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Problemy i poglÈdy
Aleksandra Nadolska*

½RÓDA REGULACJI I NADZORU NAD
BANKAMI FUNKCJONUJkCYMI NA RYNKU
FINANSOWYM UNII EUROPEJSKIEJ –
ZAGADNIENIA PRAWNOPORÓWNAWCZE
W KONTEK¥CIE ANALIZY TRYLEMATU
FINANSOWEGO

WST}P
Celem opracowania jest wykazanie, ĝe dla prawidïowego regulowania i nadzorowania sektora bankowego niewystarczajÈce sÈ reformy odnoszÈce siÚ do otoczenia funkcjonowania oraz warunków podejmowania dziaïalnoĂci przez instytucje
kredytowe. Do skutecznej redukcji ryzyka systemowego moĝe bowiem przyczyniÊ
siÚ równieĝ podziaï banków, który, w zaïoĝeniu, ma wzmocniÊ odpornoĂÊ tych instytucji na wstrzÈsy wewnÚtrzne i zewnÚtrzne.
W artykule postawiono nastÚpujÈcÈ hipotezÚ: reformy instytucjonalne oraz
strukturalne dotyczÈce prawidïowego funkcjonowania banków na rynku finansowym UE powinny byÊ ze sobÈ skoordynowane, aby byïy skuteczne. Potwierdzenie
tego twierdzenia wiÈĝe siÚ z weryfikacjÈ trylematu finansowego i odpowiedziÈ na
pytanie, czy stabilnoĂÊ finansowa jest moĝliwa do osiÈgniÚcia w sytuacji, gdy integracja rynku finansowego oraz krajowy nadzór dziaïajÈ dwukierunkowo.
*

Aleksandra Nadolska jest doktorem nauk prawnych, radcÈ prawnym, wykïadowcÈ na WSAiB
w Gdyni. Autorka wielu prac naukowych z zakresu prawa rynku finansowego.
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Poniewaĝ poruszane zagadnienia sÈ w sferze planowania, dlatego przyjÚta metoda przede wszystkim polega na analizie prawnoporównawczej raportów zredagowanych w nastÚpstwie globalnego kryzysu, w których zaproponowano rozwiÈzania
na „uzdrowienie” systemu finansowego, tu w szczególnoĂci sektora bankowego.
Wbopracowaniu wykorzystano teĝ metodÚ funkcjonalnÈ oraz formalno-dogmatycznÈ i opisowÈ, dziÚki którym moĝliwe byïo wykazanie (w sferze teoretycznoprawnej), ĝe szerokie ujÚcie stabilnoĂci finansowej determinuje wieloaspektowe reformy,
które majÈ racjÚ bytu jedynie w pewnym ukïadzie wzajemnych powiÈzañ.
Materia objÚta artykuïem zdeterminowaïa wyodrÚbnienie szeĂciu sekcji. Pierwsza dotyczy zagadnienia sprzÚĝenia zwrotnego miÚdzy regulacjÈ i nadzorem nad
jednolitym rynkiem finansowym UE. Druga czÚĂÊ pracy jest poĂwiÚcona omówieniu
problemu trylematu finansowego, którego istota – na kanwie poruszanego problemu – sprowadza siÚ do wïaĂciwej definicji trzech niekompatybilnych celów rynku
finansowego. Trzeci podrozdziaï traktuje o reformach instytucjonalno-funkcjonalnych europejskiego rynku finansowego, jakie miaïy miejsce w latach 2011–2015.
W czwartej sekcji przedstawiono ogólne zaïoĝenia trzech propozycji (amerykañskÈ,
brytyjskÈ i europejskÈ) reform strukturalnych sektora bankowego zawarte – odpowiednio – w raportach: Volckera, Vickersa i Liikanena. PiÈty podrozdziaï odnosi
siÚ stricte do raportu E. Liikanena i jego wpïywu na podjÚte w tym zakresie prace
legislacyjne w UE. W podsumowaniu zweryfikowano postawionÈ we wprowadzeniubhipotezÚ.

1. NOWY MECHANIZM REGULACJI I NADZORU
NAD JEDNOLITYM RYNKIEM FINANSOWYM UE
Relacja miÚdzy regulacjÈ a nadzorem ksztaïtuje siÚ na zasadzie wzajemnej
zaleĝnoĂci, poniewaĝ zarówno regulacja, jak i nadzór majÈ sïuĝyÊ wzmocnieniu
bezpieczeñstwa europejskiego rynku finansowego i przywróceniu stabilnoĂci finansowej, a tym samym prowadziÊ do lepszego zapobiegania kryzysom w przyszïoĂci i efektywnego zarzÈdzania nimi. Obecnie regulacja rynku finansowego
ma na celu urzeczywistnienie swobód wolnego rynku, tj. otwarcie krajowych
rynków finansowych na europejskie instytucje kredytowe ib swobodny przepïyw
kapitaïu, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeñstwa rynku finansowego
ib wïaĂciwej ochrony jego uczestników. Obok zasadniczego nurtu regulacji organizacji ib funkcjonowania instytucji kredytowych, nadzoru nad rynkiem finansowym czy systemu gwarantowania powierzonych bankom Ărodków ich klientów,
co stanowi domenÚ prawa publicznego, widoczna jest wzrastajÈca tendencja do
regulowania wbprawodawstwie unijnym prywatnoprawnej sfery Ăwiadczenia usïug
finansowych, dotyczÈcej w mniejszym lub wiÚkszym stopniu stosunków miÚdzy instytucjÈ finansowÈ (kredytowÈ) ab jej klientem. O ile zamysï regulowania
10
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obu sfer funkcjonowania banków naleĝy oceniÊ pozytywnie, o tyle zastrzeĝenia
budzi juĝ brak synchronizacji (zwïaszcza w aspekcie czasowym i zakresowym)
tych procesów.
Regulacje sÈ niezbÚdnym narzÚdziem do zapewniania stabilnoĂci i bezpieczeñstwa systemu bankowego. Jednak wdroĝenie kaĝdej regulacji ïÈczy siÚ zbkosztami,
które powodujÈ wzrost konkurencji ze strony podmiotów nie objÚtych regulacjami.
Nadto naleĝy mieÊ takĝe na wzglÚdzie, ĝe wyĝsze regulacje mogÈ prowadziÊ do
wyĝszego ryzyka banków z racji dopuszczania siÚ przez te instytucje arbitraĝu
kapitaïowego. Ograniczeniu tego efektu sprzyja skuteczny i efektywny nadzór finansowy, czyli taki, który pod wzglÚdem przedmiotowym i celowym jest skoordynowany z wdraĝanÈ regulacjÈ o charakterze instytucjonalnym bÈdě funkcjonalnym. W ramach Europejskiej Unii Bankowej (EUB) Europejskiemu Bankowi
Centralnemu (EBC) powierzono nadzór mikroostroĝnoĂciowy nad najwiÚkszymi
bankami w strefie euro. JednoczeĂnie do europejskich banków majÈcych globalne
znaczenie systemowe odnoszÈ siÚ projektowane regulacje dotyczÈce strukturalnych
przeksztaïceñ (poprzez naïoĝenie nañ zakazu handlu na wïasny rachunek i wprowadzenie moĝliwoĂci nakazania wyodrÚbnienia niektórych rodzajów dziaïalnoĂci
handlowej), które majÈ wyeliminowaÊ z systemu finansowego instytucje zbyt duĝe
by upaĂÊ i jednoczeĂnie zbyt duĝe, aby moĝna je byïo uratowaÊ, jak teĝ zbyt zïoĝone
z punktu widzenia restrukturyzacji i uporzÈdkowanej likwidacji1. I chociaĝ zamierzeniem europejskiego ustawodawcy jest uzupeïnienie w ten sposób finansowych
reform regulacyjnych przeprowadzonych wczeĂniej2, to w proponowanej reformie
Ărodków strukturalnych, zwiÚkszajÈcych odpornoĂÊ instytucji kredytowych w UE,
brakuje jakiegokolwiek odniesienia do kwestii modelu nadzoru nad bankami, które mogïyby ulec takiemu przeksztaïceniu w przyszïoĂci3. Istotne jest takĝe to, ĝe
projektowana reforma ma byÊ dopeïnieniem regulacji przyjÚtych w ramach Europejskiej Unii Bankowej, ale jej zakres podmiotowy istotnie róĝni siÚ od rozwiÈzañ
przyjÚtych w ramach pakietu CRD IV/CRR, czy teĝ wspólnych ramach prawnych
dla restrukturyzacji i uporzÈdkowanej likwidacji banków. Nadto, przygotowujÈc
reformÚ strukturalnÈ banków (która de facto bÚdzie dotyczyïa jedynie niewielkiej
czÚĂci z ponad 8000 banków majÈcych siedzibÚ w UE), nie uwzglÚdniono otoczenia
ich funkcjonowania (tj. skali makro), co podwaĝa nowy paradygmat nadzorowania
rynku finansowego UE, w którym kluczowÈ rolÚ odgrywa obszar makroostroĝno1

2
3

Projekt „RozporzÈdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Ărodków strukturalnych
zwiÚkszajÈcych odpornoĂÊ instytucji kredytowych UE”, COM(2014) 43 final, Bruksela 29bstycznia 2014 r.
Ibidem, uzasadnienie wniosku, s. 7.
KwestiÈ otwartÈ pozostaje w zwiÈzku z tym, czy nadal bÚdÈ one w caïoĂci (jako grupa bankowa)
podlegaïy nadzorowi mikroostroĝnoĂciowemu EBC, czy teĝ nadzór ten bÚdzie jednoczeĂnie
sprawowany przez dwa lub wiÚcej organy nadzorcze. Wówczas problemem moĝe okazaÊ siÚ teĝ
wypracowanie wïaĂciwych zasad wspóïpracy z EUB.
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Ăciowy. Wydaje siÚ, ĝe przyczynÈ tych zaniechañ jest brak koordynacji nie tylko
wbzakresie regulacji, ale teĝ nadzoru, co moĝe doprowadziÊ do tego, iĝ zamierzone
korzyĂci bÚdÈ niewspóïmierne wobec szacowanych kosztów pierwszej w historii
Unii reformy strukturalnej banków. O przesïankach, zakresie oraz wadach i zaletach projektowanej reformy szczegóïowo bÚdzie mowa w dalszej czÚĂci artykuïu,
ale najpierw naleĝy wyjaĂniÊ cel regulacji finansowej oraz jej wpïyw na nieustannie poszukiwanÈ stabilnoĂÊ finansowÈ. Rozproszona wewnÚtrznie i zewnÚtrznie
dziaïalnoĂÊ regulatora moĝe bowiem doprowadziÊ do przeregulowania segmentu
bankowego, co w dalszej perspektywie moĝe spowodowaÊ powaĝne ryzyko w funkcjonowaniu caïej gospodarki.

