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towarzyszyÊ nadzór makroostroĝnoĂciowy, zapobiegajÈcy i zarzÈdzajÈcy ryzykiem
systemowym. Dziaïania rzÈdu teĝ byïy niewystarczajÈce i poprzez dokapitalizowanie systemu bankowego prowadziïy nie tylko do pogorszenia stanu finansów
publicznych w wielu krajach UE, ale sprzyjaïy pokusie naduĝycia wĂród banków.
Wiele z tych problemów byïo potÚgowanych poprzez nieskoordynowane dziaïania
instytucji sieci bezpieczeñstwa na szczeblu UE, gdy kaĝdy z krajów dÈĝyï do utrzymania stabilnoĂci narodowego systemu finansowego. Koszty globalnego kryzysu
okazaïy siÚ bardzo wysokie2 i, aby ograniczyÊ ryzyko wystÈpienia kolejnego kryzysu
w przyszïoĂci, zaczÚto reformowaÊ przedkryzysowÈ architekturÚ sieci bezpieczeñstwa (zarówno na szczeblu krajowym jak i ponadnarodowym), w tym w zakresie
funkcjonowania systemów gwarantowania depozytów (ang. deposit guarantee schemes – DGS).
NajwaĝniejszÈ próbÈ reformy sieci bezpieczeñstwa finansowego w UE po kryzysie jest utworzenie unii bankowej. Oprócz scentralizowania na poziomie europejskim nadzoru mikroostroĝnoĂciowego oraz systemu restrukturyzacji ib uporzÈdkowanej likwidacji banków (ang. resolution) ma ona skïadaÊ siÚ równieĝ
zbjednolitego systemu gwarantowania depozytów (ang. Single Deposit Guarantee
Scheme – SDGS). O ile pierwszy filar unii bankowej jest wprowadzany, a drugi
dyskutowany, to trzeci wciÈĝ znajduje siÚ w fazie koncepcyjnej. Przedstawiona tu
analiza jest kontynuacjÈ badañ nad ksztaïtem unii bankowej, poczÈwszy od oceny
proponowanego ksztaïtu jej pierwszego – nadzorczego – filaru3.
Niniejszy artykuï skïada siÚ z dwóch czÚĂci. MajÈ one na celu pokazanie zasadnoĂci i moĝliwoĂci utworzenia paneuropejskiego systemu gwarantowania depozytów oraz zaprezentowanie optymalnego ksztaïtu trzeciego filaru unii bankowej.
Cele znajdujÈ odzwierciedlenie w postawionych pytaniach badawczych, odpowiedě
na które bÚdzie przedstawiona kolejno dwóch artykuïach:
W czÚĂci I – czy w Ăwietle doĂwiadczeñ z funkcjonowania DGS w UE w okresie
kryzysu finansowego lepszym rozwiÈzaniem jest zachowanie stanu obecnego (sieÊ
krajowych DGS) czy utworzenie paneuropejskiego systemu?
W czÚĂci II – Jak powinien wyglÈdaÊ optymalny SDGS i czy speïniaïby on dotychczasowe rekomendacje w tym zakresie?
Metody badawcze obejmujÈ metody badañ jakoĂciowych, tj. przeglÈd literatury
ibbadañ obcych. Po wprowadzeniu, przeanalizowano problemy zwiÈzane z funkcjonowaniem poszczególnych DGS w krajach UE podczas kryzysu i wyciÈgniÚto wnioski pod kÈtem przyjÚcia rozwiÈzania paneuropejskiego. NastÚpnie, przedstawione
sÈ (dotychczas znikome) dziaïania na rzecz utworzenia paneuropejskiego systemu

2

3
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Koszty kryzysu mogÈ wynosiÊ nawet kilkanaĂcie do kilkudziesiÚciu procent PKB kraju. WiÚcej
zob. L. Laeven, F. Valencia, Systemic Banking Crises Database: An Update, IMF Working Paper
WP/12/163, IMF 2012, s. 15–22.
P. Smaga, Optymalny ksztaït pierwszego filaru unii bankowej, „Ekonomista” (w druku, 2014).
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gwarantowania depozytów oraz modele paneuropejskiego systemu gwarantowania
depozytów. CzÚĂÊ I koñczy podsumowanie, w którym zawarto odpowiedě na pierwsze pytanie badawcze.

1. W KIERUNKU POTRZEBY UTWORZENIA PANEUROPEJSKIEGO
SYSTEMU GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW
Trend tworzenia krajowych DGS na Ăwiecie przyĂpieszyï do poczÈtku lat 80.
XXb w., czemu czÚĂciowo sprzyjaïy wystÚpujÈce kryzysy finansowe w latach 90.
XXbw. Od przeïomu wieków XX i XXI moĝna obserwowaÊ ewolucjÚ sposobu funkcjonowania DGS na Ăwiecie. Coraz rzadziej oferowane sÈ peïne gwarancje (ang.
blanket guarantees), gdyĝ sprzyja to pokusie naduĝycia wĂród banków, w których
depozyty sÈ gwarantowane. Rozwijane sÈ równieĝ funkcje DGS – od modelu paybox
(zbierajÈcego skïadki w celu wypïaty Ărodków gwarantowanych), do modelu risk
minimizer, w którym DGS dysponuje szerszym zakresem kompetencji pomocowych
i regulacyjnych oraz jest odpowiedzialny za proces restrukturyzacji i uporzÈdkowanej likwidacji banków4. W rozwoju europejskich instytucji gwarantujÈcych depozyty moĝna dotychczas wyróĝniÊ trzy zasadnicze etapy5:
Etap I – trwajÈcy do 1986 r., gdy utworzono 8 DGS w krajach UE w reakcji
gïównie na problemy finansowe poszczególnych sektorów bankowych i dÈĝenie do
ich ustabilizowania. KluczowÈ rolÚ odgrywaïy potrzeby wewnÚtrzne.
Etap II – od 1986 r. do 2007 r. (poczÈtek kryzysu), w którym rosnÈcÈ rolÚ zaczÚïy odgrywaÊ procesy integracji europejskiej w formie zaleceñ oraz dyrektyw,
wskazujÈcych na potrzebÚ (lub wrÚcz obowiÈzek) utworzenia DGS w krajach UE.
KluczowÈ rolÚ odgrywaïy czynniki zewnÚtrzne (dostosowywanie do miÚdzynarodowych standardów).
4

