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POKRYZYSOWE REGULACJE
W ZAKRESIE SYSTEMOWO WA¿NYCH BANKÓW.
KONIEC PROBLEMU TBTF?1

WST}P
Globalny kryzys finansowy, a w szczególnoĂci turbulencje na rynkach finansowych, jakie byïy konsekwencjÈ upadku Lehman Brothers, jednego z najwiÚkszych
banków inwestycyjnych, ukazaïy zagroĝenia dla stabilnoĂci finansowej zwiÈzane
zbfunkcjonowaniem duĝych instytucji finansowych o skomplikowanych strukturach
w sytuacji, gdy doĂwiadczajÈ one problemów. Skala zakïóceñ w systemie finansowym po odmowie udzielenia pomocy publicznej dla Lehman Brothers byïa tak
wielka, ĝe wïadze amerykañskie nie odwaĝyïy siÚ na podobny brak dziaïañ wobec
AIG, jednej z najwiÚkszych firm ubezpieczeniowych. Podobne przypadki ratowania
banków i innych instytucji finansowych miaïy miejsce takĝe w Unii Europejskiej2.
Pokazaïo to, ĝe rzÈdy staïy siÚ de facto zakïadnikami rynków finansowych, gdyĝ
zezwolenie na upadek jednej instytucji finansowej o systemowym znaczeniu spowodowaïoby reakcjÚ ïañcuchowÈ, groĝÈcÈ zaïamaniem globalnego systemu finan*
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sowego. W zwiÈzku ze skalÈ dziaïalnoĂci i stopniem powiÈzañ takich instytucji
zbsystemem finansowym, a takĝe wobec braku odpowiednich rozwiÈzañ regulacyjnych, konieczne staïy siÚ interwencje organów publicznych w celu ograniczenia negatywnych skutków, jakie wywoïaïby upadek systemowo waĝnej instytucji. Naleĝy
zaznaczyÊ, ĝe dziaïania podejmowane przez organy publiczne wobec konkretnych
instytucji nie byïy celem samym w sobie, lecz byïy nakierowane na utrzymanie
bÈdě przywracanie zachwianej stabilnoĂci finansowej, która jest traktowana jako
dobro publiczne3. Dziaïania antykryzysowe pociÈgnÚïy jednak za sobÈ ogromne
koszty, które obciÈĝyïy budĝety wielu pañstw, a wiÚc podatników4. Staïo siÚ to
przyczynÈ ogromnej krytyki banków „zbyt duĝych, by upaĂÊ”. W efekcie podjÚto
prace na szczeblu globalnym majÈce na celu wprowadzenie zmian regulacyjnych
ograniczajÈcych ryzyko, jakie dla systemu finansowego stwarzajÈ takie instytucje.
Powyĝsze rozwaĝania staïy siÚ przyczynÈ wyboru obszaru badawczego, czyli
reformy regulacyjnej w zakresie systemowo waĝnych banków. Gïówne pytanie badawcze postawione w niniejszym artykule, brzmi: czy podjÚte dziaïania regulacyjne faktycznie oznaczajÈ koniec naduĝywania pozycji przez banki
„zbyt duĝe, by upaĂÊ”? AnalizÈ objÚto kluczowe regulacje, wprowadzone w nastÚpstwie globalnego kryzysu finansowego, które majÈ przyczyniÊ siÚ do ograniczenia ryzyka zwiÈzanego z funkcjonowaniem systemowo waĝnych banków.
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie i ocena podjÚtych dziaïañ
regulacyjnych w zakresie banków systemowo waĝnych (ang. systemically important
banks, SIBs). W rozdziale 1 podjÚto próbÚ zdefiniowania instytucji systemowo waĝnych, wskazujÈc na gïówne kryteria wpïywajÈce na ich systemowe znaczenie oraz
wskazano przyczyny, dla których generujÈ one ryzyko systemowe. W rozdziale 2
dokonano przeglÈdu globalnych systemowo waĝnych banków, które dziaïajÈ wbpiÚciu jurysdykcjach, tj. wb USA5, Unii Europejskiej, Szwajcarii, Japonii i Chinach.
Wbrozdziale 3 przeanalizowano kluczowe reformy majÈce na celu ograniczenie ry3
4
5

A. Dobrzañska, Polityka makroostroĝnoĂciowa banku centralnego, Difin, Warszawa 2016, s. 78.
Por. dane statystyczne Komisji Europejskiej, dostÚpne pod adresem: http://europa.eu/rapid/
press-release_IP-12-570_en.htm
Opisywany w artykule stan regulacyjny uwzglÚdnia okres do wyboru na Prezydenta USA
D.b Trumpa. Na uwagÚ zasïuguje fakt, ĝe w styczniu 2017 r. WiceprzewodniczÈcy Komitetu
Finansów Izby Reprezentantów Kongresu Stanów Zjednoczonych (ang. Financial Services Committee) skierowaï pismo do PrzewodniczÈcej Fed, w którym domaga siÚ wstrzymania wspóïpracy
amerykañskich regulatorów w ramach Bazylejskiego Komitetu ds. Nadzoru Bankowego oraz
Financial Stability Board i odejĂcia od wdraĝania przyjÚtych tam miÚdzynarodowych standardów. Ponadto okreĂla on przyjÚte dotychczas regulacje (tj. BazyleabIII) jako szkodliwe dla amerykañskiego systemu finansowego. Moĝna siÚ zatem spodziewaÊ, ĝe polityka nowej administracji
w zakresie regulacji finansowych bÚdzie przedefiniowana. Analitycy zwracajÈ takĝe uwagÚ,
ĝe administracja D. Trumpa bÚdzie w znacznie mniejszym stopniu angaĝowaÊ siÚ w prace na
forach miÚdzynarodowych (tj. BCBS, FSB). Por. D.J. Elliott, Financial Institutions in an Age
of Populism, Oliver Wyman, March 2017, s. 8. Moĝe to takĝe wpïynÈÊ na rewizjÚ podejĂcia do
systemowo waĝnych banków w USA.
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zyka generowanego przez systemowo waĝne banki, z uwzglÚdnieniem rozwiÈzañ
przyjÚtych w wymienionych piÚciu jurysdykcjach. SzczególnÈ uwagÚ poĂwiÚcono
dodatkowym buforom kapitaïowym, wymogom w zakresie TLAC (ang. total loss
absorbing capacity) oraz procedurze uporzÈdkowanej restrukturyzacji banków6
(ang. resolution).

1. SYSTEMOWO WA¿NE BANKI JAKO ZAGRO¿ENIE
DLAbSTABILNO¥CI SYSTEMU FINANSOWEGO
1.1. Definicja systemowo waĝnego banku
Rozwaĝania zaprezentowane w niniejszym artykule naleĝy rozpoczÈÊ od odpowiedzi na pytanie: jakie kryteria powinna speïniaÊ instytucja finansowa, aby
zostaïa uznana za systemowo waĝnÈ? C. Weistroffer wskazuje, ĝe moĝna wyróĝniÊ
dwa podejĂcia do definiowania systemowo waĝnych instytucji. Pierwsze ujÚcie, tzw.
negatywne, jako systemowo istotnÈ instytucjÚ finansowÈ traktuje instytucjÚ, która
nie moĝe opuĂciÊ danego rynku bez wywoïywania powaĝnych negatywnych konsekwencji dla funkcjonowania caïego systemu finansowego. Systemowa istotnoĂÊ jest
zatem zwiÈzana z destrukcyjnym potencjaïem instytucji. Im wiÚksze zaburzenia
wbsystemie finansowym spowoduje jej upadek, tym jest ona waĝniejsza systemowo7.
Drugi sposób definiowania, tzw. pozytywny, odwoïuje siÚ do kluczowych funkcji
peïnionych przez danÈ instytucjÚ, co zapewnia sprawne funkcjonowanie systemu
finansowego. W tym podejĂciu podkreĂla siÚ pozytywny wkïad instytucji finansowej
w utrzymanie stabilnoĂci finansowej8. Naleĝy zauwaĝyÊ, ĝe obydwie definicje wskazane przez C. Weistroffera sÈ wzajemnie powiÈzane. JeĂli instytucja peïni kluczowe
funkcje w systemie finansowym, to jest oczywiste, ĝe zaburzenia w jej funkcjonowaniu i peïnieniu owych kluczowych funkcji bÚdÈ mieÊ negatywne konsekwencje
dla sfery finansowej, a nawet realnej9.
W nomenklaturze regulacyjnej przyjÚïo siÚ definiowaÊ systemowo waĝnÈ instytucjÚ finansowÈ jako instytucjÚ, która peïni tzw. funkcje krytyczne, czyli taki
rodzaj dziaïalnoĂci, który jest kluczowy dla sprawnego funkcjonowania nie tylko
6

