
pomogłaby oczyścić bilans SNS Reaal ze złych aktywów. Jednak Komisja Europejska zablokowała tę operację z uwagi na to, że ING i ABN Amro już korzystają z pomocy publicznej i
dlatego nie mogą się angażować w działania pomocowe wobec innych podmiotów.
Ponieważ SNS Reaal nie przedstawił wiarygodnego programu naprawczego w terminie
wyznaczonym przez Bank Holandii władze nadzorcze zmuszone były interweniować. Upadłość banku nie wchodziła w rachubę, ponieważ bank oceniony był jako systemowo ważny.
Minister Finansów po zasięgnięciu opinii banku centralnego ogłosił nacjonalizację banku, uzasadniając tę decyzję poważnymi obawami o negatywne reperkusje upadłości banku dla całego
systemu finansowego i gospodarki realnej. Rząd wydał 2,2 mld EUR w formie bezpośredniego
dokapitalizowania banku. Ponadto plan zakładał pożyczkę na kwotę 1,1 mld EUR i 5 mld EUR
gwarancji. W efekcie, SNS Reaal mógł bez żadnej przerwy funkcjonować, a deponenci nie odczuli żadnej zmiany.
Jednak wykorzystując zapisy ustawy Intervention Act rząd wprowadził mechanizmy powodujące, że sektor prywatny współuczestniczył w kosztach. Wszyscy akcjonariusze zostali
wywłaszczeni i kapitał akcyjny spisany w straty. Dodatkowo rząd zdecydował o spisaniu w
straty również długu podporządkowanego (ang. subordinated debt). Decyzja ta oszczędziła rządowi 1 mld EUR kosztów przejęcia banku. Dotychczasowy zarząd banku został odwołany, a
na jego miejsce powołano nowy skład zarządu. Wypłaty wszelkich premii i nagród dla kadry
kierowniczej banku zostały wstrzymane i zapowiedziano redukcję płac. Jednocześnie rząd
zaplanował, że koszty poniesione z budżetu państwa na ratowanie SNS Reaal zostaną częściowo odzyskane poprzez nałożenie na sektor bankowy specjalnej opłaty w kwocie 1 mld EUR.
Opata ta ma zostać wniesiona jednorazowo przez banki w 2014 r. Każdy bank ma dokonać
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wpłaty proporcjonalnie do udziału w ogólnej wartości gwarantowanych depozytów w Holandii.
Obserwując sposób rozwiązania kryzysu w banku SNS Reaal, rynki finansowe szczególnie
komentowały fakt, iż rząd nie zdecydował się na redukcję wartości obligacji zwykłych (ang.
senior debt) i konwersję ich na kapitał, mimo, że Intervention Act dawał takie możliwości. Instrument, który pozwala na ograniczenie kosztów ratowania banku ze środków podatników
poprzez obarczenie tymi kosztami nieubezpieczonych wierzycieli nie został użyty. Decyzja
taka została podjęta po uprzednim zapoznaniu się przez rząd z opinią Banku Holandii. W opinii tej uznano, że systemowe reperkusje takiej decyzji byłyby bardzo niekorzystne dla pozostałych banków holenderskich i europejskich. Rynek długu bankowego w UE – wciąż jeszcze będący pod wpływem kryzysu - zareagowałby natychmiastowo w postaci zwiększenia kosztów
finansowania i ograniczenia płynności, w szczególności wobec instytucji holenderskich, ale nie
tylko. Ponadto, Bank Holandii w swojej opinii kierował się potrzebą zachowania stabilności
prawnej kontraktów. Oceniono, że właściciele obligacji podporządkowanych byli świadomi
tego, że mogą ponieść straty. Tymczasem posiadacze obligacji zwykłych w momencie inwestowania nie musieli brać pod uwagę możliwości konwersji ich należności na kapitał banku.
Doświadczenia związane z rozwiązaniem kryzysu w banku SNS Reaal wskazują, że instrument bail-in niesie ze sobą ryzyka systemowe i jego użycie nie gwarantuje sukcesu. Umorzenie instrumentów dłużnych, których kontrakty nie zawierają odpowiednich klauzul może
generować poważne reperkusje dla rynku długu bankowego. Są one szczególnie niebezpieczne
w sytuacji, gdy rynek ten jest niestabilny.
Na zakończenie warto zwrócić uwagę na różnicę pomiędzy instrumentem bail-in w ujęciu
regulacyjnym a kontraktowym. Pierwszy z nich dotyczy użycia tej metody w odniesieniu do
określonych wierzytelności w sytuacji, gdy uruchomiona zostaje procedura resolution. Do decyzji
organu resolution należy wskazanie, ile i które zobowiązania banku podlegają konwersji na kapitał. W tym przypadku, inwestorzy nie mogą z góry przewidzieć, że nabyty przez nich papier
dłużny może stać się papierem udziałowym lub może być spisany na straty w momencie, gdy
organ resolution zdecyduje o restrukturyzacji lub uporządkowanej likwidacji banku.
Ujęcie kontraktowe dotyczy obligacji warunkowych zamiennych na akcje (ang. contingent
convertibles, CoCos). Nabywcy tych obligacji mają zapisane w warunkach emisji zasady konwersji
na akcje i ten czynnik ryzyka mogą zdyskontować w cenie obligacji danego banku. Konwersja
obligacji warunkowych zamiennych na akcje następuje automatycznie, gdy określony wskaźnik
kapitałowy spada poniżej zdefiniowanego w kontrakcie progu. W ten sposób wzrasta poziom
kapitałów pierwszej kategorii Tier I, jednocześnie ograniczając konieczność emisji kapitału. CoCos poddawane są konwersji na wczesnym etapie problemu, zanim wskaźnik wypłacalności
banku zbliży się do regulacyjnego minimum.
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Ramka 6. Regulacje związane z CoCos w Szwajcarii
Przykładem kraju, który wprowadził wymóg utrzymywania przez banki CoCos jest Szwajcaria, dla której problem banków zbyt dużych, aby upaść jest wyjątkowo istotny. Łączna suma
bilansowa dwóch banków zidentyfikowanych jako systemowo ważne, tj. UBS i Credit Suisse,
stanowi pięciokrotność szwajcarskiego PKB, a ich wspólny udział w krajowym rynku depozytowo-kredytowym przekracza 30%56. Bazując na rekomendacjach przedstawionych w 2010 r.
przez specjalnie powołaną Komisję Ekspertów57 Szwajcaria wprowadziła dodatkowe wymogi
kapitałowe dla największych banków, zakładające wykorzystanie właśnie obligacji warunkowych zamiennych na akcje, tzw. CoCos.
Całkowity wymóg kapitałowy podniesiono do 19% aktywów ważonych ryzykiem, z czego
przynajmniej 10% musi stanowić CET1, a maksymalnie 9% CoCos. Wyróżniono przy tym dwie
kategorie CoCos58:


tzw. high-trigger CoCos, których konwersja następuje, gdy wskaźnik CET1 osiąga poziom
7%; stanowią one maksymalnie 3% bufora ochronnego absorbującego straty;



tzw. low-trigger CoCos, których konwersja następuje, gdy wskaźnik CET1 osiąga poziom
5%; składają się one w całości na tzw. progresywny składnik kapitałowy (ang. progressive capital component).

Składnik

Minimalny wymóg kapitałowy

Bufor ochronny

 8% całkowity wymóg kapitałowy
 6% Tier I
 4,5 % CET1
W wysokości 8,5% zbudowany z:
 CET1 - min. 5,5%
 CoCos - max. 3%
(konwersja, gdy CET1 osiąga 7%)

Składnik progresywny

W wysokości 6% w całości zbudowany z CoCos
(konwersja, gdy CET1 osiąga 5% )

Łącznie

19% całkowity wymóg kapitałowy, z czego:
 min. 10% CET1
 max. 9% CoCos

Źródło: Final report of the commission of Experts for limiting the economic risks posed by large
companies, str.59.
Biorąc pod uwagę, iż zgodnie z wymogami Bazylei III minimalny poziom wskaźnika CET1
56

Final report of the Commission of Experts for limiting the economic risks posed by large companies, 30 September 2010.
Komisja Ekspertów była złożona z przedstawicieli instytucji państwowych (m.in. Narodowego Banku Szwajcarii - SNB, organu nadzoru - Swiss Financial Market Supervisory Authority, FINMA), reprezentantów środowiska akademickiego, jak również
sektora prywatnego.
58 Swiss Financial Market Supervisory Authority, Addressing “The too big to fail”, The Swiss SIFI Policy, 23 June 2011, s. 11-12.
57
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wynosi 4,5%, konwersja high-trigger CoCos następuje, gdy wciąż istnieje duży dystans do owego
minimum regulacyjnego, dzięki czemu następuje stabilizacja sytuacji banku na wczesnym etapie. Natomiast do konwersji low-trigger CoCos dochodzi, gdy wskaźnik ten jest minimalnie
wyższy od wymogu, tuż przed rozpoczęciem procesu resolution.
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3. Organizacja i finansowanie procesu resolution
3.1

Uruchomienie procesu resolution

…not too early, not too late. It is obviously important to get that trigger right.
P. Tucker, Deputy Governor, Bank of England59

Decyzja o wszczęciu procedury resolution wobec banku jest najbardziej brzemienna w skutkach w całym procesie, ponieważ ma ona nieodwracalny wpływ na interesariuszy banku i resztę
systemu finansowego. Ważny jest moment uruchomienia procedury i przesłanki (ang. triggers),
jakimi kierują się decydenci. Odpowiednio wczesna interwencja zwiększa szanse na zachowanie wartości aktywów i dzięki temu zminimalizowanie kosztów procesu, w tym również dla
wierzycieli. Kreuje ona jednak większe wyzwania dla decydentów z uwagi na ryzyka prawne z
tym związane. Akcjonariusze mogą być bardziej skłonni do zaskarżania w sądzie decyzji, jeśli
została ona podjęta zanim bank stanie się formalnie niewypłacalny. Z kolei podjęcie działań zbyt
późno obarczone jest mniejszym ryzykiem prawnym, gdyż nie ma wątpliwości, co do tego, że
bank jest niewypłacalny. Jednak znacznie zmniejsza to szanse na skuteczne odzyskanie wartości
instytucji i jej uporządkowaną restrukturyzację bądź likwidację bez angażowania środków publicznych i negatywnych efektów zewnętrznych dla reszty systemu finansowego.
Ogólnie przyjmuje się, że procedura resolution powinna być aktywowana, gdy bank stoi
na progu upadłości lub jest realnie zagrożony upadłością (ang. is failing or likely to fail). Jest to
jednak pojęcie nieprecyzyjne i konieczne jest wskazanie przesłanek, na podstawie których
stwierdza się, że bank znajduje się właśnie w takiej sytuacji. W tym celu można rozróżnić dwa
podejścia wykorzystujące przesłanki dwojakiego rodzaju:
1. kryteria jakościowe (inaczej „miękkie”)
2. kryteria ilościowe (inaczej „twarde”)60.