5

WiÚcej na temat ewolucji roli DGS na Ăwiecie, porównañ miÚdzy krajowymi DGS i dziaïañ antykryzysowych w zakresie funkcjonowania DGS w FSB, Thematic Review on Deposit Insurance
Systems – Peer Review Report, 8 February 2012. Jedna z konkluzji badania wskazuje, ĝe to dziaïania w odpowiedzi na kryzys przyczyniïy siÚ do wzrostu harmonizacji zasad funkcjonowania
DGS w poszczególnych krajach, wzrostu roli DGS w sieci bezpieczeñstwa finansowego i ksztaïtowania siÚ konsensusu co do optymalnego modelu krajowego DGS. Obejmuje on ujednolicenie
poziomu gwarancji, rezygnacjÚ z udziaïu wïasnego deponenta, usprawnienie procesu wypïaty
Ărodków gwarantowanych, wzrost ĂwiadomoĂci deponentów, finansowanie ex ante, wzmocnienie
wymiany informacji i koordynacji dziaïañ z pozostaïymi instytucjami sieci bezpieczeñstwa oraz
ewolucjÚ mandatów DGS (wzrost zaangaĝowania w proces resolution, ponad funkcjÚ pay box).
Por. A. Stelmach, Geneza i uwarunkowania tworzenia systemów ochrony depozytów, [w:] J.b¥widerska (red.), Wspóïczesny system bankowy. UjÚcie instytucjonalne, Difin, Warszawa 2012,
s.b28–31. PoczÈtki i historiÚ regulacji unijnych w zakresie systemów gwarantowania depozytów
w ujÚciu przeglÈdowym moĝna znaleěÊ w H. Polijaniuk, Pañstwa Unii Europejskiej – Rys historyczny i regulacje unijne, [w:] W. Baka (red.), Systemy gwarantowania depozytów w Polsce i na
Ăwiecie. DziesiÚÊ lat Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, PWE, Warszawa 2005, s. 219–235.
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Etap III – po 2007 r., gdy w odpowiedzi na kryzys funkcjonowanie DGS ulega
reformom i harmonizacji. NastÈpiïo oĝywienie dyskusji nad utworzeniem paneuropejskiego systemu, co jest przedmiotem analiz w tym badaniu, a ewentualne
utworzenie SDGS stanowiïoby potencjalnie poczÈtek etapu IV.
W UE sposób funkcjonowania DGS regulowaïa Dyrektywa 94/19/EC z 1994 r.,
która nakïadaïa obowiÈzek utworzenia w kraju czïonkowskim m.in.6 jednego obowiÈzkowego systemu gwarantowania depozytów. Pozostawiaïa ona duĝÈ swobodÚ
organizacji zasad dziaïania krajowych DGS, co skutkowaïo znaczÈcÈ fragmentaryzacjÈ poziomów gwarancji w poszczególnych krajach UE oraz ogólnym zróĝnicowaniem zasad funkcjonowania krajowych DGS. Systemy gwarantowania depozytów
moĝna uznaÊ obecnie za najmniej zharmonizowany element sieci bezpieczeñstwa
finansowego w UE. Dyrektywa nie byïa zmieniana aĝ do momentu globalnego kryzysu finansowego, który unaoczniï potrzebÚ weryfikacji dotychczasowych zasad
funkcjonowania systemów gwarantowania depozytów. Znaczne zróĝnicowanie zasad, sposobów funkcjonowania i rozmiarów funduszy krajowych DGS oraz rozwój
transgranicznych grup bankowych w UE sprawiajÈ, ĝe poszczególne krajowe DGS
nie byïy w stanie poradziÊ sobie w przypadku upadïoĂci europejskiego SIFI.
W nastÚpstwie turbulentnych wydarzeñ na rynkach finansowych w 2008 r.,
wiele krajów (m.in. Belgia, Cypr, Grecja, Hiszpania, Portugalia) w sposób nieskoordynowany podnosiïo poziom gwarancji, majÈc na celu zwiÚkszenie zaufania do
krajowego systemu finansowego. Mogïo to jednak skutkowaÊ zaburzeniem zasad
konkurowania na jednolitym rynku i wpïynÈÊ na znaczne przepïywy Ărodków deponentów do krajów z wyĝszymi gwarancjami, ergo zwiÚkszajÈc ryzyko paniki bankowej w krajach, które tego limitu nie zwiÚkszyïy7. O ile z perspektywy czasu moĝna
zaryzykowaÊ ocenÚ, ĝe ryzyka te siÚ nie zmaterializowaïy, o tyle skokowe podnoszenie poziomu gwarancji, któremu nie towarzyszy zwiÚkszenie zasobów funduszu,
nie mogïo byÊ postrzegane jako wiarygodne zabezpieczanie Ărodków w systemie
bankowym danego kraju8. Ponadto ogïoszenie braku górnego limitu gwarancji (np.
Sïowacja i Sïowenia w okresie kryzysu) nie tylko pobudza pokusÚ naduĝycia wĂród
banków, ale i potencjalnie wzmacnia „pÚtlÚ kryzysowÈ” (miÚdzy kondycjÈ sektora

6
7

8
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Zob. A. Stelmach, Geneza i uwarunkowania…, op. cit., s. 41–43.
Por. K. SzelÈg, Recent Reforms of the Deposit Insurance System in the United States: Reasons,
Results, and Recommendations for the European Union, National Bank of Poland Working
Paper No. 59, Warszawa 2009, s. 57–58.
BiorÈc pod uwagÚ jedynie wysokoĂÊ gwarancji, naleĝy wskazaÊ, ĝe dla stabilnoĂci finansowej
majÈ one jedynie znaczenie psychologiczne. Innymi sïowy, od samego podniesienia gwarancji bezpieczeñstwo deponentów siÚ nie zwiÚksza. Musi temu towarzyszyÊ adekwatny wzrost
potencjaïu finansowego instytucji gwarancyjnej. To dopiero zapewnia realnoĂÊ oferowanych
gwarancji. Por. M. Iwanicz-Drozdowska, B. Lepczyñski, Znaczenie regulacji i instytucji sieci
bezpieczeñstwa finansowego dla stabilnoĂci finansowej, CzÚĂÊ Edukacyjna „StabilnoĂÊ finansowa od a do z”, „Bank i Kredyt” 5/2011, s. 20.
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bankowego a stanem finansów publicznych9), gdy rzÈd zobowiÈzuje siÚ explicite do
wsparcia DGS w przypadku kryzysu systemowego. W przypadku upadïoĂci SIFI
istotnie zmniejszajÈ siÚ moĝliwoĂci pomocowe krajowego DGS, co zwiÚksza potrzebÚ dofinansowania ze strony rzÈdu i de facto moĝe wzmocniÊ „pÚtlÚ kryzysowÈ”.
WiarygodnoĂÊ krajowego DGS zaleĝy od wiarygodnoĂci rzÈdu, który moĝe go dokapitalizowaÊ. JeĂli finanse publiczne danego kraju znajdujÈ siÚ w sïabej kondycji (np.
Grecja, Hiszpania, Cypr), to podwaĝane jest zaufanie do ewentualnej moĝliwoĂci
wsparcia krajowego DGS przez rzÈd, co moĝe sprzyjaÊ stopniowemu wycofywaniu
depozytów.
DoĂwiadczenia z kryzysu wskazujÈ równieĝ, ĝe o ile stosowanie udziaïu wïasnego deponenta (koasekuracji, ang. co-insurance) pierwotnie miaïo na celu ograniczenie pokusy naduĝycia10, o tyle w ocenie deponentów stwarzaïo przekonanie obtym,
ĝe ich Ărodki nie sÈ w peïni bezpieczne, co w okresie kryzysu wzmacniaïo brak
zaufania (moĝe to stanowiÊ argument za przyjÚciem gwarancji bez udziaïu wïasnego deponenta). W czasie kryzysu okazaïo siÚ teĝ, ĝe wiele krajowych DGS posiada
niewystarczajÈce zasoby w stosunku do potrzeb wynikajÈcych z upadïoĂci banków.
PrzesïankÈ do zmiany dotychczasowych zasad dziaïania DGS jest równieĝ fakt,
ĝe dotychczas DGS w danym kraju gwarantuje depozyty nie tylko w krajowym
systemie bankowym, ale równieĝ w oddziaïach instytucji kredytowych (z kraju
macierzystego) prowadzÈcych dziaïalnoĂÊ w innych krajach (goszczÈcych). DGS
zbkraju goszczÈcego ma ograniczony dostÚp do informacji z kraju macierzystego,
ab ponadto równieĝ uprawnienia nadzorcy w kraju goszczÈcym sÈ ograniczone
(zgodnie zbzasadÈ nadzoru z kraju macierzystego w UE). W przypadku gdy oddziaï
banku transgranicznego w kraju goszczÈcym (np. E¥iW) jest SIFI, to jego upadïoĂÊ
byïaby znaczÈcym obciÈĝeniem dla DGS kraju macierzystego. Transgraniczny rozwój dziaïalnoĂci bankowej w UE i zakïadanie oddziaïów prowadzi do obciÈĝenia
ibzwiÚkszenia zakresu obowiÈzywania gwarancji krajowego DGS, praktycznie bez
moĝliwoĂci ograniczenia tego zjawiska przez politykÚ DGS. Moĝe to prowadziÊ do
podwyĝszonego obciÈĝenia DGS krajów macierzystych, niewspóïmiernie do posiadanych zasobów krajowego funduszu11. Równieĝ DGS w kraju goszczÈcym moĝe
9
10

