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WST}P
Zabezpieczenie depozytów w pañstwach czïonkowskich Unii Europejskiej budzi najwiÚksze zainteresowanie podczas zawirowañ na rynku finansowym, kiedy
najbardziej podkreĂlana jest jego rola stabilizujÈca. W ostatnim czasie nastÈpiïy
istotne zmiany w systemach gwarantowania depozytów majÈce swe odbicie gïównie
w bezprecedensowym podniesieniu wysokoĂci gwarancji. Niektóre z reform przeprowadzone byïy w bardzo szybkim tempie, inne sÈ nadal przedmiotem licznych
prac ukierunkowanych na zwiÚkszenie stabilnoĂci finansowej i bezpieczeñstwa deponentów. Nie zawsze skoordynowane ze sobÈ dziaïania, przy duĝym zróĝnicowaniu krajowych systemów gwarancyjnych i rynków finansowych, powodujÈ znaczne
dysproporcje i nie zawsze sprzyjajÈ zapewnieniu takiego samego poziomu ochrony.
Utrwalony juĝ nieco pokryzysowy ksztaït poziomów gwarancji oraz sposobów finansowania instytucji gwarancyjnych jest obecnie tematem wielu rozwaĝañ ibdyskusji, a takĝe prac legislacyjnych na forum Unii Europejskiej. Niniejszy artykuï
jest próbÈ uchwycenia faktycznego poziomu zabezpieczenia deponentów wbĂwietle
podwyĝszonych poziomów gwarancji, przy jednoczesnym uwzglÚdnieniu obecnych
moĝliwoĂci finansowych systemów gwarancyjnych w Unii Europejskiej.
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Problemy i poglÈdy

1. PRZEKSZTACENIA INFRASTRUKTURY GWARANCJI
DEPOZYTÓW
Istotnie odmienne uwarunkowania instytucjonalne, doĂwiadczenia i tendencje
rozwojowe sieci bezpieczeñstwa finansowego oraz róĝny poziom dynamiki rozwoju
rynków finansowych zaowocowaïy znacznym zróĝnicowaniem systemów gwarantowania depozytów w poszczególnych pañstwach czïonkowskich Unii Europejskiej.
OceniÊ moĝna, ĝe praktyka funkcjonowania ochrony depozytów jest maïo przejrzysta, charakteryzujÈca siÚ duĝym poziomem komplikacji oraz nadmiernym dostosowaniem do lokalnych uwarunkowañ sektora finansowego danego kraju1.
Wraz z rosnÈcÈ integracjÈ rynku finansowego Unii Europejskiej podejmowano
róĝnorodne dziaïania zmierzajÈce do zapewnienia choÊby minimalnego poziomu
ochrony deponentów instytucji kredytowych, jednakowego we wszystkich pañstwach czïonkowskich. Pomimo dynamicznego rozwoju instytucji gwarantujÈcych
depozyty, na kontynencie europejskim brakowaïo regulacji w tym zakresie. Stan
ten ulegï zmianie dopiero w 1986 r., po wstÚpnym zakoñczeniu badañ, ukierunkowanych na sformalizowanie ram ochrony deponentów2. Pomimo znacznych rozbieĝnoĂci poglÈdów, pierwsze prace zakoñczyïy siÚ publikacjÈ rekomendacji Komisji
Europejskiej 87/63/EEC z 22 grudnia 1986 r. w sprawie wprowadzania systemów
gwarantowania depozytów. Opracowany dokument byï kamieniem milowym dalszych regulacji systemów gwarantowania depozytów w Unii Europejskiej. Wspomniana rekomendacja Komisji miaïa zaledwie nienormatywne znaczenie doradcze,
ale jasno wyraĝaïa poparcie dla istnienia systemów gwarancyjnych3. Najwaĝniejszym zapisem byïo jednoznaczne zalecenie obowiÈzku stworzenia systemów gwarantowania depozytów w pañstwach, które do tej pory nie utworzyïy takich systemów4.
Wraz z upïywem czasu okazaïo siÚ, ĝe rekomendacja Komisji nie przyniosïa
spodziewanych efektów, a takĝe ujawniïy siÚ kolejne potrzeby reform w tym obszarze5. Podobnie teĝ tworzenie jednolitego rynku UE spowodowaïo koniecznoĂÊ
1

2

3
4

5

H. Polijaniuk, T. Obal, Omówienie i porównanie systemów gwarantowania depozytów w krajach
Unii Europejskiej oraz w krajach kandydackich, „Bezpieczny Bank”, Nr 3 (14/15), Warszawa
2001, s. 149–188.
T. Obal, Podstawowe cechy systemów gwarantowania depozytów i dziaïalnoĂci pomocowej
wbpañstwach Unii Europejskiej – wnioski dla Polski, „Bezpieczny Bank”, Nr 1 (22), Warszawa
2004, s. 53–56.
Ibidem.
W 1986 r. w ówczesnej EWG, liczÈcej 12 krajów, instytucje gwarantujÈce depozyty funkcjonowaïy zaledwie w poïowie z nich. Pañstwom EWG w których nie byïo takich instytucji wyznaczono
terminy utworzenia systemów do 1990 r.
Pod koniec lat 80. koniecznoĂÊ istnienia systemów gwarantowania depozytów przedstawiana
byïa gïównie z punktu widzenia ochrony konsumenta – klienta bankowego, a dopiero w póěniejszych koncepcjach dostrzeĝono równie waĝnÈ perspektywÚ zapewniania stabilnoĂci finansowej
sektora poprzez narzÚdzie, jakim sÈ instytucje gwarancyjne.
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zharmonizowania co najmniej minimalnego poziomu gwarancji, dla zachowania
warunków równej konkurencji pomiÚdzy pañstwami czïonkowskimi i podmiotami
prowadzÈcymi w nich dziaïalnoĂÊ polegajÈcÈ na przyjmowaniu depozytów gwarantowanych. Zwróciï na to uwagÚ takĝe Trybunaï SprawiedliwoĂci Unii Europejskiej, który orzekï, ĝe róĝnice o charakterze fundamentalnym w funkcjonujÈcych
systemach gwarantowania depozytów w pañstwach Unii Europejskiej stanowiÈ
ograniczenie prawa swobodnego Ăwiadczenia usïug oraz przedsiÚbiorczoĂci. Trybunaï podkreĂliï, ĝe systemy gwarantowania depozytów oparte na tych samych
podstawach, bÚdÈ sprzyjaïy wzmocnieniu stabilnoĂci systemu bankowego oraz poprawiÈ ochronÚ klientów banków i uïatwiÈ dziaïalnoĂÊ instytucji kredytowych na
poziomie wspólnotowym6.
Od poczÈtku lat 90. XX w. rozpoczÚto intensyfikacjÚ prac nad systemami gwarancyjnymi w Unii Europejskiej, majÈcÈ swoje zwieñczenie w 1992 r. Prace zakoñczono wydaniem pierwszej oficjalnej propozycji dyrektywy, a potem wypracowaniem
wspólnego stanowiska ministrów finansów pañstw czïonkowskich. Ostatecznie
uchwalono dyrektywÚ Parlamentu Europejskiego i Rady 94/19/WE z dnia 30 maja
1994 r. w sprawie systemów gwarantowania depozytów, której vacatio legis trwaïo
do poczÈtku lipca 1995 r.7 Dyrektywa byïa kilkakrotnie nowelizowana, równieĝ
wb przedmiocie podwyĝszania obowiÈzujÈcych minimalnych poziomów gwarancji
z 20 tys. do 50 tys. euro oraz przejĂciowo do 100 tys. euro, jednakĝe ten ostatni
poziom zostaï utrwalony8.
Ani dyrektywa, ani jej póěniejsze nowelizacje, nie rozstrzygnÚïy jednak ostatecznie pewnych zasadniczych kwestii, do których naleĝÈ np.:
Y tryb utworzenia, zmiany i likwidacji instytucji gwarancyjnej,
Y forma organizacyjna, prawna i funkcjonalna systemu gwarantowania depozytów,
Y sposób zarzÈdzania systemem,
Y czas i sposób gromadzenia Ărodków,
Y podmiotowy i przedmiotowy zakres gwarantowania,
Y maksymalny dopuszczalny limit gwarancji,
Y róĝnicowanie skïadek w zaleĝnoĂci od ryzyka dziaïalnoĂci instytucji kredytowej.
Pozostawienie znacznych dowolnoĂci w powyĝszych kwestiach zaowocowaïo
wyksztaïceniem istotnie róĝniÈcych siÚ od siebie systemów gwarantowania depozytów. Na przykïad brak wymogu funkcjonowania systemu jako odrÚbnej instytucji
6
7
8
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Sprawa C-233/94, Wyrok Trybunaïu z dnia 13 maja 1997 r., Republika Federalna Niemiec przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Unii Europejskiej, por. np. pkt 13, 16 i 41 wyroku.
Dziennik UrzÚdowy Wspólnot Europejskich, L 135/5, Dyrektywa Parlamentu Europejskiego
ibRady 94/19/WE z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów.
Dziennik UrzÚdowy Unii Europejskiej, L 68/3, Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/14/WE z dnia 11 marca 2009 r. zmieniajÈca dyrektywÚ 94/19/WE w sprawie systemów
gwarancji depozytów w odniesieniu do poziomu gwarancji oraz terminu wypïaty.
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podzieliï pañstwa czïonkowskie na te, w których funkcjonujÈ odrÚbne instytucje
ochrony depozytów (rozwiÈzanie stosowane w wiÚkszoĂci pañstw) oraz te, w których gwarantowanie depozytów to jedno z zadañ krajowego banku centralnego (np.
Cypr, Holandia, Irlandia czy Sïowenia) lub nawet zobowiÈzanie jednej z instytucji
nadzorczych (Malta9)10. InnÈ kwestiÈ jest zagadnienie róĝnicowania pobieranych
skïadek, ustalenie czasu wypïaty niedostÚpnych depozytów czy wyïÈczeñ spod gwarancji.
Wskazane kategorie zróĝnicowania sÈ tylko przykïadowym wyliczeniem, gdyĝ
niemal kaĝdy aspekt funkcjonowania charakteryzuje siÚ odmiennymi rozwiÈzaniami w poszczególnych pañstwach. Najwaĝniejszymi, z punktu widzenia niniejszego
opracowania, sÈ jednak wysokoĂci gwarancji (obecnie nominalnie zharmonizowane)
i kluczowy, z perspektywy ich skutecznoĂci, sposób finansowania systemu i jego zakumulowane zasoby finansowe (zupeïny brak harmonizacji). Dopiero jednoczesny
opis i analiza tych dwóch elementów pozwala na ocenÚ faktycznego zabezpieczenia
deponentów i wskazanie istotnego zróĝnicowania w faktycznym poziomie ochrony.

2. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMÓW GWARANTOWANIA
DEPOZYTÓW W UNII EUROPEJSKIEJ
ObowiÈzujÈce obecnie rozwiÈzania na szczeblu Unii Europejskiej sÈ skutkiem
harmonizacji wysokoĂci gwarancji w pañstwach czïonkowskich na jednakowym
poziomie 100 tys. euro, który zostaï wypracowany na skutek zaostrzajÈcego siÚ
kryzysu finansowego. Niniejszy rozdziaï opisuje modelowe podejĂcie do wyznaczania poziomu gwarancji, wypracowane w Ărodowisku gwarantów depozytów, oraz
przedstawia wprowadzone zmiany w pañstwach czïonkowskich Unii Europejskiej.
W promowanym na Ăwiecie podejĂciu modelowym wysokoĂÊ gwarancji danego
systemu gwarantowania depozytów powinna byÊ ustalona na takim poziomie, aby
z jednej strony zapewniaïa stabilnoĂÊ finansowÈ, z drugiej – dajÈc ochronÚ deponentom. Jednakĝe zakres ochrony powinien byÊ policzony tak, aby jednoczeĂnie
moĝliwe byïo utrzymywanie dyscypliny rynkowej11.
DoĂwiadczenia, zwïaszcza z okresu kryzysów finansowych, pokazujÈ istotne
trudnoĂci ze stosowaniem wywaĝonego podejĂcia w ustalaniu optymalnych poziomów gwarancji. WiÚkszoĂÊ deponentów, w sytuacji kiedy nie sÈ dostatecznie chro9
10

11

System maltañski funkcjonuje w ramach Malta Financial Services Authority, czyli nadzorcy
podmiotów rynku finansowego.
B. Zdanowicz, Podstawowe dylematy i kryteria wyboru formuïy systemu gwarantowania depozytów w Ăwietle teorii i doĂwiadczeñ miÚdzynarodowych, „Bezpieczny Bank”, Nr 1 (34), Warszawa
2007, s. 109.
IADI, Enhanced Guidance for Effective Deposit Insurance Systems: Deposit Insurance Coverage,
Guidance Paper, March 2013, s. 3.
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nieni, jest skïonna rozpoczÈÊ tzw. run na bank, nie zwaĝajÈc na to, w jakiej kondycji
finansowej jest dana instytucja kredytowa12. W konsekwencji, zbyt niski poziom
gwarancji moĝe powodowaÊ podatnoĂÊ systemu bankowego na niezamierzone i nagïe wywoïywanie paniki bankowej przebiegajÈce w róĝnej skali. Zatem istotne jest
takie ustalenie poziomu gwarancji, aby promowaï on „ostroĝne funkcjonowanie”
sektora bankowego, sprzyjaï jego stabilnoĂci finansowej i zapobiegaï powstawaniu
zjawiska runu na bank13.
JednÈ z naczelnych zasad okreĂlania wïaĂciwego poziomu gwarancji jest okresowy przeglÈd wysokoĂci gwarancji. Przy czym to do instytucji gwarantujÈcej depozyty powinien naleĝeÊ obowiÈzek okresowego podnoszenia poziomu gwarancji
chociaĝby o stopÚ inflacji, zmiany w dochodach spoïeczeñstwa, przy jednoczesnym
uwzglÚdnianiu takich czynników, jak zmiana struktury sektora bankowego czy
rozwój produktów finansowych. Taka wïaĂnie rewizja, przeprowadzona w trybie
ad hoc, nastÈpiïa przy ostatnim kryzysie finansowym, w obliczu którego pañstwa
czïonkowskie Unii Europejskiej zdecydowaïy siÚ poczÈtkowo podnieĂÊ wysokoĂci
gwarancji do 50 tys. euro, a nastÚpnie do obowiÈzujÈcego obecnie poziomu 100btys.
euro14.
Pierwsza czÚĂciowa harmonizacja poziomów gwarantowania odbyïa siÚ na
skutek wskazania dolnej granicy gwarancji w dyrektywie 94/19/WE. OkreĂlono,
ĝe: Wb przypadku, gdyby depozyty byïy niedostÚpne, systemy gwarancji depozytów
przewidujÈ, by caïoĂÊ depozytów tego samego deponenta byïa pokryta do wysokoĂci
sumy 20 tys. euro. Niektórzy badacze wskazujÈ tu pewnÈ nieĂcisïoĂÊ15. Nie zostaïo
bowiem precyzyjnie uĂciĂlone, czy podana w dyrektywie kwota powinna byÊ w caïoĂci gwarantowana czy tylko pokryta16, tzn., czy moĝliwe jest odjÚcie od niej pewnej
kwoty wynikajÈcej z koasekuracji17.
W zwiÈzku z powyĝszym wystÈpiï brak jednoznacznoĂci, czy kwota 20 tys. euro
odnosiïa siÚ tylko do limitu gwarancyjnego, czy teĝ moĝe ogólnie do wysokoĂci Ărod12

13
14
15
16
17
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Sytuacji, w której bank moĝe utraciÊ pïynnoĂÊ i staÊ siÚ niewypïacalny, z powodu bardzo duĝej
liczby deponentów chcÈcych wycofaÊ swoje oszczÚdnoĂci w tym samym momencie. Kiedy jeden
klient natrafi na problemy zwiÈzane z wypïatÈ pieniÚdzy, to pozostali mogÈ równieĝ zaĝÈdaÊ
wypïaty swoich depozytów, powodujÈc problemy z pïynnoĂciÈ finansowÈ banku.
IADI, Enhanced…, op. cit., s. 3.
Dodatkowo niektóre z pañstw stosowaïy takĝe przejĂciowo gwarancje peïne (bez ograniczeñ).
Np. A. Pawlikowski, Polski system gwarantowania depozytów na tle rozwiÈzañ zastosowanych
w innych pañstwach UE, Materiaïy i Studia, Nr 193, NBP, Warszawa 2005.
Obszerniejsze wyjaĂnienia pojÚciowe znajdujÈ siÚ w pkt 2.1 niniejszego artykuïu.
Koasekuracja to inaczej wspóïodpowiedzialnoĂÊ finansowa deponenta za umieszczenie Ărodków
pieniÚĝnych w problemowym banku (wspóïudziaï deponenta w realizacji gwarancji). StosujÈc
koasekuracjÚ, zapewnia siÚ ponoszenie ryzyka zwiÈzanego z ochronÈ depozytu równieĝ przez
deponenta. Ustalona staïa kwota (lub ewentualnie dany procent depozytu) koasekuracji ma
zbjednej strony zmuszaÊ deponentów do podejmowania decyzji racjonalnych, a z drugiej zapobiegaÊ wybuchom tzw. runu na bank. Szerzej por. np.: B. Zdanowicz, Podstawowe dylematy…,
op.bcit., s. 63.
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ków otrzymywanych przez deponenta (limit gwarancyjny pomniejszony o koasekuracjÚ). TÚ pierwszÈ interpretacjÚ zastosowaïa przykïadowo Sïowacja, gdzie limit
gwarancyjny okreĂlono na poziomie 20 tys. euro oraz dodatkowo wprowadzono
10% koasekuracjÚ. W efekcie maksymalna potencjalna wysokoĂÊ odszkodowania
wypïacanego w tym kraju wynosiïa 18 tys. euro18. Moĝliwe byïo takĝe ustalenie
gwarancji w wysokoĂci 22,222 tys. euro, gdzie przy stosowaniu 10% koasekuracji,
deponent mógï liczyÊ na zwrot kwoty 20 tys. euro. W zwiÈzku z tym pañstwa korzystajÈc z odmiennego sposobu rozumienia tych przepisów, róĝnorako ustalaïy
poziom gwarantowania w swoich porzÈdkach prawnych19. Utrwalone staïe limity
w porzÈdkach prawnych poszczególnych pañstw dosyÊ znacznie odbiegaïy od siebie
kwotowo20.
Do jesieni 2008 r. w wiÚkszoĂci krajów Unii Europejskiej, z niewielkimi wyjÈtkami, obowiÈzywaïy wïaĂnie takie minimalne poziomy gwarancji, oscylujÈce wbokolicach 20 tys. euro. Jednak po pierwszych doĂwiadczeniach kryzysowych zdecydowano siÚ podnieĂÊ gwarancje, aby zwiÚkszyÊ zaufanie do sektora finansowego i nie
dopuĂciÊ do wystÈpienia paniki bankowej.
Pierwszym krajem unii wprowadzajÈcym powyĝsze zmiany byïa Irlandia, która
juĝ piÚÊ dni po upadku banku Lehman Brothers21 podwyĝszyïa gwarancje z 20btys.
euro do 100b tys. euro, znoszÈc jednoczeĂnie koasekuracjÚ i wprowadzajÈc peïne
gwarancje dla szeĂciu najwiÚkszych banków krajowych. Takie postÚpowanie Irlandii wywoïaïo niechÚÊ pozostaïych pañstw europejskich ze wzglÚdu na brak uprzednich konsultacji na szczeblu unijnym22. Wkrótce wzorem Irlandii podÈĝyïy kolejne
kraje: Dania, Islandia, Niemcy, Austria, Sïowenia i Sïowacja. Dziaïania regulacyjne
podjÚte przez tÚ grupÚ krajów, a takĝe rozwijajÈcy siÚ kryzys finansowy, wymusiïy
spotkania Eurogrupy23 oraz Ecofin24, majÈce na celu ustalenie zasad koordynacji
dalszych dziaïañ25.