7
8
9
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W regulacjach unijnych terminbresolutionbjest tïumaczony jako „restrukturyzacja ibuporzÈdkowana likwidacja”, natomiast w polskim ustawodawstwie stosuje siÚ okreĂlenie „przymusowa
restrukturyzacja”. W niniejszym artykule posïugujemy siÚ sformuïowaniem „uporzÈdkowana
restrukturyzacja”, gdyĝ opisywane regulacje majÈ na celu zapewnienie utrzymania zdolnoĂci
banku do jego dalszego funkcjonowania (ang. going concern).
C. Weistroffer, Identifying systemically important financial institutions (SIFIs), Deutsche Bank
Research, August 2011, s. 3.
Ibidem.
A. Dobrzañska, Polityka makroostroĝnoĂciowa…, op. cit., s. 53.
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systemu finansowego, ale takĝe sfery realnej. Jakakolwiek niesprawnoĂÊ, bÈdě brak
ciÈgïoĂci w peïnieniu tych funkcji, mogïyby doprowadziÊ do powaĝnego zaburzenia
w systemie finansowym, co, poprzez powiÈzania pomiÚdzy sferÈ finansowÈ abrealnÈ, miaïoby takĝe negatywne konsekwencje dla caïej gospodarki10. Przedstawiona
definicja charakteryzuje siÚ jednak wysokim stopniem ogólnoĂci ib niskÈ przydatnoĂciÈ w praktyce.
J.B. Thomsom zauwaĝa, ĝe zoperacjonalizowanie pojÚcia „systemowo waĝna
instytucja” jest trudne, gïównie ze wzglÚdu na fakt, iĝ czynniki powodujÈce, ĝe
instytucja stanie siÚ istotna dla systemu finansowego, sÈ zróĝnicowane11. Stworzenie przydatnej definicji wymaga wiÚc zidentyfikowania tych czynników. Wedïug J.B.bThomsona czynnikami takimi sÈ: rozmiar, efekt zaraĝania, powiÈzania,
koncentracja i kontekst12. Z kolei Bazylejski Komitet ds. Nadzoru Bankowego
(ang.b Basel Committee on Banking Supervision, BCBS) opracowaï metodologiÚ
identyfikacji globalnych systemowo waĝnych banków uwzglÚdniajÈcÈ piÚÊ kwestii:
rozmiar, powiÈzania z systemem finansowym, zïoĝonoĂÊ, zastÚpowalnoĂÊ i dziaïalnoĂÊ transgranicznÈ (patrz tabela 1)13.
Po pierwsze, systemowa waĝnoĂÊ instytucji moĝe wynikaÊ z jej rozmiaru
(ang.b size), który moĝna ustaliÊ przy wykorzystaniu róĝnego rodzaju mierników.
Bardzo czÚsto wielkoĂÊ instytucji finansowej ilustruje siÚ bezwzglÚdnÈ wielkoĂciÈ
jej aktywów lub relacjÈ jej aktywów do PKB. Innym podejĂciem jest uznanie za systemowÈ instytucji o znacznym udziale w rynku, np. w odniesieniu do dziaïalnoĂci
kredytowej lub depozytowej. W metodologii BCBS rozmiar jest mierzony wielkoĂciÈ
caïkowitej ekspozycji kredytowej. Generalnie uznaje siÚ, ĝe im wiÚkszy jest bank,
tym wiÚksza jest skala jego dziaïalnoĂci. KonsekwencjÈ jest zwykle wiÚksza zïoĝonoĂÊ struktury prawno-organizacyjnej i gÚstsza sieÊ powiÈzañ z innymi elementami
systemu finansowego. W efekcie upadek takiego banku moĝe powaĝne zaburzyÊ
stabilnoĂÊ finansowÈ. Mimo ĝe rozmiar jest waĝnym kryterium, to nie naleĝy go
stosowaÊ bezkrytycznie, gdyĝ poza samÈ wielkoĂciÈ waĝne jest takĝe ryzyko, które
dana instytucja generuje. Dlatego teĝ niewystarczajÈce jest samo badanie wielko10

11

12
13

Por. 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.
J.B. Thomson, On Systemically Important Financial Institutions and Progressive Systemic Mitigation, Policy Discussion Paper Number 27, Federal Reserve Bank of Cleveland, August 2009,
s. 1.
Ibidem, s. 2–5.
W ramach kaĝdego kryterium zaproponowano wskaěniki sïuĝÈce okreĂleniu systemowej istotnoĂci banku. W metodologii BCBS wszystkie kryteria sÈ równie waĝne, co odzwierciedla nadanie
kaĝdemu z nich 20% wagi. W przypadku, gdy w ramach danej kategorii stosuje siÚ wiÚcej niĝ
jeden wskaěnik, wówczas kaĝdy z nich jest tak samo istotny. Por. Basel Committee on Banking
Supervision, Global systemically important banks: updated assessment methodology and the
higher loss absorbency requirement, July 2013.
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Ăci aktywów czy ich relacji do PKB, konieczna jest takĝe analiza struktury tych
aktywów. Przykïadowo, bank o mniejszej sumie bilansowej moĝe angaĝowaÊ siÚ
wbbardziej ryzykowne inwestycje (kredyty) niĝ bank o wiÚkszej sumie bilansowej,
z bardziej zachowawczÈ politykÈ inwestycyjnÈ (kredytowÈ).
Tabela 1. Wskaěniki i ich wagi stosowane w metodologii G-SIBs opracowanej
przez BCBS
Kryterium

Wskaěnik

Waga (w %)

Rozmiar

caïkowita ekspozycja kredytowa

PowiÈzania
z systemem
finansowym

aktywa wewnÈtrz systemu finansowego

6,67

zobowiÈzania wewnÈtrz systemu finansowego

6,67

wyemitowane papiery dïuĝne

6,67

instrumenty pochodne bÚdÈce przedmiotem obrotu
poza rynkiem regulowanym (OTC)

6,67

aktywa poziomu 3a

6,67

papiery wartoĂciowe przeznaczone do obrotu
ibdostÚpne do sprzedaĝy

6,67

ZïoĝonoĂÊ

ZastÚpowalnoĂÊ przechowywane aktywa

20

6,67

pïatnoĂci rozliczane przez systemy pïatnoĂci

6,67

wartoĂÊ gwarantowanych transakcji na rynku
kapitaïowym i papierów dïuĝnych

6,67

DziaïalnoĂÊ
zobowiÈzania transgraniczne
transgraniczna
wierzytelnoĂci transgraniczne

10
10

a

Aktywa 3 poziomu to aktywa wysoce niepïynne, poniewaĝ bardzo rzadko znajdujÈ siÚ w obrocie,
i których wartoĂÊ godziwa jest trudna do ustalenia.

½ródïo: Basel Committee on Banking Supervision, Global systemically…, op. cit., s. 6.

MoĝliwoĂÊ wystÈpienia efektu zaraĝania, czyli szybkiego rozprzestrzenienia siÚ
problemów na innych uczestników systemu finansowego, jest istotnÈ przesïankÈ,
dla której krajowy organ makroostroĝnoĂciowy14 moĝe uznaÊ instytucjÚ za syste14
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Organ makroostroĝnoĂciowy to organ, którego zadaniem jest analiza i identyfikacja ryzyka
systemowego oraz podejmowanie dziaïañ majÈcych na celu ograniczenie tego ryzyka, bÈdě zïagodzenie negatywnych skutków jego materializacji. Funkcje organu makroostroĝnoĂciowego
moĝe peïniÊ bank centralny, organ nadzorczy bÈdě specjalnie powoïane ciaïo kolegialne. WiÚcej
zob. A. Dobrzañska, Polityka makroostroĝnoĂciowa…, op. cit.
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mowo waĝnÈ. Skala efektu zaraĝania bÚdzie zaleĝeÊ od stopnia powiÈzañ danej
instytucji z systemem finansowym (ang. interconnectedness). Im wyĝszy jest stopnieñ powiÈzania danej instytucji z innymi elementami systemu finansowego, tym
wiÚksze prawdopodobieñstwo, ĝe jej problemy mogïyby uruchomiÊ efekt zaraĝania. PowiÈzania pomiÚdzy instytucjami mogÈ byÊ bezpoĂrednie, jak i poĂrednie.
PrzesïankÈ uznania instytucji za systemowo waĝnÈ moĝe byÊ takĝe jej zïoĝonoĂÊ
(ang.bcomplexity). Im wyĝsza zïoĝonoĂÊ operacyjna, organizacyjna lub prawna instytucji, tym trudniejsze moĝe byÊ jej uporzÈdkowane zlikwidowanie, co moĝe generowaÊ negatywne skutki dla stabilnoĂci systemu finansowego.
Koncentracja w systemie finansowym jest zwiÈzana z poziomem konkurencji15.
Wysoki poziom koncentracji oznacza istnienie kilku instytucji o duĝych rozmiarach
i duĝym udziale w rynku. Koncentracja jest szczególnie problematyczna, jeĂli funkcje i usïugi „chorej” instytucji nie mogÈ zostaÊ ïatwo przejÚte przez innÈ „zdrowÈ”
instytucjÚ. Pojawia siÚ tu zatem kryterium zastÚpowalnoĂci usïug (ang.bsubstitutability), które wystÚpuje w metodologii BCBS. ZastÚpowalnoĂÊ usïug ïagodzi zagroĝenie dla stabilnoĂci systemu finansowego, gdyĝ w przypadku problemu bÈdě
likwidacji danej instytucji istniejÈ alternatywne instytucje peïniÈce te same lub
podobne funkcje na rzecz systemu finansowego i gospodarki.
Tabela 2. Rozmiar systemu bankowego w wybranych jurysdykcjach
(dane wb%, na koniec 2015 r.)
System
bankowy

Aktywa/PKB
najwiÚkszego
banku

Aktywa/PKB
3 najwiÚkszych
banków

Aktywa/PKB
5 najwiÚkszych
banków

Chiny

30,1

76,9

113,6

Strefa euro

18,8

50,1

73,3

USA

10,7

28,7

38,3

½ródïo: Bruegel, European Banking Supervision: The first eighteen months, 2016, s. 12.

Waĝnym aspektem, który jednakĝe trudno jest ex ante oceniÊ, sÈ panujÈce uwarunkowania, czyli tzw. kontekst sytuacyjny. Moĝe siÚ bowiem zdarzyÊ, ĝe w okreĂlonych okolicznoĂciach problemy danego banku, nawet nieuznawanego wczeĂniej
15

Poszczególne systemy finansowe róĝniÈ siÚ poziomem koncentracji mierzonej gïównie wskaěnikiem CR5 (tj. udziaï 5 najwiÚkszych banków w aktywach sektora bankowego). Przykïadowo
wb Unii Europejskiej duĝe kraje, tj. Niemcy, Francja, Wïochy, charakteryzujÈ siÚ systemami
finansowymi bardziej sfragmentaryzowanymi, a poziom koncentracji jest tam niĝszy (wskaěnik
CR5 poniĝej 50%). Natomiast w krajach o mniejszych systemach finansowych, jak: Estonia,
Litwa, Grecja czy Finlandia, wskaěnik ten jest najwyĝszy i przekracza 80%. Por. European
Central Bank, Report on financial structures, October 2015, s. 25–26.
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za systemowy, mogÈ przyczyniÊ siÚ do destabilizacji caïego systemu finansowego.
Sytuacja taka moĝe wystÈpiÊ, gdy system finansowy jest juĝ osïabiony i podatny
na zaburzenia, np. w zwiÈzku z panujÈcym kryzysem finansowym. Wówczas instytucje, które w normalnych warunkach rynkowych i ekonomicznych nie stwarzajÈ
ryzyka systemowego, mogÈ równieĝ staÊ siÚ systemowo waĝne16.
Poza globalnymi systemowo waĝnymi bankami identyfikowane sÈ takĝe systemowo waĝne banki w skali krajowej (ang. Domestically Systemically Important
Banks, D-SIBs). Metodologia identyfikacji takich instytucji zostaïa takĝe opracowana przez Bazylejski Komitet ds. Nadzoru Bankowego, przy czym rekomendacje
wbtym zakresie majÈ formÚ zasad, którymi powinny kierowaÊ siÚ organy identyfikujÈce takie instytucje. Tym samym zalecenia te majÈ charakter bardziej dyskrecjonalny, pozostawiajÈc krajowym organom znacznÈ swobodÚ w okreĂlaniu banków
waĝnych dla lokalnego systemu finansowego, jak i wysokoĂci dodatkowych obciÈĝeñ kapitaïowych dla takich instytucji. W zakresie metodologii identyfikacji BCBS
proponuje cztery kryteria, znane juĝ z metodologii G-SIBs, tj. rozmiar, powiÈzania
z systemem finansowym, zastÚpowalnoĂÊ i zïoĝonoĂÊ. Oczywiste jest porzucenie
kryterium zwiÈzanego z dziaïalnoĂciÈ transgranicznÈ, gdyĝ tu uwagÚ koncentruje siÚ na krajowym systemie finansowym, i on teĝ staje siÚ punktem odniesienia
dlabanalizy.

