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Koncepcja unii bankowej
– szanse i zagroĪenia dla sektora
banków komercyjnych w Polsce
Krzysztof Waliszewski1

WstĊp
Kryzys na europejskim rynku usáug bankowych i finansowych, a takĪe
pomoc publiczna udzielona bankom komercyjnym zagroĪonym upadáoĞcią ze
strony paĔstw Unii Europejskiej zrodziáy pytania o potrzebĊ systemowych regulacji i rozwiązaĔ, które w przyszáoĞci zapobiegaáyby podobnym kryzysom. Jean
Pisani-Ferry i Guntram B. Wolff na podstawie danych MFW wyliczyli, Īe w latach 19702011 Ğrednia dáugoĞü kryzysu wynosiáa 3 lata, spadek produkcji wynosiá 33% w stosunku do poziomu potencjalnego, a koszty fiskalne wynosiáy
3,8% PKB2. Obok wielu koncepcji prezentowanych na forum europejskim, na
uwagĊ zasáuguje pakt fiskalny oraz unia bankowa. Rozwiązania te w swojej
istocie mają prowadziü do jeszcze wiĊkszej integracji paĔstw strefy euro jako
naturalnych uczestników obu tych koncepcji. Pozostaje kwestia uczestnictwa
paĔstw bĊdących poza obszarem wspólnej waluty euro, w tym równieĪ do momentu wejĞcia do niej, w tym Polski, oraz wpáywu unii bankowej na polski system finansowy, w tym bankowy oraz na gospodarkĊ. Celem artykuáu jest przedstawienie szans i zagroĪeĔ dla sektora banków komercyjnych w Polsce wynikających z wdraĪania unii bankowej. RozwaĪania dotyczą sytuacji, z jaką mamy
do czynienia obecnie – Polska nie jest czáonkiem Unii Gospodarczej i Waluto1

Dr K. Waliszewski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
J. Pisani-Ferry, G.B. Wolff, The fiscal implications of a banking union, Bruegel Policy Brief,
September 2012.
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wej i nieznana jest data wejĞcia z uwagi na koniecznoĞü speánienia kryteriów
konwergencji oraz aspekty spoáeczne – opiniĊ wiĊkszoĞci spoáeczeĔstwa co do
wejĞcia do strefy euro. TrudnoĞü pisania o tematyce unii bankowej jest związana
z faktem, Īe porozumienia i szczegóáowe rozwiązania dotyczące unii bankowej
i poszczególnych jej filarów odbywają siĊ w czasie pisania niniejszego opracowania. Autor Īywi nadziejĊ, Īe pomimo powyĪszych trudnoĞci udaáo siĊ zrealizowaü zaáoĪony cel.

2.1. Przyczyny powstania koncepcji unii bankowej
Jak pokazuje historia, momenty kryzysowe w strukturach Unii Europejskiej prowadziáy do coraz wiĊkszej integracji paĔstw bĊdących jej czáonkami.
Ostatni kryzys na rynkach finansowych, który miaá wiele odsáon, m.in. kryzys na
rynku kredytów hipotecznych i straty banków europejskich związane z rynkiem
subprime i mortgage, problemy finansowe banków waĪnych systemowo zagraĪające ich istnieniu oraz rekapitalizacja i nacjonalizacja tych banków ze strony
paĔstw, osáabienie aktywnoĞci gospodarczej przejawiające siĊ w niskim i ujemnym wzrostem gospodarczym, wzrostem bezrobocia i spadkiem dochodów, kryzys zadáuĪeniowy Grecji, Wáoch, Hiszpanii i Portugalii (nazywanych przekornie
PIGS), który przekáada siĊ na kurs i pozycjĊ euro jako waluty miĊdzynarodowej,
a tym samym na sytuacjĊ gospodarczą paĔstw strefy euro, postawiá strukturom UE
zadanie stworzenia i wdroĪenie koncepcji, która w przyszáoĞci zapobiegnie powstawaniu podobnych kryzysów finansowo-bankowych. W związku z tym, Īe
kryzys w strefie euro w duĪym stopniu spowodowany jest nadmiernym zadáuĪeniem paĔstw, wspólne dziaáania z jednej strony powinny dotyczyü zwiĊkszenia
dyscypliny fiskalnej oraz dbaáoĞci o wspólny pieniądz, a z drugiej stworzeniu
rozwiązaĔ caáoĞciowych i systemowych dotyczących nadzoru finansowego, gwarantowania depozytów oraz restrukturyzacji, likwidacji i upadáoĞci banków.
W dziaáania na rzecz zwiĊkszania stabilnoĞci finansowej poprzez wzmocnienie kapitaáowe banków wpisuje siĊ równieĪ dyrektywa CRD IV i rozporządzenie CRR3, które mają wdraĪaü w okresie 20132019 do europejskiego porządku prawnego rekomendacje Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego (Basel
III). Pakiet CRD IV/CRR pozostawia krajom Wspólnoty, a dokáadniej narodowym organom nadzoru bankowego, m.in. moĪliwoĞü regulowania wysokoĞci
kapitaáowych buforów antycyklicznych.

3
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymogów ostroĪnoĞciowych
dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (CRR – Capital Requirements Regulation).
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Wykres 2.1. Zatwierdzone programy pomocy paĔstwa udzielonej
przez paĔstwa czáonkowskie dla sektora finansowego
(mld EUR na dzieĔ 30 marca 2010 r.)
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ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie: O. Kowalewski, M.J. Radáo, Wpáyw tymczasowej pomocy
publicznej w okresie kryzysu na konkurencje w Unii Europejskiej, raport z badania wykonanego na zlecenie Departamentu Analiz i Prognoz Ministerstwa Gospodarki, Warszawa 2011,
s. 22, www.seendico.com (dostĊp 12.01.2013).

