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ROZDZIAŁ III

NOWE REGULACJE ZWIĄZANE Z RYZYKIEM DZIAŁANIA 
DUŻYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH

Duże instytucje fi nansowe w czasie globalnego kryzysu fi nansowego lat 
2007–2009 stały się źródłem ryzyka systemowego ze względu na szeroki za-
kres powiązań, między innymi: kapitałowych czy organizacyjnych. Upadek 
jednej instytucji fi nansowej może wywołać efekt domina, powodując upadek 
kolejnych, wzajemnie powiązanych instytucji, a w konsekwencji może dopro-
wadzić do załamania globalnego systemu fi nansowego. Ich duże znaczenie 
dla stabilności światowego systemu fi nansowego spowodowało konieczność 
interwencji państwa w ratowanie upadających instytucji fi nansowych. Celem 
rozdziału jest przedstawienie pokryzysowych regulacji (zarówno tych za-
proponowanych, jak i wdrożonych) dużych instytucji fi nansowych ważnych 
systemowo. Działania te wkomponowują się w ramy budowy nowej pokry-
zysowej architektury fi nansowej podjętej: przez poszczególne państwa (np. 
Stany Zjednoczone), na szczeblu regionalnym (w Unii Europejskiej) oraz na 
poziomie globalnym (koordynowanym przez G-20).

3.1.  Zagrożenia dla stabilności systemu fi nansowego związane z działalnością 
dużych instytucji fi nansowych

Podczas kryzysu fi nansowego lat 2007–2009 szczególną rolę odegrały in-
stytucje uważane za zbyt duże, by upaść (too big to fail – TBTF). Zalicza-
my do nich holdingi fi nansowe (J.P. Morgan Chase, Bank of America), fi rmy 
maklerskie, towarzystwa ubezpieczeniowe (American International Group, 
AIG), przedsiębiorstwa wspierane przez rząd Stanów Zjednoczonych (Fannie 
Mea, Freddie Mac), fundusze hedgingowe. 
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Duże instytucje fi nansowe uznane za ważne dla stabilności systemu fi nan-
sowego określane są następująco:

• Large Complex Financial Institutions (LCFIs), między innymi przez 
Międzynarodowy Fundusz Walutowy1, ze względu na wielkość, złożo-
ność oraz powiązania;

• Systemically Important Financial Institutions (SIFIs), między innymi 
przez Radę Stabilności Finansowej2, ze względu na szczególne znaczenia 
dla stabilności systemu fi nansowego, generowanie ryzyka systemowego;

• Global Systemically Important Banks (G-SIBs), przez Bazylejski Ko-
mitet Nadzoru Bankowego3, dla podkreślenia, że znaczną część in-
stytucji uznawanych za zbyt duże, by upaść, stanowią globalne banki, 
które generują ryzyko systemowe.

Ze względu na charakter niniejszego opracowania oraz złożoność proble-
mów występujących we wszystkich instytucjach too big to fail uwaga zosta-
nie skoncentrowana tylko na instytucjach fi nansowych ważnych systemowo 
(SIFIs) w Stanach Zjednoczonych. 

Podstawowym zagrożeniem instytucji ważnych systemowo jest uznawanie 
ich za zbyt duże, by upaść (too big to fail), oraz za zbyt powiązane, by upaść 
(too interconnected to fail). Wzrost wielkości oraz pogłębienie wzajemnych, 
transgranicznych powiązań pomiędzy instytucjami fi nansowymi nasiliło się 
od końca lat osiemdziesiątych XX wieku wraz z postępującym procesem libe-
ralizacji rynków fi nansowych. W latach 1980–2009 na amerykańskim rynku 
fi nansowym przeprowadzono około 10,5 tys. fuzji i przejęć, a liczba banków 
spadła o połowę: z prawie 14,5 tys. do ponad 6 tys.4 W rezultacie powstały 
wielkie holdingi bankowe, wśród których (na koniec pierwszego kwartału 
2014 roku) 27 posiadało aktywa wyższe niż 100 mld dolarów (w  tym dwa 
o aktywach wyższych niż 1 bln dolarów oraz dwa o aktywach wyższych niż 
2 bln dolarów)5.

1 İ. Ötker, C. Pazarbasioglu, Impact on Regulatory Reforms on Large Complex Financial Insti-
tutions, International Monetary Fund, 3 November 2010, s. 5, https://www.imf.org/external/
pubs/ft /spn/2010/spn1016.pdf; dostęp: 18.05.2014.

2 Policy Measures to Address Systemically Important Financial Institutions, Financial Stability 
Board, 4 November 2011, Financial Stability Board, s. 4, http://www.fi nancialstabilityboard.
org/publications/r_111104bb; dostęp: 20.02.2014.

3 Global Systemically Important Banks: Assessment Methodology and the Additional Loss Ab-
sorbency Requirement, Consultative Document, Basel Committee on Banking Supervision, 
Bank for International Settlements, 2011, s. 7, http://www.bis.org/publ/bcbs201.pdf; dostęp: 
9.01.2014.

4 D.C. Wheelock, Too Big To Fail: Th e Pros and Cons Breaking up Big Banks, „Th e Regional 
Economist”, Federal Reserve Bank of St. Louis, 2012, 20 (4), s. 10.

5 Dane Federal Deposit Insurance Corporation, http://www.ffi  ec.gov/nicpubweb/nicweb/
Top50Form.aspx; dostęp: 23.02.2014.
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Nasilenie się konsolidacji spowodowało również rosnącą koncentrację 
w amerykańskim sektorze bankowym. W 1991 roku 10 największych ban-
ków utrzymywało tylko około 20% aktywów sektora bankowego w Stanach 
Zjednoczonych, natomiast 100 największych banków około 50% łącznych 
aktywów bankowych. Na koniec 2009 roku 10 największych banków posia-
dało 54,5% wszystkich aktywów (w tym 5 największych kontrolowało około 
43%), natomiast 100 największych banków utrzymywało 81% aktywów ame-
rykańskiego sektora bankowego6.

Na wzrost wzajemnych powiązań i współzależności między instytucjami 
fi nansowymi miało wpływ przyjęcie w 1999 roku ustawy Gramm-Leach-
-Bliley Act, która ostatecznie uchyliła ustawę Glass-Steagall Act z 1933 roku, 
oddzielającą działalność depozytowo-kredytową i  inwestycyjną banku. Od 
tego momentu nabrały znaczenia holdingi fi nansowe zajmujące się banko-
wością komercyjną, inwestycyjną i działalnością ubezpieczeniową (takie jak 
J.P. Morgan, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs) czy towarzystwa 
ubezpieczeniowe i przedsiębiorstwa podejmujące działalność fi nansową 
(AIG i General Electric).

Rezultatem zmian jakościowych zachodzących w ostatnich trzech deka-
dach w sektorze fi nansowym jest złożoność instytucji fi nansowych. Jej pierw-
szy wymiar przejawia się w strukturze organizacyjnej. Z tego względu instytu-
cje te są uważane za zbyt złożone, aby właściwie nimi zarządzać (too complex 
to manage). Kolejny aspekt dotyczy złożoności instrumentów fi nansowych 
będących przedmiotem obrotu oraz braku przejrzystości spowodowanego 
angażowaniem się w ryzykowne transakcje obrotu derywatami. Dodatkowo 
instytucje te charakteryzują się skomplikowaną strukturą kapitałową fi nanso-
waną przez wielorakie należności i zobowiązania. Nadmiernie wykorzystują 
dźwignię fi nansową w postaci transakcji repo, zabezpieczonych lub niezabez-
pieczonych pożyczek międzybankowych i pozycji na instrumentach pochod-
nych7. Ze względu na szeroki zakres złożoności instytucje te określane są jako 
zbyt złożone, by upaść (too complex to fail).

Wielkość, wzajemne powiązania, złożoność, globalny zasięg działania po-
wodują, że duże instytucje fi nansowe są źródłem ryzyka systemowego8. Da-
niel K. Tarullo, członek Rady Gubernatorów Rezerwy Federalnej, wskazał naj-
ważniejsze zagrożenia dla stabilności fi nansowej generowane przez instytucje 
fi nansowe. Pierwszym z nich jest efekt domina (domino eff ect), czyli sytuacja, 

6 S.J. Lee, J.D. Rose, Profi ts and Balance Sheet Developments At U.S. Commercial Banks in 2009, 
„Federal Reserve Bulletin”, 2010, 96, s. 6.

7 V.V. Acharya, B. Adler, M. Richardson, A Proposal to Resolve the Distress of Large and Com-
plex Financial Institutions, Conference on Resolving Insolvent Large and Complex Financial 
Institutions, Federal Bank of Cleveland, 14–15 April 2011, s. 1, http://www.clevelandfed.org/
research/conferences/2011/4-14-2011/richardson-proposal; dostęp: 10.12.2013.