59
60

P. Tucker, Resolution: a progress report, …op. cit.
Technical details of a possible EU framework for bank recovery and resolution, DG Internal Market and Services, European Commission, 2011.
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Ramka 7. Kryteria ilościowe stosowane przez nadzorców w USA
Regulatorzy USA opracowali przejrzysty katalog działań nadzorczych podejmowanych w
zależności od sytuacji kapitałowej banków na etapie wczesnej interwencji.
W nadzorczym systemie USA funkcjonują następujące kategorie oceny sytuacji wypłacalności banków w odniesieniu do ich współczynnika wypłacalności:


współczynnik o wartości co najmniej 10% - bank dobrze dokapitalizowany,



współczynnik o wartości co najmniej 8% - bank odpowiednio dokapitalizowany,



współczynnik niższy niż 8% - bank niedokapitalizowany,



współczynnik niższy niż 6% - bank znacząco niedokapitalizowany,



współczynnik niższy niż 2% - bank krytycznie niedokapitalizowany.
Przy zagrożeniu obniżenia kategorii banku z odpowiednio dokapitalizowanego do nie-

dokapitalizowanego bank nie może dokonywać wypłaty dywidendy, nagród i premii dla managerów.
Gdy bank zostaje zaklasyfikowany jako niedokapitalizowany (ang. undercapitalized), nadzorca kieruje do niego ostrzeżenie - bank musi w ciągu 45 dni opracować plan odbudowy bazy
kapitałowej. Ponadto nadzorca może podjąć szereg działań w sytuacji dalszego pogorszenia
się sytuacji kapitałowej banku, np. zmienić jego kierownictwo.
Gdy bank staje się znacząco niedokapitalizowany musi przyjąć plan działań naprawczych, a nadzorca wyznacza termin (do 90 dni) na jego dokapitalizowanie.
Dla banków krytycznie niedokapitalizowanych lub tych, które nie zrealizują nałożonego
planu działań naprawczych, nadzorca może zamknąć instytucję - rozpoczyna się proces resolution, mający na celu doprowadzenie do szybkiego przejęcia banku.

W ramach tzw. warunków jakościowych, czyli „miękkich” ocena sytuacji banku następuje w
wyniku dyskrecjonalnej decyzji organu odpowiedzialnego za uruchomienie procesu – jest nim
zazwyczaj organ nadzoru lub organ resolution. Nie jest on zobligowany konkretnymi ilościowymi
wskaźnikami ostrożnościowymi.
Ocena spełnienia przesłanki „failing or likely to fail” wg Dyrektywy BRR
Zgodnie z Dyrektywą BRR oceny czy bank jest na „progu upadłości lub jest poważnie zagrożony upadłością” dokonuje właściwy organ nadzoru po konsultacjach z organem ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Państwa członkowskie mogą ustanowić, że oprócz
właściwego organu również organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji po konsultacjach z właściwym organem może stwierdzić, że instytucja jest na progu upadłości lub że
jest zagrożona upadłością, jeżeli organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji na
mocy prawa krajowego dysponują odpowiednimi narzędziami umożliwiającymi dokonanie
takiego stwierdzenia, w szczególności właściwym dostępem do odpowiednich informacji.
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Właściwy organ udziela organowi ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji wszelkich
istotnych informacji, jakich ten ostatni organ zażąda w celu przeprowadzenia swojej oceny
bez zbędnej zwłoki.
Niepewność może kreować sformułowanie „jest poważnie zagrożony upadłością” (ang. likely to
fail), co może powodować, iż decyzja o rozpoczęciu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji
banków może być podejmowana wobec banków znajdujących się de facto w różnych sytuacjach
finansowych. W szczególności, ze względu na zdefiniowane cele procesu resolution, tj. utrzymanie stabilności finansowej, zapewnienie ciągłości krytycznych funkcji banku, ochrona deponentów i ograniczenie do minimum kosztów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, decyzja
musi być w znacznym stopniu uznaniowa.
Dyskrecjonalność można ograniczyć poprzez wprowadzenie elementów doprecyzowujących, tzw. ilościowych, czyli „twardych” warunków bazujących na określonych wskaźnikach
liczbowych. W przypadku, gdy dany wskaźnik spadnie poniżej (lub wzrośnie powyżej) zdefiniowanego progu automatycznie następowałaby aktywacja resolution. Przykładem takiego
wskaźnika może być np. poziom kapitałów pierwszej kategorii (Common Equity Tier 1) poniżej
określonego minimum. Choć ilościowe wskaźniki charakteryzują się większą przejrzystością to
jednak wiążą one ręce decydentom, gdyż nawet jeśli wiedzą oni, że bank jest zagrożony upadłością w najbliższej przyszłości to nie mogą podjąć decyzji o resolution dopóki wskaźniki bilansowe
nie osiągną określonych poziomów. Pewnym problemem związanym ze stosowaniem podejścia
ilościowego jest fakt, iż wskaźniki ukazują obraz historyczny nie uwzględniając dynamiki procesów zachodzących w banku. Oprócz tego trudno wyróżnić jeden wskaźnik, który wiarygodnie
informowałby o sytuacji banku lub zbliżających się problemach61. Wystarczy przypomnieć, że w
czasie ostatniego kryzysu finansowego wskaźniki kapitałowe wielu banków były znacznie powyżej wymaganego minimum, a mimo to problemy płynnościowe sprawiły, że stanęły one na
progu upadłości62. Nasuwa to wniosek, by wskaźniki interpretować z ostrożnością i dopuścić
dyskrecjonalność nadzorcy .
Przesłanki uruchomienia procesu resolution wg Dyrektywy BRR
Zgodnie z Dyrektywą BRR pod pojęciem „failing or likely to fail” rozumie się sytuację, w
której zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:


bank naruszył, lub istnieją obiektywne przesłanki pozwalające stwierdzić, że w najbliższej
European Commission, Impact Assessment, Accompanying the document Proposal for a directive of the European Parliament
and of the Council establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms and
amending Council Directives 77/91/EEC and 82/891/EC, Directives 2001/24/EC, 2002/47/EC, 2004/25/EC, 2005/56/EC,
2007/36/EC and 2011/35/EC and Regulation (EU) No 1093/2010, SWD(2012) 166 final, Commission Staff Working Document,
2012, s. 38-40.
62 W momencie, gdy bank Nothern Rock zwracał się do Banku Anglii o nadzwyczajny kredyt płynnościowy to oceniony został
jako bank wypłacalny, podobnie bank Dexia w 2011 r. przeszedł pozytywnie testy Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) i niedługo potem musiał wnioskować o pomoc publiczną.
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przyszłości bank naruszy wymogi dot. zezwolenia na działalność, w tym z powodu poniesienia lub prawdopodobieństwa poniesienia straty, która wyczerpie jego fundusze własne bądź
znaczną ich część,


wartość aktywów banku jest niższa niż wartość jego zobowiązań lub istnieją obiektywne
przesłanki, by stwierdzić, że sytuacja taka zaistnieje w najbliższej przyszłości,



bank jest niezdolny bądź istnieją obiektywne przesłanki, by stwierdzić, że w najbliższej
przyszłości nie będzie zdolny do spłaty swoich zobowiązań w terminie,



wymagane jest nadzwyczajne wsparcie publiczne.
Wskazane powyżej przesłanki uruchomienia procesu resolution dotyczą zatem zarówno
sytuacji kapitałowej, jak i płynnościowej banku.
Nie jest to jednak jedyny warunek uzasadniający uruchomienie procedury resolution. Dyrektywa BRR wskazuje jeszcze na dwie dodatkowe przesłanki, które muszą być spełnione
łącznie z pierwszą, aby uruchomiona mogła być procedura resolution wobec banku. Nie dotyczą one już bezpośrednio kondycji finansowej banku, ale jego wpływu na otoczenie, tj.:



nie ma podstaw by oczekiwać, że jakiekolwiek działania sektora prywatnego bądź działania
nadzorcze, w tym podjęte w ramach wczesnej interwencji, zapobiegną upadłości banku,



działania w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji są konieczne w interesie
publicznym.
Wątpliwości interpretacyjne może budzić ustalenie co rozumie się pod pojęciem interesu
publicznego. W tym przypadku, Dyrektywa BRR określa, że wszczęcie procedury resolution
jest w interesie publicznym, gdy jest to konieczne do osiągnięcia celów resolution oraz gdy
przeprowadzenie likwidacji według standardowej procedury sądowej nie zapewniłoby realizacji tych celów w równym stopniu.