1.1. Trylemat finansowy
Konsolidacja rynków doprowadziïa do wyznaczenia „nowych” celów regulacji
finansowej, obejmujÈcych swym zakresem przede wszystkim stabilnoĂÊ systemu,
bezpieczeñstwo instytucji finansowych oraz ochronÚ konsumenta. Niemniej waĝny jest fakt, ĝe choÊ nadzór finansowy koncentruje siÚ na pojedynczej instytucji
finansowej, to nadzorcy muszÈ braÊ pod uwagÚ takĝe szerszy aspekt, który odnosi
siÚ m.in. do systemowych implikacji jej dziaïañ4. Nie jest to zadanie ïatwe, gdyĝ
wiÈĝe siÚ ze skomplikowanym problemem tzw. trylematu finansowego5, z którym
borykajÈ siÚ organy nadzorcze i ustawodawcy wszystkich pañstw czïonkowskich
UE. Problem ten polega na wystÚpowaniu trzech niekompatybilnych celów, które
chce siÚ osiÈgnÈÊ, a sÈ to: stabilnoĂÊ systemu finansowego, zintegrowany rynek
finansowy oraz narodowy charakter nadzoru. NiekompatybilnoĂÊ polega na tym, ĝe
zawsze dopuszczalne sÈ konfiguracje dwóch spoĂród trzech wymienionych elementów, a to z kolei oznacza, iĝ w kaĝdym przypadku naleĝy ostatecznie zrezygnowaÊ
z jednego z nich.
Wydaje siÚ, ĝe równieĝ Unia Europejska dostrzegïa istotnoĂÊ problemu trylematu finansowego i podjÚïa próbÚ rozwiÈzania tej kwestii poprzez strukturalno-funkcjonalnÈ organizacjÚ nowej przestrzeni sektora bankowego. Wzajemne oddziaïywanie dwóch – jakby mogïo siÚ wydawaÊ wykluczajÈcych siÚ – aspektów, tj.
jednolitego rynku finansowego i krajowego nadzoru finansowego, nie wyklucza
bowiem osiÈgniÚcia stanu stabilnoĂci i bezpieczeñstwa w sferze realnej. Konieczne
jest jednak zachowanie odpowiednich proporcji w uwzglÚdnianiu i szacowaniu wymiaru tego sprzÚĝenia zwrotnego dla pozyskania krañcowych korzyĂci w postaci
4
5

12

T. Nieborak, Aspekty prawne funkcjonowania rynku finansowego Unii Europejskiej, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008, s. 109 i n.
D. Schoenmaker, The financial trilemma, „Economics Letters” 2011, nr 111, s. 57–59, publikacja dostÚpna na stronie: http://personal.vu.nl/d.schoenmaker/Financial_Trilemma.pdf (dostÚp:
19.10.2016 r.).
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szeroko rozumianego dobra publicznego. PoĝÈdane w zwiÈzku z tym staje siÚ jednoczesne skwantyfikowanie rodzajów usïug i instrumentów Ăwiadczonych przez
instytucje kredytowe w ramach wyodrÚbnionych obszarów dziaïalnoĂci.
Rysunek 1. Trylemat finansowy
Stabilność ﬁnansowa

Zintegrowany rynek ﬁnansowy

Narodowy charakter nadzoru ﬁnansowego

½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie: D. Schoenmaker, Financial Supervision: from National
to European?, „Financial and Monetary Studies” 2003, NIBE-SVV 1(22).

StabilnoĂÊ finansowa od dawna jest przedmiotem zainteresowania i szczególnej
troski narodowych systemów finansowych oraz caïej gospodarki Ăwiatowej. Trwale
wpisuje siÚ wiÚc w tworzenie nowego paradygmatu rynku finansowego Unii Europejskiej, gdzie warunkiem koniecznym budowania wspólnego, efektywnego rynku
jest stabilnoĂÊ wszystkich rynków lokalnych (obejmujÈcych m.in. wïaĂciwe infrastruktury finansowe), w tym poszczególnych sektorów i funkcjonujÈcych w ich
ramach instytucji finansowych6, skïadajÈcych siÚ na ten rynek (dziaïanie dwukierunkowe). StabilnoĂÊ finansowa staïa siÚ tym samym nadrzÚdnym celem regulacji i nadzoru nad europejskim rynkiem finansowym, w efekcie czego skutecznoĂÊ
ibefektywnoĂÊ organów (krajowych i europejskich) nadzoru mierzona jest wïaĂnie
w kontekĂcie utrzymania stabilnoĂci finansowej7. Czyni to dotychczasowe myĂlenie
na temat celu nadzorowania rynku finansowego zupeïnie nieaktualnym8.
6

7
8

O koniecznoĂci uwzglÚdnienia w pokryzysowej polityce pieniÚĝnej aspektu stabilnoĂci finansowej zob. W. Przybylska-KapuĂciñska, Problemy polityki pieniÚĝnej banków centralnych w okresie
kryzysu, „Ekonomia i Prawo” 2012, tom X, nr 3 oraz D. Rosati, Regulacje makroostroĝnoĂciowe
a stabilnoĂÊ sektora bankowego, „Bank i Kredyt” 2014, 45(4).
O miernikach pomiaru stabilnoĂci finansowej zob. P. Smaga, Pomiar stabilnoĂci finansowej
ibrola banku centralnego, „Bezpieczny Bank” 2014, nr 4(57), s. 28–53.
Dotychczas podstawowym celem nadzoru byïo zapewnianie prawidïowego funkcjonowania
pojedynczych instytucji finansowych, w tym zapobieganie ich upadïoĂciom, jak teĝ ochrona

13

Bezpieczny Bank
1(66)/2017

Powyĝsze nie oznacza wcale, ĝe dziaïania regulacyjne i nadzorcze powinny skupiaÊ siÚ tylko i wyïÈcznie na otoczeniu funkcjonowania rynku, czy teĝ instytucji
kredytowych, skoro one same podejmujÈ czynnoĂci kryzysogenne. IstotÈ nowego
systemowego ujÚcia jednolitego rynku finansowego jest bowiem traktowanie stabilnoĂci systemu finansowego jako caïoĂci, w ramach której stabilnoĂÊ poszczególnych
instytucji finansowych, sektorów i rynków finansowych oraz ochronÚ konsumenta
naleĝy ujmowaÊ jako zbiory elementów powiÈzanych w jeden spójny mechanizm9.
Tak zdefiniowana stabilnoĂÊ finansowa determinuje wykorzystanie metody analizy
sieciowej dla jej pomiaru, bo z jednej strony wzrost powiÈzañ miÚdzy instytucjami
pozwala na dywersyfikacjÚ i ograniczanie ryzyka, ale z drugiej – rosnÈce powiÈzania powodujÈ, iĝ wiÚkszy jest potencjaï do rozprzestrzeniania siÚ efektu zaraĝania
wbsystemie.
Naleĝy mieÊ jednoczeĂnie na wzglÚdzie, ĝe integracja rynku finansowego UE
ma na celu nie tylko tworzenie europejskich instytucji nadzorczych (dziaïanie jednokierunkowe), ale teĝ wzmocnienie legitymizacji krajowych nadzorców (dziaïanie
dwukierunkowe) zwïaszcza, iĝ decyzje podejmowane przez te organy nadzorcze
majÈ bezpoĂredni wpïyw na stabilnoĂÊ finansowÈ, która nie ogranicza siÚ tylko
do granic danego regionu. Owa legitymizacja winna zaĂ dotyczyÊ obu obszarów
funkcjonowania instytucji kredytowych (mikro i makro), albowiem dywersyfikacja
ryzyka systemowego, jak wskazujÈ na to wnioski poniĝej omówionych raportów,
moĝe odbyÊ siÚ takĝe poprzez wïaĂciwÈ identyfikacjÚ rodzaju usïug Ăwiadczonych
przez banki.