Tabela 2.1. Ramy Unii Gospodarczej i Walutowej na najbliĪsze 10 lat wedáug raportu
Hermana Van Rompuya
Filar

Charakterystyka

Zintegrowane ramy Mają zapewniaü stabilnoĞü finansową, szczególnie w strefie euro i minimafinansowe
lizowaü koszty upadku banków ponoszone przez obywateli Europy. Ramy
te przenoszą odpowiedzialnoĞü za nadzór na szczebel europejski i zapewniają wspólne mechanizmy restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji
banków i gwarantowania depozytów konsumentów.
Zintegrowane ramy Mające zapewniü zdrowe ksztaátowanie polityki budĪetowej na szczeblach
budĪetowe
krajowym i europejskim, obejmujące koordynacjĊ, wspólne podejmowanie
decyzji, skuteczniejsze egzekwowanie oraz proporcjonalne dziaáania w kierunku wspólnej emisji dáugu. Ramy te mogáyby obejmowaü takĪe róĪne
formy solidarnoĞci fiskalnej (uwspólnotowienia dáugu paĔstw obszaru euro
poprzez odpowiedni fundusz, euroobligacje).
Zintegrowane
ramy polityki
gospodarczej

Przewidują wystarczające mechanizmy zapewniające opracowywanie krajowych i europejskich rodzajów polityki propagujących trwaáy wzrost, zatrudnienie i konkurencyjnoĞü oraz spójnych z prawidáowym funkcjonowaniem Unii Gospodarczej i Walutowej
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Legitymacja
Zapewnienie niezbĊdnej legitymacji demokratycznej i odpowiedzialnoĞci
demokratyczna
za podejmowanie decyzji w ramach Unii Gospodarczej i Walutowej w opari odpowiedzialnoĞü ciu o wspólne sprawowanie suwerennoĞci nad wspólnymi politykami oraz
solidarnoĞü. PrzejĞcie paĔstw ku bardziej zintegrowanemu podejmowaniu
decyzji fiskalnych i gospodarczych bĊdzie wymagaáo silnych mechanizmów, które zagwarantują legitymacjĊ wspólnego podejmowania decyzji
i odpowiedzialnoĞü za nie. Zasadniczą sprawą jest uzyskanie publicznego
poparcia dla ogólnoeuropejskich decyzji o dalekosiĊĪnym wpáywie na codzienne Īycie obywateli.
ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie: W kierunku faktycznej Unii Gospodarczej i Walutowej,
sprawozdanie przewodniczącego Rady Europejskiej Hermana Van Rompuya, Bruksela,
26 czerwca 2012.

Po raz pierwszy koncepcjĊ unii bankowej przedstawiá J.M. Barroso na
nieformalnym posiedzeniu Rady Europejskiej. Na szczycie Unii Europejskiej
w czerwcu 2012 r. zainicjowano prace nad stworzeniem unii bankowej. Kilka dni
wczeĞniej ogáoszono sprawozdanie przewodniczącego Rady Europejskiej, przygotowane we wspóápracy z przewodniczącymi Komisji i Eurogrupy oraz z prezesem Europejskiego Banku Centralnego W kierunku faktycznej Unii Gospodarczej
i Walutowej. W raporcie przedstawiono 4 filary Unii Gospodarczo-Walutowej na
najbliĪsze 10 lat (tabela 2.1.):
– zintegrowane ramy finansowe,
– zintegrowane ramy budĪetowe,
– zintegrowane ramy polityki gospodarczej,
– legitymacja demokratyczna i odpowiedzialnoĞü.
Z koncepcji przedstawionej w raporcie wynika, Īe w najbliĪszych 10 latach
strefa euro bĊdzie siĊ jeszcze bardziej integrowaü, przechodząc od unii gospodarczej oraz Unii Gospodarczej i Walutowej, przez uniĊ fiskalną i bankową, aĪ
po organizacjĊ o charakterze politycznym – federacjĊ (schemat 2.1.).
Początkowo w Raporcie Van Rompuya zaáoĪono, Īe zintegrowanymi ramami finansowymi naleĪy objąü wszystkie paĔstwa czáonkowskie UE; w ramach
tych naleĪy równieĪ uwzglĊdniü rozróĪnienie na paĔstwa czáonkowskie naleĪące
i nienaleĪące do strefy euro w tych elementach nowych ram, które są bardziej
związane z funkcjonowaniem unii walutowej i ze stabilnoĞcią strefy euro niĪ
z jednolitym rynkiem. Jednak w pakiecie ustaw przedstawionych we wrzeĞniu
2012 r. okreĞlono, Īe do pierwszego filara unii bankowej, czyli jednolitego systemu nadzoru bankowego, bĊdą mogáy przystąpiü kraje spoza obszaru euro na
zasadzie „bliskiej wspóápracy” (closer cooperation), choü Komisja Europejska
podkreĞla, Īe paĔstwa te nie staną siĊ czáonkami unii bankowej. Takie stanowisko
jest zrozumiaáe ze wzglĊdu na to, Īe EBC nie posiada wystarczających kompetencji poza obszarem euro. W praktyce tego typu partycypacja krajów spoza
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obszaru euro w pewnych formach mechanizmu nadzorczego nie pozwalaáaby na
ich udziaá w procesie podejmowania decyzji w unii bankowej (brak prawa gáosu)4.
Schemat 2.1. Poziomy integracji Unii Europejskiej
Unia gospodarcza

Unia gospodarczo-walutowa

Unia fiskalna

Unia bankowa

Unia polityczna*
(federacja paĔstw narodowych) (?)

*

koncepcja unii politycznej, czyli federacji paĔstw narodowych jest związana z wypowiedzią
Manuela Barosso dnia 12 wrzeĞnia 2012 r. w Parlamencie Europejskim w czasie prezentowania raportu o stanie Unii Europejskiej: „Europa musi siĊ staü «federacją paĔstw narodowych»,
jeĞli chce pokonaü kryzys ekonomiczny i pozostaü globalnym mocarstwem. Musimy kierowaü
siĊ ku federacji paĔstw narodowych. To nasz polityczny horyzont. To musi kierowaü naszą
pracą w nadchodzących latach”.

ħródáo: Opracowanie wáasne.

W paĨdzierniku 2012 r. opublikowano raport Erkki Liikanena5, szefa fiĔskiego banku centralnego i niezaleĪnej grupy ekspertów, która opracowaáa raport
dla Komisji Europejskiej, a zgodnie z którym ryzykowna dziaáalnoĞü finansowa
na duĪą skalĊ, tj. handel instrumentami pochodnymi, powinna byü oddzielona od
przechowywania depozytów i powinny zajmowaü siĊ nią oddzielne, inwestycyjne
spóáki w ramach grup bankowych. Jak stwierdzono w raporcie, nawet przy takim
rozdziale zostanie zachowany „uniwersalny model europejskiej bankowoĞci”, poniewaĪ wydzielone spóáki inwestycyjne nadal funkcjonowaáyby w ramach jednej
grupy bankowej i banki nadal bĊdą mogáy oferowaü swoim klientom szeroką
gamĊ produktów finansowych. Odwoáując siĊ do doĞwiadczeĔ historycznych,
4

J. Ruszkowski, Unia bankowa. Próba ponadnarodowego rozwiązania kryzysu w strefie euro,
„Biuletyn Instytutu Zachodniego” 106/2012, 28.11.2012.
5
High-level Expert Group on reforming the structure of the EU banking sector, Chaired by
Erkki Liikanen, Final Report, Brussels, 2 October 2012.

34

Rozdziaá 2

propozycja Liikanena przypomina rozdziaá bankowoĞci komercyjnej (depozytowo-kredytowej) i inwestycyjnej w USA wprowadzony ustawą Glass-Steagal Act
i obowiązujący w latach 19331999.