Podsumowując można stwierdzić, że proces restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji jest rozpoczynany ze względu na słabą i pogarszającą się sytuację finansową banku, gdy
jednocześnie brak realnych perspektyw odzyskania przez bank stabilności i zdolności do
kontynuacji działalności w długim okresie (ang. viablity), bez otrzymania pomocy z zewnątrz. Pożądanym rozwiązaniem jest, aby decyzja o uruchomieniu procedury restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji opierała się zarówno na ilościowych wskaźnikach,
jak i jakościowej ocenie nadzorcy. Takie podejście chroni do pewnego stopnia interesy właścicieli i wierzycieli, a jednocześnie daje możliwość nadzorcy reagowania na odpowiednio
wczesnym etapie w celu maksymalizacji wartości aktywów.
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3.2

Organ resolution

A choice must be made between relying on the existing banking authorities
or establishing a new agency to oversee bank restructuring.
IMF63

Aby proces resolution mógł być przeprowadzony w praktyce i rzeczywiście stanowić skuteczną alternatywę dla dotychczasowej polityki ratowania banków przez rządy konieczne jest
stworzenie sprawnego zaplecza instytucjonalnego. W tym celu wyznaczony powinien zostać
organ, który jest odpowiedzialny za przeprowadzenie procesu resolution. Rozwiązania przyjęte w
tym zakresie mogą być bardzo różnorodne, tak jak różnorodny jest kształt sieci bezpieczeństwa
finansowego poszczególnych państw64. W podstawowym ujęciu, sieć bezpieczeństwa finansowego tworzą w szczególności następujące instytucje:


właściwe dla instytucji finansowych ministerstwo (ministerstwo finansów),



bank centralny,



organ nadzoru finansowego,



system gwarantowania depozytów.

Jak w sieci bezpieczeństwa umiejscowić organ odpowiedzialny za przeprowadzenie procesu resolution (ang. resolution authority)?
Literatura przedmiotu i praktyka nie wskazują wzorcowego modelu instytucjonalnej organizacji procesu resolution. Organem odpowiedzialnym za przeprowadzenie procesu resolution może
być:


odrębna instytucja, powołana specjalnie dla realizacji tego celu, lub



jedna z już funkcjonujących instytucji sieci bezpieczeństwa, np.: organ nadzoru, bank centralny, instytucja gwarantowania depozytów.



Wybór konkretnego rozwiązania może zależeć od następujących czynników:



dotychczasowych doświadczeń i roli poszczególnych instytucji safety net w zarządzaniu
kryzysem bankowym;



zasobów kadrowych i gotowości do przyjęcia nowych funkcji z zakresu resolution;



dotychczasowych rozwiązań w zakresie instytucjonalnego kształtu sieci bezpieczeństwa finansowego kraju;

An Overview of the Legal, Institutional, and Regulatory Framework for Bank Insolvency, IMF and the World Bank Paper, April 2009,
s.11.
64 Szerzej: O. Szczepańska, P. Sotomska-Krzysztofik, A. Pawlikowski, M. Pawliszyn, Instytucjonalne uwarunkowania stabilności
finansowej… op. cit.
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struktury systemu finansowego (pod względem wielkości banków, własności i podmiotów
dominujących).
Z przeprowadzonej analizy rozwiązań krajowych w zakresie instytucjonalnej organizacji

procesu resolution wynika, iż można wyróżnić trzy modele:
1.

model 1 - funkcję wiodącą w zakresie resolution pełni bank centralny - model ten występuje, w krajach UE w których bank centralny najczęściej pełni także funkcję organu nadzoru;

2.

model 2 - funkcję wiodącą w zakresie resolution pełni fundusz gwarantowania depozytów - model ten jest charakterystyczny dla krajów, w których fundusz gwarantowania depozytów miał już wcześniej szersze kompetencje;

3.

model 3 – funkcję w zakresie resolution są rozproszone pomiędzy kilka instytucji (tzw. model wieloinstytucjonalny), brak wyraźnie dominującej instytucji w procesie resolution.
Z punktu widzenia organizacyjnego, dobrym rozwiązaniem jest, aby od momentu podjęcia

decyzji o uruchomieniu procedury resolution wobec banku za operacyjne przeprowadzenie całego procesu odpowiadała jedna instytucja. Koncentracja narzędzi w jednej instytucji umożliwi
swobodny wybór metody resolution, która jest optymalna w danej sytuacji. Ponadto odpowiedzialność spoczywa na jednej instytucji, co pozwala uniknąć transferu kompetencji od jednej
instytucji do drugiej i w efekcie rozmycia odpowiedzialności.
W niektórych krajach - z uwagi na dotychczasowe doświadczenia oraz instytucjonalne uwarunkowania - nie ma możliwości lub woli politycznej, by wszystkie narzędzia skupione zostały w
jednym miejscu. I tak przykładowo w Danii, Holandii, Belgii uprawnienia z zakresu resolution
(uruchomienie procesu, wybór narzędzia, działania operacyjne, finansowanie) rozdzielone są
pomiędzy kilka instytucji.
W innych krajach UE kompetencje w zakresie resolution powierzono bankowi centralnemu.
Było to uzasadnione tym, że bank centralny dysponował w okresie nasilenia się kryzysu już odpowiednio doświadczoną kadrą i infrastrukturą i dzięki temu mógł szybko podjąć się nowych
funkcji (np. Bank Anglii).
W krajach, gdzie systemy gwarantowania depozytów są zaangażowane w działania naprawcze w sektorze bankowym (systemy typu risk minimizer65) za wskazane uznano wykorzystanie potencjału tych instytucji i rozszerzenie ich kompetencji o instrumenty umożliwiające uporządkowaną likwidację banku (np. USA, Turcja, Malezja). Tym bardziej, że systemy gwarancyjne
w ostateczności są odpowiedzialne za wypłatę środków gwarantowanych w przypadku upadłości banków. Będą one zatem zainteresowane minimalizacją tych wydatków poprzez podejmowanie działań na wcześniejszym etapie zarządzania kryzysowego. Ponadto, wypłata depozytów

65

Wyróżnia się dwa rodzaje funduszy gwarantowania depozytów: fundusze typu paybox oraz fundusze typu risk minimizer.
Fundusze działające w formule paybox mają zakres działań ograniczony jedynie do wypłaty gwarantowanych depozytów,
podczas gdy fundusze działające w formule risk minimizer mogą dodatkowo angażować się w działania pomocowe dla banków problemowych.
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jest jedną z opcji postępowania z bankiem zagrożonym upadłością, czyli jest alternatywą dla
innych narzędzi resolution. W UE ten model nie okazał się powszechny z uwagi na fakt, że w
wielu krajach systemy gwarancyjne miały ograniczone kompetencje (pay-box) oraz nieadekwatne,
do nowych zadań, zasoby kadrowe. Nie byłyby one zatem w stanie szybko rozwinąć swojego
potencjału, tak aby sprostać wyzwaniom związanym w procesem resolution. Jednak, w krajach
poza UE, gdzie systemy gwarancyjne miały ugruntowaną pozycję ich kompetencje były stopniowo rozszerzane o działania z zakresu resolution.
W przypadku banków centralnych i instytucji nadzoru finansowego istotne znacznie ma ryzyko konfliktu pomiędzy dotychczasowymi, podstawowymi zadaniami tych instytucji, a nową
rolą w zakresie resolution. Aby to ryzyko zminimalizować, realizacja zadań związanych z procesem restrukturyzacji banków powinna odbywać się w ramach funkcjonalnie wyodrębnionych
struktur organizacyjnych tych instytucji.
Organ resolution wg Dyrektywy BRR


Każde państwo członkowskie wyznacza jeden lub, wyjątkowo, większą liczbę organów ds.
restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, upoważnionych do stosowania instrumentów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz wykonywania uprawnień w zakresie prowadzenia restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji.



Organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji jest organem administracji publicznej
lub organem, któremu powierzono wykonywanie władztwa administracyjnego.



Organem resolution może być m.in. instytucja nadzorcza, bank centralny, właściwe ministerstwo,
ale pod warunkiem uniknięcia konfliktu interesów pomiędzy funkcjami danego organu (w
szczególności funkcjami nadzoru)66 i funkcjami resolution, w tym pod warunkiem zapewnienia
rozdzielenia funkcji w obrębie właściwych organów.



Organy nadzorczy i resolution należy zobowiązać do ścisłej współpracy w ramach przygotowania, planowania i wykonywania decyzji dotyczących procesu resolution.



Państwa członkowskie zapewniają, by organ resolution posiadał wiedzę specjalistyczną, zasoby,
możliwości operacyjne oraz by był w stanie podejmować działania szybko i elastycznie tak, aby
osiągnąć cele resolution.



Państwo członkowskie może wyznaczyć więcej niż jeden organ do celów resolution. Wówczas
jednak zapewniony być musi wyraźny rozdział funkcji i obowiązków między tymi organami, koordynacja ich działań, a także musi zostać wyznaczony jeden organ kontaktowy do celów współpracy i koordynacji z innymi państwami członkowskimi.

Warto zauważyć, że decyzje z zakresu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków
mogą mieć wpływ na zadania innych instytucji sieci bezpieczeństwa finansowego. Bez względu
66

Konflikt interesów pomiędzy funkcją nadzoru a funkcją resolution może pojawić się w sytuacji, gdy organ nadzoru będzie
wykazywał się nadmierną pobłażliwością wobec banku, starając się nie dopuścić do sytuacji, w której okaże się że bank jest
niewypłacalny. Każdy przypadek kryzysu w banku jest postrzegany jako porażka nadzoru – nawet jeśli wina nie leży po
stronie nadzoru. Dlatego, nadzorca może dawać bankowi zbyt dużo czasu na samodzielną poprawę sytuacji lub poszukiwanie rozwiązań rynkowych. Tymczasem, w interesie organu resolution jest rozpoczęcie procesu resolution wobec banku zagrożonego upadłością jak najwcześniej, aby maksymalizować wartość aktywów banku.
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na to, która instytucja operacyjnie realizowałaby funkcje resolution, proces powinien uwzględniać
potrzebę wymiany informacji i współpracy.