1.2. Ryzyko generowane przez SIBs
Systemowo waĝne banki w swojej dziaïalnoĂci podejmujÈ decyzje, które
mogÈ byÊ racjonalne i uzasadnione z perspektywy indywidualnej instytucji, natomiast wb skali systemu mogÈ byÊ suboptymalne. Tym samym instytucje takie
kreujÈ negatywne efekty zewnÚtrzne (ang. negative externalities)17. W przypadku systemowo waĝnych banków szczególnej wagi nabiera problem pokusy naduĝycia18 (ang.b moral hazard), która wynika z istnienia dorozumianych
gwarancji (ang.b implicit guarantees), czyli przeĂwiadczenia, ĝe w przypadku
problemów systemowego banku rzÈd poĂpieszy mu z pomocÈ, bojÈc siÚ skutków
jego upadïoĂci.

16
17
18
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J.B. Thomson, On Systemically Important Financial Institutions…, op. cit., s. 5.
Basel Committee on Banking Supervision, Global systemically…, op. cit., s. 3.
Problem pokusy naduĝycia polega na tym, ĝe negatywne konsekwencje bïÚdnych decyzji wbzakresie podejmowanego przez bank ryzyka sÈ ponoszone przez podmioty trzecie, a nie przez
bank. Ciekawe rozwaĝania na temat pokusy naduĝycia w kontekĂcie systemowo waĝnych banków prezentuje: L. Pawïowicz, Reflections about too big to fail banks and moral hazard, „Bezpieczny Bank” Nr 3 (60), Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Warszawa 2015, s. 78–88.
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Rysunek 1. Wpïyw statusu systemowo waĝnego banku na bilans banku
Dorozumiane
gwarancje
stanowią ochronę,
która zachęca SIBs
do podejmowania
bardziej
ryzykownej
działalności
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(kapitał obcy)

Niższe koszty
ﬁnansowania skutkują
wyższą dźwignią
ﬁnansową

Aktywa

Kapitał własny

Wyższe ryzyko
dla akcjonariuszy
jest rekompensowane
większym zwrotem
na kapitale (ROE)

½ródïo: opracowanie na podstawie: International Monetary Fund, Global Financial Stability Report,
April 2014, s. 103.

KonsekwencjÈ powyĝszego sÈ dwa efekty stanowiÈce zagroĝenie dla stabilnoĂci finansowej (patrz rysunek 1). Pierwszy efekt bÚdÈcy pochodnÈ systemowego
statusu i dorozumianych gwarancji zwiÈzany jest z moĝliwoĂciÈ finansowania siÚ
takich banków po niĝszym koszcie. Zaangaĝowaniu instytucji w bardziej ryzykowne
aktywa powinien towarzyszyÊ wzrost kosztów jej finansowania, tj. wzrost premii za
ryzyko podejmowane przez finansujÈcych. Koszt finansowania SIBs dïugiem jest
jednak niĝszy, poniewaĝ dziÚki dorozumianym gwarancjom pañstwa jest on ponoszony nie tylko przez wierzycieli SIBs bezpoĂrednio finansujÈcych jego dziaïalnoĂÊ
(np. deponenci, rynek miÚdzybankowy), ale takĝe przez podatników nie majÈcych
ĝadnych zwiÈzków z danym bankiem. Powoduje to powstanie silnych boděców dla
zarzÈdzajÈcych SIBs do finansowania opierajÈcego siÚ na kapitaïach obcych, a nie
kapitaïach wïasnych, i poprawiania w ten sposób ekonomicznych wskaěników efektywnoĂci dziaïania. Instytucje systemowo waĝne charakteryzuje wiÚc posiadanie
wysokiego poziomu děwigni finansowej19.
Drugi efekt objawia siÚ tym, ĝe dziÚki dorozumianym gwarancjom systemowo
waĝne instytucje majÈ boděce do podejmowania bardziej ryzykownej dziaïalnoĂci,
przy jednoczesnym utrzymywaniu zbyt niskich funduszy wïasnych w stosunku
dobpodejmowanego przez nie ryzyka. Ponadto systemowo waĝne banki w wiÚkszym
stopniu niĝ pozostaïe stosujÈ zaawansowane metody wyliczania wymogu kapitaïowego (tzw. metoda wewnÚtrznych ratingów; ang. internal rating based approach,
IRB). Wykorzystywanie zaawansowanych metod pomiaru ryzyka stwarza moĝliwoĂÊ
tzw. optymalizowania wag ryzyka, czyli ich dostosowywania wbtaki sposób, aby ograniczyÊ utrzymywany kapitaï przy danej strukturze i wielkoĂci aktywów20.
19
20

European Systemic Risk Board, The ESRB Handbook on Operationalising Macroprudential
Policy in the Banking Sector Addendum: Macroprudential Leverage Ratios, June 2015, s. 18–20.
A. Beltratti, G. Paladino, Why do banks optimize risk weighs? The relevance of the cost of equity,
MPRA Paper No. 46410, April 2013, s. 3.
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PodsumowujÈc, systemowo waĝne banki naduĝywajÈc swojej pozycji generujÈ
ryzyko dla stabilnego i bezpiecznego funkcjonowania systemu finansowego, wobec
czego znajdujÈ siÚ w zakresie zainteresowania polityki makroostroĝnoĂciowej.

2. ZIDENTYFIKOWANE GLOBALNE SYSTEMOWO WA¿NE BANKI
PoczÈwszy od 2013 r. Rada StabilnoĂci Finansowej publikuje listÚ globalnych
systemowo waĝnych banków (ang. global systemically important banks, G-SIBs),
która rokrocznie jest aktualizowana (patrz tabela 3). Na koniec 2016 r. 30 banków
byïo zidentyfikowanych jako G-SIBs, z czego:
Y 13 w UE, przy czym banki te pochodziïy jedynie z 7 pañstw czïonkowskich:
Francji (4), Wielkiej Brytanii (4), Niemiec (1), Wïoch (1), Holandii (1), Hiszpaniib(1) i Szwecji (1),
Y 8 w USA,
Y 4 w Chinach,
Y 3 w Japonii,
Y 2 w Szwajcarii.
Tabela 3. Globalne systemowo waĝne banki
Jurysdykcja

Nazwa banku

Liczba
G-SIBs

UE

BNP Paribas, Groupe BPCE, Groupe Credit Agricole,
Societe Generale, Deutsche Bank, Unicredit Group, ING
Bank, Santander, Nordea, Barclays, HSBC, Royal Bank
ofbScotland, Standard Chartered

13

USA

JP Morgan Chase, Citigroup, Bank of America, Goldman
Sachs, Morgan Stanley, Bank of New York Mellon, State
Street, Wells Fargo,

8

Chiny

Agricultural Bank of China, Bank of China, China
Construction Bank, Industrial and Commercial Bank
ofbChina Limited

4

Japonia

Mitsubishi UFJ FG, Mizuho FG, Sumitomo Mitsui FG

3

Szwajcaria

Credit Suisse, UBS

2

½ródïo: Financial Stability Board, 2016 list of global systemically important banks (G-SIBs), 21bNovember 2016.

W USA i UE aktywa G-SIBs stanowiÈ aĝ 51% caïkowitych aktywów sektorów
bankowych, odpowiednio amerykañskiego i unijnego (patrz rysunek 1). W przy40
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padku Szwajcarii i Japonii wskaěnik ten jest niĝszy (46%), ale na uwagÚ zasïuguje
fakt, ĝe zidentyfikowano tylko dwie takie instytucje w Szwajcarii i trzy w Japonii,
co sugeruje, iĝ rozmiary pojedynczych instytucji sÈ wiÚksze.
Rysunek 2. G-SIBs w wybranych jurysdykcjach (dane na koniec 2015 r.)
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½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie danych BIS.

3. REFORMA REGULACYJNA
W ZAKRESIE SYSTEMOWO WA¿NYCH BANKÓW
DoĂwiadczenia kryzysowe spowodowaïy, ĝe problematyka instytucji systemowo waĝnych szybko znalazïa siÚ w centrum zainteresowania regulatorów. Pierwsze dziaïania na szczeblu globalnym podjÚto w juĝ 2009 r., kiedy podczas szczytu
wbPittsburghu przywódcy pañstw i rzÈdów G-20 zwrócili siÚ do Rady StabilnoĂci
Finansowej (ang. Financial Stability Board, FSB) z proĂbÈ o przygotowanie propozycji reformy, która rozwiÈzywaïaby kwestiÚ banków „zbyt duĝych, by upaĂÊ”.
W nastÚpnym roku podczas szczytu w Seulu przywódcy pañstw i rzÈdów G-20
zaaprobowali i przyjÚli zaproponowany przez FSB zestaw Ărodków majÈcych ograniczyÊ ryzyko pokusy naduĝycia zwiÈzane z dziaïalnoĂciÈ systemowo waĝnych instytucji21. Zarekomendowano wówczas dziaïania wobec SIBs koncentrujÈce siÚ na
piÚciu obszarach:
1) zwiÚkszeniu zdolnoĂci do absorbcji strat,
2) wprowadzeniu procedury resolution,
3) wzmocnieniu nadzoru,
4) wzmocnieniu kluczowej infrastruktury finansowej,
5) zapewnieniu spójnego wdroĝenia reform na poziomie krajowym.
21

Por. Financial Stability Board, Reducing the moral hazard posed by systemically important
financial institutions, FSB Recommendations and Time Lines, 20 October 2010.
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W niniejszym rozdziale uwaga zostaïa skoncentrowana na trzech regulacjach,
tj.bdodatkowych buforach dla systemowo waĝnych banków, procedurze resolution
oraz wymogach w zakresie TLAC. Regulacje te majÈ realizowaÊ dwa gïówne cele
reformy w zakresie systemowo waĝnych banków, tzn. wzmacniaÊ ich odpornoĂÊ
ibzdolnoĂÊ do absorbcji strat oraz zapewniaÊ mechanizmy i narzÚdzia ich uporzÈdkowanego zrestrukturyzowania w sytuacji, gdy ich dalsza dziaïalnoĂÊ bÚdzie zagroĝona.