2. REFORMY INSTYTUCJONALNO-FUNKCJONALNE
EUROPEJSKIEGO RYNKU FINANSOWEGO
½ródeï dziaïañ w zakresie tworzenia efektywnych struktur nadzorczych
w b obrÚbie europejskiego rynku finansowego naleĝy upatrywaÊ w sporzÈdzonym
wb2001br. Raporcie Lamfalussy’ego10, w którym zaproponowano reformÚ systemu
stanowienia przepisów prawa dotyczÈcych unijnego rynku finansowego oraz powoïanie nowych struktur regulacyjno-organizacyjnych w tym zakresie. W swym
zaïoĝeniu proces Lamfalussy’ego miaï byÊ na tyle elastyczny, aby jednoczeĂnie za-

9
10

14

deponentów i konsumentów pozostaïych usïug finansowych. Nadzór makroostroĝnoĂciowy stanowiï istotne brakujÈce ogniwo w sieci bezpieczeñstwa finansowego, co obnaĝyï ostatni kryzys.
Podobnie, jak nadzór funkcjonalny odpowiedzialny za monitorowanie poszczególnych rodzajów
usïug Ăwiadczonych przez instytucje finansowe.
A. Nadolska, Komisja Nadzoru Finansowego w nowej instytucjonalnej architekturze europejskiego nadzoru finansowego, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 13.
Raport Lamfalussy’ego, opublikowany 15 lutego 2001 r., moĝna znaleěÊ na stronie internetowej
KE: http://europa.eu.int/comm/internal_market/securities/lamfalussy/index_en.htm
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pewniÊ konkurencyjnoĂÊ rynkowi europejskiemu i umoĝliwiÊ efektywne jego regulowanie zarówno na poziomie Unii Europejskiej, jak i w poszczególnych krajach
czïonkowskich. Oba cele zostaïy osiÈgniÚte. Procedura Lamfalussy’ego umoĝliwiïa
partycypacjÚ krajów czïonkowskich na kaĝdym szczeblu stanowienia nowych regulacji, wzmacniajÈc tym samym wspóïpracÚ miÚdzy pañstwami czïonkowskimi
ibzapewniajÈc wypracowanie wspólnych zasad11.
Metoda Lamfalussy’ego zostaïa pozytywnie, ale nie bezkrytycznie, oceniona
m.in. przez Inter-Institutional Monitoring Group12 oraz KomisjÚ EuropejskÈ, która zaproponowaïa – na gruncie rozwiÈzania komitetowego – stworzenie zupeïnie
nowego podejĂcia do instytucji europejskiego nadzoru finansowego. W tym celu
PrzewodniczÈcy KE w paědzierniku 2008 r. zleciï Grupie Wysokiego Szczebla pod
przewodnictwem Jacques’a de Larosière’a opracowanie zaleceñ w sprawie wzmocnienia europejskich rozwiÈzañ w zakresie nadzoru, aby lepiej chroniÊ obywateli
ibodbudowaÊ zaufanie do systemu finansowego.
Raport de Larosière’a13 zawieraï diagnozÚ przyczyn globalnego kryzysu finansowego, w której m.in. uznano za nieadekwatny istniejÈcy system regulacji
dziaïalnoĂci szeroko pojÚtego sektora finansowego oraz wskazano na niesprawny system nadzoru. Dlatego teĝ przedstawiono w nim propozycjÚ daleko idÈcej
reformy struktury nadzoru sektora finansowego w UE, „kreujÈc wizjÚ nowego
systemu europejskiego nadzoru finansowego opartego na wzmocnionej wspóïpracy i koordynacji pomiÚdzy krajowymi organami nadzoru”14. Szczególnie interesujÈce byïy propozycje rozwiÈzañ majÈcych ograniczyÊ zagroĝenia systemowe
w przedmiocie:
Y utworzenia instytucji nadzoru makroostroĝnoĂciowego,
Y powoïania bezpoĂredniego nadzoru mikroostroĝnoĂciowego nad bankami transgranicznymi lub wyïÈcznie systemowo waĝnymi w Unii Europejskiej lub tylko
w strefie euro,
Y stworzenia nowych ram instytucjonalnych nadzoru oraz zasad finansowania
nadzoru,
Y wprowadzenia spójnych i praktycznych ram regulacyjnych na potrzeby zarzÈdzania w sytuacjach kryzysowych,

11
12

13
14

J. BÈk (red.), A. Stepanów, Europejskie prawo finansowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa
2013, s. 17.
Podmiot odpowiedzialny za ocenÚ stopnia wdraĝania samej procedury, zob. Development in the
EU Arrangements for Financial Stability, Europejski Bank Centralny, ECB Monthly Bulletin
2008, kwiecieñ, s. 86.
Report of The High Level Group of Financial Supervision in the UE, Bruksela, dnia 25 lutego
2009 r., http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/de_larosiere_report_en.pdf
Tj. zmian dotyczÈcych: wysokoĂci kapitaïów wïasnych banków, bardziej restrykcyjnej kontroli
sprawozdañ finansowych przez biegïych rewidentów, doprecyzowania i zaostrzenia reguï umoĝliwiajÈcych zachowanie pïynnoĂci finansowej przez banki.
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Y dokonania ogólnoeuropejskich uzgodnieñ w zakresie mechanizmu finansowania
transgranicznych dziaïañ na rzecz rozwiÈzywania sytuacji kryzysowych,
Y ujednolicenia systemów gwarantowania depozytów w UE,
Y opracowania bardziej zharmonizowanego zbioru regulacji finansowych, jak teĝ
faktycznego zharmonizowania zbioru podstawowych przepisów prawa w celu
wyeliminowania róĝnic w ich transpozycji i stosowaniu.
Wszystkie one zostaïy ukonstytuowane na poziomie europejskich regulacji. ½ródeï koncepcji Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego (ESNF),
w ramach którego wyodrÚbniono struktury nadzoru mikroostroĝnoĂciowego
(wyposaĝone w uprawnienia do opracowywania jednolitego zbioru przepisów –
single rulebook – i zapewniania konwergencji i spójnoĂci praktyk nadzorczych
wb pañstwach czïonkowskich) i makroostroĝnoĂciowego (którego celem jest m.in.
ograniczenie powstawania ryzyka systemowego15), jak i Europejskiej Unii Bankowej, (EUB) obejmujÈcej16: jednolite ramy regulacyjne dla banków (pakiet regulacyjny CRD IV/CRR), jednolity mechanizm nadzorczy (SSM), wspólne ramy
prawne dla restrukturyzacji i uporzÈdkowanej likwidacji banków (BRRD) oraz
jednolity mechanizm restrukturyzacji i uporzÈdkowanej likwidacji (SRM), a takĝe wspólne zasady gwarantowania depozytów (DGS, które w najbliĝszym czasie najprawdopodobniej zostanÈ uzupeïnione o jednolity system gwarantowania
depozytów – EDIS17), naleĝy zatem upatrywaÊ wïaĂnie w zaleceniach komisji
de Larosière’a18.
Oba wprowadzone mechanizmy (ESNF i EUB) stanowiÈ waĝny krok w kierunku zwiÚkszenia stabilnoĂci systemu finansowego w caïej Unii Europejskiej.
WbszczególnoĂci przekazanie nadzoru nad bankami strefy euro pomoĝe przywróciÊ
ibutrzymaÊ stabilnoĂÊ w sektorze poprzez zapewnienie stosowania jednolitego zbioru przepisów oraz skoordynowanej reakcji regulacyjnej w czasie kryzysu19. Naleĝy
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16

17

18
19

16

I tym samym wspieranie stabilnoĂci finansowej. Por. W. Przybylska-KapuĂciñska i M. Szyszko,
Rola banku centralnego w nadzorze makroostroĝnoĂciowym, „ZarzÈdzanie i Finanse”, Journal of
Management and Finance, vol. 11, nr 2, cz. 1, red. W. Golnau, Wydawnictwo Fundacji Rozwoju
Uniwersytetu Gdañskiego, Sopot 2013, s. 492–502.
M. Zaleska (red.), Zintegrowane ramy finansowe – koncepcja i wyzwania, [w:] Europejska Unia
Bankowa, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2015, s. 15 i n. oraz M. Zaleska (red.), Unia bankowa
– koncepcja i wyzwania [w:] Unia Bankowa, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013, s. 13 i n.
Wniosek RozporzÈdzenie PE i Rady zmieniajÈce rozporzÈdzenie (UE) nr 806/2014 w celu ustanowienia europejskiego systemu gwarantowania depozytów, COM(2015) 586 final, 2015/0270
(COD).
A. Nadolska, Granice europeizacji regulacji i nadzoru nad rynkiem finansowym Unii Europejskiej, „Zeszyty Prawnicze BAS” 2016, nr 1(49), s. 44–55.
Wskazuje siÚ nadto, ĝe efektywne wdroĝenie EUB moĝe przyczyniÊ siÚ do: ograniczenia spoïecznych kosztów kryzysów bankowych, przerwania wspóïzaleĝnoĂci pomiÚdzy kryzysami
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przy tym podkreĂliÊ, ĝe rozwiÈzania te wiÈĝÈ siÚ z okreĂlonymi kosztami20 – zarówno finansowymi21 oraz administracyjnymi – jak i zwiÈzanymi z ograniczeniem
kompetencji niektórych krajowych organów nadzorczych oraz uniezaleĝnianiem
krajowych sektorów bankowych od sytuacji w strefie euro22. Wydaje siÚ jednak, ĝe
ich wymiar pozostanie niewspóïmierny wobec zamierzonych korzyĂci, tj. w obliczu
przywrócenia stabilnoĂci oraz osiÈgniÚcia bezpieczeñstwa zarówno na europejskim
jak i miÚdzynarodowych rynkach finansowych.
Nie sposób nie dostrzec tu, ĝe powyĝej wskazane zmiany pokryzysowe dotyczÈ wyïÈcznie sfery zewnÚtrznej funkcjonowania instytucji kredytowych, które
w wiÚkszoĂci sÈ too big too fail23. Tymczasem dla osiÈgniÚcia peïnowymiarowej
stabilnoĂci finansowej konieczne jest zreformowanie wewnÚtrznej struktury
banków, które po pierwsze – sÈ zbyt duĝe, aby ich upadïoĂÊ mogïa byÊ finansowana ze Ărodków, które bÚdÈ gromadzone w specjalnie do tego powoïanych funduszach (resolution ib DGS), po drugie – ich dziaïalnoĂci sÈ zbyt powiÈzane ze
sobÈ, co zagraĝa ich wypïacalnoĂci, a po trzecie – zawierane transakcje i oferowane przez nie instrumenty finansowe majÈ tak skomplikowany oraz zïoĝony
charakter, ĝebmogÈ generowaÊ potÚĝne ryzyka, w tym ryzyko systemowe na rynku
globalnym.