8 Szerzej: rozdział IV niniejszego opracowania.



58 ALICJA SZYSZKO

w której upadająca instytucja fi nansowa przestaje realizować zobowiązania 
fi nansowe wobec kontrahentów, którzy w konsekwencji są niezdolni do spła-
ty wierzytelności wobec swoich partnerów. W rezultacie sytuacja ta prowa-
dzi do problemów w rozrachunkach z kolejnymi kontrahentami, powodując 
poważne napięcia w całym systemie fi nansowym. Kolejnym zagrożeniem dla 
stabilności fi nansowej jest wyprzedaż aktywów przez upadającą instytucję 
w celu zwiększania płynności fi nansowej (fi re-sale eff ect). W wyniku trans-
misji kryzysu lat 2007–2009 masowa wyprzedaż aktywów objęła nie tylko 
fi rmy, które miały problemy z płynnością, ale również wiele innych wypłacal-
nych fi rm. Nagły wzrost podaży aktywów na rynku fi nansowym spowodował 
spadek cen i nakręcenie jeszcze większej spirali sprzedaży. Ostatnim źródłem 
ryzyka systemowego generowanym przez duże, powiązane wzajemnie fi rmy 
jest efekt zarażania (contagion eff ect). Problemy instytucji fi nansowej mogą 
bardzo szybko rozprzestrzenić się na pozostałych uczestników rynku o po-
dobnej strukturze aktywów lub modelu biznesowym9. 

Duże instytucje fi nansowe podejmują nadmierne ryzyko w swojej dzia-
łalności (moral hazard), ponieważ mają świadomość, że nie poniosą w pełni 
konsekwencji swoich decyzji. Wierzyciele oraz zarząd spodziewają się pomo-
cy rządu, aby uchronić instytucję fi nansową przed upadkiem. W rezultacie 
podejmują większe ryzyko, między innymi angażują się w operacje z wyko-
rzystaniem derywatów, stosują wysoką dźwignię fi nansową w celu zwiększe-
nia zyskowności inwestycji.

Instytucje too big to fail mają duże znaczenie dla stabilności systemu 
fi nan sowego, co zmusza rządy i banki centralne do ich ratowania. W czasie 
kryzysu fi nansowego lat 2007–2009 na całym świecie doszło do interwencji 
typu bailouts, czyli wykorzystania publicznych pieniędzy w celu ratowania 
upadających instytucji fi nansowych. Koszty tej pomocy nie są znane, jednak 
niektórzy szacują, że ratowanie amerykańskiego systemu fi nansowego po-
chłonęło kilkanaście bilionów dolarów10.

3.2. Nowe regulacje dla instytucji zbyt dużych, by upaść

Wysokie koszty ratowania instytucji fi nansowych uznanych za ważne syste-
mowo spowodowały konieczność przeprowadzenia gruntownych reform tych 
instytucji. Jedną z propozycji rozwiązania problemów związanych z funkcjo-
nowaniem tych podmiotów jest niedopuszczenie, aby nabrały one znaczenia 

9 D.K. Tarullo, Regulating Systemic Risk, 2011 Credit Market Symposium, Charlotte, North 
Carolina, 31 March 2011, s. 1–2, http://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/ta-
rullo20110331a; dostęp: 10.12.2013.

10 Way Beyond TARP, http://news.investors.com/PhotoPopup.aspx?path=ISSa_100419.png; 
dostęp: 8.12.2013.
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systemowego11. Zwolennikiem tego podejścia jest Paul Volcker, szef Rezerwy 
Federalnej w latach 1979–1987. Postuluje on, aby ograniczyć ich wielkość, 
wewnętrzne powiązania i skalę prowadzonej działalności12.

3.2.1. Ograniczenie wielkości instytucji zbyt dużych, by upaść

Ograniczenie wielkości instytucji fi nansowych uznanych za zbyt duże, by 
upaść, jest jednym z postulatów pokryzysowych reform. Zwolennikiem tego 
rozwiązania jest Simon Johnson, główny ekonomista Międzynarodowe-
go Funduszu Walutowego. Zaproponował on nałożenie limitów na rozrost 
instytucji, co spowoduje ograniczenie hazardu moralnego oraz kierowania 
się doktryną too big to fail w ratowaniu upadających instytucji fi nansowych 
z wykorzystaniem publicznych pieniędzy13.

Liczne dyskusje wywołuje wybór kryterium określającego granicę rozro-
stu instytucji, podczas których proponowane są wielkości kapitału, aktywów 
czy zysku. Simon Johnson i  James Kwak zaproponowali wyznaczenie gór-
nej granicy rozmiarów banków, określając stosunek ich aktywów do PKB na 
poziomie 4%. Wyjątek mają stanowić banki inwestycyjne, w których relacja 
ta powinna wynosić 2%. Wymogi te w rzeczywistości będą dotyczyły tylko 
sześciu największych banków, których aktywa od kilku lat są większe niż 4% 
amerykańskiego PKB14.

Opinie dotyczące ograniczenia wielkości instytucji fi nansowych są po-
dzielone. Jednym z krytyków jest Charles Calomiris, profesor fi nansów w Co-
lumbia Business School, który uważa, że duże, globalne banki są najbardziej 
efektywne. Dzięki temu oferują swoim klientom dostęp do wielu rozmaitych 
usług fi nansowych konkurencyjnych pod względem ceny oraz jakości. Po-
nadto banki te spełniają wymagania uczestników międzynarodowych ryn-
ków fi nansowych: zapewniają globalny dostęp do kapitału15. Badania Daria 
Focarellego (pracownika Banku Włoch) i Alberta Franca Pozzola (profeso-
ra ekonomii University of Molise) potwierdzają, że duże banki podejmują-
ce działalność transgraniczną są bardziej efektywne niż działające w skali 

11 R. Rajan, Linie uskoku, Kurhaus Publishing, Warszawa 2012, s. 287.
12 P.A. Volcker, Th ree Years Later: Unfi nished Business in Financial Reform, Th e William Taylor 

Memorial Lecture Series No. 13, Group of Th irty, Washington D.C., 23 September 2011, s. 9.
13 Systemic Risk: Are Some Institutions Too Big To Fail, and If So?, Hearing before the Commit-

tee on Financial Services, U.S. House of Representatives, 21 July 2009, Serial No. 111-65, 
U.S. Government Printing Offi  ce, Washington, D.C., s. 10–11.

14 S. Johnson, J. Kwak, 13 Bankers: Th e Wall Street Takeover and the Next Financial Meltdown, 
Pantheon Books, New York 2010, s. 254.

15 Ch. Calomiris, In the World of Banks, Bigger Can Be Better. We Can Solve the Too-Big-To-Fail 
Problem Without Losing the Benefi ts of a Global Financial System, „Th e Wall Street Journal”, 
19 October 2009, http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052748704500604574483
222678425130; dostęp: 14.02.2014.
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krajowej16. Amerykańscy ekonomiści: Martin Neil Baily i  Robert E.  Litan 
uważają, że karanie dużych instytucji za odnoszenie sukcesów na rynku mię-
dzynarodowym wpłynie negatywnie na konkurencję między nimi17. Dodat-
kowo wysuwany jest postulat, że ograniczenie wielkości może spowodować 
straty dla gospodarki globalnej, wzrost kosztów oraz zmniejszenie jakości 
produktów fi nansowych dla konsumentów i inwestorów18.

Edward Kane, profesor fi nansów w Boston Collage, zwrócił uwagę, że 
przewaga instytucji ważnych systemowo wynika z subsydiów, które otrzymu-
ją dzięki istnieniu sieci bezpieczeństwa fi nansowego, a rosnące zyski można 
osiągnąć tylko w mniejszych instytucjach19. Badania wykazują, że sukces du-
żych holdingów fi nansowych nie wynika z ich zdolności do tworzenia in-
nowacyjnych i zaawansowanych produktów. Wykluczenie takich fi rm może 
spowodować wzrost efektywności ekonomicznej, nawet jeśli w rezultacie tego 
wzrosną koszty20. Richard W. Fischer, prezes Federal Reserve Bank of Dallas 
w latach 2005–2015, uważa, że instytucje uznane za zbyt duże, by upaść, są 
zagrożeniem dla uczciwej konkurencji21.