2.2. Filary unii bankowej
W zaproponowanej koncepcji unii bankowej chodzi o stworzenie nowego
wymiaru sieci bezpieczeĔstwa finansowego (financial safety net) oraz jednolitych zasad restrukturyzacji, likwidacji i upadáoĞci banków (resolution) w wymiarze europejskim, poniewaĪ dotychczasowe rozwiązania w tym zakresie koncentrowaáy siĊ na konstruowaniu takich sieci na poziomie narodowym. Podstawowe
filary unii bankowej obejmują:
1. Jednolity europejski nadzór bankowy (SSM, Single Supervision Mechanism).
2. Europejski system gwarantowania depozytów (Deposit Guarantee Scheme,
DGS)
3. Europejski system restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków
(Banking Recovery and Resolution Plan, BRRP, resolution).
Charakterystyka filarów unii bankowej zawarta jest w tabeli 2.2.
Tabela 2.2. Elementy skáadowe unii bankowej i ich charakterystyka
Element unii
bankowej

Charakterystyka

1

2

Jednolity europejski
nadzór bankowy

Jest niezbĊdny, by zagwarantowaü skuteczne stosowanie norm ostroĪnoĞciowych, kontroli ryzyka i prewencji kryzysowej w caáej UE. Obecna
struktura powinna jak najszybciej ewoluowaü w kierunku jednolitego europejskiego systemu nadzoru bankowego, na który skáadają siĊ: poziom
europejski i poziom krajowy. Ostateczna odpowiedzialnoĞü byáaby przypisana poziomowi europejskiemu. Taki system gwarantowaáby, Īe nadzór
bankowy we wszystkich paĔstwach czáonkowskich UE bĊdzie tak samo
skutecznie ograniczaü moĪliwoĞü upadku banków oraz zapobiegaü potrzebie interwencji za pomocą wspólnych gwarancji depozytów lub funduszy na cele restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków. Dlatego na poziomie europejskim dysponowano by uprawnieniami nadzorczymi oraz uprawnieniami do zapobiegawczej interwencji mającymi zastosowanie do wszystkich banków. BezpoĞrednie zaangaĪowanie ze szczebla
europejskiego róĪniáoby siĊ w zaleĪnoĞci od wielkoĞci i rodzaju banku.
NaleĪaáoby w peáni rozwaĪyü moĪliwoĞü powierzenia Europejskiemu
Bankowi Centralnemu uprawnieĔ do nadzoru nad bankami w strefie euro.
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Europejski system
gwarantowania
depozytów

System ten mógáby nadaü europejski wymiar krajowym systemom gwarantowania depozytów w odniesieniu do banków podlegających nadzorowi europejskiemu. ZwiĊkszyáby wiarygodnoĞü istniejących rozwiązaĔ
i byáby waĪną gwarancją, Īe kwalifikujące siĊ depozyty wszystkich instytucji kredytowych są dostatecznie ubezpieczone. System ten mógáby powstaü pod nadzorem wspólnego organu restrukturyzacyjnego. JeĪeli chodzi
o strefĊ euro zabezpieczeniem fiskalnym dla organu wáaĞciwego do celów
gwarantowania depozytów mógáby byü europejski mechanizm stabilnoĞci.

Europejski system
restrukturyzacji
i uporządkowanej
likwidacji banków

Byáby finansowany w pierwszej kolejnoĞci ze skáadek banków, mógáby
zapewniaü pomoc przy stosowaniu Ğrodków w zakresie restrukturyzacji
i uporządkowanej likwidacji banków objĊtych nadzorem europejskim, tak
by moĪna byáo w uporządkowany sposób likwidowaü nieradzące sobie
instytucje, a tym samym chroniü pieniądze podatnika. System ten mógáby
powstaü pod nadzorem wspólnego organu restrukturyzacyjnego. JeĪeli
chodzi o strefĊ euro zabezpieczeniem fiskalnym dla organu wáaĞciwego
do celów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków mógáby
byü Europejski Mechanizm StabilnoĞci (ESM).

ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie: W kierunku faktycznej Unii Gospodarczej i Walutowej,
sprawozdanie przewodniczącego Rady Europejskiej Hermana Van Rompuya, Bruksela,
26 czerwca 2012.

W komunikacie Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego6 okreĞlono równieĪ proponowany harmonogram wdraĪania unii bankowej w strefie
euro. Szczególnie jeĪeli dany bank otrzymuje wsparcie ze Ğrodków publicznych,
EBC miaáby od początku posiadaü uprawnienia do przejmowania nadzoru nad
kaĪdym bankiem. W odniesieniu do wszystkich pozostaáych banków nadzór
sprawowany przez EBC bĊdzie automatycznie wprowadzany etapowo: w dniu
1 lipca 2013 r. dla banków europejskich o najwiĊkszym znaczeniu systemowym
i w dniu 1 stycznia 2014 r. dla wszystkich innych banków. Zatem od dnia
1 stycznia 2014 r. wszystkie banki w strefie euro miaá podlegaü nadzorowi na
szczeblu europejskim. Ostatecznie na szczycie UE w Brukseli w grudniu 2012 r.
ustalono, Īe nowy nadzór bĊdzie w peáni operacyjny od 1 marca 2014 r., a jeszcze w 2013 r. Komisja Europejska przedstawi propozycje w sprawie drugiego
filara unii bankowej – wspólnego mechanizmu restrukturyzacji banków. Pozostaáe ustalenia szczytu UE z grudnia 2012 r. dotyczyáy nastĊpujących kwestii:
– jednolity nadzór bankowy bĊdzie dotyczyá tylko banków waĪnych systemowo, tzn. banków o aktywach powyĪej 30 mld euro lub 20 proc. PKB
danego kraju albo banków, które mają oddziaáy przynajmniej w trzech kra6
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady. Plan dziaáania na rzecz unii bankowej, Bruksela, 12.09.2012 r., COM(2012) 510 final.
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jach Wspólnoty. W uzasadnionych sprawach EBC bĊdzie ingerowaá w przypadku mniejszych banków,
– kraj spoza strefy euro nie bĊdzie miaá gáosu w Radzie Prezesów EBC, ale
bĊdzie miaá równe prawa z paĔstwami strefy euro w Radzie Nadzoru, która decyzje przygotowuje. BĊdzie teĪ mógá nie dostosowaü siĊ do finalnej
decyzji Rady Prezesów, jeĞli bĊdzie niezgodna z postanowieniem Rady
Nadzoru,
– kraje spoza euro nie zostaną przegáosowane w Europejskim UrzĊdzie Nadzoru Bankowego, który skupia 27 nadzorców. Gwarancją ma byü system
gáosowania podwójną wiĊkszoĞcią obu grup paĔstw7.
Tabela 2.3. Cele szczegóáowe nadzoru mikro- i makroostroĪnoĞciowego rynku
finansowego w UE
Nadzór mikroostroĪnoĞciowy