11

WiÚcej zob. P. Smaga, PowiÈzania miÚdzy sektorem bankowym a kryzysem zadïuĝeniowym
wbstrefie euro, „Bezpieczny Bank” nr 3 (48), BFG 2012.
Aby do minimum ograniczyÊ zjawisko pokusy naduĝycia, przy konstruowaniu systemu gwarantowania depozytów zaleca siÚ przyjÚcie nastÚpujÈcych rozwiÈzañ: niezbyt wysoki limit
gwarancyjny, zastosowanie koasekuracji, wyïÈczenie pewnych kategorii depozytów z zakresu
gwarantowania, okreĂlanie skïadek wedïug ryzyka oraz zastosowanie kompensacji przy wypïacie odszkodowania. Por. O. Szczepañska (i in.), Instytucjonalne uwarunkowania stabilnoĂci
finansowej na przykïadzie wybranych krajów, Materiaïy i Studia NBP nr 173, Warszawa 2004,
s. 19.
Potwierdza to studium przypadku Islandii. W kryzysie w 2008 r. Islandia odmówiïa gwarantowania depozytów przyjÚtych w innych krajach przez zagraniczne placówki swoich banków, ze
wzglÚdu na sïaby potencjaï finansowy islandzkiego systemu gwarancyjnego, co byïo sprzeczne
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nie byÊ w stanie zapewniÊ gwarancji dla banku, który ma status SIFI, a jest to
spóïka zaleĝna od matki – miÚdzynarodowej grupy bankowej. Oznaczaïo to przenoszenie implicite odpowiedzialnoĂci na kraj goszczÈcy (z kraju macierzystego),
który jednak nie miaï jednoczeĂnie uprawnieñ nadzorczych. Nie jest równieĝ jasny
podziaï kosztów (m.in. wypïaty Ărodków gwarantowanych) miÚdzy krajami wbprzypadku transgranicznego kryzysu, co moĝe przedïuĝaÊ proces wypïaty. Ponadto fakt,
ĝe nie wszystkie instytucje przyjmujÈce depozyty w danym kraju sÈ objÚte gwarancjami tego samego DGS, moĝe byÊ mylÈce i nieprzejrzyste dla deponentów, abtÚ
dezinformacjÚ mogÈ wykorzystywaÊ banki. Nadmierna fragmentacja krajowych
DGS w przypadku kryzysu potencjalnie zwiÚkszaïaby ryzyko potrzeby wsparcia
kapitaïowego ze strony rzÈdów.
Kaĝdy z krajowych DGS moĝe preferowaÊ rozwiÈzania korzystne tylko dla
krajowego systemu bankowego, co moĝe prowadziÊ do defektu koordynacji miÚdzy nimi w skali UE. Taka sytuacja powodowaïaby odpïyw depozytów z banków
wbkraju z niĝszymi gwarancjami, potencjalnie zagraĝajÈc ich pïynnoĂci, a w kraju
z wyĝszymi powodowaÊ nagïy napïyw pïynnoĂci. MiÚdzy krajowymi DGS moĝe wystÈpiÊ konkurencja prowadzÈca do zwiÚkszania limitów gwarancji, majÈca na celu
sprzyjanie napïywowi depozytów, lecz jednoczeĂnie zwiÚkszajÈc pokusÚ naduĝycia
wĂród banków. Byïoby to szczególnie niebezpieczne w okresie kryzysu12. Moĝe równieĝ wystÈpiÊ zjawisko negatywnej selekcji, gdy to DGS w krajach UE o wzglÚdnie
gorszej kondycji sektora bankowego bÚdÈ te gwarancje zwiÚkszaÊ, co ostatecznie
przeïoĝyïoby siÚ na wzrost ryzyka koniecznoĂci wypïaty Ărodków gwarantowanych
i/lub dokapitalizowania przez rzÈd. W kryzysie moĝe równieĝ wystÈpiÊ arbitraĝ
regulacyjny, gdy grupy bankowe bÚdÈ skïonne przeksztaïcaÊ oddziaïy w spóïki za-

12
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z regulacjami UE. Wywoïaïo to spór miÚdzy WielkÈ BrytaniÈ a HolandiÈ. W tej sytuacji wïadze
brytyjskie i holenderskie wypïaciïy Ărodki objÚte gwarancjami klientom banków islandzkich ze
swoich krajów, ĝÈdajÈc jednoczeĂnie zwrotu odpowiednich kwot od wïadz Islandii. WiÚcej zob.
M.bIwanicz-Drozdowska, Efekt zaraĝania – przypadek Islandii, [w:] A. Walasik, J. Bïach (red.),
Finanse publiczne i finanse przedsiÚbiorstw wobec Ăwiatowego kryzysu gospodarczego, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2010.
Przykïadowo, w paědzierniku 2008 r. w Irlandii ogïoszono nieograniczone gwarancje szeĂciu
najwiÚkszych banków, na co w Wielkiej Brytanii „odpowiedziano” podnoszÈc limit gwarancyjny
z 35 tys. funtów do 50 tys. funtów, by zapobiec odpïywowi depozytów do banków irlandzkich.
Por. D. Singh, D. Walker, The European Deposit Guarantee Directive: An Appraisal of the Reforms, [w:] J.R. LaBrosse, R. Olivares-Caminal, D. Singh (red.), Financial Crisis Management
And Bank Resolution, Lloyds Commercial Law Library, Routledge 2009, s. 170. Po analizie
podobnych przypadków (na podstawie opisów na s. 169–170), moĝna dojĂÊ do wniosku, ĝe
wbokresie kryzysu dotykajÈcego transgranicznie dziaïajÈcych banków, kraje UE byïyby skïonne
ogïaszaÊ nieograniczone gwarancje, by zyskaÊ czas na restrukturyzacjÚ lub likwidacjÚ banków
oraz nasilaïy siÚ dziaïania protekcjonistyczne wobec krajowego systemu bankowego i deklaracje polityczne. Pojawiïy siÚ równieĝ problemy natury prawnej regulujÈce zasady postÚpowania
zbupadajÈcymi bankami-córkami oraz wypïaty depozytów, a wprowadzenie MoU okazywaïo siÚ
nie byÊ wystarczajÈcym rozwiÈzaniem.
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leĝne, by skorzystaÊ z wyĝszego poziomu gwarancji depozytów w kraju goszczÈcym,
co jednak odbywaïo by siÚ bez wczeĂniejszego uiszczania skïadek na jego fundusz.
Gïówny wniosek z kryzysu to wiÚc potrzeba skoordynowania dziaïañ w krajowych
DGS oraz ich harmonizacji.
W nastÚpstwie rozwoju systemu finansowego i lekcji z kryzysu, KE w 2008 r.
zaproponowaïa nowy ksztaït dyrektywy zmierzajÈcy do czÚĂciowego zharmonizowania zasad finansowania DGS w krajach UE i usprawnienia zasad ich dziaïania.
Wprowadzono m.in.13:
Y staïe podnoszenie minimalnego poziomu limitu gwarancji (docelowo do 100 tys.
euro);
Y zaniechanie wykorzystywania koasekuracji;
Y znaczne skrócenie okresu wypïaty Ărodków gwarantowanych do 20 dni roboczych.
W 2009 r. uchwalono DyrektywÚ 2009/14/EC (nowelizujÈcÈ DyrektywÚ 94/19/EC
z 1994 r.) zawierajÈcÈ wymienione tu zmiany, co miaïo na celu wzmocnienie DGS
jako filaru architektury sieci bezpieczeñstwa w UE, lecz nie byïa to kompleksowa
reforma funkcjonowania DGS, a raczej szybka reakcja na gwaïtowne wydarzenia
na rynkach finansowych. JednoczeĂnie nie tylko „urealniaïa” poziom gwarancji do
poziomu zakumulowanych oszczÚdnoĂci, ale i ograniczaïa zróĝnicowanie poziomu
gwarancji w poszczególnych krajach UE, z korzyĂciÈ dla rozwoju jednolitego rynku
i równych zasad konkurencji.
W 2010 r. KE zaproponowaïa nowy ksztaït Dyrektywy ws. DGS, która przewiduje dalszÈ harmonizacjÚ zasad dziaïania DGS14, w tym rozwaĝa siÚ pomysï utworzenia paneuropejskiego DGS, co jest wskazywane jako opcja preferowana przez
KE. Nowy ksztaït Dyrektywy przewiduje m.in.:15 utrzymanie jednolitego poziomu
gwarancji (100 tys. euro, co eliminuje wspomniane „konkurowanie” podnoszeniem
poziomów gwarancji), ujednolicenie sposobu obliczania skïadki oraz zakresu podmiotowego i przedmiotowego gwarancji (w tym brak moĝliwoĂci wykluczenia banku z uczestnictwa w DGS), poddawanie DGS testom warunków skrajnych, oparcie
13
14