20

21
22
23

bankowymi a zadïuĝeniem kraju, wzrostu stabilnoĂci strefy euro, wyeliminowania wpïywu czynników politycznych na funkcjonowanie jednolitego, scentralizowanego nadzoru, zwiÚkszenia
kontroli nad dziaïalnoĂciÈ duĝych grup bankowych, ograniczenia pokusy naduĝycia poprzez
umoĝliwienie kontrolowanej upadïoĂci bankom „zbyt duĝym, by upaĂÊ”, zwiÚkszenia zaufania
deponentów poprzez harmonizacjÚ systemów gwarancji depozytów, wczeĂniejszej identyfikacji
ryzyka w sektorze bankowym poprzez silniejszy, ponadnarodowy nadzór.
Szerzej o zagroĝeniach zwiÈzanych z uniÈ bankowÈ zob. K. Waliszewski, Koncepcja unii bankowej – szanse ibzagroĝenia dla sektora banków komercyjnych w Polsce, [w:] Unia bankowa, red.
M. Zaleska, Warszawa 2013.
Z. Szpringer, Unia bankowa, „Infos. Zagadnienia spoïeczno-gospodarcze Biura Analiz Sejmowych” 2013, nr 8(145), wydanie z 18 kwietnia 2013 r., s. 2.
Instytut Badañ nad GospodarkÈ RynkowÈ we wspóïpracy z FundacjÈ Konrada Adenauera
wbPolsce, Konsekwencje przystÈpienia Polski do unii bankowej, Gdañsk 2014, s. 53.
PojÚcie banków „zbyt duĝych, by upaĂÊ” obejmuje banki zbyt wzajemnie powiÈzane, by upaĂÊ,
banki zbyt zïoĝone, by upaĂÊ oraz banki o zbyt duĝym znaczeniu systemowym, by upaĂÊ. Zob.
Reforma strukturalna sektora bankowego w UE: motywacje, zasiÚg i skutki, rozdziaï 3 sprawozdania KE w sprawie europejskiej stabilnoĂci i integracji finansowej w 2012 r. z dnia 24 kwietnia
2013 r., SWD(2013) 156 final.

17

Bezpieczny Bank
1(66)/2017

3. PROPOZYCJE REFORM STRUKTURALNYCH
SEKTORA BANKOWEGO24
W amerykañskich pokryzysowych reformach strukturalnych gïówny punkt ciÚĝkoĂci przeniesiono na minimalizowanie ryzyka duĝych grup bankowych25. Wedïug
grupy Volckera moĝliwe i poĝÈdane jest ograniczenie ryzyka tych grup bankowych
poprzez nastÚpujÈce kierunki dziaïañ: redukcjÚ wielkoĂci banków przez ograniczenie ich bilansowej skali, powiÈzañ lub prowadzenia ryzykownych dziaïalnoĂci;
uporzÈdkowanie procesu naprawy lub likwidacji banków znajdujÈcych siÚ w kïopotach, w taki sposób, aby wpïyw na rynki finansowe i gospodarkÚ byï jak najmniejszy
ib jednoczeĂnie, aby nie wymagaïy one wykorzystania na masowÈ skalÚ wsparcia
publicznego; akceptacjÚ stosowanych procedur i zasad upadïoĂciowych przez gïówne centra finansowe, które sÈ z nimi zwiÈzane.
Zaakcentowania wymaga to, ĝe juĝ w 2009 r. Paul A. Volcker zaproponowaï
zmiany strukturalne banków, które znane sÈ jako reguïa Volckera26 i obejmujÈ
m.in. nastÚpujÈce aspekty funkcjonowania tych instytucji:
Y banki nie mogÈ byÊ powiÈzane kapitaïowo z funduszami, w które lokujÈ Ărodki,
ani porÚczaÊ ich zobowiÈzañ,
Y banki majÈ zakaz zawierania transakcji stwarzajÈcych „istotny konflikt interesu” miÚdzy nimi a ich klientami,
Y banki majÈ zakaz zawierania transakcji skutkujÈcych bezpoĂrednio lub poĂrednio „istotnym wzrostem ekspozycji na ryzykowne aktywa lub ryzykowne strategie inwestycyjne”,
Y banki majÈ zakaz zawierania transakcji zagraĝajÈcych bezpieczeñstwu banku
ibfinansowej stabilnoĂci Stanów Zjednoczonych Ameryki Póïnocnej. I chociaĝ reguïa ta byïa przedmiotem krytyki, zwïaszcza ze strony Ărodowisk bankowych27,
to niewÈtpliwie staïa siÚ kluczowym punktem odniesienia dla rozwiÈzañ zawartych w projektach o wydzieleniu podmiotowym bankowoĂci detalicznej ibkomercyjnej od bankowoĂci o charakterze inwestycyjnym, przedstawionych na starym
kontynencie, gdzie przecieĝ udziaï sektora bankowego w ksztaïtowaniu PKB
jest znacznie wyĝszy.
24

25
26
27
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Nie sÈ to jedyne waĝne opracowania, w których zaprezentowano w ostatnich latach koncepcje
reformowania rynków finansowych. Na uwagÚ zasïuguje tu równieĝ idea wprowadzenia bad
banks, która opiera siÚ na próbie uwolnienia banków od tzw. toksycznych („trujÈcych”) papierów wartoĂciowych i niespïacalnych kredytów, poprzez przeniesienie ich do specjalnie w tym
celu zorganizowanej spóïki celowej. Byïa ona dyskutowana w 2009 r. w Stanach Zjednoczonych
i Niemczech, ale projekt takiego rozwiÈzania zostaï ostatecznie wprowadzony w ĝycie w Niemczech. Na poczÈtku lat 90. XX w. model ten byï teĝ testowany z powodzeniem w Szwecji.
Three years later: Unfinished business in financial reform, Group of Thirty, Waszyngton, DC 2011.
Wprowadzono jÈ w ustawie Dodd-Franka w 2010 r. z terminem obowiÈzywania od lipca 2012 r.
S. Kasiewicz, L. Kurliñski, M. Marcinkowska, Sektor bankowy – motor czy hamulec wzrostu
gospodarczego, Wydawnictwo Alterum, Warszawa 2013, s. 23.
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CzÚĂciowe wydzielenie bankowoĂci detalicznej z dÈĝeniem do ponoszenia jak
najmniejszych kosztów ponownego zdefiniowania transakcji bankowoĂci detalicznej
zaproponowano juĝ w sierpniu 2011 r. w brytyjskim raporcie Sir Johna Vickersa28.
Raport przedstawia konieczne reformy, jakie powinny byÊ wdroĝone dla zwiÚkszenia dïugoterminowej stabilnoĂci i konkurencyjnoĂci sektora bankowego w Wielkiej
Brytanii, a których efektem powinna byÊ wiÚksza odpornoĂÊ na przyszïe kryzysy
finansowe i usuniÚcie ryzyka zwiÈzanego z jego transferem na sektor publiczny.
Poza dÈĝeniem do osiÈgniÚcia lepszej skutecznoĂci i efektywnoĂci – czyli konkurencyjnoĂci sektora bankowego – za waĝny cel raportu uznaje siÚ takĝe utrzymanie
dotychczasowej pozycji brytyjskiego sektora finansowego jako Ăwiatowego centrum,
co stanowiïo wyraěnÈ reakcjÚ na wprowadzenie regulacji Basel III.
Raport Vickersa przedstawia dwie grupy reform, które ukierunkowane sÈ na
to, by: banki byïy bardziej zdolne do pokrywania strat; ratowaÊ banki zagroĝone
upadïoĂciÈ lub likwidowaÊ je bardziej sprawnie i mniej kosztownie; obniĝaÊ motywacje do przyjmowania zbyt duĝego ryzyka, czemu majÈ sïuĝyÊ zaproponowane
zasady i dobre praktyki biznesowe w zakresie absorpcji strat i przeprowadzania
zmian strukturalnych w tym sektorze.
Od strony metodycznej raport Vickersa uznaje siÚ za modelowy, poniewaĝ nie
tylko uzasadnia rekomendowane rozwiÈzania, ĂciĂle okreĂla zakres norm ostroĝnoĂciowych, ale teĝ podejmuje siÚ w jego treĂci oceny wpïywu projektowanych regulacji na wzrost gospodarczy oraz konkurencyjnoĂÊ systemu finansowego. Brakuje
wb nim jednak odniesienia do dwóch kluczowych kwestii: wymiaru odpowiedzialnoĂci banków za wzrost gospodarczy oraz zasad wspóïpracy pomiÚdzy bankami
ibsektorem a podmiotami publicznymi.
Co jednak waĝniejsze, rekomendacje zawarte w tym raporcie nie uwzglÚdniaïy róĝnego stopnia rozwoju krajów i ich rynków finansowych. Z tych wzglÚdów,
w lutym 2012 r. z inicjatywy Komisarza UE zostaïa powoïana grupa robocza, na
czele której staï prezes Narodowego Banku Finlandii – Erkka Liikanen, do przedstawienia kierunków reform strukturalnych w regulacjach sektora bankowego.
Przed gronem tych specjalistów postawiono bowiem trzy zadania majÈce na celu
przedstawienie kierunków reform strukturalnych w regulacjach sektora bankowego, abmianowicie:
Y oceniÊ, jakie dodatkowe reformy sÈ niezbÚdne, poza juĝ podjÚtymi przez UE,
które bÚdÈ prowadziÊ do obniĝenia prawdopodobieñstwa upadïoĂci banków,
Y jak zapewniÊ ciÈgïoĂÊ utrzymania kluczowych funkcji usïugowych banków,
Y jak wprowadziÊ lepszy system ochrony klientów. Po upïywie oĂmiu miesiÚcy
zostaï opublikowany raport, przy opracowaniu którego wykorzystano wiedzÚ
licznych interesariuszy, w tym przedstawicieli banków, klientów, wïadz gospodarczych i Ăwiata nauki.
28