18
19
20

21
22
23
24

25

A. Pawlikowski, Polski system…, op. cit., s. 16.
B. Zdanowicz, Podstawowe dylematy…, op. cit., s. 88.
E. Maïecka, B. Wïodarczyk, Systemy gwarantowania depozytów – konwergencja rozwiÈzañ stosowanych w krajach Unii Europejskiej, Prace i Materiaïy Wydziaïu ZarzÈdzania UG, kwiecieñ
2012 r., s. 526–528.
Bank ogïosiï swojÈ upadïoĂÊ 15.09.2008 r.
Obawiano siÚ m.in. arbitraĝu regulacyjnego, czyli odpïywu depozytów z banków pozostaïych
krajów europejskich do banków irlandzkich, ze wzglÚdu na objÚcie wyĝszymi gwarancjami.
Nieformalne zebranie ministrów wïaĂciwych do spraw gospodarczych i finansowych krajów
strefy euro.
Jest to rada do spraw gospodarczych i finansowych. W jej skïad wchodzÈ ministrowie wïaĂciwi
do spraw gospodarczych i ministrowie finansów pañstw Unii Europejskiej. Polem dziaïañ Ecofin
sÈ m.in. sprawy budĝetu, Unia Gospodarcza i Walutowa, przepïywy kapitaïu, finanse publiczne
oraz rynki finansowe.
A. Pawlikowski, Problemy, zakres i kryteria wyboru w ksztaïtowaniu systemu gwarantowania
depozytów na przykïadzie pañstw Unii Europejskiej, WNE UW, Warszawa 2009, s. 180–182.
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W paědzierniku 2008 r. Rada Unii Europejskiej zwróciïa siÚ do Komisji Europejskiej o przedstawienie wniosku prowadzÈcego do zwiÚkszenia konwergencji pomiÚdzy systemami gwarantowania depozytów, a juĝ w marcu 2009 r. przyjÚto DyrektywÚ 2009/14/WE nowelizujÈcÈ zapisy zawarte w Dyrektywie 94/19/WE. Jednakĝe,
podyktowany stanem wyĝszej koniecznoĂci, szybki przebieg prac nad zmianami
dyrektywy uniemoĝliwiï uwzglÚdnienie wszystkich problemowych kwestii wb nowelizowanym akcie. Odniesiono siÚ gïównie do zwiÚkszenia poziomu gwarancji
ibskrócenia czasu wypïaty Ărodków gwarantowanych26. Po nowelizacji dyrektywy
poziom gwarancji pozostaï nadal uregulowany w art. 7 ust. 1 Dyrektywy 94/19/ WE,
który stanowiï, ĝe: Pañstwa czïonkowskie zapewniajÈ, by poziom gwarancji w odniesieniu do sumy depozytów kaĝdego z deponentów wynosiï co najmniej 50 tys.
euro w przypadku niedostÚpnoĂci depozytów.
Tym samym nie tylko podniesiono minimalny poziom gwarancji, ale teĝ zmieniono podmiot odpowiedzialny za zapewnienie odpowiedniego poziomu gwarancji.
Pierwotnie byï to „system gwarancji depozytów”, jednak w obliczu ujawnionej podczas kryzysu sïaboĂci finansowej niektórych systemów, odpowiedzialnoĂÊ tÚ przeniesiono na „Pañstwo czïonkowskie”27.
W efekcie w znowelizowanej dyrektywie podwyĝszono od poïowy 2009 r. kwotÚ
wypïacanÈ z tytuïu gwarancji depozytów do minimalnego poziomu 50 tys. euro,
ab ponadto zobligowano pañstwa czïonkowskie do jej zwiÚkszenia do poziomu
100btys. euro do 31 grudnia 2010 r. Dodatkowo przyjÚto ogólne zasady podejmowanych dziaïañ o charakterze antykryzysowym, m.in. zasadÚ tymczasowoĂci (przejĂciowoĂci) rozwiÈzañ oraz szybkoĂci dziaïania28.
ObowiÈzywanie wyĝszych gwarancji weszïo w ĝycie w pierwszej kolejnoĂci
wbHolandii, na Malcie, w Estonii, Hiszpanii i na WÚgrzech, choÊ w tym ostatnim
kraju proces ten zakoñczyï siÚ jedynie na deklaracjach politycznych. DrogÈ tÈ podÈĝaïy takĝe stopniowo kolejne pañstwa. W efekcie tych zmian do koñca 2008 r.
zabezpieczenie depozytów przedstawiaïo siÚ nastÚpujÈco:
Y 8 pañstw stosowaïo gwarancje peïne (bez limitu), o charakterze czasowym;
Y 9 pañstw ustaliïo gwarancje do wysokoĂci 100btys. euro;
Y pozostaïych 10 pañstw wybraïo gwarancje na poziomie 50btys. euro lub zbliĝonym (por. tabela 1).
Podniesienie limitów gwarancji w koñcu 2008 r. nie byïo poprzedzone analizami o charakterze fundamentalnym, a miaïo stanowiÊ jedynie doraěne narzÚdzie
do walki z kryzysem, pomagajÈce utrzymaÊ zaufanie do sektora bankowego. Do-

26
27
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E. Maïecka, B. Wïodarczyk, Systemy gwarantowania…, op. cit., s. 526–528.
Jest to równieĝ pochodna ogïoszonego wyroku Trybunaïu EFTA w sprawie upadïoĂci islandzkich banków.
Por. np. Immediate responses to financial turmoil, Council Conclusions, Luxembourg, 7.10.2008,
13930/08 (Presse 284), s. 1–3.
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datkowo niektóre z krajów stosujÈce do tej pory koasekuracjÚ zdecydowaïy siÚ na
likwidacjÚ tego rozwiÈzania. Byïy to, obok Irlandii, Polska i Wlk. Brytania29. Tabelab1 przedstawia zmiany jakie zaszïy w limitach gwarancji depozytów w krajach
czïonkowskich Unii Europejskiej.
Tabela 1. Zmiany w limitach gwarancji depozytów w krajach Unii przed,
w trakcie i po kryzysie finansowym
Pañstwo
czïonkowskie

Przed kryzysem
stan na 09.2008

koasekuracja

Austria

20 000

tak (10%)

Belgia

20 000

Buïgaria

W trakcie
kryzysu
10–12.2008

Aktualnie
06.2013

peïne

100 000

nie

100 000

100 000

20 452

nie

50 000

100 000

Cypr

20 000

tak (10%)

100 000

100 000

Czechy

25 000

tak (10%)

50 000

100 000

Dania

40 229

nie

peïne

100 000

Estonia

20 000

tak (10%)

50 000

100 000

Finlandia

25 000

nie

50 000

100 000

Francja

70 000

nie

70 000

100 000

Grecja

20 000

nie

peïne

100 000

Hiszpania

20 000

nie

100 000

100 000

Holandia

38 000

tak (10%)

100 000

100 000

Irlandia

20 000

tak (10%)

peïne

100 000

Litwa

20 100

nie

100 000

100 000

Luksemburg

20 000

nie

100 000

100 000

otwa

20 000

nie

50 000

100 000

Malta

20 000

tak (10%)

100 000

100 000

Niemcy

20 000

tak (10%)

peïne

100 000

Polska

20 350

tak (10%)

50 000

100 000

29

A. Pawlikowski, Problemy…, op. cit., s. 180–183.
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stan na 09.2008

koasekuracja

W trakcie
kryzysu
10–12.2008

Portugalia

25 000

nie

100 000

100 000

Rumunia

20 000

nie

50 000

100 000

Sïowacja

20 000

tak (10%)

peïne

100 000

Sïowenia

22 000

nie

peïne

100 000

Szwecja

26 173

nie

46 000

100 000

WÚgry

22 829

tak (10%)

peïne

100 000

Wlk. Brytania

39 927

nie

52 500

100 000

103 291

tak (10%)

103 291

100 000

27 346

–

74 831

100 000

Pañstwo
czïonkowskie

Wïochy
¥rednia UE-27

Przed kryzysem

Aktualnie
06.2013

½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie danych ze stron internetowych instytucji gwarantujÈcych
depozyty oraz 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, Warsaw 2009, s. 60 i A. Pawlikowski, Problemy…, op. cit., s. 182.

