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Recenzje
Dariusz Daniluk

Jakub Kerlin
Ewolucja roli instytucji gwarantujÈcych depozyty
w sieci bezpieczeñstwa finansowego Unii Europejskiej
Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016,
ISBN 978-83-8030-101-6

KsiÈĝka Jakuba Kerlina zatytuïowana: Ewolucja roli instytucji gwarantujÈcych
depozyty w sieci bezpieczeñstwa finansowego Unii Europejskiej, wydana przez OficynÚ WydawniczÈ SGH (Warszawa 2016) to unikatowa i niezwykle ciekawa praca
wszechstronnie prezentujÈca skomplikowanÈ i jakĝe istotnÈ, zarówno w wymiarze
teoretycznym jak i praktycznym, tematykÚ. Autor, na podstawie bogatej literatury przedmiotu oraz przeprowadzonych badañ,\ przedstawia genezÚ, stan obecny
oraz spodziewany kierunek rozwoju systemów gwarantowania depozytów w Unii
Europejskiej. Dokonuje tego na tle zróĝnicowanych rozwiÈzañ funkcjonujÈcych na
innych kontynentach, ze szczególnym uwzglÚdnieniem doĂwiadczeñ amerykañskiej
agencji odpowiedzialnej za ochronÚ depozytów i uporzÈdkowanÈ restrukturyzacjÚ
banków jakÈ jest Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). Publikacja skïada
siÚ z szeĂciu rozdziaïów oraz zbioru aneksów, w których prezentowane sÈ dodatkowe informacje i zestawienia, tworzÈc ïÈcznie caïoĂciowÈ i czytelnÈ prezentacjÚ
tytuïowej tematyki.
W rozdziale 1 dokonano przeglÈdu rozlegïej literatury przedmiotu obejmujÈcej
zarówno prace z dziedziny ekonomii instytucjonalnej, jak teĝ akty normatywne,
raporty i opracowania prezentujÈce poglÈdy indywidualnych autorów oraz instytucji miÚdzynarodowych. Autor przypomina, ĝe przez wiele lat systemy gwarantowania depozytów miaïy wielu oponentów. Ich podstawowymi argumentami
przeciwko systemom byïa tzw. pokusa naduĝycia (ang. moral hazard) i negatywna
selekcja (ang.bnegative selection). W pracy prezentowane sÈ dwa bloki tematyczne,
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tj. systemy gwarantowania depozytów i przymusowa restrukturyzacja instytucji
finansowych. Autor przedstawia kluczowe zagadnienia terminologiczne, genezÚ
funkcjonujÈcych obecnie rozwiÈzañ i wpïyw Ăwiatowego kryzysu finansowego, zapoczÈtkowanego perturbacjami na rynku finansowym w USA w 2007 r., na zakres
oraz tempo zmian instytucjonalnych i regulacyjnych sïuĝÈcych zwiÚkszeniu poziomu bezpieczeñstwa systemu finansowego zarówno w wymiarze globalnym, europejskim, jak i krajowym. Autor zwraca przy tym uwagÚ na fakt, ĝe wiele kwestii
analizowano do tej pory wbograniczonym zakresie, co przy niepeïnym dostÚpie do
informacji zwiÈzanych ze skutkami interwencji regulatorów w przypadku sytuacji kryzysowych, skutecznie utrudnia ocenÚ efektywnoĂci dziaïañ prowadzonych
wbramach tzw. resolution i ich kosztów. Samo pojÚcie resolution definiuje jako nowe
postÚpowanie administracyjne, prowadzone przez instytucje sieci bezpieczeñstwa
finansowego, polegajÈce na przeprowadzeniu przymusowej restrukturyzacji instytucji finansowej w celu jej uzdrowienia lub eliminacji z rynku – z dbaïoĂciÈ
ob ochronÚ finansów publicznych. Zwraca teĝ uwagÚ, iĝ okreĂlenie „system gwarancyjny” (ang. guarantee scheme, lub guarantee system) jest szersze od pojÚcia
„system gwarantowania depozytów”, gdyĝ obejmuje, oprócz systemów gwarantujÈcych depozyty, takĝe gwarantowanie wkïadów w domach maklerskich (ang. investor
compensation scheme) i systemy gwarancyjne pewnoĂci ochrony ubezpieczeniowej
(ang. insurance guarantee scheme), np. na wypadek upadïoĂci zakïadu ubezpieczeñ.