15

Por. D. Singh, D. Walker, The European Deposit…, op. cit., s. 166.
Za harmonizacjÈ krajowych DGS w UE opowiada siÚ równieĝ MFW w swojej ocenie FSAP
zb2013 r. oraz wskazuje na pilnÈ potrzebÚ utworzenia mapy drogowej do budowy SDGS jako filaru unii bankowej. Por. IMF, European Union – Financial System Stability Assessment, 22bFebruary 2013, s. 6 i 22.
NajwiÚcej kontrowersji wzbudziïy nastÚpujÈce kwestie: wysokoĂÊ opïat na rzecz DGS, jak ibteĝ
przyszïych kosztów zwiÈzanych ze stosowaniem dyrektywy nadmiernie obciÈĝajÈce banki, ujednolicenie poziomu gwarancji (odejĂcie od ksztaïtowania na róĝnym poziomie gwarancji depozytów w zaleĝnoĂci od stopnia rozwoju gospodarczego danego pañstwa), sposób rozliczania siÚ
ibpodziaïu kosztów pomiÚdzy krajowymi DGS w przypadku kryzysu transgranicznego, trudnoĂci
w skróceniu czasu wypïaty depozytów. Por. J. Beïdowski, J. Kantorowicz, Nowa propozycja harmonizacji systemu gwarancji depozytów w Unii Europejskiej – uwagi na tle projektu dyrektywy
z 12 lipca 2010 r., „Bezpieczny Bank” Nr 1(43) 2011, BFG, Warszawa 2011, s. 65–69.
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finansowania gïównie na zasadzie poboru skïadki ex ante i finansowania mieszanego, skrócenie okresu wypïaty Ărodków gwarantowanych do 7 dni roboczych, okreĂlenie minimalnego wskaěnika zabezpieczenia (ang. coverage ratio), ustanowienie
DGS kraju goszczÈcego agentem pïatniczym dla systemu macierzystego, kalkulacjÚ skïadki z uwzglÚdnieniem ryzyka oraz inne dziaïania upraszczajÈce procedury
zwiÈzane z wypïatÈ Ărodków dla deponentów.
Projekt KE przewiduje stopniowÈ harmonizacjÚ zasad dziaïania krajowych DGS,
co moĝe byÊ postrzegane jako pierwszy krok do utworzenia SDGS, wzrost ochrony
konsumenta oraz wspieraÊ integracjÚ europejskiego rynku usïug bankowych m.in.
poprzez zbliĝanie warunków prowadzenia dziaïalnoĂci przez banki wbposzczególnych krajach UE. Propozycja KE oznaczaïaby wiÚc de facto czÚĂciowe przejĂcie od
zasady minimum harmonizacji (jak w Dyrektywie 94/19/EC z 1994 r.) w stronÚ
zasady maksimum harmonizacji. Niestety, od momentu opublikowania propozycji
KE postÚp prac nad dyrektywÈ byï ograniczony16.
Utworzenie SDGS rozwiÈzywaïoby czÚĂciowo analizowane problemy, podobnie
uïatwiaïoby sytuacjÚ z perspektywy deponentów – Ărodki zarówno w oddziaïach,
jak i w spóïkach zaleĝnych byïyby gwarantowane przez tÚ samÈ instytucjÚ. Dysproporcja miÚdzy zasobami funduszu (moĝliwoĂciami faktycznego gwarantowania
depozytów) a rosnÈcÈ rolÈ SIFI moĝe teĝ stwarzaÊ napiÚcia co do zasad i kolejnoĂci
spïaty poszczególnych grup wierzycieli, co istotnie podwaĝa zaufanie nie tylko do
DGS, ale i krajowego systemu bankowego. Przypadek Cypru na poczÈtku 2013 r.
unaoczniï te problemy, gdy pierwotnie planowane obciÈĝenie „jednorazowÈ opïatÈ
stabilnoĂciowÈ” ubezpieczonych depozytów przyczyniïo siÚ do zaïamania na gieïdzie i sprzyjaïo odpïywowi depozytów z cypryjskiego systemu bankowego17. Juĝ
sam pomysï, by obciÈĝyÊ depozyty gwarantowane w upadajÈcych bankach (Bank
of Cyprus i Cyprus Popular Bank) podwaĝa zaufanie do istoty funkcjonowania
DGS.
Analizowane problemy warunkujÈ ĂcisïÈ wspóïpracÚ i wymianÚ informacji miÚdzy krajowymi DGS, szczególnie w przypadku potrzeby sprawnej wypïaty Ărodków
gwarantowanych w okresie transgranicznego kryzysu. Dziaïania te potencjalnie
lepiej koordynowaïaby zcentralizowana instytucja. SDGS stanowiïby kolejny krok
w stronÚ integracji europejskiej sieci bezpieczeñstwa finansowego (przeniesienie
16

17
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Rada wypracowaïa tzw. ogólne podejĂcie 17 czerwca 2011 r., PE przyjÈï rezolucjÚ ustawodawczÈ
w tej sprawie 16 lutego 2012 r., lecz od tego czasu zawieszono negocjacje, gïównie ze wzglÚdu na
to, ĝe ksztaït Dyrektywy ws. DGS zaleĝy od dyskutowanego ostatecznego ksztaïtu (ang.) Bank
Recovery and Resolution Directive – BRRD.
Stopniowy odpïyw depozytów z cypryjskiego sektora bankowego moĝna obserwowaÊ od poïowy
2012 r., a proces ten zintensyfikowaï siÚ od poczÈtku 2013 r. Jednak nie zmaterializowaïy siÚ
obawy, ĝe „kryzys zaufania” przeniesie siÚ na sektory bankowe innych krajów UE. Mogïo to
wynikaÊ z dziaïañ pïynnoĂciowych EBC oraz z tego, ĝe rynki potencjalnie postrzegaïy kryzys
na Cyprze, a przede wszystkim i sposób jego rozwiÈzywania, jako sytuacjÚ wyjÈtkowÈ.
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kompetencji z poziomu narodowego na europejski), wspóïmiernie do stopnia integracji systemów i rynków finansowych w UE. W Ăwietle swobody przepïywu kapitaïu na jednolitym rynku UE, doĂwiadczeñ z kryzysu finansowego oraz wpïywu
podejmowanych dziaïañ regulacyjnych w jednym kraju UE, na stabilnoĂÊ finansowÈ wb innym, zdaniem R. Ayadi’ego i R.M. Lastry18, uzasadniony jest wzrost
stopnia harmonizacji krajowych DGS i potencjalnie przyjÚcie paneuropejskiego
rozwiÈzania.
Dyrektywa 2009/14/EC umoĝliwia dobrowolne poĝyczanie Ărodków funduszu
DGS ze Ărodków funduszu z innego kraju czïonkowskiego, co moĝe stanowiÊ pierwszy krok w kierunku budowy SDGS. Jednak nawet poïÈczone zasoby wszystkich
krajowych DGS w UE byïyby zbyt niskie, aby stanowiÊ efektywne zabezpieczenie
na wypadek kryzysu systemowego, szczególnie w Ăwietle rosnÈcych przed kryzysem
rozmiarów i koncentracji sektora bankowego w krajach UE oraz braku efektywnie dziaïajÈcego mechanizmu resolution. Wydaje siÚ równieĝ, ĝe obecnie czÚĂciowo
ograniczone sÈ równieĝ przeszkody w utworzeniu funduszu dziaïajÈcego transgranicznie i obejmujÈcego banki waĝne systemowo, okreĂlone przez M. Iwanicz-DrozdowskÈ19 w poczÈtkowej fazie kryzysu w 2008 r. UpadïoĂci transgranicznie
dziaïajÈcych instytucji (m.in. Lehmann Brothers, Fortis, Dexia) unaoczniïy, ĝe nie
jest to maïo prawdopodobne. Jednak mimo to wciÈĝ aktualny jest argument obpotrzebie woli politycznej i o odbieraniu utworzenia SDGS przez krajowe DGS jako
ingerencjÚ w ich kompetencje.