Final Report Recommendations, Independent Commission on Banking (ICB), Londyn 2011 r.

19

Bezpieczny Bank
1(66)/2017

4. REFORMA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ BANKÓW TBTF
JAKO BRAKUJkCY ELEMENT EUB
W raporcie Erkki Liikanena29 uznano, ĝe nie ma ani dobrego ani zïego modelu
biznesowego banków, który byïby adekwatny do warunków trwania kryzysu finansowego. Dostrzega siÚ w nim jednoczeĂnie zbyt duĝÈ akceptacjÚ ryzyka, która wynika z wykorzystania zïoĝonych instrumentów finansowych w prowadzeniu dziaïalnoĂci w sferze kredytowania nieruchomoĂci, jak teĝ nadmiernego ich finansowania
funduszami krótkookresowymi. Raport zwraca przy tym uwagÚ na nieodpowiednio
maïe powiÈzanie wielkoĂci wymaganych kapitaïów dla absorpcji wystÚpujÈcego duĝego ryzyka, w tym takĝe ryzyka systemowego.
Grupa Liikanena prowadziïa prace w dwóch kierunkach. Pierwszy koncentrowaï siÚ na planach naprawczych, które miaïy zdecydowaÊ, na ile niezbÚdna jest izolacja instytucji finansowych opartych na przyjmowaniu depozytów od pozostaïych
banków30. Drugi ogniskowaï siÚ wokóï problemu wydzielenia z banków tej dziaïalnoĂci, która generuje wysoki poziom ryzyka. Na kanwie tego zaproponowano wiele
reform, wĂród których kluczowymi byïy: obowiÈzkowe wydzielenie operacji dokonywanych na wïasny rachunek31, dodatkowe wydzielenie dziaïalnoĂci bankowej
uwarunkowane planem naprawczym32 oraz przeglÈd wymagañ kapitaïowych wbstosunku do „aktywów handlowych” i kredytowania nieruchomoĂci33. Oczekiwane
korzyĂci z ich wdroĝenia dotyczÈ m.in.: ograniczenia podejmowania ryzyka przez
instytucjÚ kredytowÈ, ograniczenie konfliktu interesów miÚdzy poszczególnymi
czÚĂciami instytucji kredytowej, zmniejszenie skali niewïaĂciwej alokacji zasobów
i zachÚcanie do akcji kredytowej na rzecz gospodarki realnej, jak teĝ ograniczenie
skali wzajemnych powiÈzañ w systemie finansowym.
Chociaĝ raport Liikanena, bezpoĂrednio po jego opublikowaniu, nie wywoïaï
oĝywionej dyskusji, to niewÈtpliwie dotyczy interesujÈcych rozstrzygniÚÊ w zakre29
30
31

32

33

20

High-level expert group on the reforming the structure of the EU banking sector. Chaired by
Erkki Liikanen, Final Report, Bruksela 2 paědziernika 2012 r.
W ramach tego zagadnienia rozwaĝano równieĝ kwestiÚ zaostrzenia wymogów kapitaïowych.
W tym celu zaproponowano utworzenie prawnie wyodrÚbnionej z caïoĂci banku „jednostki handlowej”, do której miaïyby naleĝeÊ firmy inwestycyjne i inne jednostki organizacyjne, zajmujÈce
siÚ realizacjÈ dziaïalnoĂci na wïasny rachunek, polegajÈcÈ na operacjach generujÈcych wysokie
ryzyko.
W ramach tego grupa zarekomendowaïa uzupeïnienie zaproponowanego przez KE w Recovery
and Resolution Plan instrumentów pokrywajÈcych straty banków ze ěródeï wewnÚtrznych
(bail-in) – w ramach rozwiÈzañ typu resolution – co miaïoby poprawiÊ zdolnoĂÊ do absorbowania strat przez banki.
BÚdÈcy pochodnÈ odseparowania bankowoĂci detalicznej od inwestycyjnej i wprowadzeniu
wb zwiÈzku z tym specjalnych wymogów kapitaïowych stosowanych w ramach modelowania
ryzyka w stosunku do aktywów handlowych, podlegajÈcych regularnym przeglÈdom ze wzglÚdu
na ryzyko, jakie mogÈ nieĂÊ zarówno dla banków detalicznych, jak i wydzielonych jednostek do
dziaïalnoĂci tradingowej.

Problemy i poglÈdy

sie nierozwiÈzanego problemu too big to fail oraz zarzÈdzania ryzykiem na wszystkich szczeblach organizacyjnych instytucji finansowych. Warto zaznaczyÊ, ĝe zawiera on ciekawe spostrzeĝenie co do tego, iĝ w okresie pokryzysowym duĝe grupy
bankowe staïy siÚ potÚĝniejsze, co miaïo wpïyw na zakres podmiotowy nadzoru,
jaki w ramach EUB powierzono Europejskiemu Bankowi Centralnemu. Juĝ teraz
nie sposób nie dostrzec, ĝe to wïaĂnie duĝe banki sÈ rzeczywistymi beneficjentami
unii bankowej. Nie oznacza to jednak, ĝe rozdrobnienie strukturalne sektora bankowego stanowiÊ bÚdzie przeciwwagÚ dla reform funkcjonalno-instytucjonalnych
podjÚtych w ramach EUB (i ESNF). Mechanizmy te majÈ bowiem funkcjonowaÊ
równoczeĂnie na zasadzie efektu synergicznego.
Wszystkie trzy przedstawione powyĝej propozycje reform strukturalnych banków majÈ tÚ wspólnÈ cechÚ, ĝe usiïuje siÚ w nich oddzieliÊ pewne obszary dziaïañ
instytucji zaufania publicznego od dziaïalnoĂci w zakresie przyjmowania depozytów, a ich twórcy dÈĝÈ do uproszczenia modeli dziaïalnoĂci bankowej, ochrony deponentów przed negatywnymi skutkami rzekomo ryzykownych dziaïañ instytucji
kredytowych oraz niedopuszczenia do wykorzystania depozytów do refinansowania
takich dziaïañ. O ile jednak w przypadku reguïy Volckera amerykañskim instytucjom depozytowym zakazuje siÚ zawierania transakcji na wïasny rachunek i posiadania udziaïów w funduszach hedgingowych, o tyle komisja Vickersa domaga
siÚ, aby dziaïalnoĂÊ w zakresie przyjmowania depozytów zostaïa odseparowana od
innych czÚĂci banku w ramach odrÚbnie finansowanego i zarzÈdzanego podmiotu
dysponujÈcego znacznym kapitaïem. Grupa Liikanena przyjÚïa zaĂ najszerszy zakres dziaïañ i przedstawiïa bardzo obszerny zestaw rekomendacji, które majÈ wyeliminowaÊ róĝne niedoskonaïoĂci systemów finansowych ujawnione przez kryzys.
Rekomendacje te koncentrujÈ siÚ na wydzieleniu dziaïalnoĂci handlowej z modelu
bankowoĂci uniwersalnej (chodzi tu o oddzielenie od dziaïalnoĂci depozytowej zarówno transakcji z uĝyciem Ărodków wïasnych, jak i czynnoĂci animacji rynku,
której celem jest zapewnienie pïynnoĂci i stabilizowanie rynków kapitaïowych34),
co moĝe staÊ siÚ zagroĝeniem nie tylko dla tego modelu, ale równieĝ szeroko pojmowanej gospodarki europejskiej. Rozdziaï omawianych funkcji banku moĝe bowiem wpïynÈÊ na redukcjÚ pïynnoĂci rynku, co wiÈĝe siÚ ze zwiÚkszeniem kosztów
finansowania transakcji, a to z kolei przekïada siÚ na niĝszÈ liczbÚ transakcji zawieranych na rynku finansowym. W dalszej perspektywie moĝe to doprowadziÊ do
stosowania arbitraĝu regulacyjnego, który przesunie dziaïalnoĂÊ obrotowÈ do sektora parabankowego. Niewykluczone teĝ, ĝe proponowany podziaï wzmocni wzajemne powiÈzania miÚdzy uczestnikami rynku finansowego, a tym samym ryzyko
w tym systemie wcale nie zostanie zmniejszone. Owe niedoskonaïoĂci sÈ jednak
akceptowalne w sytuacji, gdy podziaï taki przyniósïby znaczÈce korzyĂci w postaci
34