3.1. Bufory dla systemowo waĝnych banków
Kwestia wyposaĝenia kapitaïowego nabiera szczególnego znaczenia w przypadku systemowo waĝnych banków, dla których utrzymanie odpowiedniej zdolnoĂci
do absorbcji strat jest niezmiernie istotne22. Wraz ze wzrostem skali dziaïañ i ekspozycji na ryzyko zwiÚksza siÚ zarówno prawdopodobieñstwo jak i rozmiar strat,
jakie moĝe ponieĂÊ bank. W takiej sytuacji nieodpowiednie lub niewystarczajÈce
bufory kapitaïowe mogÈ sprawiÊ, ĝe bank stanie w obliczu niewypïacalnoĂci. Poziom kapitaïu jest waĝny nie tylko z ekonomicznego punktu widzenia, ale takĝe
psychologicznego, gdyĝ wpïywa na wiarygodnoĂÊ banku, a przez to na jego relacje z otoczeniem. Róĝnego rodzaju interesariusze (wïaĂciciele, wierzyciele, w tym
deponenci) sÈ zainteresowani sytuacjÈ kapitaïowÈ banku. Dlatego teĝ w centrum
pokryzysowych reform znalazïa siÚ sprawa bezpieczeñstwa kapitaïowego G-SIBs.
Celem nowych regulacji jest zapewnienie wiÚkszej odpornoĂci banków i zdolnoĂci do absorbcji strat. Kluczowym dokumentem w tym zakresie, wyznaczajÈcym
kierunki dziaïañ, jest tzw. Bazylea III, czyli zestaw rekomendacji przygotowanych
przez Bazylejski Komitet ds. Nadzoru Bankowego. Zgodnie z BazyleÈ III banki
utrzymujÈ tzw. kapitaï regulacyjny skïadajÈcy siÚ z kapitaïu kategorii I (Tier I)
oraz kapitaïu kategorii II (Tier II). W ramach kapitaïu Tier I najwiÚksze znaczenie
ma tzw. kapitaï podstawowy Tier I (Common Equity Tier I, CET1), który stanowiÈ
przede wszystkim wyemitowane akcje banku oraz zyski zatrzymane. Ta kategoria
kapitaïu charakteryzuje siÚ najwyĝszÈ jakoĂciÈ i zdolnoĂciÈ do absorbcji strat, dlatego teĝ Bazylea III zwiÚkszyïa wymóg w zakresie utrzymania CET1 z 2% dob4,5%
aktywów waĝonych ryzykiem. W ramach Bazylei III wprowadzono takĝe dwa dodatkowe bufory kapitaïowe, które muszÈ byÊ takĝe zbudowane z instrumentów
speïniajÈcych warunki zaliczenia do CET1, tj.:
Y bufor zabezpieczajÈcy w wysokoĂci 2,5% aktywów waĝonych ryzykiem – bufor ten jest nakïadany na wszystkie banki i jego kalibracja nie podlega zmianom
(dlatego teĝ nie traktuje siÚ go jako instrumentu makroostroĝnoĂciowego). Bufor ten jest utrzymywany w okresach spokoju jako nadwyĝka ponad minimalny
22

42

J. Gabilondo, Bank Funding, Liquidity, and Capital Adequacy, A Law and Finance Approach,
Elgar Financial Law, EE Publishing 2016, s. 13.
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wymóg CET1, natomiast w sytuacji kryzysowej banki mogÈ go wykorzystaÊ na
pokrycie strat23;
Y bufor antycykliczny, którego kalibracja jest zmienna w czasie w zaleĝnoĂci od
poziomu natÚĝenia cyklicznego ryzyka systemowego (jest to instrument makroostroĝnoĂciowy). Celem tego bufora jest wygïadzenie cyklicznych wahañ
podaĝy kredytu oraz wzmocnienie zdolnoĂci banków do absorbcji strat z tytuïu
udzielonych kredytów w przypadku ich wystÈpienia. Ustalenie wspóïczynnika
bufora w przedziale 0–2,5% pociÈga za sobÈ koniecznoĂÊ zastosowania zasady
wzajemnoĂci24.
Rysunek 3. Wymogi kapitaïowe dla G-SIBs
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½ródïo: opracowanie wïasne.

Na poziomie globalnym wprowadzono takĝe specjalny bufor kapitaïowy dla
systemowo waĝnych banków, przy czym wysokoĂÊ tego bufora jest uzaleĝniona
od systemowego znaczenia danego banku. Rekomendacje w tym zakresie zostaïy
przygotowane przez BCBS. Zgodnie z metodologiÈ bazylejskÈ banki, które zostaïy identyfikowane jako systemowe, sÈ przyporzÈdkowane do jednej z 4 kategorii
(ang. bucket), co z kolei determinuje wysokoĂÊ naïoĝonego na nie bufora G-SIBs.
Banki znajdujÈce siÚ w pierwszej, najniĝszej, kategorii sÈ zobowiÈzane do utrzymywania dodatkowego bufora w wysokoĂci 1% aktywów waĝonych ryzykiem. Wraz
zbprzyporzÈdkowaniem do kaĝdej nastÚpnej kategorii wymóg z tytuïu bufora roĂnie
ob0,5bpkt. proc. (patrz tabela 4). Dla porzÈdku naleĝy dodaÊ, ĝe BCBS przewidziaï
takĝe piÈtÈ kategoriÚ systemowo waĝnych banków, dla których wspóïczynnik bufora wynosi 3,5%. Jednakĝe kategoria ta pozostaje obecnie pusta, tzn. ĝaden bank nie
jest do niej przyporzÈdkowany. Zamysïem regulatorów jest, by ta piÈta kategoria
dziaïaïa dyscyplinujÈco i zniechÚcaïa banki do dalszego zwiÚkszania ich systemowej
waĝnoĂci.
23
24

W sytuacji skorzystania z bufora zabezpieczajÈcego banki sÈ zmuszone od jego odbudowania.
W tym celu mogÈ wyemitowaÊ akcje lub ograniczyÊ wpïatÚ dywidend.
Poziom bufora antycyklicznego moĝe byÊ takĝe ustanowiony na wyĝszym poziomie, wówczas
jednak stosowanie zasady wzajemnoĂci jest dobrowolne.
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Tabela 4. WysokoĂÊ bufora dla systemowo waĝnych banków (w %)
Kategoria

1

2

3

4

5

WysokoĂÊ bufora
dla G-SIBs

1

1,5

2

2,5

3,5

½ródïo: opracowanie wïasne.

Bazylejski Komitet wydaï takĝe rekomendacje dotyczÈce zwiÚkszenia zdolnoĂci do absorbcji strat w odniesieniu do D-SIBs. ZasadniczÈ róĝnicÈ jest brak konkretnych propozycji w zakresie wysokoĂci dodatkowego bufora kapitaïowego dla
D-SIBs. Na uwagÚ zasïuguje duĝy poziom swobody, jaki BCBS przyznaje organom
krajowym. Wynika to z przekonania, ĝe krajowi nadzorcy sÈ w stanie najlepiej
oceniÊ wysokoĂÊ bufora kapitaïowego, biorÈc pod uwagÚ specyficzne cechy lokalnego systemu finansowego oraz rolÚ danej instytucji, jakÈ odgrywa ona w tym
systemie.
Wszystkie piÚÊ jurysdykcji, w których siedziby majÈ G-SIBs, tj. USA, Unia Europejska, Szwajcaria, Japonia i Chiny, wdroĝyïy regulacje w zakresie systemowo waĝnych banków. Moĝna jednak wskazaÊ na pewne róĝnice pomiÚdzy rozwiÈzaniami
przyjÚtymi w wymienionych jurysdykcjach a miÚdzynarodowymi standardami okreĂlonymi przez BCBS. Do gïównych rozbieĝnoĂci moĝna zaliczyÊ brak okreĂlonych
kategorii zaszeregowania systemowo waĝnych banków (tzw. bucketing approach).
Problem ten pojawia siÚ w odniesieniu do regulacji szwajcarskich25, japoñskich26
ibchiñskich27, przy czym jest to istotna luka regulacyjna, gdyĝ w zamyĂle BCBS taka
konstrukcja buforów ma zniechÚcaÊ G-SIBs do dalszego zwiÚkszania ich systemowej waĝnoĂci. Podobny problem pojawia siÚ w przypadku Unii Europejskiej, jednak
tu regulacje nie wskazujÈ, ĝe najwyĝsza kategoria G-SIBs, której odpowiada bufor
w wysokoĂci 3,5%, powinna pozostaÊ pusta28.
Na uwagÚ zasïugujÈ równieĝ rozwiÈzania wprowadzone w Szwajcarii, gdzie
G-SIBs podlegajÈ sztywnym wymogom kapitaïowym w wysokoĂci 10% CET1. Jest
to odmiennie podeĂcie do systemu „kategorii”, który proponuje BSCB. Zgodnie
zbmetodologiÈ bazylejskÈ przyporzÈdkowanie instytucji do 5 kategorii oznaczaïoby,
ĝe wymóg kapitaïowy wynosiïby 10,5%29. W takiej sytuacji szwajcarskie regulacje