2. DOTYCHCZASOWE DZIAANIA NA RZECZ UTWORZENIA
PANEUROPEJSKIEGO SYSTEMU GWARANTOWANIA
DEPOZYTÓW
Do celów utworzenia unii bankowej moĝna zaliczyÊ20:
Y ograniczenie wzajemnie wzmacniajÈcych siÚ powiÈzañ miÚdzy kondycjÈ sektora
bankowego i sektora finansów publicznych („pÚtla kryzysowa”), gïównie wbkrajach (peryferyjnych) strefy euro;
Y ograniczenie ryzyka systemowego, które byïo niedoszacowywane przed kryzysem – rozwój sytuacji w systemie finansowym danego kraju strefy euro doprowadzi do zagroĝeñ dla rozwoju gospodarczego i zaburzenia stabilnoĂci caïej
strefy euro;

18
19
20

Por. R. Ayadi, R.M. Lastra, Proposals for reforming deposit guarantee schemes in Europe, „Journal of Banking Regulation” Vol. 11.3, Macmillan Publishers Ltd. 2010, s. 217–218.
Por. M. Iwanicz-Drozdowska, Bezpieczeñstwo rynku usïug finansowych. Perspektywa Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008, s. 136.
Por. P. Smaga, Optymalny ksztaït…, op. cit.
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Y ograniczenie ryzyka dezintegracji rynków finansowych pogarszajÈcego sytuacjÚ
na jednolitym rynku usïug finansowych i malejÈcy jego wpïyw na oĝywienie
gospodarcze;
Y pogïÚbianie integracji rynku wewnÚtrznego poprzez stworzenie jednolitego
zbioru przepisów dotyczÈcych usïug finansowych (ang. single rulebook) oraz
ujednolicenie praktyk nadzorczych;
Y poprawÚ stopnia integracji systemu nadzoru nad rynkiem finansowym, wspóïmiernie do integracji transgranicznej rynku finansowego w UE oraz zmniejszenie bïÚdów nadzorów krajowych (poprawa jakoĂci nadzoru ostroĝnoĂciowego).
W trakcie kryzysu finansowego dyskusja nad utworzeniem paneuropejskiego DGS odĝyïa. KE przeprowadziïa konsultacje21 dotyczÈce przeglÈdu Dyrektywy 94/19/EC, gdzie pytania 18–20 dotyczyïy zasadnoĂci jego utworzenia. Zdania
respondentów byïy podzielone. Z jednej strony uwaĝano, ĝe paneuropejski DGS
stanowiïby efektywniejsze rozwiÈzanie niĝ obecna zfragmentaryzowana sieÊ krajowych DGS, wzmacniaïby zaufanie deponentów i sprzyjaï rozwojowi jednolitego
rynku usïug finansowych m.in. poprzez zapewnienie równych zasad konkurencji
ib zmniejszenie kosztów administracyjnych. Jak sïusznie zauwaĝono, warunkiem
budowy paneuropejskiego DGS jest ustalenie przejrzystych zasad podziaïu obciÈĝeñ miÚdzy krajami czïonkowskimi. W przypadku utworzenia pierwszego filaru
unii bankowej (ang. Single Supervisory Mechanism – SSM) mogÈ równieĝ zniknÈÊ
obawy czÚĂci respondentów, ĝe róĝnice w jakoĂci krajowego nadzoru ostroĝnoĂciowego powodowaïyby pokusÚ naduĝycia. Zdania byïy podzielone, czy paneuropejski
DGS miaïby stanowiÊ jednÈ instytucjÚ, czy byÊ efektem wspóïpracy sieci krajowych
DGS. WiÚkszoĂÊ opowiedziaïa siÚ za objÚciem wszystkich banków paneuropejskim
DGS, podobnie jak pozostawieniem jego uprawnieñ w zakresie resolution na poziomie krajowym.
Dotychczas podkreĂlano, ĝe o ile konieczne jest sprawne utworzenie pierwszego
(SSM) i drugiego filaru (ang. Single Resolution Mechanism – SRM) unii bankowej, o tyle utworzenie jej trzeciego filaru (SDGS) moĝe byÊ odroczone i nie jest
konieczne w krótkim okresie22. Konkluzje z Raportu de Larosière (rekomendacja
14)23 wskazywaïy na potrzebÚ wiÚkszej harmonizacji krajowych DGS, m.in. poprzez
ujednolicenie poziomu gwarancji, oparcie na finansowaniu ex ante (przy umoĝliwieniu wsparcia fiskalnego), choÊ nie rekomendowaïy stworzenia SDGS. Równieĝ
21
22

23
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KE, Consultation Document: Review of Directive 94/19/EC on Deposit-Guarantee Schemes
(DGS), 2009.
Takie stanowisko podkreĂlajÈ zwïaszcza przedstawiciele EBC i Bundesbanku. Por. V. Constâncio, Establishment of the Single Supervisory Mechanism; the first pillar of the Banking Union,
speech at 11th Annual European Financial Services Conference, Brussels, 31 January 2013
oraz S. Lautenschläger, From Supervision to Resolution: A German Perspective, speech at the
Institute of International and European Affairs, Dublin, 25 June 2013.
The de Larosière Group, Report, Brussels, 25 February 2009, s. 36.
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M. Iwanicz-Drozdowska24 podkreĂlaïa, ĝe poza paneuropejskÈ instytucjÈ nadzorczÈ
niezbÚdne byïoby powoïanie paneuropejskiej instytucji gwarancyjnej. Powinna ona
mieÊ charakter zintegrowany ze wzglÚdu na skalÚ integracji miÚdzysektorowej oraz
fakt, ĝe zdecydowana wiÚkszoĂÊ instytucji ponadnarodowych speïnia kryteria uznania za konglomerat finansowy. Kluczowy byïby zakres kompetencji tej instytucji
oraz jej potencjaï finansowy. Jednak otwarte pozostaje przyjÚcie przez niÈ modelu
paybox lub risk minimizer, a finansowanie powinno odbywaÊ siÚ na zasadzie kumulowania Ărodków finansowych (ze skïadek korygowanych obryzyko) otrzymanych od
czïonków systemu, z jednoczesnym zapewnieniem dostÚpu do finansowania awaryjnego. PE w swojej rezolucji z 20 listopada 2012 r.25 zaznacza, ĝe ze wzglÚdu na
dïugoterminowy cel jednolitego europejskiego systemu gwarancji depozytów, jednakowe i rygorystyczne wymogi powinny mieÊ zastosowanie do wszystkich systemów
gwarancji depozytów w UE, aby uzyskaÊ takÈ samÈ wszechstronnÈ ochronÚ i takÈ
samÈ stabilnoĂÊ systemów gwarancji depozytów ibzapewniÊ równe warunki dziaïania. PE podkreĂla, ĝe po utworzeniu SSM i SRM naleĝy zbadaÊ opcje, w ramach
których moĝliwe bÚdzie stworzenie jednolitego europejskiego systemu gwarancji
depozytów z funkcjonujÈcymi systemami gwarancji depozytów dysponujÈcymi odpowiednimi poziomami finansowania. Mechanizmy gwarancji depozytów powinny
mieÊ mocny potencjaï finansowy, oparty przede wszystkim na finansowaniu przez
skïadkÚ ex ante od banków skorygowanÈ o ryzyko.
H. van Rompuy26 w swoim raporcie zaznaczaï, ĝe moĝe siÚ to odbyÊ poprzez
harmonizacjÚ krajowych rozwiÈzañ w zakresie DGS, w kontraĂcie do centralizacji
uprawnieñ w jednej instytucji (jak w przypadku SSM i SRM). Sprawnie dziaïajÈce
krajowe DGS w kaĝdym kraju UE mogïyby ograniczaÊ efekt zaraĝania i zjawisko
„ucieczki depozytów” (ang. deposit flight) miÚdzy krajami UE, co w sumie miaïoby siÚ przekïadaÊ na zapewnienie wysokiego poziomu gwarantowania depozytów
wb UE. Moĝna podejrzewaÊ, ĝe SDGS byïby w stanie efektywniej zapobiegaÊ zjawisku „ucieczki depozytów”, które powodowaïoby nieefektywnÈ alokacjÚ kapitaïu
w UE oraz wzrost zagroĝenia panikÈ bankowÈ w krajach dotkniÚtych odpïywem
depozytów. Jednak naleĝy mieÊ na uwadze, ĝe odpïyw depozytów warunkowany jest
równieĝ kondycjÈ finansów publicznych i sytuacjÈ gospodarczÈ wbdanym kraju, co
np. poprzez spadek wartoĂci obligacji rzÈdowych moĝe przekïadaÊ siÚ na pogorszenie kondycji banków i warunkowaÊ odpïyw depozytów. Samo utworzenie ib efektywne funkcjonowanie SDGS mogïoby wiÚc czÚĂciowo ograniczyÊ jednÈ z przyczyn
tego zjawiska.
24
25