Szerzej zob. J. Schildbach, B. Speyer, Banki uniwersalne: sukces w cieniu zagroĝenia, Deutsche
Bank Research 2013.
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przywrócenia i utrzymania stabilnoĂci finansowej, do czego wprost odwoïuje siÚ
europejski prawodawca.
Tabela 1. Zestawienie omówionych propozycji reform strukturalnych
Porównanie propozycji reform strukturalnych banków
Raport Liikanena
Spóïka holdingowa
zbdziaïalnoĂciÈ
Dozwolone
bankowÈ oraz
handlowÈ/inwestycyjnÈ

Raport Vickersa
Wielka Brytania

Raport
Volckera
USA

Dozwolone

Niedozwolone

Instytucja inwestujÈca
depozyty gïównie
w dïuĝne papiery
wartoĂciowe ibderywaty

Niedozwolone
(ale inne spóïki
wbgrupie mogÈ
tobrobiÊ)

Niedozwolone
(ale inne spóïki
wbgrupie mogÈ
tobrobiÊ)

Niedozwolone

Instytucja inwestujÈca
depozyty gïównie
wbfundusze
hedgingowe
i private equity

Niedozwolone
(ale inne spóïki
wbgrupie mogÈ
tobrobiÊ)

Niedozwolone
(ale inne spóïki
wbgrupie mogÈ
tobrobiÊ)

Niedozwolone

Niedozwolone
(ale inne spóïki
wbgrupie mogÈ
tobrobiÊ)

Niedozwolone
(ale inne spóïki
wbgrupie mogÈ
tobrobiÊ)

Dozwolone

Nieograniczone

Ograniczone

Nieograniczone

Tak, za poĂrednictwem
wskaěnika děwigni dla
dziaïalnoĂci handlowej,
który przekracza próg
wielkoĂci

Tak, jako dodatek
do bufora
zabezpieczajÈcego
wydzielone banki
brytyjskie

Dla SIBs
zebznacznym
amerykañskim
zwrotem
zebstopy

Instytucja gromadzÈca
depozyty ĂwiadczÈca
usïugi animacji rynku
Ekspozycja portfela
niehandlowego
instytucji gromadzÈcej
depozyty na innych
poĂredników
finansowych
Reguïa absorpcji duĝej
straty*
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Raport Liikanena
Próg, od którego
stosuje siÚ regulacje

WejĂcie w ĝycie
regulacji prawnych

Raport Vickersa
Wielka Brytania

Raport
Volckera
USA

Tak: dotyczy
banków z aktywami
handlowymi powyĝej
100 miliardówb€ lub
aktywami handlowymi
powyĝej 15–25% sumy
bilansowej

Tak: dotyczy
instytucji
finansowych
zbdepozytami
powyĝej
25bmiliardów £

Nie

Nie

Tak

Tak

*

Ustawa Dodd-Frank (US) nakïada na amerykañskie banki z aktywami powyĝej 50 miliardów $
bardziej rygorystyczne wymogi ostroĝnoĂciowe. Podobne regulacje zostaïy zaproponowane dla banków nieamerykañskich posiadajÈcych wiÚcej niĝ 50 mld $ aktywów powiÈzanych z USA.
½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie: https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2013/sdn
1304.pdf

3 lipca 2013 r. Parlament Europejski przyjÈï raport na temat reformy strukturalnej sektora bankowego, w którym zaaprobowaï propozycjÚ podjÚcia rozwiÈzañ
w tym zakresie, wzywajÈc KomisjÚ m.in. do zapewnienia ciÈgïoĂci Ăwiadczenia detalicznych usïug bankowych; zapewnienia, aby czynnoĂci transakcyjne odzwierciedlaïy ryzyko i nie opieraïy siÚ na czerpaniu korzyĂci z subwencji publicznych; jak
teĝ zapewnienia, ĝe rozdzielone podmioty bÚdÈ korzystaïy z róĝnych ěródeï finansowania – bez nadmiernego i/lub niepotrzebnego przesuwania kapitaïu ibpïynnoĂci
miÚdzy jednostkami i poszczególnymi rodzajami dziaïalnoĂci bankowej35. Wbuzasadnieniu sporzÈdzonym do projektu tej regulacji PE w szczególnoĂci zaznaczyï,
ĝe konieczna jest zmiana kultury bankowej, która opieraÊ siÚ ma nie tylko na
skutecznym prowadzeniu dziaïañ naprawczych oraz restrukturyzacji i uporzÈdkowanej likwidacji oraz wzmocnieniu kapitaïu banków, ale równieĝ na zmniejszeniu
zïoĝonoĂci, zwiÚkszeniu konkurencji oraz ograniczeniu wzajemnych powiÈzañ miÚdzy dziaïalnoĂciÈ ryzykownÈ i handlowÈ. Unia uznaïa tym samym, ĝe odpornoĂÊ
wobec potencjalnych kryzysów musi wykazaÊ nie tylko system bankowy jako caïoĂÊ,
ale teĝ poszczególne banki, skoro ich podstawowe dziaïania majÈ byÊ faktycznie
podejmowane w obronie interesów klientów. Zaakcentowaïa jednoczeĂnie, ĝe gïównym celem rozdzielenia usïug bankowych jest zwiÚkszenie bezpieczeñstwa dziaïów

35

Parlament Europejski, Sprawozdanie w sprawie reform struktury unijnego sektora bankowego,
Komisja Gospodarcza i Monetarna, Bruksela 24 czerwca 2013 r., 2013/2021 (INI).
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o kluczowym znaczeniu dla spoïeczeñstwa, co z tej perspektywy zawiera siÚ we
wïaĂciwej dbaïoĂci o utrzymanie stabilnoĂci finansowej. A contrario, zdaniem Unii
brak separacji zwiÚksza ěródïa finansowania dziaïalnoĂci spekulacyjnej, która rozwija siÚ nadmiernie kosztem tradycyjnej bankowoĂci i gospodarki realnej36.
Przeciwnicy separacji twierdzÈ jednak, ĝe poza redukcjÈ pïynnoĂci rynku rozdziaï dziaïalnoĂci depozytowej i handlowej moĝe doprowadziÊ do tego, iĝ banki
depozytowe (majÈce nadwyĝkÚ depozytów) bÚdÈ ulegaÊ pokusie rozszerzenia swej
dziaïalnoĂci kredytowej w innych dozwolonych segmentach, udzielajÈc kredytów
spóïkom o niĝszej zdolnoĂci kredytowej, lub oferujÈc kredyty nieruchomoĂci na
bardzo atrakcyjnych warunkach, jak to miaïo miejsce w przypadku niemieckich
Landesbanków37. AkcentujÈ jednoczeĂnie, ĝe efekt zaraĝenia moĝe byÊ zainicjowany przez dowolnego typu podmiot bankowy38. NajczÚĂciej zaĂ podnoszonym wbtym
zakresie kontrargumentem jest ten, ĝe dziaïalnoĂÊ komercyjna banków sama wbsobie jest teĝ ěródïem ryzyka, dlatego odseparowanie jej od dziaïalnoĂci inwestycyjnej
nie eliminuje zagroĝenia stratami39. Naleĝy mieÊ jednak na uwadze to, ĝe gïosy
sprzeciwiajÈce siÚ koncepcji separacji pochodzÈ gïównie ze Ărodowiska bankowego,
albowiem bankowoĂÊ uniwersalna leĝy w interesie banków, a jej ograniczenie oznacza ograniczenie jej zyskownoĂci.
29 stycznia 2014 r. Komisja Europejska przedstawiïa projekt40 „RozporzÈdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Ărodków strukturalnych zwiÚkszajÈcych odpornoĂÊ instytucji kredytowych UE”41. Ma on stanowiÊ kluczowy element
dziaïañ Unii w przedmiocie rozwiÈzania problemu TBTF dziÚki zaproponowanemu
tam ograniczeniu sztucznego wzrostu sumy bilansowej banków, zwïaszcza wzrostu
napÚdzanego dziaïalnoĂciÈ o czysto spekulacyjnym charakterze, co ma zapobiec
koniecznoĂci pokrywania wydatków ratowania upadajÈcych banków przez podat-