25

26
27
28
29

44

Basel Committee on Banking Supervision, Regulatory Consistency Assessment Programme
(RCAP), Assessment of Basel III G-SIB framework and review of D-SIB frameworks – Switzerland, Bank for International Settlements, June 2016, s. 7.
Base…, Japan, Bank for International Settlements, June 2016, s. 7.
Basel …, China, Bank for International Settlements, June 2016, s. 8.
Basel…, European Union, Bank for International Settlements, June 2016, s. 8.
Na wielkoĂÊ tÚ skïadaïyby siÚ: minimalny wymóg CET1 (4,5%), wymóg z tytuïu bufora zabezpieczajÈcego (2,5%) oraz wymóg z tytuïu bufora dla G-SIB (3,5%).
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byïyby niezgodne z miÚdzynarodowymi wytycznymi. Jednak obecnie, gdy ĝadna
zbinstytucji nie jest zaszeregowana do 5 kategorii, regulacje szwajcarskie sÈ ostrzejsze niĝ bazylejskie. Naleĝy takĝe zauwaĝyÊ, iĝ regulatorzy szwajcarscy dopuszczajÈ
wykorzystanie tzw. CoCos na potrzeby speïnienia wymogów kapitaïowych przez
systemowo waĝne banki. CoCos dzielÈ siÚ na dwie grupy: tzw. high trigger CoCos30
oraz low trigger CoCos31. High trigger CoCos wchodzÈ wraz z instrumentami kapitaïowymi zaliczanymi do CET1 w skïad bufora ochronnego. Natomiast low trigger
CoCos stanowiÈ tzw. skïadnik progresywny, w wysokoĂci od 1 do 6%, który ma na
celu zniechÚcenie banków do dalszej ekspansji dziaïalnoĂci.
Pewne modyfikacje rekomendacji bazylejskich wprowadzono takĝe w USA. Regulacje amerykañskie przewidujÈ wykorzystanie dwóch metod do kalkulacji wysokoĂci
buforów kapitaïowych dla G-SIBs. Pierwsza z nich jest spójna z metodykÈ bazylejskÈ,
natomiast druga jest modyfikacjÈ wytycznych BCBS. W metodzie tej zamiast kryterium „zastÚpowalnoĂci” stosuje siÚ miarÚ odzwierciedlajÈcÈ uzaleĝnienie G-SIBs
od krótkoterminowego finansowania z rynku. Na podstawie uzyskanych wyników
zbobydwu kalkulacji ustala siÚ dodatkowy bufor kapitaïowy, przy czym wobec banku
stosowany jest wyĝszy z nich. DoĂwiadczanie pokazuje, ĝe wprowadzenie modyfikacji
w metodzie drugiej skutkuje wyĝszymi wymogami kapitaïowymi dla G-SIBs32.
W odniesieniu do Unii Europejskiej jako istotnÈ rozbieĝnoĂÊ moĝna takĝe wskazaÊ przepisy w zakresie D-SIBs33, a w szczególnoĂci wprowadzenie maksymalnej
wysokoĂci bufora dla takich instytucji, tj. 2%. Dodatkowe ograniczenia wystÚpujÈ,
jeĂli systemowy bank na poziomie krajowym jest spóïkÈ zaleĝnÈ instytucji zidentyfikowanej takĝe jako systemowa na poziomie globalnym lub krajowym w innym
pañstwie czïonkowskim. Ograniczenia te sÈ niezgodne z wytycznymi bazylejskimi,
które przyznajÈ caïkowitÈ swobodÚ nadzorcom krajowym w ustalaniu wysokoĂci
bufora dla krajowych systemowo waĝnych banków. Z faktu, ĝe podmiot dominujÈcy nie ma istotnego znaczenia dla systemu finansowego kraju macierzystego, nie
wynika bowiem, iĝ jego podmiot zaleĝny nie moĝe byÊ systemowo waĝny w kraju
goszczÈcym. Na tÚ kwestiÚ zwróciïy takĝe uwagÚ Europejska Rada ds. Ryzyka Sys-

30
31
32

33

High trigger CoCos to obligacje warunkowo zamienne na akcje, których konwersja nastÚpuje,
gdy wskaěnik CET1 osiÈga 7%.
Low trigger CoCos to obligacje warunkowo zamienne na akcje, których konwersja nastÚpuje,
gdy wskaěnik CET1 osiÈga 5%.
Basel Committee on Banking Supervision, Regulatory Consistency Assessment Programme
(RCAP), Assessment of Basel III G-SIB framework and review of D-SIB frameworks – United
States, Bank for International Settlements, June 2016, s. 14.
Unijne regulacje stosujÈ odmiennÈ terminologiÚ, tzn. odpowiednikiem G-SIBs sÈ globalne instytucje o znaczeniu systemowym (ang. global systemically important institutions, G-SIIs),
abodpowiednikiem D-SIBs sÈ inne instytucje o znaczeniu systemowym (ang. other systemically
important institutions, O-SIIs).
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temowego34 oraz Europejski Bank Centralny35, które w ramach konsultacji Komisji Europejskiej dotyczÈcych rewizji regulacji makroostroĝnoĂciowych wskazaïy,
ĝe poĝÈdane byïoby znaczne podwyĝszenie górnej granicy bufora nakïadanego na
krajowe systemowo waĝne banki.

3.2. Procedura resolution
Reforma dotyczÈca systemowo waĝnych instytucji przewiduje przygotowanie tzw.
procedury resolution, czyli procedury pozwalajÈcej na uporzÈdkowanÈ restrukturyzacjÚ banku systemowego, który znalazï siÚ na krawÚdzi upadïoĂci. U podstaw wprowadzenia nowych globalnych standardów dotyczÈcych uporzÈdkowanej restrukturyzacji systemowo, waĝnych instytucji finansowych leĝaïy zasadniczo trzy zaïoĝenia.
Zgodnie z pierwszym, ze wzglÚdu na peïnione funkcje krytyczne oraz znaczenie dla
systemu finansowego dziaïalnoĂÊ tych instytucji powinna zostaÊ utrzymana. Przez
funkcje krytyczne naleĝy rozumieÊ funkcje podmiotu istotne zbpunktu widzenia gospodarki i systemu finansowego, np. usïugi depozytowo-kredytowe, usïugi rozliczenia i rozrachunku transakcji36. Zgodnie z drugim zaïoĝeniem straty SIBs powinny
byÊ pokrywane w maksymalnie moĝliwy sposób przez wïaĂcicieli i wierzycieli, abzaangaĝowanie Ărodków publicznych powinno byÊ ograniczone do minimum. Internalizacja kosztów restrukturyzacji pozwoliïaby uniknÈÊ dodatkowego zwiÚkszania
deficytów budĝetowych, przez co pomogïaby w ograniczeniu negatywnych efektów
sprzÚĝenia miÚdzy stanem finansów pañstwa a sytuacjÈ sektora bankowego w danym kraju37. Ponadto doĂwiadczenia poszczególnych krajów w zakresie stosowania
narzÚdzi antykryzysowych wobec transgranicznych grup bankowych pokazujÈ, ĝe
te dziaïania powinny byÊ skoordynowane i oparte na ujednoliconych zasadach38.
Dokumentem odnoszÈcym siÚ do problematyki resolution oraz uwzglÚdniajÈcym powyĝsze zaïoĝenia jest Key Attributes of Effective Resolution Regimes for
Financial Institutions (dalej: Key Attributes, KA)39, przyjÚty przez FSB wb paědzierniku 2011 r. Dokument ten zostaï formalnie przyjÚty i zaakceptowany przez
34
35
36
37

38
39
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European Systemic Risk Board, ESRB response to the European Commission’s Consultation
Document on the „Review of the EU Macro-prudential Policy Framework”, 24 October 2016, s.b7.
European Central Bank, ECB contribution to the European Commission’s consultation on the
review of the EU macroprudential policy framework, 12 December 2016, s. 14.
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conditions, Committee on the Global Financial System, CGFS Papers No. 43 July 2011, s. 24.
Por. takĝe International Monetary Fund, From Banking To Sovereign Stress: Implications For
Public Debt, March 2015.
H.J. Dübel, The capital structure of banks…, op. cit.
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przywódców pañstw i rzÈdów G-20 w Cannes w listopadzie 2011 r., i obecnie
okreĂla standardy dla przeprowadzenia uporzÈdkowanej restrukturyzacji instytucji finansowych na caïym Ăwiecie. NastÚpnie w paědzierniku 2014 r. FSB przyjÚïa,bwbformie aneksów do dokumentu z 2011 r., uszczegóïowienia zasad okreĂlonych
wbKey Attributes. Aneksy nie wprowadzajÈ dodatkowych zasad ponad te okreĂloneb wb KAb z 2011 r., natomiast zawierajÈ wskazówki majÈce uïatwiÊ interpretacjÚ
ibimplementacjÚ zasad do krajowych porzÈdków prawnych oraz róĝnicujÈ znaczenie
poszczególnych KA wb zaleĝnoĂci od rodzaju instytucji finansowych (firmy ubezpieczeniowe, infrastruktura rynkowa, ochrona aktywów klientów firm inwestycyjnych). Zgodnie z Key Attributes efektywne ramy prawne dla uporzÈdkowanej
restrukturyzacji powinny:
1) zapewniÊ utrzymanie funkcji krytycznych systemowo waĝnych instytucji finansowych, w tym funkcji pïatniczych, rozliczeniowych i rozrachunkowych,
2) uwzglÚdniaÊ ochronÚ deponentów oraz inwestorów zgodnie z wïaĂciwymi systemami ochrony,
3) zapewniÊ alokacjÚ strat miÚdzy wïaĂcicieli i niezabezpieczonych wierzycieli
zgodnie z ustalonÈ hierarchiÈ,
4) zapewniaÊ szybkoĂÊ, transparentnoĂÊ i przewidywalnoĂÊ procesu przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka prawnego,
5) gwarantowaÊ moĝliwoĂÊ wspóïpracy i wymiany informacji miÚdzy krajowymi
oraz zagranicznymi organami zaangaĝowanymi w proces uporzÈdkowanej restrukturyzacji,
6) zapewniÊ, by zagroĝone upadïoĂciÈ instytucje finansowe mogïy byÊ wyïÈczane
z obrotu gospodarczego w sposób niewywoïujÈcy zakïóceñ w systemie finansowym.
Key Attributes powinny stanowiÊ punkt odniesienia przy tworzeniu krajowych
ram prawnych dla restrukturyzacji systemowo waĝnych instytucji finansowych. Ze
wzglÚdu na fakt, ĝe G-SIBs dziaïajÈ globalnie, poszczególne jurysdykcje powinny
harmonizowaÊ swoje regulacje w celu lepszej koordynacji dziaïañ antykryzysowych.
Naleĝy jednak zauwaĝyÊ, ĝe zasady okreĂlone w KA oraz ich implementacja nie
sÈ wiÈĝÈce. FSB nie ma formalnych Ărodków przymusu, które wymuszaïyby na
krajach G-20 peïnÈ implementacjÚ KA oraz stosowanie rozwiÈzañ w nich przewidzianych w przypadku zagroĝenia upadïoĂciÈ G-SIBs. Oznacza to, ĝe w dynamicznych warunkach kryzysu finansowego rzÈdy poszczególnych pañstw, w których
obecny jest dany systemowo waĝny bank, mogÈ róĝnie oceniaÊ sytuacjÚ i w konsekwencji, wbzaleĝnoĂci od uwarunkowañ, mogÈ odstÈpiÊ od ustaleñ wypracowanych
wbramach grup zarzÈdzania kryzysowego (ang. Crisis Management Groups, CMG)
orazbgrupowych planów resolution i przeprowadzaÊ dziaïania antykryzysowe niezaleĝnie od siebie.
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Tabela 5. Zalecenia FSB zawarte w Key Attributes
Key Attributes

Zalecenia FSB dla krajów G-20

KA 1

Stworzenie planów naprawy (ang. recovery plan) i planów
uporzÈdkowanej restrukturyzacji (ang. resolution plan) dla SIBs.

KA 2

Utworzenie publicznych, niezaleĝnych organów uporzÈdkowanej
restrukturyzacji (ang. resolution authority) o zdefiniowanych
kompetencjach.

KA 3

Zapewnienie moĝliwoĂci prawnych i operacyjnych dla stosowania
narzÚdzi uporzÈdkowanej restrukturyzacji, w szczególnoĂci
przeniesienia aktywów i zobowiÈzañ (ang. transfer of assets
and liabilities), utworzenia instytucji pomostowej (ang. bridge
institution), umorzenia kapitaïów wïasnych i zobowiÈzañ instytucji
(ang. bail-in).