3.2.2. Zakaz fuzji lub rozbicie instytucji zbyt dużych, by upaść

Wielkość nie jest jedynym wyznacznikiem instytucji ważnych systemowo. 
Przypadek piątego pod względem wielkości w Stanach Zjednoczonych ban-
ku Bear Stearns pokazał, że instytucja może być nie tylko zbyt duża, ale także 
zbyt powiązana, aby pozwolić jej upaść. Przedstawiciele środowiska akade-
mickiego uważają, że rozwiązanie tego problemu można osiągnąć poprzez 
wprowadzenie zakazu fuzji oraz podział podmiotów, które stanowią zagroże-
nie dla stabilności systemu fi nansowego.

16 D.  Focarelli, A.F.  Pozzolo, Th e Patterns of Cross-border Bank Mergers and Shareholdings 
in OECD Countries, „Journal of Banking & Finance”, December 2001, 25, 12, s. 4–5 oraz 
G.B. Navaretti, A.F. Pozzolo, G. Calzolari, M. Levi, Multinational Banks: Th ey Did Not Run 
Away During the Crisis, VoxEu.org, 23 May 2010, http://www.voxeu.org/article/too-big-fail-
or-too-small-maintain-stability; dostęp: 27.02.2014.

17 M.N. Baily, R.E. Litan, Regulation and Resolving Institutions Considered “Too Big To Fail”, 
Testimony before the Senate Committee on Banking, Housing and Urban Aff airs, 6 May 
2009, s. 7, http://www.law.yale.edu/documents/pdf/Alumni_Aff airs/Litan_too_big_to_fail.
pdf; dostęp: 20.02.2014.

18 A. Persaud, “Too Big To Fail” Is No Redemption Song, VoxEu.org, 10 February 2010, http://
www.voxeu.org/article/too-big-fail-no-redemption-song; dostęp: 28.03.2014.

19 E.J.  Kane, Extracting Nontransparent Safety Net Subsidies by Strategically Expanding and 
Contracting a Financial Institution’s Accounting Balance Sheet, „Journal of Financial Services 
Research”, December 2009, 36, 2–3, s. 3, 162.

20 M. Goldstein, N. Véron, Too Big To Fail: the Transatlantic Debate, Bruegel Working Papers 
2011/03, February 2011, s. 24.

21 P.N.  da Costa, Richard Fisher Says Too-Big-To-Fail Banks Need To Be Broken Up, Reu-
ters, 16  March 2013, http://www.huffi  ngtonpost.com/2013/03/16/fi sher-too-big-to-
fail_n_2891452.html; dostęp: 15.02.2014.
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Raghuram Rajan, były dyrektor ekonomiczny Międzynarodowego Fundu-
szu Walutowego, proponuje, aby podmioty regulujące sektor fi nansowy wpro-
wadziły zakaz fuzji dużych banków (instytucji mogących nabrać znaczenia 
systemowego)22. Podobny postulat przedstawili ekonomiści Nouriel Roubini 
i Stephen Mihm, wskazują oni jednak na wykorzystanie obowiązującej w Sta-
nach Zjednoczonych ustawy antytrustowej23 (Sherman Act z 1890 roku, Clay-
ton Act i Federal Trade Commission Act24). Sharon E. Foster, profesor Univer-
sity of Arkansas, uważa, że prawo antytrustowe powinno uwzględnić również 
ryzyko systemowe, którego występowanie zakłóca konkurencję między ban-
kami, daje możliwość kontrolowania cen25. Albert A. Foer, prezydent Ameri-
can Antitrust Institute, przedstawił odmienne zdanie. Uważa, że obowiązujące 
w Stanach Zjednoczonych prawo antytrustowe nie ograniczy przeprowadza-
nia fuzji, a dla rozwiązania problemu instytucji too big to fail powinny zostać 
uchwalone nowe przepisy regulujące te kwestie26. 

Nouriel Roubini i Stephen Mihm sugerują, aby przyznać regulatorom 
rynku fi nansowego prawo podziału instytucji stanowiących zagrożenie dla 
stabilności systemu fi nansowego27. Noblista – Joseph Stiglitz – uważa nato-
miast, że najlepszym sposobem podziału jest zmuszenie banków do powrotu 
do tradycyjnej działalności depozytowo-kredytowej28. Propozycje te neguje 
inny noblista – Paul Krugman, który uważa, że podział instytucji ważnych 
systemowo nie uchroni przed wystąpieniem kryzysu i wykorzystaniem po-
mocy publicznej. Ekonomista powołuje się na doświadczenia Wielkiego Kry-
zysu lat trzydziestych XX wieku, w czasie którego wystąpił szturm na dużą 
liczbę mniejszych banków, które otrzymały wsparcie rządowe29.

3.2.3. Reguła Volckera

W debatach na temat reform instytucji ważnych systemowo po kryzysie 
fi nan sowym lat 2007–2009 wskazuje się również na konieczność ograniczenia 

22 R. Rajan, op. cit., s. 289.
23 N. Roubini, S. Mihm, Ekonomia kryzysu, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 264.
24 Th e Antitrust Laws, Federal Trade Commission, http://www.ft c.gov/tips-advice/competi-

tion-guidance/guide-antitrust-laws/antitrust-laws; dostęp: 25.01.2015.
25 S.E.  Foster, Too Big To Fail – Too Small To Compete: Systemic Risk Should Be Addressed 

Th rough Antitrust Law but Such a Solution Will Only Work If it is Applied On an International 
Basis, „Florida Journal of International Law”, 2010, 22 (1), s. 59–60.

26 A.A. Foer, Too Big To Fail? Th e Role of Antitrust Law in Government-funded Consolidation in 
the Banking Industry, statement before U.S. House of Representative Judiciary Committee, 
Subcommittee on Courts and Competition Policy, 17 March 2009, s. 4–5, http://judiciary.
house.gov/_fi les/hearings/pdf/Foer090317; dostęp: 2.02.2014.

27 N. Roubini, S. Mihm, op. cit., s. 264.
28 J. Stiglitz, Freefall jazda bez trzymanki, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2010, 

s. 196.
29 P. Krugman, Financial Reform 101, „Th e New York Times”, 2 April 2010, s. A23.
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skali prowadzonej działalności. Najczęstszym postulatem jest oddzielenie 
bankowości depozytowo-kredytowej banku od ryzykownej działalności in-
westycyjnej. Rozwiązanie to poparli Th omas Hoening30, wiceprzewodniczą-
cy Federal Deposit Insurance Corporation, oraz Richard Fisher31. Zaznaczyli 
oni, że ubezpieczenie depozytów powinno obejmować tylko bankowość ko-
mercyjną, natomiast ryzykowne operacje inwestycyjne nie powinny korzy-
stać z sieci bezpieczeństwa fi nansowego.

Najpopularniejszą propozycją ograniczenia prowadzonej działalności jest 
XXI-wieczna wersja Glass-Steagall Act. Rekomendacja ta została przedstawio-
na przez Paula Volckera i określana jest jako tzw. reguła Volckera32. Rozwiąza-
nie to zakłada konieczność oddzielenia działalności depozytowo-kredytowej 
i inwestycyjnej banku. Umożliwi to wzrost przejrzystości i zmniejszenie ryzy-
ka, ponieważ bezpieczne fundusze klientów nie będą mieszane z funduszami 
własnymi banku. Dodatkowo Volcker postulował zakaz tradingu, czyli ryzy-
kownego inwestowania środków własnych (wykorzystujących również ubez-
pieczone depozyty klientów banku) w  fundusze hedgingowe, privat equity 
oraz ryzykowne aktywa33.

Propozycja Paula Volckera wzbudzała liczne kontrowersje. Zwolenni-
cy argumentowali, że ograniczy ryzyko wystąpienia efektu zarażania i  roz-
przestrzeniania się kryzysu w skali globalnej. Wydzielenie sfery inwestycyj-
nej z banku może się przyczynić do lepszej alokacji środków fi nansowych. 
Obecnie ryzykowna bankowość inwestycyjna wypiera społecznie użyteczną 
bankowość komercyjną, a duże banki uniwersalne korzystają z rządowych 
subwencji34. Krytycy uważają natomiast, że działania te nie rozwiążą prob-
lemu ryzyka systemowego. Alternatywnym rozwiązaniem jest ograniczenie 
krótkoterminowego fi nansowania w ramach banków, co może rozwiązać 
problem efektu zarażania bez konieczności wprowadzania ograniczeń wiel-
kości i skali działania35.

30 J.  Kearns, J.  Hamilton, Fed’s Fisher Urges Bank Breakup Amid Too-Big-To-Fail “Injustice”, 
Bloomberg, 25 June 2013, http://www.bloomberg.com/news/2013-06-25/fed-s-fi sher-urges-
bank-breakup-amid-too-big-to-fail-injustice-.html; dostęp: 15.01.2014.