3.3

Uprawnienia organów resolution
Decyzja o wszczęciu procesu resolution oraz zastosowanie narzędzi resolution wymaga przy-

znania organom resolution szerokiego zakresu uprawnień w stosunku do podmiotów podlegających procedurze resolution, zarówno na etapie prewencji, jak i w czasie interwencji. Uprawnienia te polegają na daleko idącej ingerencji w prawa właścicieli i nieubezpieczonych wierzycieli. Jednak, aby procedura resolution mogła być zastosowana to taka ingerencja w ww. prawa jest konieczna. Nie należy zapominać, że ograniczenie praw właścicieli i wierzycieli następuje dopiero wtedy gdy zagrożone jest stabilne funkcjonowanie banku, a zatem dzieje się to
w celu ochrony praw deponentów i pozostałych podatników.
Na etapie prewencji organ resolution powinien mieć zapewnione prawo do:


uzyskiwania od banków informacji niezbędnych do zaplanowania i przeprowadzenia działań w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji – przygotowania tzw. planów resolution,



oceny, czy bank spełnia odpowiednie warunki, aby mogła być wobec niego przeprowadzona
procedura resolution (ang. assessment of resolvability),



egzekwowania od banków - bezpośrednio lub za pośrednictwem organu nadzoru – zmian w
strukturze banku w celu zlikwidowania istotnych barier prawnych lub operacyjnych dla potencjalnego procesu resolution wobec banku.

Uprawnienia organów resolution wg Dyrektywy BRR
1.

W zakresie usunięcia barier do przeprowadzenia procesu resolution – etap planowania

Zgodnie z Dyrektywą BRR w wyniku przeprowadzonej oceny (ang. resolvability assessment)
organy resolution mogą, m.in., podjąć następujące działania wobec banku:


wymagać wprowadzenia zmian w strukturze prawnej bądź operacyjnej instytucji w celu
zmniejszenia jej złożoności,



wymagać, aby bank podpisał odpowiednie umowy wewnątrzgrupowe bądź z podmiotami trzecimi zapewniające utrzymanie funkcji krytycznych,



wymagać, aby bank ograniczył lub zaprzestał określonego rodzaju działalności,



ograniczyć bądź nie dopuścić do rozwinięcia nowych linii biznesowych bądź nowych
produktów finansowych,



wymagać, aby bank pozbył się części aktywów,



wymagać, aby bank ograniczył maksymalną indywidualną i zagregowaną ekspozycję,



nałożyć dodatkowe wymogi informacyjne na bank.
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2.

W odniesieniu do banku już objętego procesem resolution - etap interwencji

Zgodnie z Dyrektywą BRR organ resolution powinien mieć zagwarantowane uprawnienie do:


usunięcia i wymiany kierownictwa wyższego szczebla,



przejęcia kontroli nad bankiem i wykonywania wszystkich praw przyznanych akcjonariuszom (właścicielom) instytucji,



transferu akcji, praw i zobowiązań banku do podmiotu trzeciego,



umorzenia akcji,



ingerencji w prawa wierzycieli poprzez umorzenie instrumentów dłużnych wyemitowanych przez bank i dokonanie konwersji jego zobowiązań na kapitał.
Przejrzyste i stabilne podstawy prawne, gwarantujące organowi resolution uprawnienia do

wykonywania wyżej wymienionych czynności są bardzo ważnym elementem całego procesu
resolution. Pewność prawna jest warunkiem koniecznym dla sprawnego przeprowadzenia restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banku. W przeciwnym razie ryzyka prawne są zbyt
duże i w konsekwencji cały proces może zostać zaburzony, gdy akcjonariusze lub wierzyciele
zaskarżą cały proces w dowolnym jego momencie, ze wszystkimi negatywnymi skutkami dla
stabilności systemu finansowego. Problem ten wyraźnie unaocznił przykład zarządzania kryzysem w banku Fortis67. Stąd też, kluczową zasadą, która powinna znaleźć się w prawie jest nieodwołalność decyzji o wszczęciu procesu resolution. Zaskarżeniu może podlegać tylko kwestia
wyceny aktywów i ewentualnych odszkodowań dla akcjonariuszy lub wierzycieli, natomiast nie
może to wstrzymywać samego procesu resolution.

3.4

Finansowanie procesu resolution

…financial sector should make a fair and substantial contribution towards
paying for any burdens associated with government interventions.
G-20 Toronto Summit Declaration68

Proces resolution, co do zasady, ma być finansowany ze środków sektora prywatnego. Dlatego oprócz reguły, iż w pierwszej kolejności koszty resolution ponoszą właściciele i nieubezpieczeni wierzyciele (według określonej hierarchii wynikającej z prawa upadłościowego), organ resolution powinien również dysponować środkami na uzupełnienie tych funduszy, gdy są one niewystarczające w przypadku kryzysu danego banku.
W związku z tym, że wyklucza się użycie środków publicznych, należy zapewnić finansowanie wydatków związanych z procesem resolution przez podmioty rynkowe podlegające prze67
68

Szerzej nt. problemów z zarządzeniem kryzysem banku Fortis w Ramce 2.
The G-20 Toronto Summit Declaration, June 26 – 27, 2010, http://www.canadainternational.gc.ca/g20/summitsommet/2010/toronto-declaration-toronto.aspx?lang=eng&view=d
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pisom resolution. Sposoby tworzenia takiego mechanizmu mogą być analogiczne do tych budowanych na potrzeby działalności systemów gwarantowania depozytów, a ich rozróżnienie zależy od sposobu zbierania składek69.
Jednym z rozwiązań jest utworzenie specjalnego funduszu, na który banki wnosiłyby regularnie składki na zasadzie ex ante. Zebrane środki tworzyłyby fundusz resolution, który byłby zarządzany przez organ resolution. Fundusz ten może mieć wyznaczony poziom docelowy
(ang. target level), do osiągnięcia którego powinno się dążyć w długim okresie. Stanowi to rodzaj
mobilizacji i punkt odniesienia dla wyznaczania rocznych składek. Jednocześnie wartość zgromadzonych w funduszu środków w relacji do poziomu docelowego odzwierciedla potencjał
funduszu i jego zdolność do realizacji celów resolution. Im ten poziom jest wyższy tym organ
resolution ma większą swobodę działania i wiarygodność. Jednak, należy mieć również na
względzie fakt, że zbyt wysoka wartość funduszu może być nieracjonalna ekonomicznie. Nie
wypracowano jednak jeszcze wzorcowego sposobu wyznaczania docelowego poziomu funduszu, zarówno na potrzeby gwarantowania depozytów jak i resolution.
Wymóg ustanowienia mechanizmów finansowania resolution według Dyrektywy BRR


Każde państwo członkowskie ustanawia swój krajowy mechanizm finansowania procesu
resolution poprzez fundusz. Środki z tego funduszu są kontrolowane i uruchomione
przez organ resolution.



Państwo członkowskie może ustanowić krajowy mechanizm finansowania, którego środki nie są gromadzone w ramach funduszu kontrolowanego przez organ resolution pod
warunkiem, że dane państwo członkowskie bezzwłocznie udostępni organowi resolution
na jego wniosek, środki do realizacji celów resolution.



Mechanizmy finansowania mogą być wykorzystywane przez organ ds. restrukturyzacji i
uporządkowanej likwidacji wyłącznie w zakresie niezbędnym do zapewnienia skutecznego stosowania instrumentów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji.



Państwa członkowskie zapewniają, aby do dnia 31 grudnia 2024 r. ich krajowe mechanizmy finansowania posiadały dostępne środki finansowania (tzw. poziom docelowy) w
wysokości co najmniej 1% kwoty depozytów gwarantowanych wszystkich banków, które
prowadzą działalność na ich terytorium.
Sposób wyznaczania składek może być różny; mogą one być ujednolicone dla wszystkich in-

stytucji lub zróżnicowane według generowanego przez nie ryzyka. Składka liniowa jest prosta w
zrozumieniu i administrowaniu, jednak nie tworzy ona bodźców do ostrożnego zarządzania
bankiem, ponieważ instytucje kreujące mniejsze ryzyko ponoszą takie same koszty, jak instytucje
o wysokim poziomie ryzyka. Istotną kwestią jest także ustalenie podstawy do kalkulacji składek.