26

Por. M. Iwanicz-Drozdowska, Bezpieczeñstwo rynku…, op. cit., s. 200–201.
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 listopada 2012 r. zawierajÈca zalecenia dla
Komisji dotyczÈce sprawozdania przewodniczÈcych Rady Europejskiej, Komisji Europejskiej,
Europejskiego Banku Centralnego i Eurogrupy pt. „W kierunku faktycznej unii gospodarczej
ibwalutowej”.
H. Van Rompuy, Towards a Genuine Economic and Monetary Union, 5 December 2012, s. 6 i 8.
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3. MODELE PANEUROPEJSKIEGO SYSTEMU GWARANTOWANIA
DEPOZYTÓW
W literaturze moĝna znaleěÊ kilka modeli organizacji paneuropejskiego systemu
gwarantowania depozytów. K. SzelÈg27 proponuje podejĂcie ewolucyjne, tj.: 1) peïna
harmonizacja zasad finansowania funduszy w krajach UE, 2) istotny wzrost wspóïpracy transgranicznej miÚdzy krajowymi DGS, 3) ustanowienie SDGS dla wszystkich krajów UE. Z kolei J. Pisani-Ferry (i in.)28 przedstawiajÈ trzy alternatywne
opcje. Pierwsza przewiduje czÚĂciowe wsparcie krajowych DGS przez paneuropejski
fundusz i wïadzÚ krajowÈ w przypadku wyczerpania funduszy. W drugiej, paneuropejski fundusz byïby finansowany ze skïadek rzÈdów krajowych i w peïni wspieraï
krajowy DGS w przypadku wyczerpania jego funduszy. Trzecia opcja przewiduje
peïnÈ centralizacjÚ funkcji gwarantowania na poziomie europejskim w jednej instytucji. Równieĝ R. Ayadi i R.M. Lastra29 rekomendujÈ wybór jednej z trzech
opcji: stworzenie paneuropejskiego DGS wspóïistniejÈcego z krajowymi DGS, peïne zastÈpienie przez niego krajowych DGS lub sieÊ powiÈzanych krajowych DGS.
E.b Srejber30 jako jedno z rozwiÈzañ transgranicznego kryzysu w UE uznaje za
zasadne stworzenie funduszu gwarantowania depozytów dla najwiÚkszych banków
transgranicznych, na model FDIC. Byïby on lepiej zdywersyfikowany niĝ fundusze narodowe, co umoĝliwiïoby mu pobieranie niĝszych opïat lub utrzymywanie
wiÚkszego i lepiej dostosowanego do ryzyka marginesu bezpieczeñstwa. Dla jego
skutecznoĂci waĝna byïaby moĝliwoĂÊ zaciÈgniÚcia poĝyczki na rynku kapitaïowym, przy gwarancji wsparcia krajów UE. Podobnie jak E. Srejber, lecz uwzglÚdniajÈc otoczenie tworzÈcej siÚ unii bankowej, J. KoleĂnik31 uwaĝa, ĝe najlepszym
rozwiÈzaniem byïoby przyjÚcie modelu krajowo-unijnego, w którym jedynie depozyty zgromadzone w bankach najwaĝniejszych systemowo z punktu widzenia caïej
wspólnoty byïyby objÚte systemem gwarantowania depozytów szczebla unijnego,
ab depozyty zgromadzone w pozostaïych bankach podlegaïyby w dalszym ciÈgu
ochronie systemów krajowych. Jednak wydaje siÚ, ĝe dla spójnoĂci unii bankowej i zachowania równych zasad konkurencji wewnÈtrz unii bankowej, pod SDGS
powinny podlegaÊ nie tylko banki systemowo istotne, nadzorowane bezpoĂrednio
27
28
29
30

31
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Por. K. SzelÈg, Recent Reforms…, op. cit., s. 84.
Por. J. Pisani-Ferry (i in.), What kind of European banking union?, Issue 2012/12, Bruegel 2012,
s. 13–14.
Por. R. Ayadi, R.M. Lastra, Proposals for reforming…, op. cit., s. 220.
Por. E. Srejber, Czy jesteĂmy gotowi poradziÊ sobie z kryzysem bankowoĂci transgranicznej wbEuropie?, [w:] L. Pawïowicz (red.), Polska wobec integracji rynku finansowego w Unii Europejskiej,
„Transformacja Gospodarki” Nr 112, Instytut Badañ nad GospodarkÈ RynkowÈ, Gdañsk 2006,
s.b21–22.
J. KoleĂnik, PoĝÈdany ksztaït europejskiego, zintegrowanego systemu restrukturyzacji i uporzÈdkowanej likwidacji banków oraz gwarantowania depozytów, [w:] M. Zaleska (red.), Unia
bankowa, Difin, Warszawa 2013, s. 93–94.
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przez EBC, ale wszystkie banki z krajów naleĝÈcych do unii bankowej. Powoïanie
SDGS tylko dla duĝych (transgranicznych/SIFI) banków stwarza zagroĝenie – paradoksalnie – utwierdzania ich w szczególnej pozycji TBTF, w przeciwieñstwie do
„mniejszych” banków podlegajÈcych „tylko” pod krajowy DGS, w ocenie inwestorów potencjalnie mniej znaczÈcy niĝ SDGS. W ujÚciu globalnym ciekawe podejĂcie
proponuje J. Szambelañczyk32, okreĂlajÈc moĝliwe fazy integracji i centralizacji
systemów gwarantowania depozytów. Pierwsza to integracja systemów w ramach
zintegrowanych rynków narodowych, druga to integracja DGS na rynkach bliskich
terytorialnie lub powiÈzanych znacznymi przepïywami finansowymi, a trzecia to
integracja w skali ponadregionalnej. Ostateczna, choÊ maïo prawdopodobna faza,
przewiduje powoïanie gwaranta globalnego.
Przedstawione pomysïy stanowiÈ inspiracjÚ co do ksztaïtu SDGS, lecz w literaturze moĝna zaobserwowaÊ brak konsensusu co do ksztaïtu paneuropejskiego DGS
oraz konkretnej, bardziej kompleksowej propozycji SDGS, osadzonej w otoczeniu
instytucjonalnym UE (np. wraz z analizÈ porównawczÈ róĝnych wariantów).
Zdaniem autora, budowa trzeciego filaru unii bankowej moĝe przebiegaÊ kolejno wedïug trzech etapów (por. rysunek 1):
1) czÚĂciowe zharmonizowanie krajowych DGS (w tym ostateczne przyjÚcie
Dyrektywy ws. DGS i BRRD) i wzrost powiÈzañ miÚdzy nimi33;
2) wspóïistnienie sieci krajowych DGS i SDGS (do czasu uzbierania przez
niego wystarczajÈcych zasobów);
3) peïna integracja krajowych DGS i przeksztaïcenie ich w „oddziaïy”
paneuropejskiego SDGS.
Krajowe DGS (z krajów uczestniczÈcych w unii bankowej) stanowiïyby „pierwszÈ
liniÚ obrony” przed kryzysem na skalÚ krajowego systemu finansowego, abwbprzypadku wyczerpania Ărodków i kryzysu systemowego otrzymywaïyby wsparcie od
SDGS. Takie rozwiÈzanie potencjalnie mogïoby ograniczyÊ efekt zaraĝania miÚdzy
krajami UE. Wspóïpraca krajowych DGS mogïaby stopniowo rosnÈÊ m.in. równieĝ
w zakresie ich kompetencji pomocowych. Zasoby krajowego DGS nie wystarczÈ
do wypïaty Ărodków gwarantowanych w przypadku upadïoĂci SIFI ibtransgranicznej grupy bankowej lub jej istotniej czÚĂci, a samo zharmonizowanie zasad ich
dziaïania wydaje siÚ niewystarczajÈce aby zapobiec efektowi zaraĝania ibzjawisku
„ucieczki depozytów”. NiezbÚdne jest umoĝliwienie swobodnego transferu Ărodków
miÚdzy funduszami krajowymi, aby Ărodki mogïy byÊ wykorzystane tam, gdzie