Autor przedstawia tamĝe wykorzystywanÈ w dalszych rozdziaïach klasyfikacjÚ
zakresu uprawnieñ gwarantów depozytów w Ălad za publikacjami Rady StabilnoĂci
Finansowej (FSB – Financial Stability Board), wprowadzajÈcÈ cztery modele:
1. Paybox – system odpowiedzialny jedynie za wypïatÚ depozytów gwarantowanych.
2. Paybox plus – system odpowiedzialny za wypïatÚ depozytów gwarantowanych,
posiadajÈcy dodatkowe funkcje zwiÈzane z uporzÈdkowanÈ likwidacjÈ i restrukturyzacjÈ.
3. Loss minimizer – system odpowiedzialny za wypïatÚ depozytów gwarantowanych, który jest takĝe aktywnie zaangaĝowany w wybór metod resolution spoĂród przewidzianych przez prawo.
4. Risk minimizer – system posiadajÈcy istotne funkcje ograniczania wystÈpienia
ryzyka w systemie finansowym, do którego uprawnieñ zalicza siÚ stosowanie
narzÚdzi resolution, i wyposaĝony w uprawnienia wïadcze (nadzorcze).
Rozdziaï 2 charakteryzuje rozwój gwarantów depozytów w ujÚciu historycznym
i ich rolÚ w sieci bezpieczeñstwa finansowego. Autor podkreĂla ewolucjÚ poglÈdów
i wpïyw kryzysów finansowych pojawiajÈcych siÚ w minionych dekadach na sposób
podejĂcia regulatorów i ksztaïtowanie siÚ rozwiÈzañ prawnych i instytucjonalnych.
Wiele uwagi poĂwiÚca stosownym rozwiÈzaniom przyjmowanym w Unii Europejskiej, które majÈ bezpoĂredni wpïyw na polski system finansowy. PrzekonujÈco
wywodzi, na podstawie wszechstronnej analizy rozwiÈzañ przyjÚtych w Europie,
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ĝe istotnie róĝniÈ siÚ one od najbardziej zaawansowanych rozwiÈzañ Ăwiatowych
(np. w USA, Kanadzie, Japonii, Korei Poïudniowej) wyraěnie wÚĝszym zakresem
uprawnieñ. JednolitoĂÊ przyjÚtych rozwiÈzañ w UE osiÈgniÚto niejako kosztem ich
„siïy”. Zjawisko to bÚdzie stopniowo zanikaïo wraz z wdraĝaniem w poszczególnych
pañstwach czïonkowskich odpowiednich dyrektyw unijnych. Dotyczy to wb szczególnoĂci trzech wymiarów, tj.:
Y zakresu uprawnieñ,
Y potencjaïu operacyjnego (osoby + budĝet),
Y umiejscowienia DGS-ów w sieci bezpieczeñstwa finansowego.
Ta ostatnia kwestia jest, z punktu widzenia rozwiÈzañ instytucjonalnych, regulowana w bardzo zróĝnicowany sposób. Autor wskazuje, ĝe w 2013 r. w 28 krajach
czïonkowskich UE DGS-y stanowiïy:
Y w 14 przypadkach odrÚbny podmiot prawa publicznego,
Y w 6 przypadkach odrÚbny podmiot prawa prywatnego,
Y w 5 przypadkach czÚĂÊ banku centralnego,
Y w 2 przypadkach czÚĂÊ organu nadzoru finansowego,
Y w jednym przypadku agendÚ ministerstwa finansów.
Trzeba siÚ teĝ zgodziÊ z Autorem, ĝe ostatni kryzys finansowy dobitnie wykazaï,
ĝe jednym z zasadniczych problemów jest nieadekwatnoĂÊ zasobów finansowych
bÚdÈcych w dyspozycji DGS-ów (ang. deposit guarantee schemes) w UE do skali
potrzeb. NakïadajÈ siÚ na to inne niezwykle istotne kwestie, jak:
Y zróĝnicowana skala koncentracji w sektorach bankowych, prowadzÈca bezpoĂrednio do puïapki to big to fail,
Y sposób gromadzenia Ărodków (ex ante – antycyklicznoĂÊ vs. ex post – procyklicznoĂÊ),
Y celowoĂÊ róĝnicowania wysokoĂci skïadek w zaleĝnoĂci od ryzyka dziaïalnoĂci
bankowej.