Analiza wysokoĂci gwarancji z koñca 2008 r. wskazuje, ĝe systemy gwarantowania depozytów Unii Europejskiej przyjÚïy trzy podstawowe wysokoĂci poziomów
gwarantowania depozytów. Mimo ĝe w dyrektywie oraz na spotkaniach poĂwiÚconych koordynacji dziaïañ kryzysowych nie okreĂlono maksymalnych dopuszczalnych poziomów gwarancji, to w oĂmiu krajach czïonkowskich zastosowano czasowe
gwarancje peïne, czyli gwarancjÚ caïkowitego zwrotu powierzonych bankowi Ărodków30. W kolejnych dziewiÚciu pañstwach obowiÈzujÈce w 2008 r. limity gwarancji
odpowiadaïy równowartoĂci okoïo 100b tys. euro, a w kolejnych dziesiÚciu maksymalna wysokoĂÊ odszkodowania wyniosïa 50b tys. euro. W efekcie tych zmian
Ărednia arytmetyczna (niewaĝona) dla deponentów w pañstwach Unii Europejskiej
stosujÈcych maksymalne limity gwarancji wynosiïa w przybliĝeniu 75 tys. euro,
stanowiÈc aĝ trzykrotnoĂÊ poziomów z poczÈtku 2008 r. Warto równieĝ zaznaczyÊ,
ĝe niektóre nowe kraje czïonkowskie Unii Europejskiej miaïy przyspieszonÈ drogÚ dochodzenia do relatywnie wysokich poziomów gwarancji. Przykïadowo Litwa,

30
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Miaïo to miejsce w nastÚpujÈcych okresach: 10.2008–12.2010 (Austria, Sïowacja, Sïowenia),
10.2008–09.2010 (Dania), 10.2008–10.2010 (Irlandia), 10.2008–01.2011 (Niemcy), zaĂ rzÈdy
Grecji i WÚgier wyraziïy tylko wolÚ politycznÈ peïnego gwarantowania depozytów bez uchwalania wiÈĝÈcych aktów prawnych.
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Estonia czy otwa jeszcze w 2004 r. gwarantowaïy depozyty do wysokoĂci odpowiednio okoïo 6, 10 i 14btys. euro31.
Po okresie obowiÈzywania peïnych gwarancji w niektórych krajach czïonkowskich unormowano sytuacjÚ przywracajÈc dawne lub utrzymujÈc zwiÚkszone, lecz
ograniczone kwotowo, poziomy gwarancji. W 2013 r. we wszystkich krajach UE
obowiÈzujÈcÈ gwarancjÈ jest kwota w wysokoĂci 100btys. euro oraz zgodnie ze znowelizowanÈ dyrektywÈ nie stosuje siÚ juĝ koasekuracji32.
DokonujÈc porównañ miÚdzynarodowych dotyczÈcych gwarancji, nie powinno
siÚ skupiaÊ jedynie na gwarancjach w ujÚciu nominalnym, dlatego ĝe róĝna jest
siïa nabywcza pieniÈdza w róĝnych czÚĂciach wspólnoty. Niektórzy autorzy postulujÈ odnoszenie kwoty obowiÈzujÈcego limitu gwarancji do wartoĂci kategorii ekonomicznych charakteryzujÈcych danÈ gospodarkÚ lub do wysokoĂci przeciÚtnego
depozytu bankowego gospodarstwa domowego33. Dobrym wyjĂciem na potrzeby
oceny znaczenia wysokoĂci gwarancji jest próba urealnienia tego poziomu poprzez
odniesienie do produktu krajowego brutto przypadajÈcego na jednego mieszkañca
lub wysokoĂci przeciÚtnego depozytu bankowego gospodarstwa domowego wb poszczególnych krajach. Na rysunku 1 zaprezentowano relacjÚ maksymalnego poziomu wypïat systemów gwarantowania z koñca 2012 r. do wielkoĂci PKB per capita
w 2011 r. dla poszczególnych pañstw.
Rysunek 1. Relacja limitu wypïat do wielkoĂci PKB per capita w pañstwach
czïonkowskich UE w 2012br.
20,00
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16,00
14,00
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½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie danych o PKB MiÚdzynarodowego Funduszu Walutowego
za rok 2011, World Economic Outlook Database.

31
32
33

A. Pawlikowski, Problemy…, op. cit., s. 116.
Zgodnie z pkt. 14 preambuïy Dyrektywy 2009/14/UE.
A. Pawlikowski, Problemy…, op. cit., s. 116.
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Gwarancje oferowane w pañstwach Unii Europejskiej w 2013 r. w ujÚciu realnym moĝna oceniÊ jako stosunkowo wysokie. Po kryzysowych podwyĝszeniach
puïapów gwarancji, relacja limitu wypïat w odniesieniu do PKB w zdecydowanej
wiÚkszoĂci pañstw przekracza poziom 2,5, podczas gdy w 2008 r. byïa to rzadkoĂÊ.
¥rednia omawianego wskaěnika dla pañstw Unii dla 2008 r. wynosiïa zaledwie
1,8, ale na przestrzeni ostatnich lat wzrosïa do poziomu 5,73. Staïo siÚ tak przede
wszystkim dlatego, ĝe nominalny poziom gwarancji wzrastaï szybciej niĝ tempo
zwiÚkszania siÚ PKB per capita w krajach europejskich.
Pod wzglÚdem wysokoĂci oferowanych gwarancji, w ujÚciu realnym, wyróĝniÊ
moĝna kilka grup, choÊ najsilniej zarysowany jest podziaï pomiÚdzy nowymi pañstwami czïonkowskimi, charakteryzujÈcymi siÚ najwyĝszymi wspóïczynnikami,
abkrajami UE-15, które znalazïy siÚ na koñcu prezentowanego zestawienia.
PierwszÈ wyróĝniajÈcÈ siÚ grupÚ stanowiÈ dwa pañstwa o najkrótszym, nie liczÈc
obecnie Chorwacji, staĝu czïonkowskim w Unii Europejskiej (Buïgaria ibRumunia),
których wskaěniki naleĝÈ do najwyĝszych w Unii, siÚgajÈc poziomów powyĝej 15.
Do drugiej grupy naleĝy szeĂÊ pañstw (otwa, Litwa, Polska, WÚgry, Estonia ibSïowacja), których poziomy wspóïczynnika przekraczajÈ 7, pozostajÈc jednak niĝsze
odb10. W przypadku obu wyĝej wymienionych grup, w wiÚkszoĂci zbtych pañstw jest
to wynik wysokiego poziomu gwarancji oraz stosunkowo niskiego PKB per capita.
Wbtej kategorii nie znalazïo siÚ ĝadne z pañstw tzw. starej Unii (UE-15). Trzecia
grupa pañstw to te ze wspóïczynnikiem mieszczÈcym siÚ w granicach od 4 do 8. Poïoĝenie tych krajów wynika w gïównej mierze z umiarkowanie wysokiego PKB per
capita i dosyÊ wysokiego poziomu gwarancji (Czechy, Malta, Portugalia, Sïowenia,
Grecja, Cypr ibHiszpania). Do ostatniej grupy krajów, z najniĝszymi wspóïczynnikami, naleĝÈ pañstwa wysoko rozwiniÚte, ze znacznym PKB, które odniesione nawet
do wysokiego poziomu gwarancji nie wywoïuje wysokiej wartoĂci wspóïczynnika.
Do tej ostatniej kategorii naleĝÈ Wïochy, Wlk. Brytania, Niemcy, Francja, Belgia,
Irlandia, Finlandia, Austria, Holandia, Dania, Szwecja i Luksemburg. Tabela 2 prezentuje zmiany relacji wysokoĂci maksymalnego poziomu gwarancji do wielkoĂci
PKB per capita w krajach UE w latach 2008 i 2012.
Analiza porównawcza europejskich systemów gwarantowania depozytów wskazuje na to, ĝe pomimo skoordynowanych dziaïañ sprzyjajÈcych ujednoliceniu gwarancji systemy te nadal znacznie siÚ od siebie róĝniÈ i podlegajÈ róĝnym wpïywom.
Analiza tabeli 2 prowadzi do wniosku, ĝe niemal we wszystkich krajach Unii Europejskiej w stosunku do poïowy 2008 r. znacznie wzrósï wspóïczynnik wysokoĂci
poziomu gwarancji w odniesieniu do PKB per capita. PrzyczynÈ tego stanu rzeczy
jest bezprecedensowe podniesienie limitów gwarancji w ujÚciu nominalnym oraz
realny spadek lub niewielki wzrost PKB per capita w wiÚkszoĂci krajów w okresie
2008–2011.
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0,69

5,80

1,08

2,16

1,03

1,86

0,79

2,48

1,04

0,92

1,21

0,49

2,61

Belgia

Buïgaria

Cypr

Czechy

Dania

Estonia

Finlandia

Francja

Grecja

Hiszpania

Holandia

Irlandia

Litwa

9,89

2,72

2,57

4

4,78

2,94

2,62

7,8

2,16

6,33

4,23

17,96

2,76

2,6

280

454

113

336

359

18

232

320

109

194

293

209

299

299

4,24
1,80

¥rednia

1,29

2,44

0,78

1,41

2,12

3,82

1,75

2,71

0,73

1,63

2,46

0,28

Wïochy

Wlk. Brytania

WÚgry

Szwecja

Sïowenia

Sïowacja

Rumunia

Portugalia

Polska

Niemcy

Malta

otwa

Luksemburg

Pañstwo

5,73

3,68

3,35

9,21

2,27

5,27

7,33

14,59

5,77

9,55

2,96

6,15

10,21

1,14

245

–13

160

277

193

273

245

282

230

252

306

278

316

305

Wspóïczynnik Wspóïczynnik
Zmiana
gwarancji we
gwarancji
w%
wrzeĂniu 2008 w kwietniu 2012

½ródïo: wskaěniki gwarancji obliczono na podstawie danych o wysokoĂci gwarancji w konkretnym pañstwie obowiÈzujÈcych w danym roku
(wrzesieñ 2008 r. i kwiecieñ 2012 r.) przez PKB per capita dla poprzedzajÈcego roku (odpowiednio za lata 2007 i 2011). Opracowanie wïasne na podstawie danych MiÚdzynarodowego Funduszu Walutowego, World Economic Outlook Database oraz A. Pawlikowski, Problemy…,
op.bcit., s. 116.