36
37
38
39

40

41
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G. Nosiadek, Unia bankowa krajów Unii Europejskiej, „MyĂl Ekonomiczna i Polityczna” 2014,
nr 3(46), s. 133–164.
J. Schildbach, B. Speyer, Banki uniwersalne…, op. cit., s. 54 i nast.
A. Blundell-Wignall, On the Necessity of Separating Investment and Commercial Banking,
„Intereconomics” 2011, nr 6.
T. Zieliñski, Separacja bankowoĂci detalicznej i komercyjnej od dziaïalnoĂci inwestycyjnej banków – poszukiwanie dróg do stabilnego systemu finansowego, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty
Naukowe UE w Katowicach” 2015, nr 246, s. 135–136. Zob. teĝ A. DÈbkowska, Wpïyw raportu
Liikanena na zmiany w regulacjach sektora bankowego w Niemczech, „Prace Naukowe UE
we Wrocïawiu. RachunkowoĂÊ na rzecz zrównowaĝonego rozwoju. Gospodarka – etyka – Ărodowisko” 2016, nr 436, s. 75 i nast. oraz Survival of the fattest, „The Economist” 2011, wydanie zbdnia 12 maja, dostÚpne na stronie: http://www.economist.com/node/18654588 (dostÚp:
8.10.2016 r.).
Dotychczas zostaï on pozytywnie zaopiniowany przez: Komitet Regionów, Europejski Komitet
Ekonomiczno-Spoïeczny, Europejskiego Inspektora Ochrony Danych oraz EBC. Od czerwca
2015 r. trwajÈ nad nim dyskusje w Radzie i jej organach przygotowawczych.
COM (2014) 43 final, 2014/0020 (COD).
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ników oraz ograniczyÊ koszty ewentualnych procedur podejmowanych w ramach
mechanizmu resolution.
W uzasadnieniu sporzÈdzonym do proponowanego rozporzÈdzenia wprost
wskazano (s. 7), ĝe ma ono na celu zwiÚkszenie stabilnoĂci finansowej Unii i uzupeïnienie w ten sposób wczeĂniejszych reform regulacyjnych odnoszÈcych siÚ do
sektora bankowego. Naleĝy mieÊ bowiem na uwadze, ĝe raport Liikanena obejmowaï równieĝ propozycje reform majÈcych na celu zwiÚkszenie odpornoĂci banków,
zmniejszenie ryzyka ich upadku oraz ograniczenie skutku potencjalnej upadïoĂci, które zostaïy juĝ wprowadzone w ĝycie. Strukturalne przeksztaïcenie banków
TBTF ma zaĂ polegaÊ stricte na naïoĝeniu zakazu handlu na wïasny rachunek
ibwprowadzeniu moĝliwoĂci nakazania wyodrÚbnienia niektórych rodzajów dziaïalnoĂci handlowej42. WyjaĂniono przy tym, ĝe prowadzenie na wïasny rachunek handlu instrumentami finansowymi i towarami byïo bardzo rozpowszechnione przed
kryzysem i ĝe w przypadku braku interwencji regulacyjnej nie ma gwarancji, iĝ
jego skala nie wzroĂnie w przyszïoĂci43 (s. 8 uzasadnienia). Co do wyodrÚbnienia
niektórych rodzajów dziaïalnoĂci handlowej wskazano, ĝe angaĝowanie siÚ przez
banki (w roli jednostki sponsorujÈcej) w dziaïalnoĂÊ: animatora rynku, poĝyczki na
rzecz funduszy venture capital, czy inwestycji w sekurytyzacje, wiÈĝe siÚ z wysokim
ryzykiem, na co równieĝ nie ma przyzwolenia Unii, zwïaszcza w sytuacji, gdy Parlament Europejski przyjÈï w listopadzie 2012 r. rezolucjÚ w sprawie równolegïego
systemu bankowego. W Komunikacie Komisji do Rady i PE „Równolegïy system
bankowy – przeciwdziaïanie nowym ěródïom ryzyka w sektorze bankowym”44
okreĂlono bowiem, ĝe wzmocnienie przejrzystoĂci transakcji finansowania papierów wartoĂciowych ma zasadnicze znaczenie dla monitorowania ryzyk zwiÈzanych
zbwzajemnymi powiÈzaniami, nadmiernym wykorzystywaniem děwigni finansowej
oraz zachowaniami procyklicznymi. Innymi sïowy, wbrew temu, co twierdzÈ przeciwnicy reformy strukturalnej, Unia dostrzegïa potrzebÚ jednoczesnego regulowania zarówno sektora bankowego, jak i parabankowego w kontekĂcie moĝliwych
zagroĝeñ spowodowanych powiÈzaniami miÚdzy ich uczestnikami (choÊ dziaïania
w tym kierunku nie sÈ prowadzone równolegle). Przewidziana harmonizacja na
poziomie unijnym ma wiÚc szanse zapewniÊ, aby unijne grupy bankowe podlegaïy
wspólnym ramom regulujÈcym wymogi strukturalne, co przede wszystkim wesprze
dalszÈ integracjÚ rynku UE oraz pozwoli wyeliminowaÊ arbitraĝ regulacyjny, ostatecznie przyczyniajÈc siÚ do utrzymania bezpieczeñstwa i stabilnoĂci caïego systemu. Na gruncie projektowanego rozporzÈdzenia szczególnie waĝnÈ rolÚ powierzono
42

43
44

W tych zatem obszarach funkcjonowania banków Unia Europejska upatruje gïównych przyczyn
kryzysogennych, które mogÈ (potencjalnie) w przyszïoĂci doprowadziÊ do kolejnego kryzysu na
globalnym rynku finansowym.
Patrz s. 8 uzasadnienia.
Komisja Europejska, Komunikat nt. Równolegïy system bankowy – przeciwdziaïanie nowym
ěródïom ryzyka w sektorze bankowym, COM(2013) 614 final, Bruksela 4 wrzeĂnia 2013 r.
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w zwiÈzku zb tym Europejskiemu UrzÚdowi Nadzoru Bankowemu, który bÚdzie
przygotowywaÊ projekty regulacyjnych i wykonawczych standardów technicznych
w przedmiocie zapewnienia skutecznego i spójnego nadzoru. I jest to wïaĂciwe
rozwiÈzanie, biorÈc pod uwagÚ fakt, ĝe EBA opracowuje jednolite standardy nadzoru w celu zachowania integralnoĂci jednolitego rynku oraz zapewnienia spójnoĂci
nadzoru bankowego we wszystkich pañstwach czïonkowskich UE.
Inicjatywa dotyczÈca reformy strukturalnej zostaïa zasadniczo ukierunkowana
na banki TBTF. W konsekwencji przyjmuje siÚ, ĝe strukturalnym wyodrÚbnieniem
objÚtych zostaïoby 29 najwiÚkszych i charakteryzujÈcych siÚ najbardziej zïoĝonÈ
strukturÈ europejskich banków. To niespeïna 25% instytucji kredytowych, nad
którymi nadzór mikroostroĝnoĂciowy w 2014 r. przejÈï EBC, dlatego wpïyw proponowanej reformy na dziaïalnoĂÊ europejskiego sektora bankowego nie powinien
byÊ znaczÈcy, zwïaszcza, ĝe decyzja wïaĂciwego organu w przedmiocie wyodrÚbnienia niektórych rodzajów dziaïalnoĂci handlowej ma charakter uznaniowy i zaleĝy
od przekroczenia przez konkretnÈ grupÚ bankowÈ okreĂlonych w rozporzÈdzeniu
wskaěników. Naleĝy siÚ jednak zastanowiÊ, czy nie prowadzi ona do przeregulowania banków TBTF (które zostaïy juĝ objÚte specjalnym nadzorem EBC ibwbzwiÈzku
z tym odnoszÈ siÚ do nich wszystkie regulacje przyjÚte w ramach EUB), co moĝe
doprowadziÊ do osiÈgniÚcia odmiennych skutków niĝ zakïadane, w tym m.in. do
powstania dwóch instytucji TBTF generujÈcych porównywalne ryzyka w systemie
albo ograniczy Ăwiadczenie usïug dla spóïek oraz klientów instytucjonalnych (wbtym
firm ubezpieczeniowych, innych banków oraz funduszy emerytalnych). Reforma
nie bÚdzie dotyczyïa banków spóïdzielczych oraz spóïdzielczych kas oszczÚdnoĂciowych, ani teĝ banków, których wolumen dziaïalnoĂci handlowej nie przekracza
bezwzglÚdnego progu w wysokoĂci 70 mld euro i wzglÚdnego progu wynoszÈcego
10% aktywów ogóïem45 (art. 3, zob. teĝ art. 4 o wyïÈczeniach zbzakresu stosowania
rozporzÈdzenia), choÊ i one mogÈ generowaÊ ryzyko w sektorze bankowym. TowarzyszÈ jej natomiast nie tylko dodatkowe koszty administracyjne46 (por.bzaïÈcznik
do rozporzÈdzenia: ocena skutków finansowych regulacji, s.b56–72), ale teĝ zwiÈzane z reorganizacjÈ objÚtych niÈ banków, które ostatecznie najprawdopodobniej zostanÈ przerzucone na klientów, podobnie jak w przypadku koniecznoĂci wdraĝania
nowych wymogów kapitaïowych i innych regulacji prawa unii bankowej (choÊ jest
to odlegïa perspektywa, skoro do dziĂ PE i Rada nie przyjÚïy ostatecznego tekstu
rozporzÈdzania, a zakreĂlone w projekcie ramy czasowe dotyczyïy trzech kolejnych
lat wdraĝania, liczÈc od daty publikacji aktu).