Rozdziaï 3 poĂwiÚcony jest analizie efektywnoĂci instytucji gwarantujÈcych depozyty. Autor zwraca uwagÚ na problemy natury metodologicznej zwiÈzane z jej
pomiarem oraz ograniczony dostÚp do danych. Wskazuje na dwa podstawowe skïadniki potencjaïu instytucji gwarantujÈcych depozyty, tj. komponent psychologiczny
i finansowy. W przypadku tego pierwszego podkreĂla znaczenie odpowiednio wysokiej ĂwiadomoĂci spoïecznej odnoĂnie do obowiÈzujÈcych systemów gwarantowania
depozytów i jej roli przy zapobieganiu tzw. runom na banki. Zjawiska te w ostatnich
latach miaïy miejsce w takich krajach, jak: Wielka Brytania, Holandia, otwa, Cypr
i Buïgaria. Warto zauwaĝyÊ, ĝe w Wielkiej Brytanii panika wywoïana wĂród klientów banku Northern Rock w 2007 r. wystÈpiïa po raz pierwszy od 1866 r. Komponent drugi to zdolnoĂÊ do wypïaty gwarancji. Autor prezentuje w tym kontekĂcie
najczÚĂciej stosowanÈ miarÚ potencjaïu finansowego systemu gwarancji jakÈ jest
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wspóïczynnik zabezpieczenia, czyli iloraz Ărodków zakumulowanych wbinstytucji
gwarancyjnej przez ogólnÈ wartoĂÊ zobowiÈzañ, tj. depozytów gwarantowanych
objÚtych stosownym limitem. OpierajÈc siÚ na danych historycznych, wykazuje, ĝe
w wymiarze praktycznym potencjaï ten jest generalnie niski, chociaĝ zróĝnicowany
w poszczególnych krajach UE. Zazwyczaj pozwala on tylko na wypïatÚ Ărodków
gwarantowanych w przypadku maïych banków i tylko czasami banku Ăredniej wielkoĂci. Jako przyczyny takiego stanu rzeczy wskazuje: wielkoĂÊ sektora bankowego,
wartoĂÊ depozytów, udziaï kapitaïu zagranicznego, koncentracjÚ w sektorze bankowym, wysokoĂÊ gwarancji oraz efektywnoĂÊ postÚpowania upadïoĂciowego. Kaĝdy
z tych czynników jest rzetelnie przedstawiony i wyjaĂniony.
W rozdziale 4 przedmiotem analizy jest koncepcja przymusowej restrukturyzacji instytucji finansowych (resolution), jej geneza, przyjÚte rozwiÈzania prawne oraz instytucjonalne i perspektywy funkcjonowania. UwzglÚdniajÈc przepisy
kluczowych w tym zakresie unijnych aktów normatywnych, tj. Dyrektywy BRR
2014/59/UE ibDyrektywy DGS 2014/49/UE, Autor szczegóïowo prezentuje cele, zasady i etapy postÚpowania. Dotyczy to miÚdzy innymi planowania przymusowej
restrukturyzacji, jak teĝ jej narzÚdzi, jak: zbycie dziaïalnoĂci, utworzenie instytucji
pomostowej, wydzielenie aktywów oraz umorzenie lub konwersja zobowiÈzañ (ang.
