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Resolution – proces restrukturyzacji
i uporządkowanej likwidacji banków
Olga Szczepańska
Narodowy Bank Polski

Koszty kryzysu w UE
• Całkowita kwota
pomocy publicznej dla
sektora finansowego
zatwierdzona przez
KE w okresie od 2008
do X 2012 wyniosła
5058,9 mld EUR.
• Do końca 2011 r.
wykorzystano
1615,9 mld EUR co
stanowiło
12,8% PKB UE.

Dług publiczny w relacji do PKB - strefa euro
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Opracowanie własne
na podstawie danych KE
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Czym jest proces resolution
Resolution –
kompleksowy
mechanizm
zapewniający
przeprowadzenie
restrukturyzacji lub
uporządkowanej
likwidacji banku,
przy zachowaniu
stabilności systemu
finansowego i bez
angażowania
środków publicznych
Opracowanie własne
na podstawie danych KE

Zasady:
• Zapewnienie kontynuacji krytycznych funkcji banku
• Ponoszenie kosztów procesu w pierwszej kolejności
przez akcjonariuszy/udziałowców i wierzycieli banku
• Ponoszenie konsekwencji błędnych decyzji przez
kierownictwo banku
• Minimalizacja ogólnych kosztów procesu
• Szybkość i sprawność procesu

Narzędzia:
•
•
•
•
•
•
•

sprzedaż przedsiębiorstwa bankowego
utworzenie banku pomostowego
wydzielenie aktywów
umorzenie lub konwersja zobowiązań banku na kapitał
wsparcie finansowe dla działającego banku
wypłata środków gwarantowanych
nacjonalizacja

Etapy recovery i resolution

PREWENCJA
nadzór, działania
przygotowawcze i
zapobiegawcze

WCZESNA
INTERWENCJA
podejmowana przez
nadzorcę

RESOLUTION

Zagrożenie dla kontynuacji działalności

Plany recovery i resolution
Plany recovery:

Plany resolution:

•
•

•

•

Plany naprawy sytuacji w banku
Opracowywane przez bank,
akceptowane przez nadzorcę, który
pełni funkcję kontrolno-monitorującą
Powinny uwzględniać:
–
–
–

•

•
•

–
–
–
–
–

Powinny obejmować:
–
–
–
–

•

rozmiar i złożoność banku
powiązania banku innymi instytucjami i
rynkami,
kluczowe funkcje pełnione przez bank

•

działania zmierzające do wzmocnienia pozycji
kapitałowej banku
sprzedaż spółek zależnych
dobrowolną restrukturyzację zobowiązań
poprzez konwersję zobowiązań na kapitał
działania mające na celu zapewnienie
odpowiedniego finansowania

Nie powinny zakładać dostępu banku
do pomocy publicznej

Opracowanie własne
na podstawie danych KE

Plany restrukturyzacji lub
uporządkowanej likwidacji
Przygotowywane przez organy resolution,
w ścisłej współpracy z nadzorcami
Oceniana możliwość przeprowadzenia
resolution i ewentualne zalecenia organu
resolution w celu ich usunięcia
Powinny uwzględniać:

•

specyfikę danej instytucji
jej rozmiar
złożoność
powiązania z innymi instytucjami i rynkami
kluczowe funkcje banku

Nie mogą uwzględniać wykorzystania
środków publicznych

Praktyka światowa
i rekomendacje międzynarodowe
• UE – brak kompleksowych rozwiązań w zakresu resolution
• USA – ograniczone doświadczenia w postępowaniu z dużymi
podmiotami oraz brak rozwiązań dla podmiotów nie
przyjmujących depozytów
• Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial
Institutions, FSB
• Projekt dyrektywy ustanawiającej ramy na potrzeby
prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i
uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji
kredytowych i firm inwestycyjnych, KE
Opracowanie własne
na podstawie danych KE

Proces resolution w Polsce
brak kompleksowych rozwiązań w zakresu resolution
•
•

Prace Grupy Roboczej KSF
Główne założenia projektu ustawy:
– KNF jako instytucja wszczynająca proces
– Przesłanki do wszczęcia procesu:
•
•
•

Kontynuacja działalności banku jest zagrożona
Działania w ramach uporządkowanej likwidacji konieczne są w interesie publicznym
Brak jest przesłanek wskazujących, że możliwe działania nadzorcze lub działania podmiotu pozwolą w
krótkim czasie usunąć zagrożenie kontynuacji działalności banku

– BFG jako organ resolution
– Narzędzia:
•
•
•
•

Wydzielenie aktywów
Sprzedaż przedsiębiorstwa bankowego
Bank pomostowy
Umorzenie lub konwersja zobowiązań

– Finansowanie - fundusz tworzony ex ante w BFG tworzony z opłat banków

Opracowanie własne
na podstawie danych KE