KA 4

OkreĂlenie zasad potrÈcenia i kompensowania zobowiÈzañ
oraz traktowania zabezpieczeñ transakcji w uporzÈdkowanej
restrukturyzacji.

KA 5

OkreĂlenie kolejnoĂci ponoszenia kosztów resolution przez
wïaĂcicieli i wierzycieli G-SIBs.

KA 6

Utworzenie funduszu uporzÈdkowanej restrukturyzacji.

KA 7

Zapewnienie moĝliwoĂci wspóïpracy, wymiany informacji oraz
wzajemnej uznawalnoĂci rozstrzygniÚÊ organów uporzÈdkowanej
restrukturyzacji.

KA 8

Utworzenie miÚdzynarodowych grup zarzÈdzania kryzysowego dla
planowania, przygotowywania i przeprowadzania uporzÈdkowanej
restrukturyzacji grup transgranicznych.

KA 9

Wymóg zawierania porozumieñ dotyczÈcych zasad wspóïpracy
miÚdzy organami uporzÈdkowanej restrukturyzacji.

KA 10

Regularne przeglÈdy strategii uporzÈdkowanej restrukturyzacji
G-SIBs oraz dokonywanie ocen moĝliwoĂci zastosowania
uporzÈdkowanej restrukturyzacji (ang. resolvability assessment).

KA 11

Wymóg minimalnej zawartoĂci planów naprawy i planów
uporzÈdkowanej restrukturyzacji oraz ich regularnego przeglÈdu.

KA 12

Wymiana informacji miÚdzy organami sieci bezpieczeñstwa
finansowego z róĝnych jurysdykcji.

½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie Key Attributes.
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Celem KA jest m.in. przygotowanie procedur postÚpowania na wypadek istotnego pogorszenia sytuacji finansowej SIBs. Procedury te powinny byÊ ujmowane
w formie planów naprawy i planów resolution, które bÚdÈ wdraĝane w róĝnych
stadiach, w jakich bÚdzie znajdowaï siÚ bank. Wytyczne w zakresie zawartoĂci tych
planów dla SIBs zostaïy zawarte w Aneksie 4 do KA40 oraz w dokumentach konsultacyjnych FSB41.
Plan recovery powinien byÊ przygotowany przez kaĝdy SIBs. W dokumencie
tym okreĂlone sÈ negatywne scenariusze, w jakich moĝe znaleěÊ siÚ instytucja finansowa, wskaěniki iloĂciowe i warunki jakoĂciowe niezbÚdne dla uruchomienia
planu wbdanym scenariuszu oraz procedury, jakie instytucja lub jej jednostki zaleĝne powinny podjÈÊ w danej sytuacji, aby w przewidzianym okresie samodzielnie
poprawiÊ swojÈ sytuacjÚ pïynnoĂciowÈ i/lub kapitaïowÈ. Przygotowanie planu resolution jest zadaniem organu resolution z jurysdykcji, w której SIBs ma swojÈ siedzibÚ. Plan powinien okreĂlaÊ iloĂciowe i jakoĂciowe warunki uruchomienia planu.
Ponadto plan resolution powinien okreĂlaÊ takĝe strategiÚ resolution i konkretne
czynnoĂci, jakie organ odpowiedzialny za uporzÈdkowanÈ restrukturyzacjÚ bÚdzie
podejmowaÊ wobec instytucji finansowej/grupy w celu realizacji przyjÚtej strategii
(tzw. operational resolution plan)42. Plan powinien takĝe wskazywaÊ ěródïa finansowania caïego procesu, w szczególnoĂci, którzy z wïaĂcicieli i wierzycieli bÚdÈ
ponosiÊ koszty restrukturyzacji i w jakiej kolejnoĂci. Wybór strategii dla kaĝdego
SIBs oraz szczegóïy planów resolution powinny byÊ wypracowane w ramach grup
zarzÈdzania kryzysowego (CMG).
Przez strategiÚ postÚpowania naleĝy, co do zasady, rozumieÊ dwa podejĂcia:
Y SPE (single point of entry) – preferowane wobec banków o scentralizowanej
strukturze, polegajÈce na zastosowaniu narzÚdzi resolution wobec spóïki matki
(ang. top parent company/holding) przez jeden organ uporzÈdkowanej restrukturyzacji w jurysdykcji wïaĂciwej dla nadzoru skonsolidowanego nad SIB bez
wzglÚdu na to, w którym podmiocie grupy powstanÈ problemy. CzynnoĂci organów resolution z jurysdykcji wïaĂciwych dla podmiotów zaleĝnych mogÈ byÊ
podejmowane jedynie subsydiarnie w stosunku do dziaïañ organu na poziomie
skonsolidowanym;

40
41

42

I-Annex 4 – Essential Elements of Recovery and Resolution Plan.
Financial Stability Board, Recovery and Resolution Planning: Making the Key Attributes
Requirements Operational. Consultative Document, November 2012 oraz Financial Stability
Board, Recovery and Resolution Planning for Systemically Important Financial Institutions:
Guidance on Developing Effective Resolution Strategies, 16 July 2013.
Przez czynnoĂci wïaĂciwych organów uporzÈdkowanej restrukturyzacji naleĝy rozumieÊ m.in.
stosowanie narzÚdzi okreĂlonych w KA 3 i KA 4, a takĝe wycenÚ aktywów i pasywów, przypisanie kosztów resolution wïaĂcicielom i wierzycielom oraz stopieñ ewentualnego finansowania
zbfunduszy uporzÈdkowanej restrukturyzacji lub innych ěródeï.
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Y MPE (multiple point of entry) – preferowane wobec banków o strukturze zdecentralizowanej, polegajÈce na równolegïym dziaïaniu dwóch lub wiÚcej organów uporzÈdkowanej restrukturyzacji, które stosujÈ narzÚdzia resolution dla
wyodrÚbnionych w ramach danego SIB podgrup, skïadajÈcych siÚ z jednej lub
kilku jednostek zaleĝnych, w zaleĝnoĂci od tego, w której podgrupie powstaï
problem.
Obie strategie powinny gwarantowaÊ zachowanie funkcji krytycznych SIBs,
ab systemowo waĝne instytucje powinny posiadaÊ odpowiedniÈ wielkoĂÊ kapitaïów wïasnych i zobowiÈzañ sïuĝÈcych do absorpcji strat43. Ze wzglÚdu na fakt, ĝe
systemowo waĝne instytucje finansowe zwykle dziaïajÈ transgranicznie, strategie
resolution powinny byÊ wspierane przez tzw. cooperation agreements, okreĂlajÈce
sposób i zakres wymiany informacji miÚdzy organami resolution z poszczególnych
jurysdykcji oraz koordynacjÚ dziaïañ tych organów44.
Organy resolution powinny przeprowadzaÊ regularne oceny moĝliwoĂci zastosowania uporzÈdkowanej restrukturyzacji wobec poszczególnych SIBs. PrzeglÈd ma
na celu dostosowanie strategii resolution oraz poszczególnych czynnoĂci organu
restrukturyzacji do aktualnej struktury i profilu biznesowego instytucji finansowej.
Ocena ma takĝe sïuĝyÊ wczeĂniejszej identyfikacji i zneutralizowaniu przeszkód,
które mogÈ uniemoĝliwiÊ przeprowadzenie szybkiego i skutecznego procesu restrukturyzacyjnego w warunkach zagroĝenia stabilnoĂci finansowej. W ten sposób
uwidacznia siÚ, jak waĝne bÚdzie generowanie odpowiednich danych przez instytucje finansowe, a takĝe sprawna komunikacja miÚdzy poszczególnymi organami
resolution oraz miÚdzy tymi organami a bankami.
NarzÚdzia sïuĝÈce uporzÈdkowanej restrukturyzacji SIBs wskazywane w KA
moĝna podzieliÊ zasadniczo na dwie grupy. Do pierwszej moĝna zaliczyÊ te, które
sïuĝÈ operacyjnemu zarzÈdzaniu SIBs w trakcie uporzÈdkowanej restrukturyzacji,
tj. np. uprawnienia organu resolution do zmian w skïadzie organów SIBs, do ustanowienia tymczasowego administratora, zawieranie i wypowiadanie umów, których
stronÈ byï bank. Do drugiej te, które sïuĝÈ zmianom struktury aktywów i pasywów
SIBs, tj. np. potrÈcenie i kompensowanie naleĝnoĂci i zobowiÈzañ, narzÚdzia przeniesienia aktywów i zobowiÈzañ, bank pomostowy oraz umorzenie lub konwersja
instrumentów wïaĂcicielskich i zobowiÈzañ. SpoĂród wszystkich narzÚdzi najbardziej interesujÈce i budzÈce najwiÚcej kontrowersji jest umorzenie lub konwersja
instrumentów wïaĂcicielskich i zobowiÈzañ (ang. bail-in). Jego wprowadzenie sïuĝy
przede wszystkim pokryciu strat i poprawie wspóïczynnika kapitaïowego, abwiÚc
jednej z kluczowych miar dla oceny kondycji finansowej banku. Wyróĝnia siÚ tzw.
statutory bail-in polegajÈcy na umorzeniu lub konwersji instrumentów kapitaïo43
44
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wych decyzjÈ organu resolution, gdzie warunki i zakres umorzenia lub konwersji
zaleĝÈ od aktualnych potrzeb i dyskrecjonalnej decyzji organu resolution oraz tzw.
contractual bail-in, gdzie warunki umorzenia lub konwersji sÈ okreĂlone a priori
przez strony umów regulujÈcych dany instrument, a sama czynnoĂÊ nastÚpuje automatycznie, gdy te warunki siÚ zmaterializujÈ.
W przypadku zastosowania bail-in problemem, jaki moĝe siÚ pojawiÊ, jest ryzyko istotnej koncentracji kosztów w ramach jednej kategorii wierzycieli. Przykïad
restrukturyzacji czterech wïoskich banków przeprowadzonej jesieniÈ 2015 roku,
pokazuje, ĝe w zaleĝnoĂci od charakteru krajowego rynku finansowego preferencje
klientów banków mogÈ spowodowaÊ, iĝ przeprowadzanie resolution przy uĝyciu
narzÚdzia bail-in pozwoliïoby co prawda uniknÈÊ dodatkowych wydatków budĝetowych, lecz mogïoby wygenerowaÊ niepoĝÈdane koszty spoïeczne i polityczne.
Zadaniem organu resolution powinno byÊ stosowanie narzÚdzia bail-in w sposób
zapewniajÈcy unikniÚcia koncentracji kosztów resolution.
Ponadto naleĝy zauwaĝyÊ, ĝÚ przyjÚcie zaïoĝenia o minimalizacji zaangaĝowania
budĝetowego bÚdzie prowadziÊ do sytuacji, w której gros kosztów poniosÈ podmioty sektora prywatnego. Rekapitalizacja 22 banków Unii Europejskiej pochïonÚïa wblatach 2008–2013 ok. 291 mld EUR, z czego na banki zaliczane obecnie do
G-SIBs (7 z 22) przypadïo 122,4 mld EUR. Rekapitalizacja 13 banków amerykañskich pochïonÚïa w latach 2008–2012 ok. 205 mld USD, z czego na banki zaliczane
obecnie do G-SIBs (8 z 13) przypadïo ok. 165 mld USD45. Fakt, ĝe akcjonariuszami ibwierzycielami G-SIBs sÈ inne instytucje finansowe prowadzi do wniosku, ĝe
caïkowite wyïÈczenie budĝetów pañstw z finansowania restrukturyzacji G-SIBs
oraz w konsekwencji istotna koncentracja kosztów w obrÚbie sektora prywatnego
lub okreĂlonej czÚĂci sektora finansowego, moĝe powodowaÊ efekty zaraĝania oraz
wpïywaÊ negatywnie na realnÈ gospodarkÚ jednego lub kilku krajów.
Zasady okreĂlone w Key Attributes oraz w towarzyszÈcych im dokumentach
konsultacyjnych zostaïy inkorporowane w poszczególnych krajach G-20 w róĝnym
stopniu. Cztery spoĂród piÚciu omawianych jurysdykcji, tj. UE, USA, Szwajcarii
ibJaponii, zaliczajÈ siÚ do tych, które implementowaïy KA w najszerszym zakresie46.
Chiny sÈ wciÈĝ w trakcie procesu implementacji KA (patrz tabela 6). PKB piÚciu
jurysdykcji stanowi ïÈcznie ok. 68% PKB wszystkich krajów zaliczanych do G-2047.
Oznacza to, ĝe kraje o najbardziej rozwiniÚtych systemach bankowych, wbktórych
funkcjonujÈ najwiÚksze na Ăwiecie grupy bankowe, posiadajÈ instrumentarium na
wypadek wystÈpienia systemowych zaburzeñ w systemie bankowym.