bail in). Przedstawiono teĝ mechanizm finansowania resolution, problematykÚ
ustalania skïadek oraz proces osiÈgniÚcia docelowego poziomu funduszy i sposobu
korzystania ze zgromadzonych Ărodków. Analiza obejmuje ponadto ewolucjÚ architektury instytucjonalnej sieci bezpieczeñstwa finansowego. Autor metodycznie,
ale teĝ krytycznie, przedstawia wady i zalety instrumentów resolution oraz zmiany podejĂcia w kierunku bail in. Nie kwestionujÈc intencji regulatora, jakÈ przy
wprowadzeniu nowych reguï postÚpowania jest w szczególnoĂci ograniczenie skali
pomocy publicznej w przypadku kryzysu finansowego oraz zwiÚkszenie dyscypliny
rynkowej, przedstawia teĝ sïaboĂci systemu i jego wewnÚtrze sprzecznoĂci. Trudno
zresztÈ nie byÊ sceptycznym, jeĂli proces harmonizacji poziomu docelowego funduszy resolution rozciÈgniÚto w czasie do 31 grudnia 2024 r., a wiele kluczowych
decyzji, niezbÚdnych do osiÈgniÚcia odpowiedniej sprawnoĂci systemu bezpieczeñstwa systemu finansowego na poziomie UE, nie moĝe zostaÊ podjÚtych z powodu
braku politycznego konsensusu. To co jest zjawiskiem pozytywnym, to ewolucja
sieci bezpieczeñstwa w kierunku tzw. modelu rozszerzonego, na który wedle Autora
skïadajÈ siÚ: nadzór, regulacja ostroĝnoĂciowe, poĝyczkodawca ostatniej instancji,
gwarancje depozytów, nadzór makroostroĝnoĂciowy oraz resolution. Autor sïusznie
zauwaĝa, ĝe peïna ocena kompletnoĂci systemu i jego skutecznoĂci wymaga czasu,
a przede wszystkim analizy efektów (pozytywnych i negatywnych) jego dziaïania
w przypadku pojawienia siÚ kolejnych zaburzeñ i zjawisk kryzysowych.
Dwa ostatnie rozdziaïy zawierajÈ charakterystykÚ przeprowadzonych przez
Autora badañ iloĂciowych oraz ich wyniki. Generalnie opierajÈ siÚ one na danych
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zbroku 2012, ale majÈc na uwadze przyjÚtÈ metodÚ przeprowadzonej analizy ibtempo oraz skalÚ procesów realnych zachodzÈcych w sektorze finansowym UE, to
wydaje siÚ, ĝe ich wyniki pozostajÈ wciÈĝ aktualne. W rozdziale 5 celem badania
byïo sprawdzenie efektywnoĂci (zakresu skutecznej interwencji) nowych narzÚdzi resolution wprowadzonych dyrektywÈ BRR i DGS przy zakïadanych zasobach
wb poszczególnych pañstwach Unii Europejskiej, z uwzglÚdnieniem wspomagajÈcej roli gwarantów depozytów. W rozdziale 6 celem badania byïo zaĂ sprawdzenie
ibocena stopnia przygotowania europejskich instytucji gwarantowania depozytów
do udziaïu w procedurach resolution oraz porównanie stopnia tego przygotowania
pomiÚdzy krajami. W tym kontekĂcie stworzony zostaï indeks, na który skïadajÈ
siÚ odpowiednie komponenty wraz z punktacjÈ. Indeks obejmuje takie kwestie jak:
zakres mandatu badanych instytucji, ich pozycjÚ w sieci bezpieczeñstwa finansowego, wartoĂÊ wspóïczynnika zabezpieczenia, doĂwiadczenia restrukturyzacyjne,
sposób zarzÈdzania, zaplecze organizacyjne, strukturÚ systemu oraz koncentracjÚ
systemów gwarancyjnych. Generalnie wyniki wskazujÈ na zauwaĝalnÈ poprawÚ
badanych zagadnieñ, ale jednoczeĂnie wykazujÈ duĝe zróĝnicowanie wystÚpujÈce
pomiÚdzy pañstwami czïonkowskimi. Na tym tle rozwiÈzania polskie plasujÈ nas
w europejskiej czoïówce. Konieczne jest jednak zastrzeĝenie, ĝe model docelowy,
wprowadzony dyrektywami BRR i CRD, jest niewystarczajÈcy do skutecznego objÚcia nim banków duĝych. InterpretujÈc wyniki badañ przeprowadzonych przez
Autora, moĝna stwierdziÊ, ĝe problem too big to fail jest i bÚdzie w najbliĝszych
latach aktualny zarówno w Europie jak i w Polsce, a inicjatywa budowy tzw. Unii
Bankowej, ze wzglÚdu na brak politycznego porozumienia pomiÚdzy pañstwami
czïonkowskimi, pozostanie w zakresie resolution i gwarantowania depozytów niekompletna i nie doĂÊ skuteczna.