69

Szerzej: B. Zdanowicz, Podstawowe dylematy i kryteria wyboru formuły systemu gwarantowania depozytów w świetle teorii i doświadczeń międzynarodowych, Bezpieczny Bank nr 1(34) 2007, Warszawa, 2007 r., s. 39 – 48.
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Mogą być nią na przykład aktywa ważone ryzykiem lub zobowiązania całkowite banku z wyłączeniem funduszy własnych i gwarantowanych depozytów. Dodatkowo składki mogą być stabilne lub zmienne w czasie. Ten drugi sposób może dodatkowo służyć ograniczeniu zjawiska
procykliczności – w okresie dobrej koniunktury i stabilnej sytuacji finansowej banków składka
mogłaby być wyższa, tak by następnie zmniejszyć obciążenia w okresie spowolnienia.
Składka na mechanizm finansowania (fundusz resolution) wg Dyrektywy BRR
Składka na fundusz resolution jest zbierana na zasadzie ex-ante. Podstawą do jej obliczenia są
całkowite zobowiązania banku pomniejszone o jego fundusze własne i depozyty gwarantowane. Podstawa składki będzie mnożona przez współczynnik ryzyka uwzględniający profil ryzyka danego banku.
Różnicowanie składki ze względu na ryzyko można osiągnąć odpowiednio dobierając jej paramenty ryzyka. Dyrektywa BRR przewiduje, że KE w odrębnym akcie prawnym sprecyzuje
sposób obliczania składek uwzględniając profil ryzyka banku biorąc pod uwagę m.in. następujące elementy:


ekspozycję instytucji na ryzyko (w tym jej działalność handlową, pozycje pozabilansowe,
wysokość dźwigni finansowej),



model finansowania (dywersyfikacja źródeł finansowania instytucji),



złożoności struktury organizacyjnej banku,



sytuację finansową banku,



prawdopodobieństwo, że bank zostanie objęty restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją,



stopień, w jakim bank korzystał w przeszłości z nadzwyczajnego publicznego wsparcia
finansowego,



znaczenie banku dla stabilności systemu finansowego i gospodarki danego kraju,



przynależności do instytucjonalnego systemu ochrony (IPS).
Fundusz budowany ze składek płaconych regularnie ex ante wyróżnia się następującymi

cechami:


środki na sfinansowanie wydatków związanych z procesem resolution są na bieżąco w
dyspozycji organu resolution i mogą być szybko użyte. Zwiększa to zaufanie do systemu
poprzez zapewnienie uczestników rynku o dobrym finansowym przygotowaniu organu resolution do przeprowadzenia procesu. Analogicznie do systemów gwarancyjnych, dla otoczenia banku nie wystarczy sama świadomość istnienia systemu ochrony depozytów. Ważne są
zasady działania systemu i sposób jego finansowania, tak by deponenci byli pewni szybkiego
dostępu do środków gwarantowanych. Dla efektywności i przejrzystości procesu resolution
przygotowane ex ante zaplecze finansowe jest równie ważne, ponieważ buduje jego wiarygodność i daje gwarancje, że organ resolution może interweniować zawsze, gdy uzna to za
konieczne nie kierując się swoimi możliwościami finansowymi, a potrzebą sytuacji;
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opłaty wnoszone są przez banki regularnie w czasie „spokoju”, a wykorzystywane w czasie sytuacji kryzysowej. Można uznać to za mechanizm antycykliczny, ponieważ w czasie
kryzysu nie ma potrzeby dodatkowego obciążania banków składkami na taki fundusz. Ponadto sposób kalkulowania składki może uwzględniać etap cyklu koniunkturalnego, powodując, że w okresie prosperity składki są wyższe, a w czasie spowolnienia są obniżane;



wszystkie instytucje partycypują w finansowaniu systemu - nie występuje sytuacja, w której na sfinansowanie działań nie składa się instytucja, która zostaje poddana procesowi resolution (tak jak to ma miejsce w przypadku finansowania ex post);



system ten powinien być do pewnego stopnia samowystarczalny (po odpowiednim okresie
kumulacji środków) i w mniejszym zakresie wymaga awaryjnych źródeł finansowania ze
źródeł publicznych - na przykład w postaci pożyczek z budżetu państwa.
W systemie budowanym za zasadzie ex ante istotne znaczenie ma kwestia wyznaczenia
docelowego poziomu funduszu (ang. target level). Utrzymywanie środków pozwalających na
pokrycie wszystkich kwalifikowanych zobowiązań byłoby działaniem nieefektywnym. Jednocześnie, w praktyce nie wypracowano metody, która pozwalałaby na obliczenie optymalnego
poziomu funduszu, który uznany mógłby być za wystarczający. Dlatego przyjmuje się założenie, że zasoby funduszu powinny wystarczyć na pokrycie potrzeb w razie wystąpienia istotnych problemów w systemie bankowym, ale nie w sytuacji kryzysu systemowego70. Oczywiście
takie założenie nie rozstrzyga o tym jaki ten poziom powinien być, ale przynajmniej sugeruje,
jakimi przesłankami mogą kierować się poszczególne jurysdykcje, uwzględniając specyfikę i
strukturę lokalnych rynków.
Przeciwnicy składek ex ante wskazują przede wszystkim na nieefektywność tego systemu -

banki muszą wcześniej ponosić koszty budowania wspólnego funduszu, który może nigdy nie
zostać użyty. Ponadto, zasady inwestowania środków zakładają priorytet w postaci bezpieczeństwa, co sprawia, że rentowność tych inwestycji nie jest wysoka.
W modelu alternatywnym składki wnoszone są ex post, czyli dopiero po spełnieniu warunku
resolution i zaistnieniu konieczności uruchomienia środków. W tym modelu nie dochodzi do
wcześniejszej kumulacji środków w specjalnym funduszu. Pozostają one niejako „w uśpieniu” i
są wpłacane przez banki na potrzeby przeprowadzenia procesu dopiero, gdy zaistnieje taka konieczność. Wyznaczenie obciążeń banków ex post może być łatwiejsze i bardziej precyzyjne, ponieważ znane są koszty procesu resolution w konkretnym przypadku.
Rozwiązaniem pośrednim może być wykorzystanie mechanizmu, w którym banki mogą
część składki utrzymywać we własnym bilansie w formie inwestycji w papiery wartościowe lub
inne płynne aktywa (ang. payment commitments). Bank nie może korzystać z tych środków, ale
przychody z ich zainwestowania pozostają w banku. Faktyczne przekazanie funduszy na rzecz
organu resolution następuje tylko wówczas, gdy dochodzi do uruchomienia środków na potrzeby
konkretnego przypadku resolution.

70

IADI, Evaluation of Deposit Insurance Fund Sufficiency on the Basis of Risk Analysis, BIS Discussion Paper, Basel, 2007.
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Warto zaznaczyć, że system składek ex post może być nie tylko alternatywą dla składek ex
ante, lecz ich uzupełnieniem. Jeśli środki zgromadzone w funduszu resolution okażą się w praktyce niewystarczające, organ odpowiedzialny za proces może wymagać nałożenia dodatkowej
składki o charakterze ex post. Jest to jednak element, który wzmacnia procykliczność, ponieważ w
czasie kryzysu na banki nakładana jest dodatkowa opłata osłabiająca potencjał finansowy tych
banków, które pozostały na rynku.
Istnieją też inne sposoby uzupełnienia funduszy w sytuacji kryzysowej - analogicznie do
modeli finansowania systemów gwarantowania depozytów, w których uwzględnia się tak zwane
alternatywne źródła finansowania. W przypadku systemów gwarancyjnych mogą nimi być (poza dodatkowymi składkami instytucji członkowskich i pożyczkami z rynku) pożyczki lub dotacje
od rządu oraz uwarunkowany kredyt z banku centralnego.
Skoro jednak proces resolution z założenia powinien wykluczać zaangażowanie pieniędzy
publicznych, to czy powinien dopuszczać takie alternatywne środki finansowe? Na problem ten
wskazuje między innymi dokument Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (ESRB)71, podkreślający konieczność zapewnienia odpowiedniego zaplecza finansowego (ang. backstop) dla
procesu resolution. Założenie minimalizowania kosztów restrukturyzacji i uporządkowanej
likwidacji banków dla podatników nie wyklucza bowiem konieczności użycia środków publicznych w wyjątkowych sytuacjach, kiedy to ewentualne skutki braku takiej reakcji byłyby
szkodliwe dla stabilności finansowej. Nawet relatywnie dobrze skapitalizowany fundusz resolution może nie poradzić sobie finansowo z przeprowadzeniem procesu w dużym banku.
Teoretycznie źródłem awaryjnego finansowania dla funduszu resolution mógłby być kredyt z
banku centralnego. Kwestia alternatywnego sposobu finansowania w postaci kredytu banku
centralnego przejawiała się już w kontekście zapewnienia finansowania dla procesu wypłaty
depozytów gwarantowanych. W sytuacji braku wystarczających środków w systemie gwarancyjnym w krótkim terminie, wsparcie kredytem z banku centralnego może być jedyną metodą na
szybkie uzupełnienie brakujących środków. Wsparcie takie powinno być jednak odpowiednio
uwarunkowane – warunki te sprecyzował w swoich opiniach Europejski Bank Centralny:


decyzja o udzieleniu takiego wsparcia jest podejmowana przez sam bank centralny w sposób
niezależny,



finansowanie powinno mieć charakter krótkookresowy,



może być podejmowane w odpowiedzi na nagłą, awaryjną sytuację, zagrażającą stabilności
finansowej,



udzielany kredyt powinien mieć odpowiednie zabezpieczenie72.
Jednak w przypadku procesu resolution, zdaniem EBC, koszty procesu powinni ponosić z zasady akcjonariusze/udziałowcy oraz wierzyciele danej instytucji. Jeśli nie jest to wystarczające,

Forbearance, resolution and deposit insurance, Reports of the Advisory Scientific Committee, European Systemic Risk Board, July
2012, dostępne na: http://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/asc/Reports_ASC_1207.pdf?b95216c291af1fc9beee7bda2c9f6ded
72 Patrz np. Opinia EBC z dnia 17 stycznia 2008 r. wydana na wniosek Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie
projektu ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (CON/2008/5),
http://www.ecb.int/ecb/legal/pdf/pl_con_2008_5_f_sign.pdf
71
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użyte powinny zostać zasoby finansowe zgromadzone w funduszach resolution. Zdaniem EBC
banki centralne nie powinny brać udziału w zasilaniu tych funduszy ani w oferowaniu
wsparcia w ramach alternatywnych źródeł finansowania procesu73. Wynika to z zakazu finansowania monetarnego (Artykuł 123 Traktatu UE).
Finansowanie procesu resolution wg Dyrektywy BRR


Koszty resolution w pierwszej kolejności powinny być ponoszone przez akcjonariuszy i
udziałowców. Inne źródła finansowania mogą zostać użyte jedynie w przypadku wyczerpania tych środków.