45
46
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Patrz art. 3. Zob. teĝ art. 4 o wyïÈczeniach z zakresu stosowania rozporzÈdzenia.
Por. zaïÈcznik do rozporzÈdzenia: ocena skutków finansowych regulacji, s. 56–72.
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PODSUMOWANIE
Szerokie ujÚcie stabilnoĂci finansowej (w aspekcie mikro, mezo i makro) determinuje wieloaspektowe (horyzontalne i wertykalne) reformy, które majÈ racjÚ bytu
jedynie w pewnym ukïadzie wzajemnych powiÈzañ. ZwiÈzki te dotyczÈ obszarów
instytucjonalno-funkcjonalnych oraz strukturalnych w aspekcie mikro- i makroostroĝnoĂciowym. Tworzenie nowych instytucji, mechanizmów czy ogólnych ram
prawnych w zakresie warunków podejmowania i prowadzenia dziaïalnoĂci przez
instytucje kredytowe nie bÚdzie bowiem skuteczne w sytuacji, gdy zwiÚkszanie
aktywów banków moĝe powstawaÊ gïównie w procesie prowadzenia ryzykownych
operacji na wïasny rachunek47. ZaleĝnoĂci pomiÚdzy poszczególnymi elementami
(i ich strukturami) rynku finansowego sÈ znaczne, a to oznacza, ĝe ich wpïyw
na funkcjonowanie caïego systemu finansowego jest ogromny. Brak systemowego
ib kompleksowego podejĂcia do regulowania i nadzorowania jednolitego rynku finansowego spowoduje, ĝe w pewnych jego obszarach nadal bÚdÈ istnieÊ luki implikujÈce z jednej strony przesïanki utraty bezpieczeñstwa, stabilnoĂci czy zaufania,
zbdrugiej zaĂ – pokusÚ naduĝycia.
Banki juĝ dawno oderwaïy siÚ od swoich fundamentów i tworzÈ w duĝym
stopniu byt sam w sobie48. Doprowadziïo to do wypaczenia tradycyjnej funkcji
ich dziaïalnoĂci. Podziaï dziaïalnoĂci bankowej powinien wiÚc staÊ siÚ kluczowym
elementem tworzenia EUB49, która ma przecieĝ przywróciÊ stabilnoĂÊ finansowÈ
i jednoczeĂnie zapewniÊ bezpieczeñstwo finansowe klientom usïug bankowych
zwïaszcza, ĝe rozwiÈzania w tym zakresie sÈ szeroko dyskutowane na Ăwiecie od
2009 r. I chociaĝ poszczególne mechanizmy unii bankowej zaczÚïy juĝ funkcjonowaÊ, to pozytywnie naleĝy oceniÊ propozycjÚ reformy strukturalnej jako dodatkowej
moĝliwoĂci rozwiÈzania problemów zwiÈzanych z pokusÈ naduĝycia, nadmiernego
wzrostu sumy bilansowej i nadmiernego rozrostu dziaïalnoĂci handlowej. Wpïynie ona (choÊ w ograniczonym zakresie, biorÈc pod uwagÚ jej zakres podmiotowy)
na model stabilnoĂci finansowej, który obok uwarunkowañ makroeonomicznych
powinien uwzglÚdniaÊ efekt zaraĝania oraz stan pïynnoĂci na rynku. W dalszej
perspektywie powinna teĝ przyczyniÊ siÚ do poszukiwania optymalnego modelu
nadzoru finansowego nad róĝnymi grupami instytucji kredytowych, wydzielonymi
ze wzglÚdu na rodzaj Ăwiadczonych usïug.
Propozycja reformy strukturalnej sektora bankowego jest pierwszÈ, która bezpoĂrednio dotyczy dziaïalnoĂci banków, tj. instytucji odpowiedzialnych za „szero-

47
48
49

Zob. teĝ D. Rosati, Regulacje makroostroĝnoĂciowe…, op. cit., s. 373–406.
J. WÚcïawski, Unia bankowa jako element europejskiej sieci bezpieczeñstwa finansowego, „Annales UMCS Lublin – Polonia Sectio H” 2015, nr XLIX(2), s. 235.
J. KoleĂnik, Podziaï banków jako skuteczna metoda redukcji ryzyka too big to fail, „Economics
and Management” 2014, nr 3, s. 75.

27

Bezpieczny Bank
1(66)/2017

koĂÊ i gïÚbokoĂÊ” ostatniego kryzysu gospodarczego. Wydaje siÚ jednak wïaĂciwsze
rozciÈgniÚcie tego mechanizmu na wszystkie instytucje kredytowe funkcjonujÈce
na jednolitym rynku finansowym zwïaszcza, ĝe regulacje CRD IV i BRRD dotyczÈ
caïej Unii Europejskiej. Nie ulega przecieĝ wÈtpliwoĂci, ĝe ryzyko utraty stabilnoĂci
i zaufania deponentów moĝe dotyczyÊ kaĝdego banku ĂwiadczÈcego usïugi na rzecz
gospodarki realnej, tj. nie tylko TBTF i wzajemnie powiÈzanych duĝych grup bankowych. Najwaĝniejsze jest jednak, aby omawiane rozwiÈzanie weszïo w ĝycie jak
najszybciej, bo stanowi istotne brakujÈce ogniwo przyjÚtych dotychczas regulacji
finansowych. I chociaĝ jest to akt najdalej posuniÚtego interwencjonizmu na jednolitym rynku finansowym (bezpoĂrednio wkracza bowiem w strukturÚ instytucji
finansowej, przesÈdzajÈc o jej rozmiarach i prowadzonej polityce), to niewÈtpliwie moĝe nie tylko zapobiec rozdrobnieniu tego rynku, ale teĝ w proponowanym
ksztaïcie zwiÚkszy skutecznoĂÊ jednolitego mechanizmu nadzoru oraz jednolitego
mechanizmu resolution. OczywiĂcie bÚdzie siÚ to wiÈzaïo z koniecznoĂciÈ poniesienia stosownych kosztów, ale ich rozmiar w ogólnej skali nie powinien byÊ znaczny,
skoro chodzi tu przede wszystkim o stworzenie podmiotów zaleĝnych wobec juĝ
istniejÈcych. Nie moĝna wykluczyÊ jednoczeĂnie, ĝe zmiany wpïynÈ na stabilnoĂÊ
pojedynczych instytucji, których bÚdÈ bezpoĂrednio dotyczyïy – w Europie kontynentalnej, inaczej niĝ w Wielkiej Brytanii czy USA, bankowoĂÊ uniwersalna ma
przecieĝ dïugÈ tradycjÚ50.
NajwiÚksza obawa pozostaje jednak co do tego, czy w obecnym ksztaïcie EUB
(i ESNF) nie zwiÚksza prawdopodobieñstwa i skali zagroĝenia urzeczywistnieniem
siÚ ryzyka systemowego w UE, skoro dotychczas wprowadzone w ĝycie regulacje
prawne nie odnoszÈ siÚ do ěródïa upadïoĂci systemowo waĝnych instytucji finansowych. Nie moĝna bowiem zapominaÊ o tym, ĝe nadmierna zïoĝonoĂÊ systemów ibinstytucji kredytowych wciÈĝ powiÚksza niestabilnoĂÊ rynku finansowego, co podaje
w wÈtpliwoĂÊ trafnoĂÊ zaïoĝeñ, bÚdÈcych podstawÈ nowej europejskiej architektury
regulacyjnej i nadzorczej.

Streszczenie
W odpowiedzi na kryzys finansowy Unia Europejska i pañstwa czïonkowskie
rozpoczÚïy gruntowny przeglÈd systemu regulacji i nadzoru nad rynkiem finansowym. UE zapoczÈtkowaïa wiele reform w sektorze bankowym, aby zwiÚkszyÊ
odpornoĂÊ banków i ograniczyÊ skutki ich ewentualnej upadïoĂci. W tym celu powoïano m.in. Europejski System Nadzoru Finansowego (ESNF) oraz EuropejskÈ
UniÚ BankowÈ (EUB), zaprojektowano UniÚ Rynków Kapitaïowych (CMU), jak teĝ
50
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rozpoczÚto prace nad single rulebook. Wszystkie te zmiany dotyczÈ jednak wyïÈcznie sfery zewnÚtrznej funkcjonowania instytucji kredytowych, które w wiÚkszoĂci
sÈ too big too fail. Tymczasem juĝ w 2012 r. w sprawozdaniu grupy ekspertów
wysokiego szczebla, pod przewodnictwem E. Liikanena, wskazano na koniecznoĂÊ
przeprowadzenia reformy strukturalnej sektora bankowego w Unii, siÚgajÈc tym
samym do sfery wewnÚtrznej jego bytu prawno-gospodarczego. Propozycja reformy
strukturalnej sektora bankowego jest pierwszÈ, która bezpoĂrednio dotyczy dziaïalnoĂci banków, tj. instytucji odpowiedzialnych za „szerokoĂÊ i gïÚbokoĂÊ” ostatniego
kryzysu gospodarczego. JednoczeĂnie jest istotnym uzupeïnieniem Europejskiej
Unii Bankowej, dlatego teĝ powinna byÊ skoordynowana z wczeĂniej przyjÚtymi
na rynku europejskim regulacjami.
Sïowa kluczowe: reforma strukturalna sektora bankowego, Europejska Unia
Bankowa, jednolity rynek finansowy, Raport Liikanena, stabilnoĂÊ finansowa, trylemat finansowy

Abstract
In response to the financial crisis, the European Union and the Member
States have launched a major review of the regulatory system and supervision of
the financial market. The EU has initiated a number of reforms in the banking
sector to increase the resilience of banks and reduce the impact of their potential
bankruptcy. For that purpose, the ESFS and the EBU were established, among
others. The CMU was also designed, as well as work on the single rulebook
started. All those changes, however, concern only the external sphere of credit
institutions’ functioning, most of which are too big to fail. Meanwhile, already in
2012, in thebreport of the High Level Group chaired by E. Liikanen the need for
structural reform of the banking sector in the EU was pointed out, reaching the
same inner sphere of its legal and economic being. The proposal of the banking
sector structural reform is the first one that directly relates to activities of banks,
i.e. the institution responsible for the “breadth and depth” of the latest economic
crisis. At the same time it is an important complement to the European Banking
Union and therefore should be coordinated with the previously accepted regulations
ofbthe European market.
Key words: banking sector structural reform, European Banking Union, unified
financial market, Liikanen Report, financial stability, financial trilemma
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