45
46
47

D. Schoenmaker, Resolution of international banks: Can smaller countries cope?, European
Systemic Risk Board, Working Paper Series No. 34, February 2017, s. 7.
Financial Stability Board, Second Thematic Review on Resolution Regimes, Peer Review Report,
18 March 2016, s. 5.
Obliczenia wïasne na podstawie danych OECD za 2015 r.
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Tabela 6. Zestawienie wybranych informacji na temat uporzÈdkowanej
restrukturyzacji w analizowanych jurysdykcjach
USA

UE

x

x

x

x

x

x

x

NarzÚdzia o charakterze
operacyjnym

x

x

Transfer aktywów
ibzobowiÈzañ

x

Instytucja pomostowa

Zagroĝenie upadïoĂciÈ

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Bail-in

x

x

x

xa

Podmiot zarzÈdzajÈcy
aktywami

x

x

x

x

Przesïanki Interes publiczny
resolution
ProporcjonalnoĂÊ
ibkoniecznoĂÊ

NarzÚdzia
resolution

Szwajcaria Japonia Chiny
x

Legenda: x – oznacza, ĝe dana cecha wystÚpuje.
a Cele umorzenia instrumentów kapitaïowych i zobowiÈzañ mogÈ byÊ osiÈgniÚte przez ogïoszenie
upadïoĂci podmiotu rezydualnego.
½ródïo: Financial Stability Board, Second Thematic Review on Resolution Regimes, s. 46–47.

PodsumowujÈc, uwaga SIBs, ale takĝe innych uczestników rynku finansowego,
skupia siÚ na narzÚdziach rekapitalizacyjnych, sïuĝÈcych zmianie struktury finansowej i wïasnoĂciowej banków, które stanowiÈ zwieñczenie okreĂlonego ciÈgu dziaïañ. Wydaje siÚ jednak, ĝe równie istotne dla stabilnoĂci finansowej sÈ inne, mniej
zauwaĝalne na pierwszy rzut oka aspekty implementacji KA. Wdroĝenie wbposzczególnych jurysdykcjach nowych ram prawnych, odzwierciedlajÈcych wb mniejszym
lub wiÚkszym stopniu KA, daje organom sieci bezpieczeñstwa finansowego instrumentarium, jakiego nie miaïy one w latach 2007–2010. Internalizacja kosztów restrukturyzacji SIBs w formie skïadek na fundusze uporzÈdkowanej restrukturyzacji
ibbail-in powoduje, ĝe problem tzw. implicit guarantees, którymi dotychczas cieszyïy
siÚ SIBs, zmniejsza siÚ. JednoczeĂnie roĂnie ĂwiadomoĂÊ wïaĂcicieli banków systemowo waĝnych i ich wierzycieli, ĝe to oni bÚdÈ zmuszeni ponieĂÊ koszty ewentualnej
rekapitalizacji, co powinno, przynajmniej w teorii, skïaniaÊ ich do lepszej kontroli
dziaïañ podejmowanych przez SIBs w celu osiÈgniÚcia zysków. Powyĝsze, w poïÈczeniu z nieustannym monitoringiem ze strony organów resolution oraz moĝliwoĂciami dokonywania zmian strukturalnych i operacyjnych wbSIBs na etapie tworzenia
ibaktualizacji planów resolution, pozwala postawiÊ tezÚ, ĝe jednÈ z cech KA, fundamentalnych dla zapewnienia stabilnoĂci finansowej, jest ich prewencyjny charakter.
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3.3. Wymogi w zakresie TLAC
ZdolnoĂÊ podmiotu do absorpcji strat jest jednym z kluczowych warunków przeprowadzenia uporzÈdkowanej restrukturyzacji SIBs bez wykorzystania Ărodków
zbbudĝetu pañstwa. Dokumentami odnoszÈcymi siÚ do tej materii sÈ Principles on
Loss-absorbing and Recapitalisation Capacity of G-SIBs in Resolution orazbTotal
Loss-absorbing Capacity (TLAC) Term Sheet (dalej: TLAC Term Sheet, Dokumenty TLAC)48, opublikowane przez FSB w listopadzie 2015 r. Dokumenty TLACbstanowiÈ, ĝe banki systemowo waĝne powinny utrzymywaÊ odpowiedni poziom instrumentów kapitaïowych i zobowiÈzañ w celu pokrycia strat na wypadek zagroĝenia
upadïoĂciÈ (tzw. gone-concern capital), niezaleĝnie od speïniania wymogów BaselbIII
(tzw. going-concern capital)49. Poniĝej przedstawiono zarys koncepcjibTLAC.
Zgodnie z Dokumentami TLAC w ramach SIBs naleĝy wyodrÚbniÊ jednÈ lub
wiÚcej tzw. resolution groups, w ramach których wyodrÚbnia siÚ tzw. resolution
entity, wobec której stosowane bÚdÈ narzÚdzia uporzÈdkowanej restrukturyzacji.
Resolution groups nie muszÈ ograniczaÊ siÚ do jednej jurysdykcji – innymi sïowy mogÈ skupiaÊ podmioty zaleĝne z róĝnych krajów. Liczba resolution entities
bÚdzie zaleĝna od przyjÚtej strategii uporzÈdkowanej restrukturyzacji dla SIBs
(SPEb lubb MPE). Resolution entity powinna staÊ siÚ wierzycielem podporzÈdkowanym pozostaïych podmiotów z resolution group. Wówczas w przypadku wyczerpania zdolnoĂci do absorpcji strat na zasadzie going-concern i wszczÚcia
procedury uporzÈdkowanej restrukturyzacji dalsze straty i ciÚĝar rekapitalizacji
podmiotów zb resolution group zostanie poniesiony przez resolution entity, przed
ich pozostaïymi wierzycielami. Stosowanie narzÚdzi uporzÈdkowanej restrukturyzacji w odniesieniu do resolution entity (której celem istnienia bÚdzie absorpcja
strat) powinno pozwoliÊ na kontynuowanie peïnienia funkcji krytycznych przez
pozostaïe podmioty zb grupy. Straty przetransferowane do resolution entity bÚdÈ
mogïy byÊ pokryte wbdrodze uporzÈdkowanej restrukturyzacji dziÚki emisji przez
ten podmiot tzw.b external TLAC, czyli emisji instrumentów nabywanych przez
podmioty spoza SIBs. Cechy instrumentów zaliczanych do external TLAC zostaïy
szczegóïowo okreĂlone wbDokumentach TLAC50. W szczególnoĂci instrumenty kapitaïowe ibzobowiÈzania zaliczane do TLAC powinny mieÊ prawnie dopuszczalnÈ
moĝliwoĂÊ i zagwarantowane pierwszeñstwo w pokrywaniu strat wobec innych
instrumentów kapitaïowych i zobowiÈzañ wyemitowanych przez danÈ instytucjÚ
(ang.b subordination)51. PodporzÈdkowanie moĝe mieÊ 3 ěródïa: 1) przepisy po48
49
50
51

Financial Stability Board,Principles on Loss-absorbing and Recapitalisation Capacity of G-SIBs
in Resolution Total Loss-absorbing Capacity (TLAC) Term Sheet, 9 October 2015.
Deutsche Bundesbank, Bank recovery and resolution – the new TLAC and MREL minimum
requirements, Monthly Report, July 2016, s. 66. Por. takĝe rozdziaï 3.1 niniejszego artykuïu.
Pkt 8 oraz pkt 9 TLAC Term Sheet.
Pkt 10 oraz pkt 11 TLAC Term Sheet.
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wszechnie obowiÈzujÈcego prawa (ang. statutory subordination), 2) warunki emisji
instrumentu (ang.bcontractual subordination) lub 3) strukturÚ organizacyjnÈ SIBs
(ang.bstructural subordination)52.
Dokumenty TLAC podkreĂlajÈ transgraniczny charakter absorpcji strat przez
okreĂlenie tzw. material sub-groups i tzw. internal TLAC, sïuĝÈce okreĂleniu potencjaïu absorpcji przez resolution entity strat powstaïych w podmiotach grupy
dziaïajÈcych w innym kraju53.
TLAC Term Sheet wskazuje, ĝe osiÈgniÚcie poziomów absorpcji strat zostaïo
rozïoĝone na dwa etapy. Co do zasady, od 1 stycznia 2019 r. resolution entities
powinny utrzymywaÊ minimum external TLAC na poziomie wiÚkszej z dwóch wartoĂci: 16% RWA resolution group lub 6% LRE54 (ang. leverage ratio exposure). PoczÈwszy od 1 stycznia 2022 r. wartoĂci te powinny wynosiÊ odpowiednio: 18% RWA
i 6,75 LRE55. WïaĂciwe organy krajowe mogÈ ustanowiÊ wyĝsze limity56. Wobec
powyĝszego, na obecnym etapie nie moĝna jeszcze przedstawiÊ, w jaki sposób regulacje w zakresie TLAC zostaïy implementowane w poszczególnych jurysdykcjach,
w których dziaïajÈ G-SIBs57.