Finansowanie resolution ma się opierać na trzech kluczowych elementach:

1)

mechanizm finansowania (fundusz resolution) :



fundusz powinien osiągnąć docelowy poziom (min. 1% depozytów gwarantowanych)



podstawą budowania funduszu mają być składki ex ante zbierane przynajmniej raz do roku, przy dopuszczalnym 30% udziale payment commitments,



w przypadku, gdy tak zgromadzone środki są niewystarczające możliwe są dodatkowe
składki ex post,



w przypadku, gdy środki ex ante są niewystarczające, a składki ex post nie są natychmiast
osiągalne lub wystarczające, można użyć alternatywnych środków finansowania w postaci np. pożyczek z rynku.

2)

system pożyczek między funduszami krajowymi:



fundusze krajowe powinny mieć możliwość (nie obowiązek) zaciągania pożyczek od
funduszy innych krajów w przypadku, gdy środki ex ante są niewystarczające, środki ex
post nie są osiągalne, a alternatywne sposoby finansowania nie są bezpośrednio dostępne
na rozsądnych warunkach,

3)

mutualisation - wspólne ponoszenie kosztów - w przypadku resolution dla grup bankowych:



resolution group authority będzie opracowywać plan finansowania (będący częścią planu
resolution dla grupy bankowej) przewidujący udział finansowy poszczególnych funduszy krajowych, gdzie dana grupa bankowa prowadzi działalność. Rozwiązanie to jest
możliwe na zasadzie dobrowolności i wspólnej decyzji organów resolution z krajów, w
których działa dana grupa bankowa.

73

Opinion of the ECB of 29 November 2012 on a proposal for a directive establishing a framework for recovery and resolution
of credit institutions and investment firms (CON/2012/99),
http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/en_con_2012_99_f_sign.pdf
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4. Planowanie procesu resolution
Systemically important financial firms should develop internationallyconsistent firm-specific contingency and resolution plans.
G-20 Pittsburgh Summit Declaration74

Sprawny przebieg procesu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banku wymaga
odpowiedniego przygotowania na etapie zapobiegania sytuacji kryzysowej. Dotyczy to przygotowania zarówno banków do samodzielnego uzdrowienia swojej sytuacji na wypadek problemów, jak i organów resolution, które powinny mieć zawczasu przygotowane metody postępowania z bankiem, gdy konieczne okaże się wdrożenie procedury resolution.
Pierwsza wzmianka na temat planów naprawy oraz planów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków (ang. recovery and resolution plans, RRPs) pojawiła się w 2009 r. w dokumencie Principles for Cross-Border Cooperation on Crisis Management75przygotowanym przez Forum
Stabilności Finansowej (ang. Financial Stability Forum, FSF) – prekursora obecnie funkcjonującej
Rady Stabilności Finansowej. Doświadczenia kryzysu finansowego spowodowały, iż idea tworzenia RRPs zyskiwała coraz większe grono zwolenników. Koncepcja ta została poparta także
przez Bazylejski Komitet ds. Nadzoru Bankowego76. Jednak istotnym impulsem do intensyfikacji
prac w tym zakresie była deklaracja przywódców państw G-2077, którzy podczas szczytu w Pittsburgu we wrześniu 2009 r. wezwali do tworzenia przez instytucje finansowe o systemowym znaczeniu takich planów. Rekomendacje przygotowania RRPs zostały także zawarte w Key Attributes
FSB.
Istotą tworzenia planów recovery i resolution jest przygotowanie ex ante schematów działań wobec banku tak, aby w momencie zagrożenia mieć rozpoznane metody postępowania i
wybrać te, które najbardziej pasują do danej sytuacji. Wówczas kryzys nie jest całkowitym zaskoczeniem zarówno dla zarządu banku, jak i dla organu nadzoru oraz organu resolution.
Plany naprawy oraz plany restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji - w nomenklaturze
amerykańskiej łącznie nazywane są testamentami (ang. living wills) - należy traktować rozłącznie.
Istotne jest rozróżnienie tych dwóch rodzajów planów, ponieważ – choć stanowią one integralną
część całokształtu procesu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banku – to jednak różnią

The G-20 Leaders' Statement: The Pittsburgh Summit, September 24 – 25, 2009, http://ec.europa.eu/commission_20102014/president/pdf/statement_20090826_en_2.pdf.
75 Financial Stability Forum, FSF Principles for Cross-border Cooperation on Crisis Management, 2 April 2009,
http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_0904c.pdf.
76 Por. Basel Committee on Banking Supervision, Report and Recommendations of the Cross-Border Bank Resolution Group, Bank for
International Settlements, March 2010.
77 G-20 Leaders' Statement: The Pittsburgh Summit… op. cit.
74
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się one bezpośrednim celem, któremu mają służyć, treścią i instytucją odpowiedzialną za ich
opracowanie i akceptację oraz wdrożenie.

4.1

Plany naprawy
Plany naprawy78 (ang. recovery plans) opracowywane są przez sam bank, a następnie po-

winny zostać zaakceptowane przez właściwy organ nadzoru. Mają one na celu przygotowanie
banku do samodzielnego uzdrowienia swojej sytuacji (ang. recovery) i zapobiec dalszej eskalacji
problemów. Stąd też, nie należy ich zaliczać do fazy resolution, gdyż bank uruchamiający plan
naprawy nie spełnia jeszcze warunków koniecznych do wszczęcia procesu resolution. Dopiero
niepowodzenie wdrożenia planu i nieskuteczność podjętych działań może doprowadzić do rozpoczęcia wobec danego banku procedury restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Plany
naprawy nie mogą zakładać działań zaradczych polegających na dostępie do pomocy publicznej. Wymaga się jednak, aby bank miał rozpoznane i przeanalizowane warunki dostępu do
wsparcia płynnościowego z banku centralnego i zidentyfikowane aktywa mogące stanowić zabezpieczenie takiej operacji.
Zakres informacji zawartych w planie naprawy wg Dyrektywy BRR
Zgodnie z Dyrektywą BRR plan naprawy musi zawierać następujące główne elementy:


streszczenie planu naprawy,



streszczenie istotnych zmian w banku od czasu przedłożenia ostatniego planu naprawy,



plan w zakresie komunikacji określający, jak bank zamierza poradzić sobie z potencjalnymi negatywnymi reakcjami rynku,



prognozowany harmonogram realizacji każdego istotnego aspektu planu,



szczegółowy opis wszelkich istotnych przeszkód dla skutecznej i terminowej realizacji
planu,



wskazanie funkcji krytycznych,



szczegółowy opis procedur ustalenia wartości i zbywalności głównych linii biznesowych,
operacji i aktywów banku,



środki służące utrzymaniu lub przywróceniu funduszy własnych i płynności,



środki pozwalające ograniczyć ryzyko i dźwignię finansową,



środki pozwalające zrestrukturyzować zobowiązania i linie biznesowe,



poziomy wskaźników aktywujące działania, o których mowa w planie.
Odpowiedzialność za sporządzenie i bieżące utrzymanie planów naprawy spoczywa na za-

rządzie banku. Plany naprawy powinny być regularnie aktualizowanie w szczególności, gdy
nastąpi jakaś istotna zmiana w strategii banku lub jego strukturze organizacyjnej.
78

Plany naprawy opisywane w niniejszej części nie są tożsame z planami naprawczymi w rozumieniu polskiej ustawy Prawo
Bankowe.
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O ile główną rolę w planowaniu odgrywa sam bank, to jednak także nadzorcy pełnią ważną
funkcję kontrolno-monitorującą. Plany sporządzone przez bank muszą zostać poddane ocenie i
akceptacji organu nadzoru, który następnie dokonuje ich regularnego przeglądu pod względem
jego aktualności i wykonalności. W przypadku stwierdzenia braków lub przeszkód w skutecznym wdrożeniu planu nadzorca może wezwać bank do usunięcia owych przeszkód i przedłożenia zweryfikowanego planu naprawy. Jak trudny jest to proces wskazują chociażby doświadczenia na rynku amerykańskim. W sierpniu 2014 r. - prawie 4 lata po wejściu w życie ustawy DoddFrank Act79 - FDIC oraz Fed odrzucili po raz kolejny projekty tzw. „living wills” złożone przez 11.
największych banków amerykańskich. W ocenie organów nadzoru plany te w niewystarczającym stopniu przygotowują banki do radzenia sobie z realnymi zagrożeniami oraz nie gwarantują, iż ewentualna upadłość banku mogłaby odbyć się bez wywołania kryzysu o charakterze systemowym80.
Plany naprawy powinny uwzględniać w szczególności:


rozmiar i złożoność banku,



powiązania banku z innymi instytucjami i rynkami,



krytyczne funkcje pełnione przez bank.
Plany naprawy powinny zawierać propozycje działań w reakcji na potencjalne scenariusze

stresowe (np. problemy płynnościowe, poważna utrata wartości aktywów i konieczność utworzenia rezerw), mające na celu samodzielne odbudowanie przez bank długoterminowej siły i
stabilności finansowej. Tworząc plan bank powinien być przygotowany na potencjalne szoki o
charakterze: (1) systemowym i (2) idiosynkratycznym (wewnętrznym). W zależności od rodzaju i
źródła zaburzenia powinny być zaplanowane inne rozwiązania. Ponadto plany powinny
uwzględniać dwa scenariusze rozwoju sytuacji kryzysowej: (1) szybki rozwój kryzysu oraz (2)
kryzys postępujący stopniowo i powoli.
Zgodnie z rekomendacjami Key Attributes FSB możliwe działania w ramach planu naprawy
powinny obejmować przynajmniej:


działania zmierzające do wzmocnienia pozycji kapitałowej banku, np. źródła pozyskania
dodatkowego kapitału (dotychczasowi akcjonariusze, emisje rynkowe, sprzedaż podmiotów
zależnych),



sprzedaż aktywów,



dobrowolną restrukturyzację zobowiązań poprzez konwersję zobowiązań na kapitał,



działania mające na celu pozyskanie nowych źródeł finansowania.
Plan powinien zawierać harmonogram realizacji każdego istotnego działania, a także strate-

gię w zakresie komunikacji z rynkiem, organem nadzorczym, pracownikami i innymi interesariuszami w przypadku pogorszenia się sytuacji finansowej banku i konieczności uruchomienia
planu naprawy.
Obowiązek sporządzania przez banki nadzorowane przez Fed i FDIC planów resolution został wprowadzony na mocy ustawy The Dodd–Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, 2010.
80 US watchdogs reject banks’ ‘living wills’, Financial Times, August 5 2014.
79
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4.2