Nadzór makroostroĪnoĞciowy

1. WywaĪenie interesów organów nadzoru w krajach 1. Opracowanie europejskiego systemu oceny ryzyka makroostroĪmacierzystym i przyjmującym, tzn. wzmocnienie pronoĞciowego
cedur i praktyk mających na celu kwestionowanie decyzji krajowego organu nadzoru w relacjach transgra- 2. ZwiĊkszenie skutecznoĞci mechanizmów wczesnego ostrzegania
nicznych
2. Zapewnienie równych szans instytucjom finansowym 3. UmoĪliwienie, aby oceny ryzyka znajdowaáy swoje odzwierdziaáającym w róĪnych paĔstwach czáonkowskich
ciedlenie w dziaáaniach odpo3. Lepsze zapobieganie kryzysom i zarządzanie kryzywiednich organów
sem w skali europejskiej
4. ZwiĊkszenie skutecznoĞci i efektywnoĞci kosztowej
nadzoru w przypadku nadzorowanych przedsiĊbiorstw
ħródáo: W. GradoĔ, Ewolucja koncepcji nadzoru finansowego w Unii Europejskiej, [w:] K. Znaniecka,
W. GradoĔ (red.), System bankowy i rynki finansowe w warunkach globalnego kryzysu finansowego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Studia Ekonomiczne nr 71, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2010,
s. 166.

Jak twierdzą analitycy Deutsche Banku w raporcie Unia bankowa: nie ma powodów do ĞwiĊtowania (opublikowanym dnia 21 grudnia 2012 r.): „zgadzając siĊ na ustanowienie wymogu podwójnej wiĊkszoĞci dla podejmowania decyzji w EBA przywódcy UE zgodzili siĊ na sparaliĪowanie tej instytucji, poniewaĪ paĔstwa czáonkowskie nieuczestniczące w unii bankowej na czele
z Wielką Brytanią, bĊdą korzystaü z nieproporcjonalnie duĪych wpáywów i bĊdą w stanie zawetowaü kaĪde porozumienie. Szanse EBA na stworzenie jednolitego zbioru przepisów – co jest warunkiem wstĊpnym skutecznego ponadnarodowego nadzoru są wiĊc nikáe”. Pielach M., Wszystkie
wady unii bankowej, relacja z debaty unia bankowa: czy jest szansa na unikniĊcie rozwarstwienia
Unii Europejskiej?, która odbyáa siĊ dnia 20 grudnia 2012 r. w Warszawie z udziaáem D. H܄bner,
L. Koteckiego, H. Bochniarz, R. Bugaja, A. Reicha, A. SáawiĔskiego, www.obserwatorfinansowy.pl
(dostĊp 2.01.2013).
7
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Ostatni kryzys finansowy udowodniá, Īe kontrola pojedynczych instytucji
finansowych, czyli nadzór mikroostroĪnoĞciowy nie wystarcza. Wysoki udziaá
aktywów systemu finansowego w PKB oraz silne wzajemne powiązania systemu
finansowego i gospodarki realnej sprawiáy, Īe potrzebny okazaá siĊ drugi filar
nadzoru nad systemem finansowym – nadzór makroostroĪnoĞciowy (makrostabilnoĞciowy)8, polegający na:
– analizie systemu finansowego i jego związków z realną sferą gospodarki,
– identyfikacji ryzyka dla stabilnoĞci finansowej,
– podejmowaniu dziaáaĔ mających na celu ograniczanie i zapobieganie ryzyku dla stabilnoĞci systemu finansowego.
Schemat 2.2. Europejski System Nadzoru Finansowego

Nadzór
mikroostroĪnoĞciowy

Nadzór
makroostroĪnoĞciowy

EUROPEJSKI SYSTEM NADZORU FINANSOWEGO
Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego (ESRB)

Wczesne ostrzeganie
przed ryzykiem

Informacje o zmianie sytuacji
z poziomu mikroostroĪnoĞciowego

Europejski System Organów Nadzoru Finansowego (ESFS)

(EBA)

Europejski Organ
Nadzoru UbezpieczeĔ
i Pracowniczych
Programów Emerytalnych
(EIOPA)

Europejski Organ
Nadzoru Gieád
i Papierów
WartoĞciowych
(ESMA)

Krajowi nadzorcy
nad sektorem
bankowym

Krajowi nadzorcy
nad sektorem
ubezpieczeĔ

Krajowi nadzorcy
nad rynkiem papierów
wartoĞciowych

Europejski Organ
Nadzoru
Bankowego

ħródáo: K. MitrĊga-Niestrój, Siatka bezpieczeĔstwa finansowego w Eurounii Europejskiej w strefie
euro, CeDeWu, Warszawa 2011, s. 166.

Jako reakcja regulatorów rynku finansowego UE w ramach realizacji „pakietu postkryzysowego” dnia 16 grudnia 2010 r. zostaáa powoáana do Īycia
8
Por. T. Chmielewski, A. SáawiĔski, Wykorzystywanie instrumentów nadzorczych w polityce
makrostabilnoĞciowej, „Zarządzanie Publiczne” 3/2010.
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Europejska Rada Ryzyka Systemowego (ESRB – European Systemic Risk Board),
jako organ odpowiedzialny za nadzór makroostroĪnoĞciowy nad systemem finansowym w UE-279, a takĪe Europejski System Organów Nadzoru Finansowego
(ESFS – European System of Financial Supervision). W skáad EFSF wchodzą10:
– Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego,
– Europejskie UrzĊdy Nadzoru,
– Wspólny Komitet Europejskich UrzĊdów Nadzoru,
– wáaĞciwe organy nadzoru paĔstw czáonkowskich.
Jednym z gáównych elementów reformy nadzoru finansowego w UE byáo
powoáanie trzech Europejskich UrzĊdów Nadzoru w miejsce wczeĞniej funkcjonujących komitetów nadzorców europejskich (CEBS, CEIOPS, CESR), zwanych
komitetami III poziomu (3L3) procedury Lamfalussy’ego11. Powstanie Europejskiego Systemu Nadzoru Bankowego byáo równieĪ zastosowaniem siĊ do wniosków z raportu de Larosiҿre’a. W ramach tworzenia nowej architektury nadzorczej systemu finansowego w Unii Europejskiej od stycznia 2011 r. zaczĊáy dziaáaü Europejskie UrzĊdy Nadzoru (EFS), zajmujące siĊ nadzorem makroostroĪnoĞciowym w paĔstwach w Unii Europejskiej:
– Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) z siedzibą w Londynie,
– Europejski Urząd Nadzoru Gieád i Papierów WartoĞciowych (ESMA)
z siedzibą w ParyĪu,
– Europejski Urząd Nadzoru UbezpieczeĔ i Pracowniczych Programów
Emerytalnych (EIOPA) z siedzibą we Frankfurcie.
W zakresie gwarantowania depozytów w Unii Europejskiej nastąpiáa harmonizacja znaczącej czĊĞci rozwiązaĔ na poziomie europejskim poprzez wdroĪenie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/19/WE z dnia 30 maja
1994 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów wraz z aktami zmieniającymi.
Instytucja gwarantowania depozytów w zaleĪnoĞci od kraju moĪe peániü funkcjĊ12:
– paybox ࣓ systemy odpowiedzialne wyáącznie za wypáatĊ Ğrodków gwarantowanych (np. Niemcy, Holandia),
– paybox plus ࣓ systemy, w których gwarant depozytów ma dodatkowe
funkcje, np. funkcje resolution (np. Wielka Brytania),
9