PODSUMOWANIE
Globalny kryzys finansowy wymusiï na organach publicznych, odpowiedzialnych za dziaïanie na rzecz stabilnoĂci finansowej, refleksjÚ dotyczÈcÈ dalszego
funkcjonowania banków „zbyt duĝych, by upaĂÊ”, w szczególnoĂci w kontekĂcie
pokusy naduĝycia. Dynamiczny rozwój systemu finansowego, jaki miaï miejsce
wbokresie ostatnich trzech dekad, spowodowaï, ĝe instytucje finansowe osiÈgnÚïy
rozmiary czÚsto kilkukrotnie przekraczajÈce PKB krajów, w których majÈ one swo52
53
54

55

56

57

54

Deutsche Bundesbank, Bank recovery and resolution…, op. cit., s. 73.
Pkt 16 oraz pkt 17 TLAC Term Sheet.
Oznacza to, ĝe TLAC powinien stanowiÊ 6% wartoĂci wykazywanej w mianowniku bazylejskiego
wskaěnika děwigni. Mianownik wskaěnika děwigni stanowi caïkowita ekspozycja obejmujÈca
pozycje bilansowe oraz pozabilansowe. Por. Basel Committee on Banking Supervision, BaselbIII
leverage ratio framework and disclosure requirements, Bank for International Settlements,
January 2014, s. 2
Zezwala siÚ, by SIBs w krajach rozwijajÈcych siÚ (ang. emerging market economies) osiÈgnÚïy
minimalne poziomy TLAC odpowiednio w latach 2025 i 2028. Por. pkt 4 oraz pkt 21 TLAC
TermbSheet.
Np. dla Szwajcarii wartoĂci te wynoszÈ odpowiednio: 28,6% RWA i 10% LRE. Por. Swiss Financial Market Supervision Authority FINMA, Factsheet. New “too big to fail” capital requirements
for global systemically important banks in Switzerland, 21 October 2015, s. 2–3.
Porównanie wymogów TLAC oraz europejskich regulacji dotyczÈcych zwiÚkszenia absorpcji
strat przez banki (tzw. MREL) przedstawia: O. Szczepañska, MREL and TLAC i.e. how to
increase the loss absorption capacity of banks, „Bezpieczny Bank” Nr 3 (60), Bankowy Fundusz
Gwarancyjny, Warszawa 2015, s. 37–53.
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je siedziby. Oczywiste jest, ĝe w przypadku problemów takich instytucji zagroĝona
jest nie tylko stabilnoĂÊ finansowa, ale teĝ gospodarcza, i to nie tylko na poziomie
krajowym, a wrÚcz globalnym. W takiej sytuacji organy krajowe nie mogÈ zlekcewaĝyÊ konsekwencji upadku takiego banku.
Pokryzysowa reforma w zakresie systemowo waĝnych banków ma zasadniczo dwa cele. Po pierwsze, celem regulacji jest zwiÚkszenie zdolnoĂci do absorbcji
strat. Tym samym dÈĝy siÚ do zwiÚkszenia odpornoĂci i stabilnoĂci funkcjonowania
G-SIBs oraz zapewnienia, ĝe bÚdÈ one w stanie pokryÊ straty zwiÈzane z materializacjÈ ryzyka, jakie same generujÈ. Po drugie, celem regulacji jest zapewnienie mechanizmów i narzÚdzi, które umoĝliwiÈ uporzÈdkowanÈ restrukturyzacjÚ
systemowo waĝnego banku, gdy jego dalsza dziaïalnoĂÊ bÚdzie zagroĝona, przy
jednoczesnym ograniczeniu negatywnych konsekwencji dla stabilnoĂci systemu
finansowego.
W niniejszym artykule rozwaĝania skoncentrowano na trzech kluczowych regulacjach, tj. dodatkowych buforach kapitaïowych dla G-SIBs, procedurze uporzÈdkowanej restrukturyzacji oraz wymogach w zakresie TLAC. Starano siÚ przy tym
wskazaÊ, w jakim stopniu globalne rekomendacje zostaïy implementowane w piÚciu
jurysdykcjach, w których dziaïajÈ G-SIBs.
Wnioski z analizy moĝna podsumowaÊ nastÚpujÈco. Naïoĝenie na globalne banki
dodatkowych buforów kapitaïowych jest dziaïaniem uzasadnionym, aczkolwiek niewystarczajÈcym. Konieczne jest takĝe zapewnienie mechanizmów ograniczajÈcych
pokusÚ naduĝycia, poprzez peïne wprowadzenie rozwiÈzañ w zakresie resolution.
Ze wzglÚdu na transgraniczny charakter dziaïalnoĂci SIBs niezwykle istotna jest
spójnoĂÊ regulacji. Mimo dÈĝenia do harmonizacji przepisów prawnych globalne
banki nadal funkcjonujÈ w heterogenicznym Ărodowisku regulacyjnym.
Kwestia jednolitych i spójnych regulacji ma szczególne znaczenie w przypadku
zarzÈdzania kryzysowego, gdyĝ umoĝliwiajÈ one szybkÈ reakcjÚ odpowiednich organów. Naleĝy zauwaĝyÊ, ĝe miÚdzynarodowe rekomendacje i wytyczne nie majÈ
charakteru wiÈĝÈcego, przez co krajowe organy mogÈ podejmowaÊ wïasne dziaïania. NaiwnoĂciÈ byïoby wiÚc stwierdzenie, ĝe obecne regulacje gwarantujÈ sprawnÈ wspóïpracÚ miÚdzynarodowÈ, gdyĝ, jak pokazujÈ dotychczasowe doĂwiadczenia,
wbsytuacjach kryzysowych krajowe organy dÈĝÈ do ograniczenia kosztów dla wïasnych jurysdykcji, co nie musi byÊ toĝsame z minimalizacjÈ kosztów zarzÈdzania
kryzysem w skali globalnej.
Implementacja wymogów zwiÚkszajÈcych zdolnoĂÊ do absorbcji strat, wraz zbbuforami kapitaïowymi nakïadanymi na najwiÚksze instytucje finansowe, pozwoli organom uporzÈdkowanej restrukturyzacji lepiej wykorzystaÊ potencjaï do dziaïania
w zakresie uporzÈdkowanej restrukturyzacji systemowo waĝnych banków. ObciÈĝenie G-SIBs kosztami finansowania funduszy uporzÈdkowanej restrukturyzacji
prowadzi do zmniejszenia skali implicit guarantees. Przygotowywanie i regularna
aktualizacja planów naprawy i planów resolution da organom wglÈd w sytuacjÚ
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poszczególnych instytucji finansowych, co powinno pozwoliÊ na identyfikacjÚ i eliminacjÚ wielu potencjalnych zagroĝeñ w systemie finansowym zanim przerodzÈ
siÚ one w peïnowymiarowy kryzys, natomiast nie moĝna zaïoĝyÊ, ĝe w ten sposób
wyeliminuje siÚ wszystkie moĝliwe ěródïa zagroĝeñ, jakie mogÈ wystÈpiÊ. Ponadto,
przykïad banków wïoskich pokazuje, ĝe stosowanie narzÚdzi resolution moĝe rodziÊ
obiekcje ze wzglÚdu na róĝne uwarunkowania spoïeczne i polityczne, co pozwala
przypuszczaÊ, ĝe peïne zastosowanie instrumentarium uporzÈdkowanej restrukturyzacji, z wyïÈczeniem udziaïu budĝetu pañstwa, a wiÚc sedna problemu TBTF,
moĝe w konkretnych przypadkach okazaÊ siÚ niemoĝliwe.

Streszczenie
Globalny kryzys finansowy zmusiï organy publiczne odpowiedzialne za dziaïanie na rzecz stabilnoĂci finansowej do zajÚcia siÚ problemem „instytucji zbyt
duĝych, by upaĂÊ”. Pokryzysowe reformy dotyczÈce systemowo banków majÈ
zasadniczo dwa cele. Pierwszym jest zwiÚkszenie zdolnoĂci takich instytucji do
absorbcji strat. Drugim celem jest zapewnianie mechanizmów i narzÚdzi, które
umoĝliwiÈ organom publicznym przeprowadzenie uporzÈdkowanej restrukturyzacji systemowych banków, gdy dalsza dziaïalnoĂÊ tych instytucji bÚdzie zagroĝona, przy jednoczesnym ograniczeniu negatywnych konsekwencji dla stabilnoĂci
systemu finansowego oraz gospodarki realnej. IntencjÈ niniejszego artykuïu jest
przedstawienie i ocena dotychczasowych zmian regulacyjnych w zakresie banków
systemowo waĝnych. PodjÚto tu próbÚ zdefiniowania takich instytucji, wskazujÈc
gïówne kryteria wpïywajÈce na ich systemowe znaczenie, oraz wskazano przyczyny,
dla których generujÈ one ryzyko systemowe. Gïówne rozwaĝania skoncentrowano
na analizie kluczowych refom, tj. na obowiÈzku utrzymywania dodatkowych buforów kapitaïowych, procedurze uporzÈdkowanej restrukturyzacji oraz wymogach
w zakresie TLAC.
Sïowa kluczowe: systemowo waĝne banki, G-SIBs, „zbyt duĝe, by upaĂÊ”, bufory
kapitaïowe, uporzÈdkowana restrukturyzacja, TLAC, Bazylea III

Abstract
The global financial crisis forced public authorities responsible for maintaining
financial stability to resolve the issue of too big to fail institutions. Post-crisis
reforms directed at systemically important banks have basically two objectives.
The first goal is to increase loss-absorbing capacity of such institutions. The second
aim is to ensure mechanisms and tools which will enable the public authorities to
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conduct orderly resolution of systemically important banks when their viability is
threatened, while constraining negative consequences for stability of the financial
system and the real economy. The purpose of this article is to present and assess
regulatory actions taken to address problems related to systemically important
banks. The article tries to define such institutions indicating the main criteria
which determine their systemic importance. It also indicates reasons for which
such institutions create systemic risk. The main analysis is focused on the key
reforms, i.e. the additional capital buffers, the orderly resolution and the TLAC
requirements.
Key words: systemically important banks, G-SIBs, “too big to fail”, capital buffers, resolution, TLAC, Basel III
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