31 P.N. da Costa, op. cit.
32 Odpowiednikiem reguły Volckera na gruncie europejskim są propozycje Komisji Vickersa 

opracowane przez Niezależną Komisję ds. Bankowości w Wielkiej Brytanii oraz raport Lii-
kanena w Unii Europejskiej.

33 Financial Reform: A Framework of Financial Stability, Working Group on Financial Stability, 
Group of Th rity, Washington, 15 January 2009, s. 28.

34 A.G. Haldane, On Being the Right Size, Institute of Economic Aff airs’ 22nd Annual Series, Th e 
2012 Beesley Lectures At the Institute of Directors, Pall Mall, 25 October 2012, s. 10, http://
www.bankofengland.co.uk/publications/Documents/speeches/2012/speech615.pdf; dostęp: 
22.01.2014.

35 H.S. Scott et al., Interconnectedness and Contagion, Committee on Capital Markets Regula-
tion, 20 November 2012, s. 104–105.
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Kolejne podejście do regulacji instytucji ważnych systemowo przedsta-
wił Mervyn King, Gubernator Banku Anglii. Polega ono na przekonaniu, że 
„dżin już wyleciał z butelki”36, a niektóre instytucje too big to fail będą istniały 
pomimo ich zagrożenia dla stabilności fi nansowej. Należy to zaakceptować 
oraz podjąć działania, które będą ograniczały ryzyko ich upadku i potrze-
bę wsparcia z kieszeni podatników37. Do najczęściej wysuwanych propozycji 
należą: wzmocnienie nadzoru nad instytucjami ważnymi systemowo, wzrost 
wymogów kapitałowych, opodatkowanie tych instytucji oraz wypracowanie 
procedur uporządkowanej likwidacji.

3.2.4. Wzmocnienie nadzoru nad instytucjami ważnymi systemowo

Hal S. Scott, profesor Harvard University, uznaje, że problem instytucji waż-
nych systemowo ma zasięg transgraniczy, dlatego też powinien zostać roz-
wiązany przez globalną koordynację. Uważa, że należy powołać międzyna-
rodową instytucję nadzorczą zajmującą się zbieraniem, przechowywaniem, 
gromadzeniem i monitorowaniem informacji38. Podobne zdanie w kwestii 
stałego monitoringu instytucji ważnych systemowo przedstawił Raghuram 
Rajan. Wskazał on, że najlepszym podejściem ograniczającym znaczenie in-
stytucji too big to fail jest stały nadzór i zbieranie informacji o międzyinstytu-
cjonalnych ekspozycjach oraz koncentracji ryzyka w systemie fi nansowym39.

3.2.5. Podwyższenie wymogów kapitałowych w instytucjach ważnych systemowo

Odpowiedzią na trudności z wypłacalnością instytucji fi nansowych są pro-
pozycje dotyczące podwyższenia ich wymogów kapitałowych i ograniczenia 
wykorzystania dźwigni fi nansowej. Na szczeblu międzynarodowym Bazylej-
ski Komitet Nadzoru Bankowego zaproponował rekomendacje Bazylea III40. 
W Stanach Zjednoczonych natomiast senatorowie Sherrod Brown i David 
Vitter przedstawili projekt ustawy Th e Terminating Bailouts for Taxpayer 
Fairness (tzw. Too Big To Fail Act), w którym standardy kapitałowe dla ban-
ków różnią się w zależności od ich wielkości i złożoności. Na przykład banki 

36 E. Dash, If It’s Too Big To Fail, Is It Too Big To Exist?, „Th e New York Times”, 20 June 2009, 
http://www.nytimes.com/2009/06/21/weekinreview/21dash.html; dostęp: 18.04.2014.

37 M. King, Speech to Scottish Business Organizations, Edinburgh, 20 October 2009, s. 4, http://
www.bis.org/review/r091022a.pdf; dostęp: 5.11.2013, oraz M.  King, Monetary Policy De-
velopments, speech at the Lord Mayor’s Banquet for Bankers and Merchants of the City of 
London at the Mansion House, London, 17 June 2009, s. 1–4, http://www.bis.org/review/
r090619b.pdf?frames=0; dostęp: 7.11.2013.

38 H.S. Scott, Th e Next Step in Global Financial Regulation: Global Resolution of Interconnected-
ness, „Global Policy”, October 2010, 1, 3, s. 332.

39 R. Rajan, op. cit., s. 289.
40 Szerzej: rozdział V niniejszego opracowania.
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średniej wielkości oraz banki regionalne byłyby zobowiązane utrzymywać 
8% kapitału na pokrycie swoich aktywów, banki spółdzielcze 10%, nato-
miast wszystkie banki o aktywach większych niż 400 mld dolarów41 mu-
siałyby spełnić nowy piętnastoprocentowy wymóg kapitałowy42. Zaznaczyć 
należy, że są to znacznie wyższe wymogi kapitałowe niż zaproponowane 
w Bazylea III.

Pojawiają się opinie, że zmuszenie banków do utrzymywania wysokich 
kapitałów spowoduje, iż amerykańskie banki okażą się niekonkurencyjne. 
Agencja ratingowa Standard & Poors szacuje, że zgodnie z przedstawioną re-
gułą bank Goldman Sachs będzie zmuszony do podwyższenia kapitału o oko-
ło 1 bln dolarów43. Zwolennicy kontrargumentują, że banki nie muszą pod-
nosić kapitału natychmiast, a cel ten może zostać osiągnięty poprzez emisję 
akcji lub przeznaczenie zysków zatrzymanych44.

3.2.6. Podatek od instytucji zbyt dużych, by upaść

Wśród licznych propozycji mających na celu tworzenie bodźców ogranicza-
jących wielkość banku jest wprowadzenie dodatkowych podatków, składek, 
opłat ubezpieczeniowych stanowiących rekompensatę za pomoc fi nansową, 
którą instytucje te otrzymują w czasie kryzysu45. Timothy F.  Geithner, Se-
kretarz Skarbu Stanów Zjednoczonych, zaproponował wprowadzenie global-
nego podatku mającego postać składki fi nansowej dokonywanej przez duże 
banki. Podobną propozycję przedstawił Gordon Brown, były premier Wiel-
kiej Brytanii, powołując się na podatek Tobina, czyli podatek od transakcji 
fi nansowych46. Międzynarodowy Fundusz Walutowy zaproponował ostat-
nio dwa rodzaje podatków od instytucji fi nansowych. Pierwszy, tzw. skład-
ka na stabilność fi nansową, miałby być przeznaczony na pokrycie kosztów 

41 Sześć największych holdingów bankowych w Stanach Zjednoczonych: J.P. Morgan Chase, 
Bank of America, Citigroup Inc., Wells Fargo & Co., Goldman Sachs Group Inc., Morgan 
Stanley.

42 Brown, Vitter Unveil Legislation Th at Would End “Too Big To Fail” Policies, http://www.
brown.senate.gov/newsroom/press/release/brown-vitter-unveil-legislation-that-would-
end-too-big-to-fail-policies; dostęp: 27.04.2014.

43 J.  Eisinger, In Brown-Vitter Bill, a Banking Overhaul With Possible Teeth, „Th e New York 
Times”, 1 May 2013, http://dealbook.nytimes.com/2013/05/01/in-brown-vitter-bill-a-bank-
ing-overhaul-with-possible-teeth/?_r=0; dostęp: 19.01.2014.

44 B.A. Rehm, Why We Don’t Need Brown-Vitter – Yet, „American Banker”, 1 May 2013, http://
www.americanbanker.com/issues/178_84/why-we-do-not-need-brown-vitter-at-least-not-
yet-1058781-1.html; dostęp: 20.02.2014.

45 M. Goldstein, N. Véron, op. cit., s. 2.
46 Gordon Brown’s Global Tax Trap, „Th e Wall Street Journal”, 13 November 2009, http://

online.wsj.com/news/articles/SB10001424052748704576204574531211500981726; do stęp: 
20.03.2014.



65NOWE REGULACJE ZWIĄZANE Z RYZYKIEM DZIAŁANIA DUŻYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH 

wsparcia sektora fi nansowego, drugi natomiast, tzw. podatek od działalności 
fi nansowej, pobierany od zysków instytucji i/lub wynagrodzenia47.

W Stanach Zjednoczonych David L. Camp przedstawił propozycję podat-
ku bankowego pobieranego od dużych instytucji o znaczeniu systemowym 
o aktywach wyższych niż 500 mld dolarów. Miałby on formę kwartalnej opła-
ty w wysokości 0,035% od wszystkich aktywów, odprowadzanej na poczet 
przyszłych pakietów ratunkowych48.