O. SzczepaĔska, Nadzór makroostroĪnoĞciowy, „Bank” 10/2012.
A. Janc, Tendencje w obszarze regulacji instytucji funkcjonujących na rynkach finansowych
w Unii Europejskiej, [w:] Instytucje parabankowe na rynku usáug bankowych w Polsce, G. KotliĔski, K. Waliszewski, CeDeWu, Warszawa 2012, s. 217.
11
WiĊcej na temat prac Komitetu MĊdrców pod przewodnictwem barona Alexandra Lamfalussy’ego zob. takĪe: H. Davies, D. Green, Globalny nadzór i regulacja sektora finansowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
12
Thematic Review on Deposit Insurance Systems; Financial Stability Board, luty 2012.
10
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– loss minimiser ࣓ systemy, w których gwarant depozytów aktywnie angaĪuje siĊ w wybór metody resolution, kierując siĊ zasadą najniĪszego kosztu (np. Francja, Wáochy, Hiszpania),
– risk minimiser ࣓ systemy, w których gwarant depozytów dysponuje peánym zakresem metod resolution oraz peáni funkcje nadzorcze.
W okresie kryzysu finansowego instytucje gwarantowania depozytów zastosowaáy nastĊpujące dziaáania:
– wzrost limitu gwarancji do równowartoĞci w walucie krajowej 100 000
euro (do 31.12.2010 r.), niekiedy uzupeániony wprowadzeniem peánych
gwarancji depozytów,
– okres wypáaty Ğrodków gwarantowanych skrócono do 20 dni roboczych
(od koĔca 2010 r.).
Pomimo tych dziaáaĔ miĊdzy krajowymi systemami gwarantowania depozytów w Unii Europejskiej wystĊpują róĪnice m.in. w sposobie zbierania skáadki
(system ex post, system ex ante, system mieszany), rodzajach wkáadów podlegających pod system gwarantowania depozytów (wkáady bankowe i niebankowe),
a takĪe w zakresie szczegóáowych rozwiązaĔ. Pojawia siĊ równieĪ pytanie o siáĊ
finansową krajowych gwarantów depozytów w przypadku niewypáacalnoĞci
duĪego banku – w związku z brakiem moĪliwoĞci zwrócenia Ğrodków deponentów przez instytucjĊ gwarantowania depozytów, ciĊĪar ten spadáby na paĔstwo
i podatników.
Celem uporządkowanej upadáoĞci banków jest ochrona stabilnoĞci finansowej, ochrona deponentów oraz ograniczenie zaangaĪowania funduszy publicznych, czyli faktycznie pieniĊdzy podatników. Stosowane w Europie rozwiązania związane z udzielaniem pomocy publicznej przez paĔstwa, czyli rekapitalizacja i nacjonalizacja banków doprowadziáy do zwiĊkszenia relacji dáugu publicznego do PKB. W Europie poziomy dáugu/PKB są tak wysokie, Īe nie ma
przestrzeni na ratowanie banków poprzez rekapitalizacjĊ i nacjonalizacjĊ – bĊdą
wykorzystywaü resolution13 (wiele paĔstw zrozumiaáo to i wdroĪyáo narzĊdzia
resolution). ĝrodki niezbĊdne na skuteczne zastosowanie rekapitalizacji i nacjonalizacji są tak duĪe, Īe kraj praktycznie moĪe staü siĊ niewypáacalny. W krajach
Unii Europejskiej resolution nie byá rozpowszechniony przed wspóáczesnym
kryzysem finansowym. W 2009 r. wprowadzono w Wielkiej Brytanii Special
Resolution Regime. DecyzjĊ tĊ wymusiá kryzys w brytyjskim systemie bankowym w 2008 r. i koniecznoĞü szybkiego przeprowadzenia programu naprawczego
13

Resolution to prawnie okreĞlony sposób postĊpowania wáadz wobec banku zagroĪonego
niewypáacalnoĞcią (upadáoĞcią), w szczególnoĞci: krytycznie niedokapitalizowanego, niemogącego pozyskaü odpowiednich kapitaáów, mającego problemy z páynnoĞcią, prowadzącego dziaáalnoĞü zbyt ryzykowną lub niezgodną z prawem. Gáówne metody resolution to OBA – Open bank
assistance, P&A – Purchase & assumption, Likwidacja i wypáata depozytów. Resolution – efektywnoĞü zaleĪna od skutecznych mechanizmów, BFG, 17.09.2010.
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i likwidacji instytucji kredytowych. Przykáad Hiszpanii pokazuje, Īe w strefie
euro obok mechanizmu pomagającego stabilizowaü finanse publiczne naleĪy zbudowaü system, który zagwarantuje wspólne europejskie Ĩródáo kapitaáu ostatniej
szansy dla sektora finansowego. Mechanizm pozwoliáby oddzieliü stabilnoĞü
krajowego systemu finansowego od sytuacji budĪetowej danego kraju14.
W związku z koncepcją unii bankowej pojawiaáo siĊ i pojawia wiele pytaĔ, a na niektóre z nich nie ma jeszcze odpowiedzi:
– Czy wszystkie banki bĊdą podlegaáy pod jednolity nadzór bankowy, czy
tylko banki waĪne systemowo lub objĊte pomocą publiczną? Odpowiedzi
na to pytanie udzieliá szczyt UE w grudniu 2012 r., kiedy w ramach porozumienia Francja i Niemcy ustalili, Īe nadzór EBC bĊdzie obejmowaá
banki waĪne systemowo.
– Jakie bĊdą relacje miĊdzy EBC jako nadzorcą banków a Europejskim Organem Nadzoru Bankowego (EBA)?
– Jaka bĊdzie rola EBA jako dodatkowego organu nadzoru na poziomie europejskim, obejmującym nadzór paĔstw, które przystąpią do jednolitego
mechanizmu nadzorczego oraz paĔstw poza nim?
– Jakie bĊdą zasady wspóápracy EBC z nadzorami lokalnymi spoza SSM
w przypadku grup bankowych?
– Jak pogodziü rolĊ EBC jako organu prowadzącego politykĊ monetarną
i dbającego o stabilny poziom (niską inflacjĊ) z rolą nadzorcy nad bankami
przy wystĊpowaniu sprzecznoĞci w jednoczesnej realizacji tych funkcji?