32

33

Por. J. Szambelañczyk, PrzyszïoĂÊ polskiego systemu gwarantowania depozytów w warunkach
integracji i globalizacji, [w:] W. Baka (red.), Systemy gwarantowania depozytów w Polsce i na
Ăwiecie. DziesiÚÊ lat Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, PWE, Warszawa 2005, s. 468.
Przykïadowo poprzez wzajemnÈ wymianÚ informacji, poĝyczanie zasobów krajowych funduszy
w coraz wiÚkszej skali, ĂciĂlejszÈ integracjÚ „regionalnÈ” DGS w krajach goszczÈcych.
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system bankowy jest najbardziej zagroĝony. Z kolei transfer Ărodków zbkrajowego
DGS moĝe osïabiaÊ zaufanie do systemu bankowego w tym kraju.
Rysunek 1. Etapy budowy paneuropejskiego systemu gwarantowania
depozytów
DGS
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½ródïo: opracowanie wïasne.
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Utworzenie SDGS jest niezbÚdne, gdyĝ przy duĝej swobodzie we wzajemnym
poĝyczaniu Ărodków przez krajowe DGS i wystÚpowaniu tego zjawiska na duĝÈ
skalÚ, w przypadku kryzysu systemowego mogïoby to – paradoksalnie – sprzyjaÊ
efektowi zaraĝania. Taka sytuacja mogïaby zaistnieÊ, gdy poĝyczajÈce DGS w póěniejszej fazie kryzysu same potrzebowaïyby Ărodków, a inne DGS nie byïyby skïonne poĝyczaÊ. W skali caïego systemu fragmentarycznych i bilateralnych poĝyczek
mogïoby to nie byÊ rozwiÈzaniem optymalnym.
Gdyby do wypïaty Ărodków gwarantowanych nie wystarczaïy zasoby krajowego
DGS, mógïby on skorzystaÊ z zasobów SGDS, który byïby finansowany czÚĂciowo
zb banków, jak i z czÚĂci zasobów krajowych DGS. Umoĝliwienie przekazywania
czÚĂci Ărodków z krajowego DGS do SDGS byïoby lepszym rozwiÈzaniem niĝ dobrowolne poĝyczki miÚdzy krajowymi DGS z dwóch powodów. Po pierwsze, nie tworzyïoby siÚ nierównych warunków konkurencji i podstaw do arbitraĝu regulacyjnego
pomiÚdzy krajami, w których DGS byïyby skïonne sobie poĝyczaÊ, a w których nie.
Ponadto defekt koordynacji i „naturalna” skïonnoĂÊ krajowego DGS do niepoĝyczania Ărodków i brak zaufania (w obawie, ĝe sam bÚdzie ich w okresie kryzysu
potrzebowaï) mogÈ czyniÊ to rozwiÈzanie nieefektywnym. Po drugie, poĝyczanie
Ărodków przez wszystkie krajowe DGS tylko jednemu podmiotowi – SDGS, który
ponadto moĝe sïuĝyÊ im wsparciem w przypadku wyczerpania krajowych Ărodków,
moĝe w wiÚkszym stopniu skïaniaÊ je do budowy SDGS. Poĝyczone SDGS Ărodki
mogïyby stanowiÊ zalÈĝek jego funduszu.
Alternatywnym rozwiÈzaniem dla zintegrowanego systemu gwarantowania depozytów na szczeblu UE mogïaby byÊ koncepcja regwaranta prezentowana przez
J. KoleĂnika34. Zgodnie z niÈ w przypadku wyczerpania funduszy przez krajowy
DGS, wsparcia udzielaïby SDGS, stanowiÈc swoisty system gwarantowania depozytów dla krajowego DGS. Ponadnarodowe ujednolicenie zasad funkcjonowania
ibfinansowania DGS umoĝliwiïoby powoïanie transgranicznego systemu i koncepcja
instytucji regwarancyjnej mogïaby byÊ rozpatrywana jako rozwiÈzanie przejĂciowe
– w przypadku powyĝszego modelu autorskiego – w drugiej fazie budowy SDGS.
Utworzeniu SDGS powinno towarzyszyÊ jednoczesne przekazywanie zarówno
uprawnieñ, jak i odpowiedzialnoĂci krajowych DGS. Proces ten powinien intensyfikowaÊ siÚ w miarÚ osiÈgania kolejnych etapów budowy SDGS. Moĝna zaïoĝyÊ, ĝe
bÚdzie to proces dïugoletni, nie tylko w zwiÈzku z potrzebÈ wczeĂniejszego ustanowienia efektywnie dziaïajÈcych pozostaïych filarów unii bankowej, ale i uzbierania
przez SDGS odpowiedniej wielkoĂci zasobów. Dla skutecznego dziaïania caïej unii
34

Por. J. KoleĂnik, Bezpieczeñstwo systemu bankowego. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2011,
s. 239–240. PodobnÈ koncepcjÚ przedstawia D. Gros, tj. utworzenie Europejskiego Funduszu
Regwarancyjnego, który zbieraïby skïadki od krajowych DGS i wypïacaï Ărodki gwarantowane w przypadku kiedy straty krajowego DGS przekraczaïyby okreĂlony poziom. Por. D. Gros,
Principles of a Two-Tier European Deposit (Re-)Insurance System, CEPS Policy Brief No. 287,
17 April 2013.
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bankowej zasadne jest, aby okres, w którym uprawnienia sÈ centralizowane na
szczeblu europejskim, a koszty ponoszone na poziomie narodowym, byï jak najkrótszy. Utworzenie SDGS, oprócz SSM i SRM, pozwoliïoby w wiÚkszym stopniu
przeïamaÊ trylemat stabilnoĂci finansowej autorstwa D. Schoenmakera35, nie jest
bowiem moĝliwe osiÈgniÚcie jednoczeĂnie wiÚcej niĝ dwóch z trzech elementów: stabilny system finansowy, zintegrowany system finansowy, odpowiedzialnoĂÊ wïadz
krajowych za stabilnoĂÊ finansowÈ. Gdy funkcje zarówno nadzorcze, resolution, jak
i gwarancji depozytów zostanÈ przeniesione na szczebel europejski, to teoretycznie,
przy rozwoju transgranicznej dziaïalnoĂci instytucji finansowych w UE, powinno
to siÚ wb lepszym stopniu przekïadaÊ na stabilnoĂÊ finansowÈ w UE, niĝ obecne
rozwiÈzania na poziomie krajowym. PrzyjÚcie paneuropejskiego rozwiÈzania moĝe
równieĝ przynieĂÊ korzyĂÊ w postaci, z natury rzeczy, rozwiÈzania problemu36 obejmowania krajowym DGS oddziaïów banków zagranicznych, funkcjonujÈcych na
rynku krajowym.
Przed wprowadzeniem SDGS (czy nawet znaczÈcej harmonizacji krajowych
DGS) waĝne jest dokonanie przeglÈdu jakoĂci aktywów w bilansach banków europejskich oraz zidentyfikowanie potencjalnych strat oraz zapotrzebowania na kapitaï (ma to nastÈpiÊ od przeïomu 2013/2014 r.). Jak podkreĂlajÈ C.M. Buch ibB.bWeigert37, w przeciwnym wypadku wprowadzenie SDGS oznaczaïoby wprowadzenie
systemu zabezpieczajÈcego przed ryzykiem, gdzie zdarzenie ubezpieczeniowe juĝ
wystÈpiïo, co znaczÈco zwiÚkszyïoby pokusÚ naduĝycia wĂród banków.
Ponadto, skoro limit gwarancji jest ustalony w euro (100 tys.), to dla krajów
UE spoza strefy euro, szczególnie z E¥iW, w okresie kryzysu istnieje ryzyko znacznej deprecjacji waluty krajowej, co drastycznie zwiÚkszaïoby obciÈĝenie krajowych
DGS w sytuacji potrzeby wypïaty depozytów w kryzysie systemowym. Ponadto
powodowaïoby to szybkie uszczuplenie zasobów funduszu i koniecznoĂÊ jego uzupeïnienia, co miaïoby negatywne skutki zarówno dla banków (efekt procykliczny),
jak i rzÈdów (wzmocnienie wspomnianej „pÚtli kryzysowej”). Do zalet harmonizacji
moĝna teĝ zaliczyÊ zrównanie warunków dziaïania banków wbposzczególnych krajach UE, co sprzyja konkurencyjnoĂci i rozwojowi rynku wewnÚtrznego.
PoïÈczony system krajowych DGS nie jest wiÚc rozwiÈzaniem optymalnym, abco
najmniej potencjalnie nieskutecznym, aby przyczyniaÊ siÚ do realizacji celów postawionych przed uniÈ bankowÈ.
35