John Lipsky, przedstawiciel Międzynarodowego Funduszu Walutowego, 
zaznaczył, że podatek bankowy może zniechęcić instytucje fi nansowe do 
podejmowania nadmiernego ryzyka. Zwolennikami tej propozycji są kraje, 
które musiały ponieść straty sektora fi nansowego w czasie kryzysu lat 2007–
200949. Propozycja wprowadzenia podatków jest często krytykowana, ponie-
waż może spowodować rozszerzenie hazardu moralnego, tworząc przekona-
nie, że instytucje uważane za zbyt duże, by upaść, nie poniosą konsekwencji 
swoich działań. Rozwiązanie to może również niekorzystnie wpłynąć na sta-
bilność fi nansową, tworząc przekonanie, że państwa są lepiej przygotowane 
do radzenia sobie z kryzysem fi nansowym.

3.2.7. Procedury uporządkowanej likwidacji instytucji zbyt dużych, by upaść

Upadek banku Lehman Brothers spowodował realne zagrożenie wystąpienia 
efektu domina, przejawiającego się w upadku kolejnych, powiązanych instytu-
cji fi nansowych. Rządy, banki centralne, chcąc zapobiec tej sytuacji, uznały za-
grożone bankructwem instytucje za zbyt ważne systemowo i uchroniły je przed 
upadkiem z wykorzystaniem publicznych pieniędzy. Aby uniknąć podobnych 
sytuacji w przyszłości, potrzebne jest wypracowanie procedur uporządkowanej 
likwidacji instytucji ważnych systemowo. Przedstawione zostały dwie propo-
zycje: utworzenie przez banki „testamentów życia” (living wills) oraz nadanie 
władzom uprawnień do uporządkowanej likwidacji (resolution regime). 

Główną ideą przedstawionych rozwiązań jest kontrolowanie upadku banku, 
tak aby ograniczyć panikę na rynku i nie powtórzyć sytuacji powstałej po upad-
ku Lehman Brothers. Docelowo zakłada się, że utworzone procedury likwidacji 
ograniczą wykorzystanie publicznych pieniędzy dla ratowania instytucji waż-
nych systemowo (bailouts) oraz stworzą mechanizmy przeniesienia kosztów 

47 Interim Report on the Cumulative Impact on the Global Economy of Proposed Changes in the 
Banking Regulatory Framework, Institute of International Finance, Washington 2010, s. 48, 
http://www.ebf-fb e.eu/uploads/10-Interim%20NCI_June2010_Web.pdf; dostęp: 20.05.2014.

48 N.J. Michel, Camp Bill Keeps Good Debate Going, but Bank Tax Embeds “Too Big To Fail”, 
„Heritage”, 20 March 2014, http://www.heritage.org/research/reports/2014/03/camp-bill-
keeps-good-debate-going-but-bank-tax-embeds-too-big-to-fail; dostęp: 10.07.2014.

49 S. Chan, G-20 Split on the Need for a Global Tax on Banks, „Th e New York Times”, 23 April 
2010, http://www.nytimes.com/2010/04/24/business/24group.html?_r=0; dostęp: 24.04.2014.
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z tym związanych na rynek (bail-in). Ponadto opracowanie planów uporządko-
wanej likwidacji oraz przeprowadzenie ich oceny przez organy nadzorcze stanie 
się wskazówką dla rządów opisującą złożoną strukturę instytucji oraz szczegóło-
we procedury, tak aby ograniczyć straty w systemie fi nansowym50.

3.3. Wdrożone regulacje dotyczące instytucji zbyt dużych, by upaść

Pokryzysową propozycją reform instytucji zbyt dużych, by upaść, jest wiele 
działań podjętych na poziomie globalnym, regionalnym i krajowym. Dzia-
łania na poziomie globalnym zostały podjęte między innymi przez Grupę 
G-20 (międzynarodowa koordynacja reform), Radę Stabilności Finansowej 
(dotyczące identyfi kacji instytucji ważnych systemowo) oraz Bazylejski Ko-
mitet Nadzoru Bankowego (w formie rekomendacji Bazylea III). Na szczeblu 
regionalnym największe znaczenie odegrała Unia Europejska, tworząc eu-
ropejską architekturę nadzorczą. Przykładem rozwiązań krajowych, które 
mogą być wdrożone w skali światowej, jest Dodd-Frank Wall Street Consumer 
and Protection Act. Ustawa Dodda-Franka określa wyraźnie podstawowy cel, 
czyli niedopuszczenie do sytuacji, w  której pieniądze podatników zostaną 
wykorzystane do ratowania instytucji fi nansowych51. Noblista Paul Krugman 
twierdził, że legislacja regulacji fi nansowych przeniosła się do Senatu, gdzie 
liczne naciski dążą do osłabienia regulacji52. Inni zaznaczają, że duże ban-
ki zrobiły wszystko, aby opóźnić lub uchylić restrukturyzację prawną wpro-
wadzaną przez ustawę Dodda-Franka. Wśród licznych propozycji udało się 
uregulować kwestie dotyczące ograniczenia wielkości, zakazu fuzji i przejęć 
instytucji ważnych systemowo. Krokiem milowym okazało się ograniczenie 
skali działania podmiotów too big to fail poprzez przyjętą tzw. regułę Volcke-
ra oraz opracowanie procedur uporządkowanej likwidacji.

3.3.1.  Ograniczenie wielkości instytucji zbyt dużych, by upaść, oraz ograniczenie fuzji 
i przejęć

Kwestię rozbicia dużych instytucji fi nansowych, które mogą stanowić zagro-
żenie dla stabilności systemu fi nansowego Stanów Zjednoczonych, określa 

50 B. Bernanke, Bernanke: regulatorem powinien być bank centralny, „Obserwator Finansowy”, 
17 czerwca 2010, http://www.obserwatorfi nansowy.pl/forma/debata/bernanke-regulatorem-
powinien-byc-bank-centralny/; dostęp: 27.11.2013.

51 Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, Public Law No: 11-203 
(07/21/2010), H.R. 4173, art. 201 a 8.

52 P. Krugman, Making Financial Reform Fool-Resistant, „New York Times”, 4 April 2010, http://
www.nytimes.com/2010/04/05/opinion/05krugman.html?rref=collection%2Fcolumn%2F-
paul-krugman&_r=0; dostęp: 20.04.2014.
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artykuł 121 ustawy Dodda-Franka. Niniejszy przepis nadaje uprawnienia Ra-
dzie Gubernatorów Rezerwy Federalnej, po uzyskaniu 2/3 głosów, do zasto-
sowania działań łagodzących wobec holdingów bankowych o łącznych skon-
solidowanych aktywach wyższych niż 50 mld dolarów oraz niebankowych 
instytucji fi nansowych będących pod nadzorem FED. Rada posiada również 
uprawnienia do ograniczenia rozrostu instytucji fi nansowych przez zakaz fu-
zji lub innych możliwości powiązań między fi rmami53. Dodatkowo artykuły 
163 i 604 niniejszej ustawy wymagają od holdingów bankowych oraz nie-
bankowych instytucji fi nansowych nadzorowanych przez Rezerwę Federalną 
uzyskania zgody na przeprowadzenie fuzji lub przejęć fi rm o łącznej sumie 
aktywów równej lub wyższej niż 10 mld dolarów. Organ nadzorczy zobowią-
zany jest natomiast do określenia ryzyka transakcji dla stabilności systemu 
fi nansowego54. Artykuł 622 zakazuje fuzji i przejęć bankom, których udział 
w rynku depozytów osiągnie limit 10%. Wyjątek stanowi możliwość przej-
mowania upadających fi rm55.

Na mocy artykułu 121 ustawy Dodda-Franka Rada Gubernatorów FED 
może także ingerować w działalność fi rmy: między innymi nakładać restryk-
cje na oferowane produkty, wymagać zakończenia jednej lub kilku działalno-
ści. Jeżeli natomiast Rada Gubernatorów uzna, że działania te są niewystar-
czające do zapewnienia stabilności amerykańskiego systemu fi nansowego, 
może żądać sprzedaży aktywów56. 