2.3. Skutki unii bankowej dla sektora banków
komercyjnych w Polsce
2.3.1. Stan obecny sektora banków komercyjnych
w Polsce na tle europejskim
Aby okreĞliü potencjalny wpáyw unii bankowej na sektor banków komercyjnych w Polsce naleĪy dokonaü diagnozy tego sektora. Po ponad 20 latach
transformacji systemowej oraz towarzyszącej jej transformacji sektora bankowego w Polsce, obecnie mamy w Polsce bezpieczny, rentowny i dobrze rozwiniĊty sektor banków komercyjnych. W strukturze wáasnoĞciowej dominuje kapitaá zagraniczny, w tym w wiĊkszoĞci pochodzący z paĔstw Unii Gospodarczej
i Walutowej.
14
A. Raczko, Unia bankowa z perspektywy wspólnej polityki pieniĊĪnej w strefie euro, [w:] Unia
bankowa – skutki dla UE, strefy euro i dla Polski, Zeszyty BRE Bank-CASE nr 123/2012, s. 25.
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Schemat 2.3. RentownoĞü aktywów ogóáem (ROA) vs. mnoĪnik kapitaáowy
(aktywa ogóáem/kapitaá wáasny) w wybranych sektorach bankowych
Unii Europejskiej w 2011 roku
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Legenda: AT  Austria, BE  Belgia, CZ  Czechy, DE  Niemcy, DK  Dania, ES  Hiszpania,
FI  Finlandia, FR  Francja, GR  Grecja, HU  WĊgry, IE  Irlandia, IT  Wáochy, NL  Holandia, PL  Polska, PT  Portugalia, SE  Szwecja, UK  Wielka Brytania
Grupa I  niski poziom rentownoĞci aktywów ogóáem, wysoki poziom mnoĪnika kapitaáowego
Grupa II  ujemna rentownoĞü aktywów ogóáem, niski poziom mnoĪnika kapitaáowego
Grupa III  wysoka rentownoĞü aktywów ogóáem, niski poziom mnoĪnika kapitaáowego
ħródáo: B. LepczyĔski, M. Penczar, Wpáyw globalnego kryzysu zaufania na pozycjĊ polskiego sektora
bankowego w Unii Europejskiej, Zarządzanie i Finanse, Zeszyty Naukowe Wydziaáu Zarządzania Uniwersytetu GdaĔskiego, 4/1, 2012, s. 415.

Polski sektor bankowy pozostaá stabilny i zyskowny w okresie ostatnich
zawirowaĔ na rynkach finansowych. WskaĨniki efektywnoĞci polskiego sektora
bankowego (mierzone wskaĨnikami ROA i ROE) w porównaniu ze wskaĨnikami sektorów bankowych duĪych gospodarek równieĪ są na przyzwoitym poziomie; zarówno w zakresie zwrotu na aktywach, jak i zwrotu na kapitale. To oznacza, Īe banki dziaáające w Polsce są nie tylko bezpieczne, ale siĊ rozwijają i są
efektywne w porównaniu z bankami innych europejskich paĔstw. Polskie banki
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sytuują siĊ w czoáówce pod wzglĊdem takich parametrów jak wspóáczynnik
wypáacalnoĞci (trzecie miejsce w Europie po Niemczech i Holandii) oraz pilnie
dzisiaj obserwowanego wspóáczynnika Tier 1, bo to kapitaá sáuĪący do realnego
pokrywania strat w warunkach utrzymywania przez bank wypáacalnoĞci i nieprzerwanej dziaáalnoĞci (drugie miejsce w Europie, tuĪ po Niemczech)15. Ponadto Polska naleĪy do krajów, które charakteryzuje wysoki poziom rentownoĞci
aktywów i niski poziom mnoĪnika kapitaáowego (schemat 2.3.).
Tabela 2.4. WskaĨnik rentownoĞci ROE w wybranych sektorach bankowych
w Unii Europejskiej w latach 2007୧2011 (w %)
PaĔstwo

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

Estonia

30,2

13,4

24,6

2,1

33,3

Czechy

24,4

20,7

26,4

19,7

18,7

Polska

24,9

20,7

11,2

13,2

16,6

Litwa

25,9

13,5

48,4

4,7

15,3

Sáowacja

16,6

15,4

6,7

12,6

14,5

Francja

9,8

3,6

7,2

12

13,1

Szwecja

19,7

14,3

5,1

10,5

12,6

Hiszpania

19,6

12,6

9,2

7,9

7,5

Buágaria

24,8

23,1

10,2

7,9

7,1

Holandia

18,7

12,5

0,4

7,1

5,4

Portugalia

18,7

5,6

7,3

7,5

2,3

Wáochy

13,9

4,9

4

3,7

2,2

Wielka Brytania

6,2

10,3

2,6

3,9

1,7

Austria

17

2,6

1,5

7,9

1,4

Belgia

13,2

36,5

2,7

10,7

0,7

Dania

16,1

7

3,2

0

0,2

Rumunia

10,5

17

2,9

1,7

3,4

WĊgry

18,4

16,7

8,3

1,2

3,9

15

W. KwaĞniak, Skutki dla polskiego systemu bankowego i polskiej gospodarki po wprowadzeniu unii bankowej, [w:] Unia bankowa – skutki dla UE, strefy euro i dla Polski, Zeszyty BRE
Bank-CASE nr 123/2012, s. 31.
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1

2

3

4

5

6

Irlandia

16,4

8

40,6

66,5

8,6

àotwa

24,3

4,6

41,6

20,4

11,2

Sáowenia

16,3

8,1

3,9

2,2

11,7

Grecja

14,5

3,2

1,7

8,8

34,2

Niemcy

6,5

2,5

5

8,8

ħródáo: Global Financial Stability Report, IMF, April 2012.