36
37
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Wraz z postÚpujÈcÈ integracjÈ rynku finansowego i rozwojem dziaïalnoĂci transgranicznej, krajowa polityka na rzecz stabilnoĂci finansowej staje siÚ coraz mniej efektywna. Por. D. Schoenmaker, The Financial Trilemma, „Duisenberg School of Finance – Tinbergen Institute Discussion Papers”, No. TI 11-019 / DSF, Amsterdam 2011, s. 7.
WiÚcej J. KoleĂnik, Bezpieczeñstwo systemu…, op. cit., s. 229–232.
Por. C.M. Buch, B. Weigert, Legacy problems in transition to a banking union, [w:] T. Beck
(red.), Banking Union for Europe. Risks and Challenges, Centre for Economic Policy Research,
London 2012, s. 26.
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PODSUMOWANIE
Jak wynika z powyĝszej analizy, proces tworzenia SDGS bÚdzie zapewne dïugotrwaïy, a jego ksztaït zaleĝny od aktualnych uwarunkowañ regulacyjno-instytucjonalnych sieci bezpieczeñstwa finansowego w UE.
OdpowiadajÈc na pytanie badawcze, moĝna stwierdziÊ, ĝe doĂwiadczenia zbfunkcjonowania systemów gwarantowania depozytów w UE w okresie globalnego kryzysu finansowego wskazujÈ, iĝ potencjalnie lepszym rozwiÈzaniem jest utworzenie
paneuropejskiego systemu. Optymalnie skonstruowany SDGS ma potencjaï do
rozwiÈzania wielu problemów wynikajÈcych z obecnej, w niewielkim stopniu zharmonizowanej sieci krajowych DGS. Syntetyczne podsumowanie przeprowadzonej
tu analizy przedstawia tabela 1.
Tabela 1. SieÊ krajowych DGS a SDGS – porównanie
Potencjalnie korzyĂci z danego rozwiÈzania

SieÊ krajowych
SDGS
DGS
(stan
(stan obecny) optymalny)

RozwiÈzanie problemu relacji home-host
i uwzglÚdnienie transgranicznych efektów upadïoĂci
banku

–

+

Ujednolicenie zasad konkurencji miÚdzy bankami
(ograniczenie arbitraĝu regulacyjnego)

–

+

Brak ryzyka nieskoordynowanego podnoszenia
poziomu gwarancji przez pañstwa UE

–

+

UwzglÚdnienie ryzyka w kalkulacji skïadki

–/+

+

Pobór skïadki ex ante

–/+

+

DostÚpnoĂÊ wiarygodnego wsparcia kapitaïowego
DGS w przypadku kryzysu

–/+

+ (ESM)

ZdolnoĂÊ do wypïaty Ărodków w przypadku
upadïoĂci transgranicznej grupy bankowej/kryzysu
systemowego

–

+

Jednoczesne przeniesienie uprawnieñ sieci
bezpieczeñstwa finansowego i odpowiedzialnoĂci za
stabilnoĂÊ finansowÈ na szczebel UE w unii bankowej

–

+

Wspóïpraca i integracja systemów gwarantowania
depozytów w UE (brak fragmentaryzacji)

–

+

Niskie koszty operacyjne i administracyjne

–

–/+

Legenda: –/+ oznaczajÈ odpowiednio: brak wskazanej korzyĂci lub jej wystÈpienie.
½ródïo: opracowanie wïasne.
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Moĝna wskazaÊ wiele potencjalnych korzyĂci z utworzenia SDGS. Gïówna przewaga rozwiÈzania w postaci SDGS nad krajowym DGS (czy sieciÈ krajowych DGS)
to potencjalnie moĝliwoĂÊ wypïaty depozytów w przypadku kryzysu systemowego
na skalÚ UE oraz upadïoĂci transgranicznie dziaïajÈcego banku/grupy (m.in. uïatwianie procesu wspóïpracy miÚdzy stronami upadïoĂci) i ograniczenie zagroĝenia
zjawiskiem „ucieczki depozytów” miÚdzy krajami UE, z czym nie jest w stanie poradziÊ sobie kaĝdy krajowy DGS z osobna (m.in. ze wzglÚdu na defekt koordynacji,
brak wystarczajÈcych Ărodków w stosunku do koncentracji i rozmiarów krajowego
systemu bankowego oraz przesïanek do wspóïpracy).
RozwiÈzanie ww. problemów moĝliwe jest jednak dopiero gdy paneuropejski
fundusz bÚdzie dysponowaï odpowiedniej wielkoĂci zasobami, co jednak ze wzglÚdu na znaczÈce niedokapitalizowanie krajowych funduszy DGS bÚdzie nie tylko
trudnym, ale i dïugotrwaïym procesem. SDGS powinien docelowo dysponowaÊ
funduszem o wiÚkszej zasobnoĂci niĝ krajowe DGS, a przez to (bardziej niĝ krajowy DGS) minimalizowaÊ koniecznoĂÊ siÚgniÚcia do Ărodków podatników. SDGS
mógïby wiÚc potencjalnie rozwiÈzywaÊ wspomniany na poczÈtku problem relacji
home-host oraz (po osiÈgniÚciu swojego docelowego poziomu zasobów w dïuĝszym
okresie) byÊ w stanie wypïaciÊ Ărodki w przypadku upadïoĂci SIFI. Zapewnione
byïyby równe warunki konkurencji dla wszystkich banków uczestniczÈcych w unii
bankowej oraz niwelowaïoby to problem arbitraĝu regulacyjnego banków wynikajÈcy z fragmentaryzacji krajowych DGS oraz ïagodziïo zagroĝenie efektem zaraĝania.
SDGS wraz zbkrajowymi DGS bÚdzie tworzyï wspólny, spójny system, zbudowany
na jednolitych zasadach, co bÚdzie wspieraïo zaufanie do systemów bankowych
krajów naleĝÈcych do unii bankowej (zmniejszanie ryzyka paniki bankowej na
skalÚ europejskÈ). W dïuĝszym okresie bÚdzie teĝ pozytywnie oddziaïywaÊ na ich
integracjÚ, rozwój jednolitego rynku oraz droĝnoĂÊ kanaïu transmisji impulsów
jednolitej polityki pieniÚĝnej EBC. Z perspektywy deponentów nie tylko byïaby
wzmocniona ochrona ich depozytów, ale nie byïoby juĝ problemu gwarantowania
depozytów przez róĝne instytucje, zaleĝnie, czy byïby to odziaï czy spóïka-córka.
Ponadto, krajowy DGS (jako zintegrowana „odnoga” SDGS) sïuĝyïby jako jeden
punkt kontaktowy do caïego systemu (uïatwienie równieĝ dla nadzorców). SDGS
po potencjalnym poïÈczeniu z SRM zapewniaïby teĝ jednolite zasady postÚpowania
z upadajÈcym bankiem, niezaleĝnie od kraju unii bankowej, w której prowadziïby
dziaïalnoĂÊ. Odpowiednio skonstruowany SDGS bÚdzie w stanie równieĝ speïniaÊ
podstawowe przesïanki tworzenia DGS, tj. przyczyniaÊ siÚ do stabilnoĂci finansowej w unii bankowej i zapewniaÊ ochronÚ deponentom.
W czÚĂci II, uwzglÚdniajÈc powyĝsze wnioski z kryzysu, przedstawiona zostanie
autorska propozycjÚ ksztaïtu optymalnego SDGS na tle typowych cech DGS oraz
rola SDGS jako trzeciego filaru unii bankowej.
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Abstract
In the paper the author analyzes the functioning of deposit guarantee schemes in
EU countries during the financial crisis. It turns out that the hitherto fragmented
net of unharmonized national DGSs has many flaws and has resulted in suboptimal,
uncoordinated cooperation during the crisis. Such a solution fails to contribute to
financial stability on the EU-level. One solution includes creating a pan-European
DGS, as a third pillar of the banking union. A single DGS has potentially numerous
advantages over a net of national DGSs. However, its construction has to be gradual
and the base on increased harmonization of national DGSs.
Keywords: banking union, deposit guarantee scheme, financial crisis
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