3.3.2. Reguła Volckera

Kwestię ograniczenia zakresu działania fi rmy rozwiązuje artykuł 619 ustawy 
Dodda-Franka, popularnie nazywany regułą Volckera. Podstawowym zamie-
rzeniem propozycji wysuwanych przez Paula Volckera było niedopuszcze-
nie do sytuacji, w której depozyty zwykłych obywateli byłyby angażowane 
w ryzykowne operacje inwestycyjne. Budziło to sprzeciw dużych banków, 
ponieważ znacznie zmniejszyłoby ich zyski. Przez trzy lata od podpisania 
przez prezydenta Baracka Obamę ustawy Dodda-Franka trwał lobbing śro-
dowiska fi nansowego, aby nie dopuścić do przyjęcia tej restrykcyjnej zasa-
dy. Po licznych starciach grup lobbingowych i regulatorów reguła Volckera 
została implementowana do prawa amerykańskiego 10 grudnia 2013 roku 
przez pięć agencji federalnych: Rezerwę Federalną (Federal Reserve), Fede-
ralną Agencję Ubezpieczenia Depozytów (Federal Deposit Insurance Com-
pany, FDIC), Urząd Kontrolera Walut (Offi  ce of Comptroller of the Currency, 
OCC), Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange 

53 Dodd-Frank Wall Street Reform..., art 121.
54 Ibidem, art. 163 i 604.
55 Ibidem, art. 622.
56 Ibidem, art 121.
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Commission, SEC), Komisję Obrotu Giełdowymi Kontraktami Terminowy-
mi (Commodity Futures Trading Commission, CFTC)57. Reguła Volckera 
była jednym z najtwardszych rozwiązań problemu instytucji ważnych syste-
mowo. W czasie prac legislacyjnych została jednak mocno okrojona dzięki 
wysiłkowi lobbystów sektora bankowego. Ostateczną wersję znacznie zmo-
dyfi kowano, tak że jej twórca – Paul Volcker – był rozczarowany58.

Reguła Volckera zabrania bankom prowadzącym działalność depozytowo-
-kredytową podejmowania krótkoterminowych transakcji obrotu papierami 
wartościowymi, derywatami, kontraktami futures i innymi na własny rachu-
nek (proprietary trading)59. Restrykcyjna zasada dążąca do oddzielenia ban-
kowości komercyjnej od inwestycyjnej została jednak złagodzona. O ile bank 
nie może dokonywać tradingu na własny rachunek, o tyle może podejmować 
transakcje na rachunek klientów. Dzięki temu banki dalej mogą występować 
w roli animatora ryku (market-making). Dodatkowe złagodzenie tego zakazu 
pozwala bankom na obrót na własny rachunek amerykańskimi obligacjami: 
skarbowymi, agencji rządowych i instytucji publicznych. Drugi surowy zakaz 
wniesiony przez regułę Volckera dotyczy posiadania przez banki udziałów 
lub innych związków z funduszami hedgingowymi i private equity określa-
nych jako covered funds. Główny zakaz został znacząco uchylony, ponieważ 
zasada ta nie dotyczy bankowych spółek zależnych, joint venture, bankowych 
spółek inwestycyjnych zarejestrowanych przez SEC, funduszy oferowanych 
publicznie za granicą oraz funduszy sekurytyzacyjnych60.

Przeciwnicy reguły Volckera twierdzą, że jest zbyt restrykcyjna i może do-
prowadzić do zwiększenia kosztów kredytu. W dyskusji nad regułą Volckera 
prezes banku J.P. Morgan Chase ofi cjalnie powiedział, że uważa, iż jej wprowa-
dzenie przyniesie negatywne, niezamierzone konsekwencje dla amerykańskiej 
gospodarki61. Banki z innych krajów także weszły w koalicję z Wall Street. Za-
stępca Gubernatora Banku Japonii zaznaczył, że reguła Volckera może mieć 
negatywne konsekwencje na rynku długu poza Stanami Zjednoczonymi, 
ponieważ zwolnienie od tradingu na własny rachunek obejmuje obligacje 

57 Agencies Issue Final Rules Implementing the Volcker Rule, Board of Governors of the Fed-
eral Reserve System, 10 December 2013, http://www.federalreserve.gov/newsevents/press/
bcreg/20131210a.htm; dostęp: 17.12.2013.

58 Y. Onaran, Volcker Said to Be Disappointed with Final Version of His Rule, Bloomberg, 30 June 
2010, http://www.bloomberg.com/news/2010-06-30/volcker-said-to-be-disappointed-with-
fi nal-version-of-rule-named-aft er-him.html; dostęp: 14.01.2014.

59 Dodd-Frank Wall Street Reform..., art. 619.
60 J. Ramotowski, Regulatorzy zaczęli kroić banki, „Obserwator Finansowy”, 12 grudnia 2013, 

http://www.obserwatorfi nansowy.pl/tematyka/bankowosc/regulatorzy-zaczeli-kroic-ban-
ki/; dostęp: 14.12.2013.

61 E. Wyatt, J.P. Morgan Sought Loophole on Risky Trading, „Th e New York Times”, 12 May 2012, 
http://www.nytimes.com/2012/05/12/business/jpmorgan-chase-fought-rule-on-risky-trad-
ing.html?_r=0; dostęp: 12.11.2013.
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Stanów Zjednoczonych oraz większość papierów dłużnych amerykańskich 
agencji państwowych, natomiast nie uwzględnia innych krajów62.

3.3.3. Podwyższenie wymogów kapitałowych

Wzmocnienie wymogów kapitałowych w amerykańskich bankach nastąpiło 
w wyniku wdrażania rekomendacji Bazylea III z uwzględnieniem propozy-
cji zawartych w  ustawie Dodda-Franka. Z tego względu końcowe przepisy 
w Stanach Zjednoczonych różnią się od tych, które są wdrażane w Unii Eu-
ropejskiej poprzez dyrektywę CRD IV i rozporządzenie CRR. Różnice te do-
tyczą między innymi:

• zmiany defi nicji kapitału regulacyjnego;
• minimalnych wymogów kapitałowych na poziomie Tier 1;
• zmiany metodologii klasyfi kacji aktywów ważonych ryzykiem;
• dodania uzupełniającego wskaźnika dźwigni fi nansowej;
• odniesienia do zewnętrznych ratingów kredytowych63.

Ustawa Dodda-Franka dąży do zwiększenia stabilności, przejrzystości 
sektora bankowego poprzez przeprowadzanie tzw. stress testów. Jest to ocena 
odporności na zmiany na rynkach fi nansowych największych banków o ak-
tywach wyższych niż 10 mld dolarów przeprowadzana przez Rezerwę Fe-
deralną. Warto zaznaczyć, że stress testy nie chronią instytucji fi nansowych 
przed upadkiem, ale dostarczają informacji dotyczących jakości aktywów, 
płynności, wyceny64.

3.3.4. Zasady uporządkowanej likwidacji instytucji zbyt dużych, by upaść

Odpowiedzią na niekontrolowany upadek banku Lehman Brothers oraz na ko-
nieczność ratowania instytucji fi nansowych z publicznych pieniędzy było opra-
cowanie sposobów uporządkowanej likwidacji instytucji ważnych systemowo. 
Ramy dla rozwiązania tego problemu zostały wypracowane między innymi 

62 Volcker Rule Th reatens Sovereign Debt Liquidity, Reuters, 5 March 2012, http://www.reu-
ters.com/article/2012/03/05/usa-fi nancial-regulation-idUSL2E8E55E120120305; dostęp: 
3.11.2013.

63 Basel III Framework: US/EU Comparison, Financial Institutions Advisory & Financial Reg-
ulatory, 17 September 2013, Sherman & Sterling, s. 2–3, http://www.shearman.com/~/me-
dia/Files/NewsInsights/Publications/2013/09/Basel-III-Framework-USEU-Comparison/
Files/View-full-memo-Basel-III-Framework-USEU-Comparison/FileAttachment/BaselIII-
FrameworkUSEUComparisonFIA091713; dostęp: 30.06.2014.

64 Th e Dodd-Frank Act: Goals and Progress, Hamilton Place Strategies, 2013, s. 2, http://www.
hamiltonplacestrategies.com/sites/default/fi les/newsfi les/DFAvF; dostęp: 16.07.2014.
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w ramach projektu unii bankowej na poziomie Unii Europejskiej65 oraz w usta-
wie Dodda-Franka w Stanach Zjednoczonych. Ustawa ta wyznacza dwutorowe 
rozwiązanie problemu: poprzez tworzenie tzw. testamentów życia (living wills) 
oraz opracowanie procedur uporządkowanego bankructwa banków (resolution 
regime). Podobne jak w Stanach Zjednoczonych resolution regime występują 
w Kanadzie i Japonii66.

Pierwszym krokiem do rozwiązania problemu instytucji ważnych syste-
mowo jest powołanie Rady Nadzoru Stabilności Finansowej (Financial Sta-
bility Oversight Council, FSOC). Do kompetencji tego organu należy identy-
fi kacja instytucji ważnych systemowo oraz poddanie ich surowym zasadom 
mającym zmniejszyć prawdopodobieństwo upadku tych instytucji i potrzebę 
wsparcia ze strony rządu67.