Od ponad dekady w Polsce nie upadá Īaden bank komercyjny i spóádzielczy. System gwarantowania depozytów w Polsce sprawuje BFG. W 2011 r. utworzone przez wszystkie banki i utrzymywane w ich aktywach fundusze ochrony
Ğrodków gwarantowanych (po aktualizacji w dniu 1 lipca 2011 r. oraz powiĊkszeniu o wartoĞü foĞg utworzonego we wrzeĞniu 2011 r. przez Polbank EFG SA)
wyniosáy 3 216 992,1 tys. zá16. Dokonane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny
wypáaty Ğrodków gwarantowanych od początku jego dziaáalnoĞci w lutym 1995 r.
wyniosáy 814,4 mln zá i objĊáy 318,8 tys. uprawnionych deponentów. Jednak
w przypadku paĔstw Unii Europejskiej, w których banki komercyjne miaáy problemy finansowe, siáa finansowa instytucji gwarantowania depozytów jest niska
i wystarczyáaby na uratowanie kilku maáych banków lub jednego Ğredniej wielkoĞci.

2.3.2. Szanse związane z unią bankową dla sektora
banków komercyjnych w Polsce
WĞród szans związanych z unią bankową dla polskiego sektora banków
komercyjnych, w przypadku pozostawania Polski poza unią monetarną i bankową, naleĪy wymieniü wzrost bezpieczeĔstwa systemowego i stabilnoĞci finansowej w Eurolandzie, a takĪe w caáej UE. Wzrost bezpieczeĔstwa finansowego
wynika z faktu, Īe naprzeciw potĊĪnych grup bankowych stanie równie potĊĪny
nadzór, zdolny kontrolowaü ich dziaáalnoĞü w skali caáej strefy euro, a nawet
caáej Unii. Nie da siĊ wiĊc juĪ uciekaü przed nadzorcą z kraju do kraju, wykorzystywaü to, Īe w jednych krajach nadzór moĪe byü áagodniejszy niĪ w innych,
lekcewaĪyü zasad ostroĪnoĞci w jednych paĔstwach, ryzykując, Īe co najwyĪej
licencjĊ bankową straci tam spóáka-córka, a nie caáa grupa. Rozliczanie grup
bankowych z posiadanego páynnego kapitaáu nastĊpowaáoby w skali caáej Unii,
a wiĊc niedobór Ğrodków w jednych krajach daáoby siĊ pokryü nadwyĪką
16

Raport roczny BFG za 2011 r., www.bfg.pl (dostĊp: 30.12.2012).
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w innych. Zintegrowany system gwarancji depozytów równieĪ wyglądaáby bardziej wiarygodnie niĪ obecne systemy krajowe. Brzmi to logicznie: skuteczna
kontrola gigantów moĪe nastąpiü tylko na odpowiednim poziomie17. ZwiĊkszona
stabilnoĞü systemu finansowego, która ma byü osiągniĊta poprzez uniĊ bankową
bĊdzie sprzyjaü wzrostowi gospodarczemu paĔstw strefy euro, z którymi Polska
ma liczne kontakty handlowe, a wiĊc i poĞrednio paĔstw spoza strefy euro.
Jako Polska bĊdziemy mieü jednego partnera w postaci EBC zamiast kilkunastu narodowych nadzorów, co jest elementem pozytywnym i wzmacnia
naszą pozycjĊ i pozycjĊ polskich banków, jako Īe EBC z natury lepiej rozumie
ryzyka systemowe oraz jest mniej podatny na narodowe naciski polityczne. KorzyĞcią samej unii bankowej jest przyspieszenie i podjĊcie dyskusji o przystąpieniu Polski do strefy euro – skoro jako kraj chcemy wspóádecydowaü o przyszáoĞci Europy, powinniĞmy wejĞü do krĊgu krajów bardziej siĊ integrujących
pod wzglĊdem monetarnym, fiskalnym, bankowym, a zatem staü siĊ czáonkiem
strefy euro. Pytanie jest tylko, kiedy to nastąpi i na jakich warunkach.

2.3.3. ZagroĪenia związane z unią bankową dla sektora
banków komercyjnych w Polsce
W dyskusjach nad unią bankową dla Polski istotny jest przede wszystkim
spór pomiĊdzy krajami macierzystymi (home) i goszczącymi (host). Mimo Īe
kraje poza strefą euro nie bĊdą poddane mechanizmowi jednolitego nadzoru
bankowego ze strony EBC, przyszáa unia bankowa bĊdzie wywieraü wpáywaü na
banki w krajach, które nie są czáonkami obszaru euro, poprzez18:
1) stosunki wáasnoĞciowe, banki-córki (subsidiaries), banki-filie, banki w jednej grupie itd.,
2) nowy nadzór EBC w szczególnoĞci wobec banków-filii – w tym przypadku nadzór moĪe przenieĞü siĊ ze stolic paĔstw spoza obszaru euro do Europejskiego Banku Centralnego,
3) wpáyw na czĊĞü lub nawet na caáoĞü systemu bankowego paĔstw spoza
obszaru euro,
4) dokapitalizowanie banków-filii lub banków-córek, ale takĪe – niestety – poprzez ewentualne wycofywanie kapitaáu z tych banków w celu stabilizacji
wáasnej pozycji lub stabilizacji waluty euro,
5) moĪliwoĞü realokacji depozytów bankowych przez firmy lub obywateli
paĔstw spoza obszaru euro do banków operujących w tym obszarze, które
17

W. Oráowski, Europejska unia bankowa, „Polityka” 16.10.2012.
J. Ruszkowski, Unia bankowa. Próba ponadnarodowego rozwiązania kryzysu w strefie euro,
„Biuletyn Instytutu Zachodniego” 106/2012, 28.11.2012.
18
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bĊdą objĊte gwarancjami nowego funduszu ratunkowego obszaru euro,
którym bĊdzie Europejski Mechanizm Stabilizacyjny (European Stability
Mechanism – ESM, jego prekursorem byá Europejski Fundusz StabilnoĞci
Finansowej – EFSF)19.
Wykres 2.2. Struktura wáasnoĞciowa sektora bankowego w Polsce – udziaá w aktywach
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ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie danych www.knf.gov.pl (dostĊp 10.12.2012).