0,65

Austria

Pañstwo

Wspóïczynnik Wspóïczynnik
Zmiana
gwarancji we
gwarancji
w%
wrzeĂniu 2008 w kwietniu 2012

Tabela 2. Zmiana relacji wysokoĂci gwarancji do wielkoĂci PKB per capita w pañstwach Unii
we wrzeĂniu 2008 r. oraz w kwietniu 2012 r.
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Co istotne w obliczu wprowadzanych zmian, naleĝy zaznaczyÊ, ĝe za znacznym
wzrostem limitów gwarancji nie wzrosïa siïa potencjaïu finansowego systemów
gwarantowania depozytów w Unii Europejskiej. Pomimo zwiÚkszenia gwarantowanych poziomów wypïat i realnego polepszenia siÚ wspóïczynników poziomu wypïaty
z punktu widzenia ochrony, Ărodki zakumulowane przez instytucje gwarantujÈce
depozyty sÈ niezmienione, a kwestia ta pozostaïa w ostatnich latach poza gïównym
nurtem zmian. Podobnie teĝ wybór wariantów finansowania (ex post vs. ex ante)
majÈcy znaczenie kluczowe dla skutecznoĂci ochrony, pozostaï poza uregulowaniami. Skïania to do zastanowienia siÚ nad zmianÈ, poniewaĝ za zwiÚkszeniem
nominalnym poziomu gwarancji nie idzie realne zwiÚkszenie bezpieczeñstwa deponentów gwarantowanego potencjaïem finansowym instytucji gwarancyjnej. Naleĝy
pamiÚtaÊ, ĝe o bezpieczeñstwie deponentów nie stanowi jedynie gwarantowany
maksymalny poziom zwrotu depozytów, lecz przede wszystkim siïa finansowa danego systemu, której dopiero naleĝyta wysokoĂÊ pozwoli sprostaÊ ewentualnym
wypïatom.

3. FINANSOWANIE SYSTEMÓW GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW
Aby moĝna byïo uznaÊ, ĝe ustalone poziomy gwarancji rzeczywiĂcie bÚdÈ miaïy
znaczenie praktyczne w przypadku ziszczenia siÚ warunków powodujÈcych wypïatÚ
Ărodków, niezbÚdne jest zapewnienie odpowiedniego poziomu finansowania, pozwalajÈcego na rzeczywistÈ i sprawnÈ wypïatÚ Ărodków deponentom w przypadku
zaistnienia zdarzenia powodujÈcego koniecznoĂÊ przeprowadzenia wypïat.
Kwestia finansowania systemu budzi coraz wiÚksze zainteresowanie regulatorów Unii Europejskiej, poniewaĝ stanowi ona o potencjale finansowym systemów,
abzatem takĝe o ich skutecznoĂci i faktycznej ochronie deponenta. Do tej pory przepisy Dyrektywy 94/19/WE praktycznie wcale nie harmonizowaïy kwestii finansowania narodowych systemów gwarancyjnych, a dodatkowo poziomy gwarancji rozwaĝano w oderwaniu od faktycznych moĝliwoĂci finansowych systemu. Ze wzglÚdu
na koszty zmian dotyczÈcych finansowania, brakuje nie tyle inicjatywy, ile konsensusu politycznego pozwalajÈcego na zacieĂnienia ram finansowych systemów
gwarancyjnych. Doktryna zwraca uwagÚ na to, ĝe na sposób finansowania systemu
gwarancyjnego skïada siÚ siedem podstawowych obszarów, do których naleĝÈ34:
Y moment gromadzenia Ărodków (ex post vs. ex ante);
Y wïaĂciwoĂÊ podmiotowa finansujÈcego systemu gwarancyjnego;
Y wysokoĂÊ, rodzaje i konstrukcja skïadek;
Y okreĂlenie docelowej wielkoĂci funduszu;
34
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A. Pawlikowski, Zróĝnicowanie systemów gwarantowania depozytów. Analiza róĝnych wariantów rozwiÈzañ, „Bank i Kredyt”, Nr 10, NBP, Warszawa 2004, s. 14.
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Y uwzglÚdnianie stopnia ryzyka ubezpieczania danej instytucji przy ustalaniu wysokoĂci skïadek;
Y wymogi co do gromadzenia i inwestowania Ărodków przez jego administratora;
Y ustalenie moĝliwoĂci i strategii awaryjnego finansowania systemu.
Kompromis na szczeblu unijnym w tym zakresie jest trudno osiÈgalny, gdyĝ
pojawiajÈ siÚ istotne róĝnice zdañ pomiÚdzy poszczególnymi pañstwami czïonkowskimi w zakresie tego, jak powinno wyglÈdaÊ optymalne finansowanie systemu,
abpraktyka pañstw w realizacji powyĝszych punktów jest bardzo zróĝnicowana.
NajdonioĂlejszym dla potencjaïu finansowego danego systemu gwarancyjnego
jest okreĂlenie momentu gromadzenia Ărodków. Aby wypïata utraconych depozytów byïa w ogóle moĝliwa, naleĝy uprzednio zgromadziÊ Ărodki w danym funduszu.
W Unii Europejskiej zasadniczo wystÚpujÈ dwie metody finansowania systemu:
ex post oraz ex ante. Pierwsza z nich polega na finansowym zasileniu funduszu
dopiero w momencie wystÈpienia upadïoĂci banku. Metoda ex ante polega na stopniowym akumulowaniu potencjaïu finansowego funduszu danej instytucji. Metoda
ex ante oznacza wiÚc, ĝe gwarant depozytów jest w fizycznym posiadaniu Ărodków
przeznaczonych na ewentualne wypïaty35.
DwadzieĂcia jeden pañstw Unii Europejskiej (78%) przyjÚïo system, w którym
banki regularnie zasilajÈ systemy gwarancyjne skïadkami pïatnymi z góry (finansowanie ex ante), natomiast w pozostaïych szeĂciu pañstwach czïonkowskich (22%)
banki zobligowane sÈ do przelania naleĝnych Ărodków dopiero po ogïoszeniu upadïoĂci danego banku (finansowanie ex post)36. Zasadniczo wybór finansowania ex
ante uznawany jest za lepszy, ze wzglÚdu na antycyklicznoĂÊ i moĝliwoĂÊ wykorzystania zakumulowanych Ărodków w czasach dekoniunktury37.
Jedynie szeĂÊ krajów Unii Europejskiej zdecydowaïo siÚ na zastosowanie bardziej ryzykownego, procyklicznego podejĂcia ex post. NaleĝÈ do nich: Holandia,
Luksemburg, Sïowenia, Wïochy, Wlk. Brytania i Austria. Oznacza to, ĝe systemy
w tych krajach nie posiadajÈ w ogóle zakumulowanego potencjaïu finansowego i,bco
za tym idzie, nie dysponujÈ Ărodkami finansowymi. Instytucje gwarancyjne tych
krajów posiadajÈ niewielkie fundusze zwiÈzane z administracjÈ, np. utrzymaniem
ibfunkcjonowaniem biura.38 PoïÈczeniem dwóch trybów (ex post i ex ante) jest system mieszany stosowany modelowo w Polsce. DziaïalnoĂÊ gwarancyjna wb Polsce
finansowana jest poczÈtkowo ze Ărodków uruchomionych w formie ex post, na35
36

37
38

Komisja Europejska, Investigating the efficiency of EU Deposit Guarantee Schemes, Report on
DGS efficiency, Joint Research Centre, Unit G09, Ispra (Italy), May 2008, s. 17.
Komisja Europejska, Wniosek Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady …/…/UE w sprawie systemów gwarancji depozytów [wersja przeksztaïcona], KOM(2010) 369, SEK(2010)835,
SEK(2010)834, Bruksela 2010, s. 5.
M. Iwanicz-Drozdowska, Ryzyko w aspekcie finansowania dziaïalnoĂci instytucji gwarantujÈcych depozyty, „Bezpieczny Bank” Nr 3 (28), Warszawa 2005, s. 45.
A. Pawlikowski, Problemy…, op. cit., s. 121.

85

Bezpieczny Bank
2-3(51-52)/2013

tomiast w miarÚ zwiÚkszonych potrzeb finansowych ze Ărodków zgromadzonych
ex ante.
WiÚkszoĂÊ instytucji gwarantujÈcych depozyty w pañstwach Unii Europejskiej
jest finansowana skïadkami wnoszonymi przez instytucje kredytowe – uczestników systemu, co jest do pewnego stopnia uregulowane przez DyrektywÚ 94/19/ WE,
która wskazuje, ĝe koszty finansowania systemów powinny byÊ ponoszone przez
jego uczestników. W praktyce reguïa ta jest stosowana co do zasady i doznawaïa pewnych wyjÈtków. Systemy gwarancyjne w Unii Europejskiej finansowane sÈ
wbwiÚkszoĂci przez banki, jednak w przeszïoĂci instytucje publiczne wspomagaïy
systemy. Przykïadowo w Polsce i na otwie kapitaï poczÈtkowy funduszu czÚĂciowo
zapewniïy Ministerstwo Finansów oraz bank centralny39. W Hiszpanii natomiast
bank centralny do 1996 r. wnosiï regularne skïadki.
Dodatkowo duĝa czÚĂÊ krajów zdecydowaïa siÚ na wprowadzenie moĝliwoĂci
alternatywnego, rezerwowego finansowania systemów gwarantowania depozytów
w przypadku wystÈpienia sytuacji skrajnych. WĂród dodatkowych ěródeï zasilenia
dominujÈ dodatkowe wpïaty banków i innych instytucji finansowych wnoszone ad
hoc, a takĝe krótkoterminowe poĝyczki rynkowe oraz wsparcie publiczne.