Zasady opracowania tzw. testamentów życia określa artykuł 115 ustawy 
Dodda-Franka. Obowiązek ten dotyczy wszystkich holdingów bankowych 
o wartości skonsolidowanych aktywów wynoszącej co najmniej 50 mld do-
larów oraz niebankowych instytucji fi nansowych będących pod nadzorem 
FED (wyznaczonych przez FSOC). Wskazane instytucje zobowiązane są do 
przygotowania i przekazania dla Rezerwy Federalnej oraz Federalnej Agencji 
Ubezpieczenia Depozytów (FDIC) planów living wills. Określają one sposób 
szybkiej i  uporządkowanej likwidacji w przypadku kłopotów fi nansowych 
lub upadku68. Zgodnie z artykułem 165 d niniejszej ustawy, plany te powinny 
zawierać pełny opis struktury własności, aktywów, należności, identyfi kację 
podmiotów, którym udzielono dodatkowego zabezpieczenia fi nansowego, 
oraz informacje o sposobie i zakresie ochrony przed ryzykiem związanym 
z działalnością niebankowych fi lii69.

Dodatkowo artykuł ten nakłada obowiązek okresowego raportowania 
o rodzaju i zakresie ryzyka kredytowego występującego pomiędzy tą instytu-
cją a innymi instytucjami ważnymi systemowo lub holdingami bankowymi 
o łącznych aktywach wynoszących co najmniej 50 mld dolarów70. 

Dział II ustawy Dodda-Franka zawiera procedury dotyczące stworzenia 
ścieżki uporządkowanej likwidacji instytucji fi nansowych (resolution regime). 
Zaznaczyć należy, że ich stosowanie jest ograniczone tylko dla instytucji 
fi nansowych (z wyłączeniem ubezpieczonych instytucji depozytowych) okreś-
lanych jako covered fi nancial company, które zostały uznane przez FSOC za 

65 Szerzej: rozdział VII niniejszego opracowania.
66 Th ematic Review on Resolution Regimes, Peer Review Report, Financial Stability Board, 

11 April 2013, s. 43–46.
67 Dodd-Frank Wall Street Reform..., Dział I.
68 Ibidem, art. 115 d.
69 Ibidem, art. 165 d.
70 Dodd-Frank Wall Street Reform..., art. 115 d.
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ważne systemowo71. W stosunku do pozostałych instytucji należy stosować 
obowiązujące przepisy: ubezpieczone instytucje depozytowe będą rozwiązy-
wane przez FDIC za pomocą tradycyjnego Bankrupcy Code, zakłady ubez-
pieczeniowe zgodnie z prawem państwowym, a fi rmy maklerskie przez Secu-
rities Investor Protection Corporation.

Zasady uporządkowanej likwidacji instytucji ważnych systemowo podle-
gają ścisłym wymogom proceduralnym. Decyzję o zastosowaniu procedur 
resolution regime podejmuje Sekretarz Skarbu na wniosek Rady Gubernato-
rów FED oraz FDIC poparty większością 2/3 głosów. Ostatecznej likwidacji 
instytucji fi nansowych gromadzących depozyty dokonuje FDIC72, natomiast 
pozostałych instytucji kredytowych, wybranych fi rm inwestycyjnych (w tym 
holdingów fi nansowych skupiających takie podmioty) dokonuje Orderly 
Liquidation Authority (OLA)73.

Przedstawione w ustawie Dodda-Franka zasady uporządkowanej likwida-
cji instytucji fi nansowych postrzegane są zarówno pozytywnie, jak i negatyw-
nie. Obrońcy ustawy uważają, że największym osiągnięciem jest powołanie 
dwóch organów: Rady Nadzoru nad Stabilnością Finansową (FSOC) oraz 
Urzędu Uporządkowanej Likwidacji (OLA), mających duże znaczenie dla 
identyfi kacji instytucji ważnych systemowo oraz ich restrukturyzacji74. Pro-
cedura ta określa również kolejność odzyskiwania wierzytelności, wymaga 
usunięcia kierownictwa banku odpowiedzialnego za złą sytuację fi nansową 
oraz wzywa akcjonariuszy do ponoszenia strat. Krytycy natomiast uważają, że 
żadna z tych instytucji nie rozwiązuje tych problemów. FSOC identyfi kuje in-
stytucje ważne systemowo, jednak stanowi to podtrzymanie doktryny too big 
to fail, ponieważ rodzi przekonanie, że w razie kłopotów otrzymają publiczną 
pomoc75. Druga powołana instytucja – OLA nie kończy również publiczne-
go bailout. Rezerwa Federalna nadal może wykorzystywać dostępne sposoby 
ratowania instytucji fi nansowych, np. umożliwiając fuzje lub sprzedaż na ko-
rzystnych warunkach, a Kongres w dalszym ciągu może pozwolić na publicz-
ny bailout, jeśli upadek instytucji spowoduje szkodę dla gospodarki76.

71 Ibidem, art. 201 a 8.
72 M. Labonte, Systemically Important or “Too Big To Fail” Financial Institutions, Congressional 

Research Service Report for Congress, 30 July 2013, s. 29, http://www.fas.org/sgp/crs/misc/
R42150; dostęp: 5.11.2013.

73 J. Bełdowski, D. Prokop, Koncepcja resolution regime w Unii Europejskiej i Polsce, „Bezpiecz-
ny Bank”, 2011, 2 (44), Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Warszawa 2011, s. 8.

74 P. Eavis, B. Protess, Pressure Builds to Finish Volcker Rule on Wall St. Oversight, „Th e New 
York Times”, 17 November 2013, http://dealbook.nytimes.com/2013/11/17/pressure-builds-
to-fi nish-volcker-rule-on-wall-st-oversight/; dostęp: 5.12.2013.

75 Ch. Matthews, Break Up Th e Banks! Dallas Fed President Calls for Th e End of “Too Big To 
Fail”, „Times”, 22 March 2012, http://business.time.com/2012/03/22/break-up-the-banks-
dallas-fed-president-calls-for-the-end-of-too-big-to-fail/; dostęp: 27.11.2013.

76 A. Simon, How to Fix Too Big To Fail, „National Review”, 21 October 2013, http://www.na-
tionalreview.com/article/361719/how-fi x-too-big-fail-ammon-simon; dostęp: 17.12.2013.
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3.4. Duże instytucje fi nansowe siedem lat po kryzysie

Zaproponowane, a następnie wdrożone regulacje mają na celu zwiększenie 
bezpieczeństwa instytucji uważanych za ważne dla stabilności systemu fi nan-
sowego. Dotyczy to: ograniczenia wielkości instytucji, możliwości ingerowa-
nia regulatorów w przeprowadzane fuzje i przejęcia, zwiększenia wymogów 
kapitałowych dla sektora bankowego, wzmocnienia nadzoru nad rynkiem 
fi nan sowym oraz opracowania zasad uporządkowanej likwidacji instytu-
cji fi nan sowych. Hank Paulson, Sekretarz Skarbu Stanów Zjednoczonych, 
uważa, że ustawa Dodda-Franka daje regulatorom narzędzia do rozwiązania 
problemu instytucji too big to fail, jednak dopiero kolejny kryzys fi nansowy 
pokaże skuteczność wykorzystania tych narzędzi77.

Siedem lat po upadku banku Lehman Brothers ciągle zadawane jest py-
tanie, czy instytucje too big to fail są bezpieczniejsze. Przedstawiciele sektora 
fi nansowego uważają, że instytucje te są bezpieczniejsze niż przed kryzysem 
lat 2007–2009. Co więcej, sądzą, że przyczyny, które do niego doprowadziły, 
zostały opanowane, a proces pokryzysowych reform zakończył się powo-
dzeniem78.

Niektórzy ekonomiści uważają natomiast, że system bankowy w Stanach 
Zjednoczonych i w Europie jest wciąż niestabilny, a regulacje niewystarcza-
jące. Anat Admati, profesor Stanford University, i Martin Hellwig, profesor 
Max Planck Institute, w książce Th e Bankers’ New Clothes twierdzą, że silny 
bankowy lobbing spowodował, iż rządy na całym świecie nie podjęły wystar-
czających starań w celu umocnienia bezpieczeństwa sektora bankowego79. 
Tylko w pierwszych dwóch kwartałach 2012 roku American Bankers Asso-
ciation wydało 4,6 mln dolarów na lobby związane z ustawą Dodda-Franka80. 
Charles Wheelan, amerykański ekonomista, twierdzi, że zbyt wiele propozy-
cji reform było uchylanych czy rozwodnionych ze względu na obawę przed 
wysokimi kosztami ich wprowadzenia. Stwierdza, że dla branży fi nansowej 
niekorzystne są te regulacje, które ograniczają ich aktywność lub redukują 
zyski. Szacując koszty regulacji, należy uwzględnić przyszłe koszty ratowania 
sektora fi nansowego, które ponieśliby podatnicy81.