Plany restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji
Planowanie ma na celu przygotowanie organów resolution do sprawnego przeprowadzenia

procedury restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji wobec danego banku. Plany restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (ang. resolution plans) są przygotowywane w czasie spokoju,
a aktywowane po podjęciu decyzji o wszczęciu procedury resolution wobec banku.
Podmiotem odpowiedzialnym za opracowanie i utrzymanie, a także regularną ocenę i aktualizację takiego planu jest organ resolution. Konieczna jest w tym zakresie jego współpraca z
nadzorcą. Organ resolution może żądać od banku przekazania informacji i danych istotnych dla
przygotowania skutecznego planu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Organ resolution
powinien także ocenić praktyczną wykonalność (ang. resolvability assessment) procesu resolution
według określonego planu. W razie stwierdzenia przeszkód do jej przeprowadzenia wskazać
powinien bankowi pożądany sposób usunięcia zidentyfikowanych barier. Bariery te mogą być
natury prawnej, operacyjnej bądź finansowej. Ich usunięcie powinno pozwolić na sprawne przeprowadzenie procesu resolution.
Zawartość planów resolution wg Dyrektywy BRR
Zgodnie z Dyrektywą BRR plan resolution powinien zawierać następujące główne elementy:


streszczenie planu,



streszczenie istotnych zmian w banku, które miały miejsce po przedłożeniu ostatnich informacji dotyczących restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji,



wskazanie, w jaki sposób można oddzielić funkcje krytyczne i główne linie biznesowe od
innych funkcji, tak aby zapewnić ich ciągłość z chwilą upadłości banku,



prognozowany harmonogram realizacji każdego istotnego aspektu planu,



opis możliwości przeprowadzenia skutecznej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji,



opis wszelkich środków wymaganych w celu ograniczenia lub usunięcia przeszkód w
przeprowadzeniu skutecznego procesu resolution,



szczegółowy opis różnych strategii restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, które
mogłyby zostać zastosowane w przypadku różnych możliwych scenariuszy,



plan komunikacji z mediami i społeczeństwem,



minimalny wymóg w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych
(MREL).
Plany resolution powinny uwzględniać różne potencjalne scenariusze szokowe, to znaczy za-

kładać, że: (1) kryzys ma charakter idiosynkratyczny i dotyczy tylko danego banku oraz, że (2)
kryzys ma charakter systemowy. Plan resolution powinien zawierać zestaw możliwych działań
wobec banku na wypadek różnych źródeł kryzysu. Plany te powinny uwzględniać specyfikę
danej instytucji, jej rozmiar, złożoność, powiązania z innymi instytucjami i rynkami, a także po-
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winny identyfikować funkcje krytyczne oraz ewentualnie możliwości ich zastąpienia przez inne
podmioty.
W planach resolution szczególnie istotne jest określenie krytycznych funkcji banku oraz
nakreślenie jak poszczególne linie biznesowe mogą być prawnie i ekonomicznie rozdzielone. Na
tej podstawie można dobrać najbardziej skuteczne w danych warunkach narzędzie resolution.
Ważną częścią planu jest określenie sposobu, w jaki cały proces zostanie sfinansowany. Założenia dotyczące finansowania nie mogą uwzględniać wykorzystania środków publicznych i dostępu do wsparcia płynnościowego z banku centralnego na niestandardowych warunkach,
czyli w ramach funkcji pożyczkodawcy ostatniej instancji (ang. emergency liquidity assistance,
ELA).
Plany resolution powinny także określać harmonogram przeprowadzenia wskazanych działań, strategię komunikacji organów resolution z rynkiem oraz z ich zagranicznymi odpowiednikami (w przypadku planów resolution dla międzynarodowych grup bankowych).
Przeprowadzenie procedury resolution stanowi szczególne wyzwanie w przypadku banków
działających transgranicznie. Stąd też, rzetelnie przygotowany plan powinien także uwzględniać
wpływ podjętych działań na pozostałe jednostki działające w ramach grupy bankowej. Należy
także zaznaczyć, że plany resolution podobnie jak plany recovery powinny być przygotowane zarówno na poziomie jednostki zależnej, jak i na poziomie grupy. Przeprowadzenie skutecznej
restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji warunkuje ścisła współpraca i koordynacja działań
organów resolution. Jednak kwestia grupowego procesu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji jest problematyczna, w szczególności ze względu na podział odpowiedzialności za nadzór nad grupą bankową oraz podział kosztów związanych z tym procesem (kwestia tzw. burden
sharing) oraz możliwy niekorzystny wpływ działań podjętych w jego ramach na stabilność finansową w krajach goszczących.
Proces ustalania grupowego planu resolution wg Dyrektywy BRR
Grupowy plan resolution przyjmowany jest przez grupowy organ resolution oraz organy resolution podmiotów zależnych w drodze wspólnej decyzji. Na tym etapie EBA na wniosek stron
może wspierać je w podjęciu wspólnej decyzji (mediacja niewiążąca).
Natomiast przy braku wspólnej decyzji co do planu grupowego:


Po pierwsze, grupowy organ resolution podejmuje własną decyzję. Powinna ona brać
pod uwagę zgłaszane zastrzeżenia. Jednocześnie w okresie 4 miesięcy każdy z zaangażowanych organów resolution może przekazać sprawę do wiążącej mediacji EBA. Organ
grupowy powinien wstrzymać się wówczas z wydaniem decyzji do czasu wydania decyzji przez EBA, a następnie jego decyzja powinna pozostawać w zgodności z rozstrzygnięciem EBA. EBA ma na podęcie decyzji miesiąc. W przypadku braku decyzji EBA w tym
czasie, w życie wchodzi decyzja organu grupowego.



Po drugie, krajowe organy resolution podejmują własne decyzje i sporządzają plany dla
instytucji w ich jurysdykcji. Każda decyzja powinna być odpowiednio uzasadniona, za-
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wierać informację na temat braku wspólnej decyzji oraz brać pod uwagę zastrzeżenie
zgłaszane na wcześniejszym etapie. Decyzja jest przekazywana do innych członków resolution college. Również od tych decyzji, w okresie 4 miesięcy, przysługuje organom odwołanie do wiążącej mediacji EBA. Wówczas krajowe organy powinny wstrzymać się z
wydaniem decyzji do czasu wydania decyzji przez EBA, a następnie ich decyzje powinny
pozostawać w zgodności z decyzją EBA. W przypadku braku decyzji EBA decyzje krajowych organów resolution wchodzą w życie. Pozostałe organy resolution, które nie zgłosiły sprzeciwu i zgadzają się co do grupowego planu resolution mogą podjąć wspólną decyzję.
W obu powyższych przypadkach wiążąca mediacja EBA jest możliwa chyba, że któryś z krajowych organów resolution uzna, iż przedmiot mediacji może wpływać na obowiązki budżetowe danego państwa członkowskiego. Wówczas organ grupowy rozpoczyna ponowną ocenę
grupowego planu resolution.
W celu ułatwienia resolution w wymiarze transgranicznym rekomenduje się uzgodnienie
w ramach grupy bankowej strategii resolution. Wyróżnia się tu dwa podejścia do strategii resolution81:


Single point of entry (SPE), w którym uprawnienia oraz narzędzia wykorzystywane w procesie resolution wdrażane są przez organ resolution z kraju macierzystego - zarówno w odniesieniu do podmiotu dominującego, jak i podmiotów zależnych. Strategia ta działa na zasadzie absorbcji strat na najwyższym poziomie konsolidacji poprzez umorzenie lub konwersję
na kapitał długu wyemitowanego przez podmiot macierzysty (bail-in). Zakładając, że na
najwyższym poziomie konsolidacji w grupie bankowej jest wystarczająca kwota kapitału i
długu podlegającego konwersji (ang. loss absorbing capacity – LAC) podmioty zależne (filie)
mogą kontynuować swoją działalność bez konieczności poddawania ich procesowi resolution. Jednakowoż, zakłada się, że organy resolution krajów goszczących powinny prowadzić
działania wspierające restrukturyzację i uporządkowaną likwidację prowadzoną przez organ z kraju macierzystego.

81

Financial Stability Board, Recovery and Resolution Planning for Systemically Important Financial Institutions: Guidance on Developing Effective Resolution Strategies, July 2013, s. 12-13.
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Rysunek 1. Strategia Single Point of Entry (SPE)

organ resolution kraju
macierzystego (home)

podmiot macierzysty

zagraniczny

krajowy

zagraniczny

podmiot zależny A

podmiot zależny B

podmiot zależny C

działania wspierające
organ kraju home

organ resolution kraju
goszczącego (host)

organ resolution kraju
goszczącego (host)

Źródło: Opracowanie własne.