4. PRZEGLkD POTENCJAU FINANSOWEGO SYSTEMÓW
GWARANTUJkCYCH DEPOZYTY W UNII EUROPEJSKIEJ
Dopiero analiza stanu potencjaïu finansowego instytucji gwarantujÈcych depozyty w Unii Europejskiej pozwala na ocenÚ ich zdolnoĂci do speïnienia zobowiÈzañ.
Niniejszy podrozdziaï przedstawia stan finansów systemów gwarantowania depozytów pañstw Unii Europejskiej i opisuje ich wypïacalnoĂÊ w przypadku ewentualnego wystÈpienia upadïoĂci banku, w kontekĂcie podwyĝszonego do 100btys. euro
poziomu gwarancji. W pierwszej czÚĂci przedstawiono aktualne zdolnoĂci wypïacalnoĂci systemów gwarantowania depozytów, natomiast druga opisuje szczególnÈ rolÚ
potencjaïu finansowego systemów, który moĝe byÊ realnym narzÚdziem stabilizacji
rynku wbprzypadku wystÈpienia zjawisk skrajnych.
Ostatnie problemy banków islandzkich czy cypryjskich ujawniïy, ĝe instytucja
gwarantujÈca depozyty musi byÊ naleĝycie zasilana, aby speïniÊ swoje zobowiÈzania. Przykïadowo w 2010 r. islandzki system gwarantowania okazaï siÚ nieprzygotowany na wystÈpienie kryzysowej sytuacji, nie posiadaï naleĝytej zdolnoĂci wypïacalnoĂci, a dodatkowo problemy finansowe, którym miaï sprostaÊ, dotyczyïy przede
wszystkim duĝych banków i kryzysu o charakterze systemowym40. Chociaĝ bank
39
40

86

Ustawa o BFG wymagaïa wniesienia wkïadów po 50 mln zïotych od NBP oraz Ministra Finansów.
W efekcie, dwa kraje UE: Wlk. Brytania i Holandia, z wïasnych Ărodków, zwróciïy depozyty
klientom banków dziaïajÈcych na ich terenie, ale majÈcych siedzibÚ w Islandii. Szerzej por. np.
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ten miaï siedzibÚ na Islandii, to oferowaï swoje usïugi gïównie w Wlk. Brytanii i Holandii, gdzie prowadziï dziaïalnoĂÊ w formie oddziaïu, jako bank internetowy41. Spór
pomiÚdzy IslandiÈ a Wlk. BrytaniÈ i HolandiÈ okazaï siÚ trudnym przypadkiem dla
polityków, poniewaĝ islandzki system gwarancyjny ostatecznie nie wypïaciï Ărodków, które gwarantowaï klientom jednego z banków. W efekcie tego zobowiÈzania
banku zostaïy speïnione przez pañstwa goszczÈce, które wystÈpiïy do rzÈdu Islandii o zwrot poniesionych kosztów42. To bezprecedensowe wydarzenie uĂwiadomiïo
politykom istotÚ problematyki zapewnienia odpowiedniego potencjaïu finansowego
instytucji gwarancyjnych, choÊ przy kryzysie o charakterze systemowym praktycznie ĝaden zakumulowany poziom Ărodków nie pozwoli na gwarantowane wypïaty43.
Okazuje siÚ, ĝe w takiej sytuacji rola instytucji gwarantujÈcej depozyty moĝe byÊ
ograniczona bardziej do przeprowadzenia uporzÈdkowanej likwidacji takiej instytucji z poszanowaniem praw deponentów, niĝ do dokonywania samych wypïat.
Dlatego nadal gïównym zadaniem stawianym przed instytucjami gwarancyjnymi jest zapewnienie gwarantowanego poziomu ochrony depozytów, zwïaszcza
wb przypadku wystÈpienia ich niedostÚpnoĂci w bankach o maïej i Ăredniej wielkoĂci, przy wykorzystaniu dostÚpnych Ărodków (pozyskanych ex ante lub ex post).
WiÈĝe siÚ to z koniecznoĂciÈ utrzymywania przez instytucje gwarancyjne odpowiednich poziomów funduszy, które bÚdÈ utrzymywane w odpowiedniej relacji do
poziomów gwarancji (deposit coverage)44.
Wedïug danych Komisji Europejskiej maksymalna wysokoĂÊ Ărodków, jakimi
dysponujÈ systemy, oscyluje pomiÚdzy 27 mln euro a 8,1 mld euro, podczas gdy
kwota depozytów objÚtych gwarancjÈ w UE wynosi okoïo 5,7 bln euro. Pokazuje to
olbrzymiÈ dysproporcjÚ pomiÚdzy zakumulowanym dotÈd potencjaïem finansowym
systemów a wysokoĂciÈ Ărodków, które sÈ objÚte gwarancjÈ ochrony. Znaczna czÚĂÊ
systemów pañstw Unii jest niedofinansowana, co moĝe oznaczaÊ, ĝe nie poradziïyby
sobie one z niewypïacalnoĂciÈ nawet banku Ăredniej wielkoĂci. NaturalnÈ konsekwencjÈ braku wystarczajÈcych Ărodków w systemie sÈ opóěnienia lub caïkowity
brak wypïat dla deponentów, a ponadto naciski na rzÈd danego pañstwa, aby zapewniÊ wypïaty depozytów, mogÈ oznaczaÊ niespodziewane koszty dla podatników45.

41
42

43
44
45

P.S. Bafia, Kazus Icesave. Problem gwarancji depozytów gromadzonych w zagranicznych oddziaïach instytucji kredytowych na podstawie sporu brytyjsko-islandzkiego, „Bezpieczny Bank”,
Nrb2 (44), Warszawa 2011.
Na zasadach okreĂlonych w art. 4 pkt. 3 Dyrektywy 2006/48/WE.
RzÈd Islandii zachowaï siÚ niespójnie, poniewaĝ najpierw 6.10.2008 r. premier w specjalnym
oĂwiadczeniu ogïosiï peïne gwarancje dla depozytów w bankach na terytorium Islandii, zaĂ potem Islandia odmówiïa ochrony klientom, którzy mieli Ărodki pieniÚĝne w bankach islandzkich,
ale dziaïajÈcych w formie oddziaïu poza granicami kraju.
P.S. Bafia, Kazus…, op. cit., s. 49–51.
M. Iwanicz-Drozdowska, Deposit Insurance Systems – Lessons from the Crisis for CESEE Banking Systems, SUERF Studies, Vienna, No. 1, 2011, s. 82–83.
Komisja Europejska, Wniosek…, op. cit., s. 5.
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Dodatkowo okazuje siÚ, ĝe ïÈczna wysokoĂÊ zasobów finansowych, jakimi aktualnie dysponujÈ instytucje gwarancyjne w Unii, nieznacznie przekracza poziom
12bmld euro. ZaĂ wartoĂÊ depozytów zïoĝonych w najwiÚkszych bankach europejskich zbrozbudowanÈ dziaïalnoĂciÈ transgranicznÈ wskazuje, ĝe obecnie niektóre
systemy nie sÈ w stanie dobrze wypeïniaÊ swojej funkcji i sprostaÊ nawet sporadycznym sytuacjom zwiÈzanym z upadïoĂciÈ banku o duĝej sumie depozytów.
¥rodki zakumulowane w instytucjach gwarancyjnych sÈ dalece niewystarczajÈce do
tego, aby zagwarantowaÊ zwrot depozytów klientom duĝych banków. Przykïadowo,
depozyty zgromadzone w Deutsche Banku siÚgaïy na koniec 2007 r. 375 mld euro,
a w HSBC aĝ 664 mld euro46.
W Ăwietle powyĝszych danych, w przypadku wyczerpania Ărodków instytucji
gwarancyjnej, to budĝet konkretnego pañstwa okazuje siÚ alternatywnym ěródïem
finansowania depozytów upadïego banku. Powoduje to powstanie zasadniczych zagroĝeñ. W ekstremalnej sytuacji, jakÈ byïaby upadïoĂÊ duĝego banku wb maïym
kraju, moĝe wystÈpiÊ niebezpieczeñstwo bankructwa caïego kraju lub, wb mniej
skrajnej wersji, znaczny wzrost deficytu budĝetowego47.
WypïacalnoĂÊ systemów gwarantowania depozytów jest trudna do zmierzenia,
poniewaĝ nie ma do tego sprecyzowanych i jasno skonstruowanych wytycznych.
Brakuje takĝe regularnoĂci publikacji danych, a sama dziedzina budzi zainteresowanie od stosunkowo niedawna48. Dodatkowym problemem jest brak publicznie
dostÚpnych danych w tym zakresie. Moĝna jednak wypracowaÊ i opisaÊ dwa podstawowe wskaěniki:
Y zakumulowany fundusz systemu gwarancyjnego w odniesieniu do sumy wszystkich kwalifikowanych depozytów (eligible deposits);
Y zakumulowany fundusz systemu gwarancyjnego w odniesieniu do sumy gwarantowanych depozytów (covered deposits)49.
Warto zauwaĝyÊ, ĝe siïÚ funduszy systemów gwarancyjnych moĝna zmierzyÊ tylko w przypadku zastosowania finansowania ex ante lub finansowania mieszanego,
poniewaĝ przy trybie ex post nie ma zakumulowanych funduszy do dyspozycji systemu, które sÈ przedmiotem badania. ¥rednio w krajach UE-27 poziom caïkowitych
zakumulowanych Ărodków w funduszu danego systemu w stosunku do depozytów
kwalifikowanych wynosiï zaledwie 0,20%. Natomiast do depozytów gwarantowanych wynosiï 0,33%. Szczegóïowe dane wraz z podziaïem na poszczególne kraje UE
prezentuje rysunek 2.