77 Hank Paulson Refl ects On Economic Crisis, Five Years Later, NPR, 10 September 2013, http://
www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=219762726; dostęp: 24.02.2014.

78 S. Johnson, Ryzyko systemowe potraktowane serio, Project Syndicate, 10 lipca 2014, http://
www.project-syndicate.pl/artykul/ryzyko-systemowe-potraktowane-serio,952.html; dostęp: 
17.08.2014.

79 A. Admati, M. Hellwig, Th e Bankers’ New Clothes: What’s Wrong with Banking and What to 
Do About It, Princeton University Press, Princeton 2013, s. 192–207.

80 B. Hallman, Four Years Since Lehman Brothers, “Too Big To Fail” Banks, Now Even Bigger, Fight 
Reform, „Huffi  ngton Post”, 15 September 2012, http://www.huffi  ngtonpost.com/2012/09/15/
lehman-brothers-collapse_n_1885489.html; dostęp: 16.08.2014.

81 A. Admati, M. Hellwig, op. cit., s. 81–92.
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Aby odpowiedzieć na pytanie, czy instytucje uważane za zbyt duże, by 
upaść, stanowią obecnie mniejsze zagrożenie dla stabilności systemu fi nan-
sowego, należy przeanalizować zmiany pod względem wskazanych zagrożeń 
związanych z ich działalnością. 

Pierwszym z nich jest wielkość oraz koncentracja w sektorze banko-
wym. Pięć lat od wybuchu kryzysu fi nansowego, a  trzy lata od podpisania 
przez prezydenta Baracka  Obamę ustawy Dodda-Franka instytucje too big 
to fail są jeszcze większe niż przed kryzysem. Wykres 3.1 obrazuje, że pięć 
największych banków w Stanach Zjednoczonych (J.P. Morgan Chase, Bank 
of America, Citi group, Wells Fargo, U.S. Bank) skupiało w 1998 roku 31,7% 
aktywów amerykańskiego sektora bankowego. Od 2003 roku wielkość ta sy-
stematycznie rośnie: w 2005 roku wyniosła około 40%, w 2007 około 44%, 
a w 2012 około 47%. Zaznaczyć należy, że duże znaczenie dla wzrostu akty-
wów w 2009 roku miały fuzje i przejęcia dokonane przez największe banki, 
np. J.P. Morgan przejął Bear Stearns, a Bank of America Merrill Lynch i Co-
untrywide Financial. W tym czasie toczyła się swoista walka o to, który bank 
stanie się jeszcze większy, a tym samym wzmocni swoją pozycję w elitarnym 
gronie instytucji too big to fail.

Dane liczbowe przedstawiane przez Rezerwę Federalną wskazują, że in-
stytucje te nie tylko kontrolują większą część aktywów, ale również mają bar-
dziej złożoną strukturę organizacyjną. Tabela 3.1 przedstawia liczbę fi lii pięciu 

Wykres 3.1. Koncentracja w sektorze bankowym w Stanach Zjednoczonych w latach 1998–2012 (w %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Federal Reserve Bank of St. Louis; dostęp: 
10.12.2015.
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Tabela 3.1. Liczba fi lii pięciu największych holdingów bankowych w Stanach Zjednoczonych w latach 2007 

i 2012

Bank Liczba fi lii
2007 2012

J.P. Morgan Chase 804 3391
Bank of America 1407 2019
Citigroup 2435 1645
Wachovia/Wells Fargo – 1366
Goldman Sachs 371 3115

Źródło: opracowanie własne na podstawie D. Avraham, P. Selvaggi, J. Vickery, A Structural View of 
U.S. Bank Holding Companies, „Economic Policy Review”, July 2012, Federal Reserve Bank of New 
York, s. 65–66; C. Cumming, R.A. Eisenbeis, Resolving Troubled Systemically Important Cross-Border 
Financial Institutions: Is a New Corporate Organizational From Required?, Federal Reserve Bank of 
New York, Staff  Report no. 457, July 2010, s. 48.

największych holdingów bankowych w Stanach Zjednoczonych. W 2012 roku, 
w porównaniu z rokiem 2007, cztery ze wskazanych instytucji zwiększyły liczbę 
fi lii. Wyjątek stanowi Citigroup, w którym liczba fi lii spadła o blisko połowę. 
Należy dodać, że w 2012 roku każdy z pięciu największych amerykańskich hol-
dingów bankowych kontrolował ponad 1000 fi lii, spośród nich dwa posiadały 
ponad 3000 fi lii. Są to J.P. Morgan Chase: 3391, a także Goldman Sachs, który 
uzyskał ponad ośmiokrotny wzrost (z 371 w 2007 roku do 3115 w 2012 roku).

Kwestie związane ze wzmocnieniem kapitałowym banków w Stanach 
Zjednoczonych zostały rozwiązane poprzez wdrażanie propozycji zawartych 
w ustawie Dodda-Franka oraz częściowo globalnych rekomendacji Bazy-
lea III. Oprócz tworzenia ram regulacyjnych ważnym działaniem podjętym 
przez regulatorów w Stanach Zjednoczonych jest okresowe przeprowadza-
nie w instytucjach ważnych systemowo stress testów, czyli testów warunków 
skrajnych. Ideę stress testów reguluje ustawa Dodda-Franka, a ich przepro-
wadzaniem zajmuje się Rezerwa Federalna. 

Ostatnie stress testy zostały przeprowadzone na przełomie 2013 i 2014 ro-
ku. Testom poddawano 30 instytucji fi nansowych o aktywach wyższych niż 
50 mld dolarów, które zostały uznane za ważne systemowo. Scenariusz za-
kładał dziewięciomiesięczną depresję gospodarczą: pięcioprocentowy spadek 
PKB, bezrobocie na poziomie 12%, pięćdziesięcioprocentowy spadek na ryn-
ku kapitałowym oraz spadek cen nieruchomości o 25%82.

82 Federal Reserve System, http://www.federalreserve.gov; dostęp: 22.09.2014.
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Przeprowadzone stress testy pokazały, że amerykańskie banki ważne dla 
stabilności dostosowały się do nowych regulacji kapitałowych i zwiększyły 
współczynniki wypłacalności. Z 30 banków poddanych testom warunków 
skrajnych aż 29 posiadało minimalny poziom kapitału większy niż 5%. Tylko 
jeden z banków – Zions – nie zdał egzaminu i przy założeniach najgłębszej 
recesji posiadałby wysokość kapitału na poziomie 3,6% (wykres 3.2).

Wykres 3.2. Minimalny poziom kapitału Tier 1 przy najbardziej niekorzystnym scenariuszu

Źródło: opracowanie własne na podstawie Dodd-Frank Act Stress Test 2014: Supervisory Stress Test 
Methodology and Results, Board of Governors of the Federal Reserve System, 22 April 2014, http://
www.federalreserve.gov/bankinforeg/stress-tests/2014-appendix-c.htm#iirS30; dostęp: 25.09.2014.
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3.5. Konkluzje

Siedem lat od początku globalnego kryzysu fi nansowego lat 2007–2009 prob-
lem instytucji fi nansowych ważnych systemowo wciąż jest aktualny. Należy 
zaznaczyć, że zostały podjęte działania regulacyjne zmierzające do wzmocnie-
nia bezpieczeństwa tych instytucji. Najważniejszym z nich jest ustawa Dodda-
-Franka zawierająca kompleksowe ramy regulacyjne wzmacniające stabilność 
amerykańskiego systemu fi nansowego. Stopniowo wdrażane są regulacje do-
tyczące: ograniczenia ich wielkości, wzajemnych powiązań, skali działania 
instytucji ważnych systemowo, podwyższenia wymogów kapitałowych, opra-
cowania procedur uporządkowanej likwidacji. Trudno jest ocenić efekty prze-
prowadzonych zmian, ponieważ proces ten rozłożony jest w czasie oraz pod-
dany naciskom grup lobbingowych, w związku z czym wywołuje falę krytyki. 

Po kryzysie instytucje too big to fail są jeszcze większe, bardziej powiązane 
i jeszcze bardziej złożone. Przewiduje się, że wciąż generują ryzyko systemo-
we (które obniżyło się w porównaniu z rokiem 2008), a ich upadek w dalszym 
ciągu będzie wymagał pomocy publicznej. Niektórzy ekonomiści uważają, że 
instytucje te są nie tylko too big to fail (zbyt duże, by upaść), ale również too 
big to regulate (zbyt duże, by można było poddać je regulacjom)83.
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