ReasumujÈc, ksiÈĝka autorstwa Jakuba Kerlina rzetelnie i kompleksowo prezentuje w ujÚciu historycznym analizowanÈ problematykÚ. WyjaĂnia genezÚ istniejÈcych rozwiÈzañ systemowych, ich ewolucjÚ oraz powody dla których istniejÈce
na poziomie UE rozwiÈzania sÈ niedoskonaïe i ograniczone w swej skutecznoĂci
oraz zakresie oddziaïywania. Przykïadowo, wedle szacunków Autora, w ramach
przyjÚtego modelu finansowania funduszy gwarancyjnych ex ante, przy ustaleniu
relatywnie niskiego poziomu docelowego, tj. 0,8% wartoĂci Ărodków gwarantowanych, szacowany deficyt gromadzonych Ărodków w krajach UE siÚga 44 mld euro.
W Europie dokonaï siÚ wyraěny postÚp w porównaniu ze stanem sprzed ostatniego kryzysu finansowego. I chociaĝ Autor napotkaï wiele problemów zwiÈzanych zb pozyskiwaniem danych, na co wyraěnie wskazuje, a w przypadku stanu
prawnego obowiÈzujÈcego w Polsce analizowane sÈ przepisy ujÚte w projekcie
ustawy zb 23b paědziernika 2015 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, to diagnoza
stanu ogólnego, jak teĝ jej uzasadnienie, jest trafna i zapewne pozostanie aktualna
w kolejnych latach.
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Wydaje siÚ, ĝe jeĂli w Unii Europejskiej nie pojawiÈ siÚ szybko nowe impulsy
do przyspieszenia procesu harmonizacji prawa w zakresie gwarantowania depozytów i resolution, oraz przyjÚcia bardziej ambitnych celów, to ramy prawne i instytucjonalne zostaïy okreĂlone na doĂÊ dïugo. Z doĂwiadczenia wiadomo, ĝe takim
katalizatorem mogïyby byÊ, niestety, tylko gwaïtowne zjawiska kryzysowe. Tym
samym proces dochodzenia do wyznaczonych poziomów funduszy przymusowej
restrukturyzacji i funduszy DGS bÚdzie postÚpowaï powoli. Nie oznacza to jednak, ĝe wbPolsce naleĝy uznaÊ stan obecny za docelowy. WrÚcz przeciwnie, majÈc
sprawdzone i solidne rozwiÈzania tworzÈce krajowÈ sieÊ bezpieczeñstwa sektora
finansowego, naleĝy dÈĝyÊ do jej dalszego wzmocnienia. Powinno to byÊ jednak
oparte na spokojnej i wywaĝonej ocenie istniejÈcych i spodziewanych zagroĝeñ, tak
aby realistycznie oceniaÊ potrzeby i moĝliwoĂci systemu. Mamy wiÚc czas, aby pod
auspicjami Komitetu StabilnoĂci Finansowej takie instytucje jak NBP, KNF, BFG
i Minister Finansów, prowadziïy prace analityczne pomagajÈce okreĂliÊ stan optimum. NiezbÚdny w tym dyskursie jest teĝ udziaï Ărodowiska bankowego i Ăwiata
nauki. „KalibrujÈc” nasz krajowy system trzeba wziÈÊ miÚdzy innymi pod uwagÚ
takie problemy, jak: dotychczasowa i spodziewana skala obciÈĝeñ fiskalnych sektora bankowego, sukcesywnie zwiÚkszane wymogi kapitaïowe i pïynnoĂciowe, polityka i praktyka w zakresie korzystania przez BFG z nowych narzÚdzi ustawowych
wb ramach resolution, promowanie rozwiÈzañ sïuĝÈcych antycyklicznoĂci, czy teĝ
docelowe okreĂlenia wymiaru skïadki, byÊ moĝe z uwzglÚdnieniem poziomu ryzyka
generowanego przez poszczególne instytucje finansowe. Na szczÚĂcie, z uwagi na
generalnie dobrÈ kondycjÚ krajowego sektora bankowego i dojrzaïoĂÊ oraz siïÚ instytucjonalnÈ i finansowÈ (zwïaszcza na tle wiÚkszoĂci krajów czïonkowskich UE)
polskiej safety net, moĝliwe sÈ spokojne dziaïania proaktywne nie zaĂ reaktywne.
Mamy wiÚc komfortowe warunki do dyskusji i podejmowania systemowych decyzji
w interesie polskiej gospodarki i wszystkich interesariuszy systemu bankowego.
Trzeba z tej okazji bezwzglÚdnie skorzystaÊ !
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