46
47
48

49
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A. Pawlikowski, Problemy…, op. cit., s. 126.
M. Iwanicz-Drozdowska, Deposit…, op. cit., s. 83.
Pierwsze zbiorcze dane dla pañstw czïonkowskich UE w tym temacie zostaïy opracowane
wb2008 r., dane wziÚte pod uwagÚ w tych opracowaniach pochodziïy zaĂ z 2005 r., por. Komisja
Europejska, Investigating…, op. cit., s. 11–16.
M. Iwanicz-Drozdowska, Deposit…, op. cit., s. 83.

Problemy i poglÈdy

Rysunek 2. Potencjaï finansowy systemu gwarancyjnego w Unii Europejskiej
mierzony ilorazem wysokoĂci zakumulowanego funduszu i wysokoĂciÈ
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½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie: M. Iwanicz-Drozdowska, Deposit…, op. cit., s. 84.

Rysunek 2 oraz dane z tabeli 3 wskazujÈ, ĝe niektóre kraje Unii Europejskiej
dalekie sÈ do speïnienia wymogów najnowszych propozycji wysuwanych na forum
unii, wskazujÈcych na oczekiwany poziom zakumulowania funduszy wbwysokoĂci
nawet do 1,5% wartoĂci depozytów kwalifikowanych. Analizy sytuacji koniecznoĂci
przeprowadzenia wypïat przez system gwarantowania dla przypadku upadïoĂci
banku Ăredniej wielkoĂci pokazujÈ, ĝe potrzebny jest poziom zakumulowania Ărodków co najmniej na poziomie od 0,36 do 0,6% wartoĂci kwalifikowanych depozytów.
Warunek ten jest juĝ speïniony w niektórych pañstwach50. Lepsze wskaěniki wypïacalnoĂci w tym zakresie prezentujÈ tzw. nowe kraje Unii (np. Estonia, Buïgaria,
Litwa), które zakumulowaïy wiÚksze wartoĂci w swoich systemach niĝ kraje starej
UE, które stosujÈ jeszcze czasami finansowanie ex post.

50

Komisja Europejska, JRC Report under Article 12 of Directive 94/19/EC as amended by Directive
2009/14/EC, Joint Research Centre, Unit G09, Ispra (Italy), s. 56.
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PrzeglÈd danych sektora bankowego poszczególnych pañstw Unii oraz wysokoĂÊ wspóïczynników wypïacalnoĂci instytucji gwarancyjnych wskazujÈ na niskÈ
kapitalizacjÚ i nieadekwatny poziom zakumulowanych funduszy. Z drugiej jednak
strony naleĝy byÊ Ăwiadomym, ĝe ĝaden z funduszy krajowych nie jest i prawdopodobnie nie bÚdzie w stanie wypïaciÊ depozytów w momencie upadïoĂci duĝego
banku. Z praktycznego punktu widzenia deponentów bezpieczeñstwo i wiarygodnoĂÊ systemów opierajÈ siÚ na realnym potencjale finansowym, ale bazujÈ takĝe
na wewnÚtrznym przeĂwiadczeniu deponentów o ich bezpieczeñstwie budowanym
dziÚki ustanowieniu nominalnych poziomów gwarancji. Depozyty znajdujÈce siÚ
w grupie krajów UE-12 sÈ relatywnie lepiej zabezpieczone niĝ te z krajów UE-15.
Decyduje o tym przewaĝajÈcy tryb finansowania ex ante oraz korzystniejsze wspóïczynniki gwarancji51.
Naleĝy zwróciÊ jednak uwagÚ na to, ĝe to kraje UE-12 sÈ „importerami” kapitaïu z banków UE-15, a zagraniczne spóïki-matki banków majÈ istotny wpïyw na
sektor bankowy tych krajów. Powstaje tu sprzecznoĂÊ tego rodzaju, ĝe w przypadku stosowania siÚ do zasady jednolitej licencji to wïaĂnie system gwarantowania
depozytów kraju rodzimego odpowiada za gwarantowanie depozytów. Okazuje siÚ,
ĝe banki zachodnie obecne w krajach UE-12 i gromadzÈce duĝÈ czÚĂÊ depozytów
wbtych krajach charakteryzujÈ siÚ niskim stopniem pokrycia i dajÈ realnie mniejszÈ ochronÚ deponentom52. Udziaï oddziaïów banków zagranicznych jest znaczÈcy
wbkrajach UE-12, a przypadek islandzki pokazaï, ĝe zasada kraju pochodzenia moĝe
nie dziaïaÊ w praktyce53. Po porównaniu ochrony oferowanej przez róĝne systemy
gwarantujÈce depozyty w wybranych instytucjach kredytowych, których oddziaïy
funkcjonujÈ w UE-12, okazuje siÚ, ĝe klienci najwiÚkszych zagranicznych banków
sÈ zmuszeni polegaÊ przede wszystkim na dobrej kondycji finansowej banku, którego sÈ klientem. Ewentualnym wyjĂciem jest takĝe podejĂcie zwane too big to fail
lub dobry stan finansów publicznych kraju pochodzenia banku niĝ pewnoĂÊ wypïaty Ărodków z instytucji gwarancyjnych UE-1254. Kraje goszczÈce powinny oceniaÊ potencjaï finansowy instytucji gwarancyjnej kraju pochodzenia i monitorowaÊ
ostroĝnie jego kondycjÚ finansowÈ. To wymaga dostÚpu do adekwatnej informacji
na temat pozycji finansowej caïego podmiotu finansowego, a takĝe kondycji finansowej chroniÈcego go systemu.

51
52
53
54

M. Iwanicz-Drozdowska, Deposit…, op. cit., s. 84–87.
Inaczej jest w przypadku oddziaïów banków majÈcych siedzibÚ w kraju przyjmujÈcym. PodlegajÈ
one pod system gwarantowania kraju przyjmujÈcego.
Por. np. P.S. Bafia, Kazus…, op. cit. Islandzki system gwarancyjny nie byï stosownie dokapitalizowany i nie posiadaï odpowiedniego potencjaïu do pokrycia zobowiÈzañ.
M. Iwanicz-Drozdowska, Deposit…, op. cit., s. 85–87.
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5. POTENCJA FINANSOWY SYSTEMÓW GWARANTOWANIA
DEPOZYTÓW A KRYZYS FINANSOWY
Systemy gwarantowania depozytów dziaïajÈ sprawnie i efektywnie przy sprzyjajÈcych warunkach makroekonomicznych, poniewaĝ nie wystÚpujÈ wtedy zwykle zjawiska ekstremalne, jak np. upadïoĂci wielu banków w krótkim okresie. W korzystnych ekonomicznie warunkach funkcjÈ realizowanÈ przez instytucje gwarancyjne
jest pobór skïadek na rzecz systemu, zarzÈdzanie nimi oraz dziaïania informacyjne.
Trudno jednak utrzymaÊ dobrÈ kondycjÚ finansowÈ instytucji gwarancyjnej czasie
kryzysu finansowego. Wysoki potencjaï systemu moĝe jednak uïatwiÊ to zadanie,
wpïywajÈc korzystnie na stabilizacjÚ i zatrzymanie tzw. runu na banki55.
Specyfika dziaïalnoĂci bankowej przejawia siÚ m.in. tym, ĝe ĝaden z banków,
niezaleĝnie od swojej wielkoĂci i kondycji finansowej, nie posiada wystarczajÈcej
iloĂci pïynnych Ărodków umoĝliwiajÈcych natychmiastowÈ wypïatÚ wszystkich depozytów lub choÊby istotnej ich czÚĂci. Stwarza to moĝliwoĂÊ urzeczywistnienia
siÚ konsekwencji ryzyka jakim jest masowe wycofywanie depozytów. Zwïaszcza
wbczasie kryzysu finansowego moĝe zdarzyÊ siÚ tak, ĝe deponenci stwierdzÈ, iĝ ich
depozyty nie sÈ bezpieczne i spróbujÈ je wycofaÊ w tym samym momencie. Takie
zachowania mogÈ doprowadziÊ do upadïoĂci banku oraz oddziaïujÈ negatywnie nie
tylko na sektor bankowy, lecz takĝe na caïÈ gospodarkÚ56.
W kryzysowej sytuacji wysokoĂÊ potencjaïu finansowego poszczególnych instytucji gwarancyjnych moĝe decydowaÊ o poczuciu bezpieczeñstwa deponentów
ibstanowiÊ o zaufaniu do caïego systemu bankowego. Deponenci mogÈcy relatywnie
szybko wypïaciÊ wïasne Ărodki z upadïego banku nie zainicjujÈ powstania lawiny
wypïat depozytów z innych banków postrzeganych jako niestabilne. Wysoki potencjaï finansowy ogranicza zatem znacznie moĝliwoĂÊ wystÈpienia zjawiska paniki
bankowej, tzw. runu na banki. Dodatkowo niektóre modele teoretyczne uznajÈ za
prawdziwÈ tezÚ mówiÈcÈ o tym, ĝe dïugotrwaïe zaufanie do sektora bankowego
podnosi efektywnoĂÊ sektora finansowego w ogólnoĂci. Sprzyja to zwiÚkszeniu inwestycji oraz wpïywa korzystnie na rozwój gospodarczy kraju57. Sytuacja ekonomiczno-finansowa w Europie po kryzysie finansowym wydaje siÚ wzglÚdnie opanowana oraz wskazuje na powtórne stabilizowanie siÚ sytuacji systemu bankowego.
Utrzymanie wysokich poziomów gwarancji i poïoĝenie nacisku na odpowiednie
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A. Jurkowska-Zeidler, Bezpieczeñstwo rynku finansowego w Ăwietle prawa Unii Europejskiej,
Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 297.
Moĝe wystÈpiÊ np. efekt zaraĝania (rozprzestrzenienie siÚ zjawiska na inne banki), utrata zaufania do instytucji finansowych, odpïyw kapitaïu do innych krajów i wystÈpienie zjawiska
flight to quality.
A. Jurkowska-Zeidler, Bezpieczeñstwo rynku…, op. cit., s. 296.
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finansowanie wydajÈ siÚ nadal uzasadnione, choÊ do 2008 r. pojawiaïy siÚ pomysïy
ich ograniczania ze wzglÚdu na koszty funkcjonowania58.