Multiple point of entry (MPE), w którym uprawnienia oraz narzędzia wykorzystywane w
procesie resolution są stosowane przez dwa lub więcej organy resolution (a więc także przez
organy kraju goszczącego) wobec kilku podmiotów grupy (a więc także wobec spółek zależnych). Każdy z podmiotów w grupie powinien posiadać odpowiedni poziom kapitałów i
długu podlegającego konwersji – LAC, aby narzędzie bail-in mogło zostać zastosowane na
poziomie podmiotu zależnego. Strategia ta wymagać może podziału grupy bankowej na kilka niezależnych podmiotów. Wybór tej strategii wymaga by działania poszczególnych organów resolution były skoordynowane, gdyż ewentualne konflikty bądź niespójności mogłyby
zaburzyć i ograniczyć skuteczność procesu
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Rysunek 2. Strategia Multiple Point of Entry (MPE)

organ resolution kraju
macierzystego (home)

organ resolution kraju
goszczącego (host)

zagraniczny
podmiot zależny A

podmiot macierzysty

krajowy
podmiot zależny B

organ resolution kraju
goszczącego (host)

zagraniczny
podmiot zależny C

Źródło: Opracowanie własne.
Wybór odpowiedniej strategii jest uzależniony od szeregu czynników, z czego dwa wydają
się najbardziej istotne.
Po pierwsze, najważniejsza jest odpowiednia zdolność do absorbcji strat, która może być
różnie rozłożona w ramach grupy. Zgodnie ze strategią SPE straty zostają przesunięte na poziom
grupy i zaabsorbowane przez podmiot macierzysty, który także przekazuje wsparcie kapitałowe
i płynnościowe podmiotom zależnym. Wymaga to zapewnienia, iż podmiot macierzysty ma
fundusze oraz kwalifikowane zobowiązania w odpowiedniej ilości oraz jakości, które mogą pokryć straty. Natomiast przyjęcie strategii MPE oznacza, iż każdy odrębny prawnie podmiot grupy, który może być poddany procedurze resolution, posiada własną odpowiednią zdolność do
absorbcji jego strat, stąd w tej strategii zasoby kapitałowe i płynnościowe są rozproszone w grupie.
Drugim istotnym czynnikiem jest struktura grupy i stopień niezależności poszczególnych jej
podmiotów. Niezależność ta dotyczy różnych aspektów: operacyjnego, finansowego oraz prawnego. W sytuacji, gdy poszczególne elementy grupy cechuje wysoki stopnień zależności, tzn.
struktura grupy jest wysoce zintegrowana (np. poprzez centralizację zarządzania płynnością, czy
zarządzania ryzykiem), rekomenduje się aplikowanie strategii SPE. Natomiast dla grup o zdecentralizowanej strukturze, w których poszczególne podmioty są samowystarczalne kapitałowo i
płynnościowo możliwie jest zastosowanie strategii MPE82.

82

Ibidem.
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Tabela 3. Porównanie strategii resolution MPE i SPE

Strategia
Resolution

Opis

Potencjalne korzyści






MPE







SPE



Za proces resolution
odpowiadają odpowiednie władze
lokalne (home i host)
Emisja akcji i długu
na rynku lokalnym
W czasie kryzysu
absorpcja strat na
poziomie lokalnym
Sprzedaż indywidualnych podmiotów z grupy pozostaje bez wpływu
na funkcjonowanie
pozostałych podmiotów w grupie

Za całość procesu
resolution odpowiada organ z kraju macierzystego
Emisja akcji i długu
na poziomie podmiotu macierzystego
W czasie kryzysu
straty są absorbowane na poziomie
podmiotu macierzystego a płynność i kapitał są
przesuwane na poziom lokalny















Adresuje problem
Too Big to Fail (banki
w grupie funkcjonują jak niezależne
podmioty)
Redukuje ryzyko
zarażania w ramach
grupy
Podobne bodźce do
działania na poziomie home i host
Koszty finansowania
odzwierciedlają ryzyko poszczególnych podmiotów w
grupie
Równe zasady funkcjonowania dla dużych i małych banków

Bardziej efektywny
na etapie funkcjonowania grupy bankowej
Niższe koszty finansowania (zdolność
do absorbcji strat na
poziomie grupy)
Relatywnie prosta
zasada funkcjonowania

Potencjalne zagrożenia










Bardziej kosztowny na
etapie funkcjonowania
grupy bankowej (zdolność do absorbcji strat
w każdym podmiocie)
Wymaga dobrej znajomości poszczególnych
podmiotów w grupie
Może powodować
fragmentację rynku UE
ponieważ władze krajowe będą ograniczać
przepływ aktywów
(ring fencing)

Nie adresuje problemu
Too Big to Fail
Nie eliminuje całkowicie ryzyka, że w czasie
kryzysu narodowe
władze ograniczą możliwości przepływu aktywów (ring fencing)

Źródło: Opracowanie własne.
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Wybór pomiędzy strategią SPE i MPE nie jest zerojedynkowy83. W praktyce możliwe jest
stosowanie także pewnej kombinacji tych strategii, w sposób najlepiej dostosowany do specyfiki i struktury danego banku. Jednakże bez względu na wybór strategii istotnym elementem jest także współpraca transgraniczna pomiędzy organami resolution.
Ramka 8. SPE jako preferowana strategia resolution FDIC i Banku Anglii
W grudniu 2012 r. Federalna Korporacja Gwarantowania Depozytów (ang. Federal Deposit Insu-

rance Corporation FDIC) oraz Bank Anglii opublikowały wspólny dokument (Resolving Globally
Active, Systemically Important Financial Institutions) prezentujący preferowaną przez amerykańskie i brytyjskie organy strategię resolution dla systemowo ważnych instytucji finansowych
(SIFIs) oraz jej główne założenia.
Bazując na rekomendacjach Key Attributes FSB, ustawie Dodd-Frank Act oraz wstępnym projekcie dyrektywy BRR amerykańskie i brytyjskie organy odpowiedzialne za przeprowadzenie
restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji wskazały, że preferowaną przez nie strategią w
przypadku instytucji finansowych o znaczeniu systemowym jest Single Point of Entry (SPE)
ze względu na pewne cechy charakterystyczne systemowo ważnych instytucji (tj. wielkość,
wysoki stopień powiązania z rynkiem, skomplikowane struktury organizacyjne), jak i cele,
które proces resolution powinien realizować (tj. zapewnienie stabilności finansowej, utrzymanie
funkcji krytycznych, obarczenie odpowiedzialnością i udziałem w kosztach akcjonariuszy i
niezabezpieczonych wierzycieli instytucji).
Pomimo, że procedury resolution istniejące w USA i Wielkiej Brytanii różnią się, FDIC i Bank
Anglii postanowiły wypracować pewne ogólne ramy przeprowadzania tego procesu przy zastosowaniu strategii SPE w celu zapewnienia, iż podjęte działania wobec amerykańskich i brytyjskich SIFIs będą skuteczne. Dodatkowo takie określenie ex ante podejścia organów resolution
do przeprowadzania procesu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji zwiększa przewidywalność ich działań, co jest ważne z punktu widzenia podmiotów rynkowych.
Podsumowując, plany naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji można
traktować jako przygotowane ex-ante wytyczne odnośnie działań, które mogą być podjęte przez
bank lub organ resolution, gdy zaistnieje konieczność przeprowadzenia odpowiednio procedury
naprawczej lub restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Należy przy tym wskazać, że
RRPs nie mają charakteru bezwzględnie wiążącego w sytuacji realnego kryzysu, co oznacza,
że ani bank ani organ resolution nie są zobowiązani do ścisłego przestrzegania ustaleń zawartych w tych planach. Nałożenie takiego wymogu byłoby niewskazane ze względu na nieprzewidywalność sytuacji problemowych oraz dynamikę zjawisk kryzysowych. Każdy kryzys jest inny
83

Ibidem, s. 13.
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i wymaga reakcji dostosowanych do konkretnych uwarunkowań. Plany mają na celu oswoić decydentów z potencjalnymi sytuacjami kryzysowymi i wyznaczyć potencjalne warianty działań
wraz z weryfikacją ich wykonalności w praktyce.
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5. Podsumowanie
Doświadczenia ostatniego kryzysu finansowego dowiodły, iż podstawy prawne i procedury
operacyjne w zakresie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków powinny być standardem w każdej jurysdykcji. Europa wykazała poważne zaległości w tym obszarze, co w efekcie
okazało się niezmiernie kosztowne dla podatników. Dlatego konieczne stało się uzupełnienie
krajowych sieci bezpieczeństwa finansowego w krajach UE poprzez wyznaczanie instytucji odpowiedzialnej za przeprowadzenie procesu resolution. Istotne jest przy tym zapewnienie jej szerokich uprawnień w zakresie ingerencji w prawa właścicieli i wierzycieli oraz wyposażenie w
odpowiednie narzędzia, dzięki którym będzie ona mogła szybko i sprawnie reagować w sytuacji
zagrożenia upadłością banku. Ze względu na komplementarność działań organów nadzoru i
resolution ważne jest także zapewnienie mechanizmów wymiany informacji i współpracy pomiędzy tymi instytucjami, zarówno na etapie prewencji, jak w ramach zarządzania kryzysem w banku.
Kwestia współpracy i koordynacji działań nabiera szczególnego znaczenia w Unii Europejskiej, gdzie banki prowadzące działalność międzynarodową obecne są w kilku lub czasem nawet
kilkunastu jurysdykcjach. Stąd też, za konieczne uznano ustanowienie zharmonizowanych warunków, zasad i narzędzi procesu resolution we wszystkich krajach członkowskich UE. Służyć
temu ma Dyrektywa BRR, która wyznacza reguły współpracy pomiędzy krajowymi organami
resolution.
Prace nad ustawą wprowadzającą procedurę resolution toczą się także w Polsce. Projekt
ustawy przewiduje powierzenie Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu odpowiedzialności za przeprowadzanie procesu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Zasady i warunki procesu resolution w Polsce będą musiały odpowiednio odzwierciedlać regulacje unijnej
dyrektywy, której termin implementacji do krajowych przepisów został wyznaczony na koniec
2014 r.
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