PODSUMOWANIE
Proces tworzenia kluczowych regulacji Unii Europejskiej w zakresie gwarantowania depozytów skïadaï siÚ z kilku zasadniczych etapów. PoczÈtkowo systemy
gwarantowania depozytów w Europie tworzono pod wpïywem potrzeb wewnÚtrznych, jednak w miarÚ upïywu czasu wzrastaïo znaczenie czynnika zewnÚtrznego
w postaci potrzeb integracji wspólnego rynku czy teĝ przeciwdziaïania skutkom
kryzysów finansowych. Z tego powodu postÚpuje proces czÚĂciowej formalizacji elementów systemów chociaĝby dotyczÈcych wysokoĂci gwarancji. Jednak inne elementy, takie jak sposoby i warianty finansowania, bezpoĂrednio z nimi zwiÈzane,
pozostaïy na znacznie niĝszym poziomie harmonizacji.
W ostatnich latach, w odpowiedzi na kryzys finansowy, poszczególne pañstwa
Unii Europejskiej podjÚïy kroki zmierzajÈce do wprowadzenia istotnych zmian regulacyjnych w zakresie caïego sektora gwarantowania depozytów. Bezprecedensowe podniesienie wysokoĂci gwarancji byïo ukierunkowane przede wszystkim na
wzmocnienie ochrony deponentów, podniesienie zaufania do banków oraz ograniczenie moĝliwoĂci wystÈpienia zjawiska paniki bankowej. Niestety, ujednolicenie poziomów gwarancji nie zostaïo wsparte zmianami systemowymi dotyczÈcymi
finansowania instytucji gwarantujÈcych depozyty i w rezultacie przy jednolitym
poziomie gwarancji faktyczna zdolnoĂÊ sprostania zobowiÈzaniom finansowym jest
bardzo róĝna w poszczególnych pañstwach.
Na forum Unii Europejskiej dostrzeĝono, ĝe systemy gwarancyjne sÈ najbardziej niejednorodnym elementem sieci bezpieczeñstwa finansowego we wspólnocie.
Stopniowa harmonizacja wymaga zmian systemowych i odejĂcia od tych zdecentralizowanych konstrukcji nie tylko w przedmiocie wysokoĂci gwarancji. Potrzebna jest takĝe próba poszukiwania konsensusu w trudniejszych do wypracowania
zakresach, jak zapewnienie odpowiedniego finansowania. Oprócz nominalnego
zwiÚkszenia poziomów gwarancji niezbÚdne jest takĝe zwiÚkszenie potencjaïu finansowego systemów, aby byïy skutecznym narzÚdziem do walki z kryzysem, takim
na którym deponenci bÚdÈ mogli polegaÊ, kiedy zostanÈ speïnione warunki wypïaty
gwarancji.
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Abstract
The process of creation of the key European Union regulations on deposit
insurance has had several steps. One of them was the process of deposit coverage
harmonization. However, at the same time, related elements of the schemes such
as methods and options for funding, remained unchanged. The unprecedented
increase of guarantee coverage in response to the financial crisis was aimed at
strengthening the protection of depositors, increasing confidence and limiting the
possibility of bank runs. However the unification of coverage levels in European
countries has not been accompanied by the introduction of systemic changes
influencing the actual ability of the scheme to meet its commitments. Because of
the lack of coordination, deposit guarantee schemes are currently considered as
the most heterogeneous element of the financial safety net in the European Union.
Schemes require systemic changes not only in the area of deposit coverage but also
in areas where consensus is more difficult to achieve, such as funding. The nominal
increase of coverage levels needs to be accompanied by the respective financial
capability of the systems to be an effective tool, able to reimburse covered deposits.
Keywords: Deposit guarantee schemes, deposit coverage, funding of deposit guarantee schemes

Bibliografia
Bafia P.S., Kazus Icesave. Problem gwarancji depozytów gromadzonych w zagranicznych
oddziaïach instytucji kredytowych na podstawie sporu brytyjsko-islandzkiego, „Bezpieczny Bank”, Nr 2 (44), Warszawa 2011.
Dziennik UrzÚdowy Unii Europejskiej, L 68/3, Dyrektywa Parlamentu Europejskiego
ibRady 2009/14/WE z dnia 11 marca 2009 r. zmieniajÈca dyrektywÚ 94/19/WE wbsprawie systemów gwarancji depozytów w odniesieniu do poziomu gwarancji oraz terminu wypïaty.
Dziennik UrzÚdowy Wspólnot Europejskich, L 135/5, Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 94/19/WE z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów.
IADI, Enhanced Guidance for Effective Deposit Insurance Systems: Deposit Insurance
Coverage, Guidance Paper, March 2013.
Immediate responses to financial turmoil, Council Conclusions, Luxembourg, 7.10.2008,
13930/08 (Presse 284).
Iwanicz-Drozdowska M., Deposit Insurance Systems – Lessons from the Crisis for
CESEE Banking Systems, SUERF Studies, Vienna, No. 1, 2011.

94

Problemy i poglÈdy

Iwanicz-Drozdowska M., Ryzyko w aspekcie finansowania dziaïalnoĂci instytucji gwarantujÈcych depozyty, „Bezpieczny Bank”, Nr 3 (28), Warszawa 2005, s. 45.
Jurkowska-Zeidler A., Bezpieczeñstwo rynku finansowego w Ăwietle prawa Unii Europejskiej, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
Komisja Europejska, Investigating the efficiency of EU Deposit Guarantee Schemes, Report on DGS efficiency, Joint Research Centre, Unit G09, Ispra (Italy), May 2008.
Komisja Europejska, JRC Report under Article 12 of Directive 94/19/EC as amended by
Directive 2009/14/EC, Joint Research Centre, Unit G09, Ispra (Italy).
Komisja Europejska, Wniosek Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady …/…/UE
w sprawie systemów gwarancji depozytów [wersja przeksztaïcona], KOM(2010) 369,
SEK(2010)835, SEK(2010)834, Bruksela 2010.
Maïecka E., Wïodarczyk B., Systemy gwarantowania depozytów – konwergencja rozwiÈzañ stosowanych w krajach Unii Europejskiej, Prace i Materiaïy Wydziaïu ZarzÈdzania UG, kwiecieñ 2012 r.
Obal T., Podstawowe cechy systemów gwarantowania depozytów i dziaïalnoĂci pomocowej
w pañstwach Unii Europejskiej – wnioski dla Polski, „Bezpieczny Bank”, Nr 1 (22),
Warszawa 2004.
Pawlikowski A., Zróĝnicowanie systemów gwarantowania depozytów. Analiza róĝnych
wariantów rozwiÈzañ, „Bank i Kredyt”, Nr 10, NBP, Warszawa 2004.
Pawlikowski A., Polski system gwarantowania depozytów na tle rozwiÈzañ zastosowanych w innych pañstwach UE, Materiaïy i Studia, Nr 193, NBP, Warszawa 2005.
Pawlikowski A., Problemy, zakres i kryteria wyboru w ksztaïtowaniu systemu gwarantowania depozytów na przykïadzie pañstw Unii Europejskiej, WNE UW, Warszawa
2009.
Polijaniuk H., Obal T., Omówienie i porównanie systemów gwarantowania depozytów
wbkrajach Unii Europejskiej oraz w krajach kandydackich, „Bezpieczny Bank”, Nrb3
(14/15), Warszawa 2001.
SzelÈg K., 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, Warsaw 2009.
Wyrok Trybunaïu z dnia 13 maja 1997 r., Republika Federalna Niemiec przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Unii Europejskiej, sprawa C-233/94.
Zdanowicz B., Podstawowe dylematy i kryteria wyboru formuïy systemu gwarantowania
depozytów w Ăwietle teorii i doĂwiadczeñ miÚdzynarodowych, „Bezpieczny Bank”,
Nrb1 (34), Warszawa 2007.

95