Obecnie prawie 70% aktywów polskiego sektora bankowego jest kontrolowane przez kapitaá zagraniczny, z czego znaczna wiĊkszoĞü przypada na grupy
bankowe wywodzące siĊ ze strefy euro (ponad 50% udziaáu w aktywach, wykres
2,2.). JeĞli banki-córki wchodzące w skáad europejskich grup bankowych podlegaü bĊdą jurysdykcji europejskiego nadzoru, to tenĪe bĊdzie z pewnoĞcią koncentrowaá swoją uwagĊ na grupie finansowej jako caáoĞci, gubiąc przy tym wątek lokalny. W tej sytuacji staniemy przed olbrzymim wyzwaniem zapewnienia
moĪliwoĞci oddziaáywania naszego lokalnego nadzoru na dziaáalnoĞü obecnych
w Polsce banków. Jest to o tyle waĪne, Īe jedną z istotnych wartoĞci i Ĩródeá
stabilnoĞci naszego systemu bankowego (co podkreĞlają np. agencje ratingowe)
jest dziĞ silny i niezaleĪny lokalny nadzór. Za ochroną suwerennoĞci w kwestii
regulacji i nadzoru (takĪe w kontekĞcie tego, aby miaá on w praktyce kogo nadzorowaü) przemawia fakt istnienia znaczących róĪnic pomiĊdzy sytuacją sektora
finansowego w Polsce i Europie Zachodniej, by wspomnieü tu jedynie znacznie
19
Z zaáoĪenia zdolnoĞci finansowe ESM mają wynosiü 700 mld euro, na które skáadają siĊ
paĔstwa UE-17.
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mniejsze jego rozmiary (w relacji do rozmiarów gospodarki), tradycyjny model
biznesowy i znacznie inną naturĊ wyzwaĔ20.
Tabela 2.5. Udziaá w aktywach sektora bankowego w Polsce wybranych inwestorów
zagranicznych
PaĔstwo

2007

2008

2009

2011

Wáochy

17,4

13,2

13,3

12,5

Holandia

10,9

10,8

8,7

8,5

Niemcy

9,3

10,3

9,9

10,5

USA

7,3

8,6

7,4

6,2

Belgia

5,6

6,1

5,7

3,3

Irlandia

5

5,3

4,9

0

Francja

3,9

4,6

4,6

5,1

Portugalia

3,9

4,5

4,2

3,9

Austria

2,2

2,3

2

2,1

Szwecja

1,3

2

2,1

2,9

Grecja

1,5

1,8

2,2

5,7

ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie danych www.knf.gov.pl (dostĊp 10.12.2012).

W odniesieniu do banków kontrolowanych przez kapitaá zagraniczny istnieje obawa o spadek efektywnoĞci w procesie komunikacji miĊdzy krajowym
nadzorem a nadzorem kraju macierzystego, który w unii bankowej bĊdzie dodatkowo powiĊkszony o ogniwo EBC. UniemoĪliwi to korespondencjĊ pomiĊdzy nadzorami poszczególnych paĔstw czáonkowskich UE.
NiezaleĪnie wiĊc od naszej woli relacje miĊdzy nadzorem w strefie euro
a nadzorem krajowym bĊdą zdefiniowane przez wspólne unijne regulacje i oparte
na wspólnych zasadach nadzorczych (single rule book). Mechanizm egzekwowania przez EBC nadzoru w sprawach dotyczących krajów spoza strefy bĊdzie
musiaá byü spójny z decyzjami podjĊtymi na forum Europejskiego UrzĊdu Nadzoru Bankowego.
RównoczeĞnie trzeba pamiĊtaü, Īe stworzenie paneuropejskich rozwiązaĔ
nie daje gwarancji, Īe uda siĊ w ten sposób uniknąü báĊdów. Co wiĊcej, jeĞli europejski nadzór szybko dojdzie do wniosku, Īe efektywna i peána kontrola (cho20

A. Halesiak, Europejska unia bankowa – polskie dylematy, „Bank” 4/2012.
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ciaĪby ze wzglĊdu na brak przejrzystoĞci struktur) jest w praktyce niemoĪliwa,
to naleĪy oczekiwaü, Īe bĊdzie on stosowaá – tak na wszelki wypadek – zasadĊ
nadmiernej restrykcyjnoĞci21.
Sama unia bankowa oznacza pogáĊbianie Europy dwóch prĊdkoĞci, z czĊĞcią związaną z unią fiskalną i bankową (paĔstwa strefy euro) i z czĊĞcią paĔstw
poza nią (paĔstwa poza strefą euro)22.
ZagroĪeniem koncepcji unii bankowej dla paĔstw spoza strefy euro jest
ograniczenie transgranicznej dziaáalnoĞci banków z krajów strefy euro w krajach,
które znajdą siĊ poza wspólnym nadzorem, a takĪe zaufanie rynków finansowych
do paĔstw bĊdących w systemie, przekáadające siĊ na niĪszą rentownoĞü emitowanych przez nie dáuĪnych papierów wartoĞciowych. W konsekwencji paĔstwa
poza wspólnymi mechanizmami integracyjnymi – unią monetarną, paktem fiskalnym i unią bankową, jako mniej wiarygodne dla inwestorów zagranicznych,
bĊdą páaciáy wiĊcej inwestorom za emitowane przez siebie papiery dáuĪne.

2.3.4. Opinie polskich ekonomistów na temat
unii bankowej
Opinie polskich ekonomistów związane z wadami i zaletami unii bankowej zostaáy zebrane w tabeli 2.6.
Tabela 2.6. Opinie polskich ekonomistów na temat unii bankowej
Stanisáaw Kasiewicz, EkonomiĞci wyróĪnili 5 nastĊpujących wariantów.
Lech KurkliĔski
– wariant konfrontacyjny – odrzucenie, wáącznie z zawetowaniem unii
bankowej w ramach struktur unijnych. Zdecydowane odrzucenie projektu unii bankowej narzuca siĊ jako pierwsza, logiczna i rozsądna
decyzja. Nie jesteĞmy czáonkami strefy euro, nie doprowadziliĞmy do
sytuacji kryzysowej, wiĊc nie jest to nasza sprawa ani nasza odpowiedzialnoĞü za jej dziaáanie. Jednak radykalne storpedowanie tego projektu oznacza, Īe nie tylko nie jesteĞmy zainteresowani, jak bĊdą realizowane cele unii bankowej, ale wetujemy projekt, który potencjalnie
moĪe ograniczaü czĊstotliwoĞü i skutki ekonomiczne kryzysów bankowych;
– wariant dwustrefowy, oznacza zachowanie odrĊbnoĞci pomiĊdzy strefą
euro wraz z unią bankową a pozostaáymi krajami czáonkowskimi.
W Ğwietle deklaracji ministra Rostowskiego wydaje siĊ, Īe zastosowanie tego wáaĞnie rozwiązania zostaáo zapowiedziane przez PolskĊ,
21

A. Szelągowska, Europejska unia bankowa – remedium czy puáapka dla krajowych sektorów
bankowych?, [w:] StabilnoĞü systemu finansowego – instytucje, instrumenty, uwarunkowania,
(red.) A. AliĔska, B. Pietrzak, CeDeWu, Warszawa 2012, s. 388.
22
A. Halesiak, Europejska unia bankowa – polskie dylematy, „Bank” 4/2012.
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–

–

–

Leszek Pawáowicz

czyli pozostanie poza strukturami i mechanizmami dziaáania nowej unii
bankowej. To otwiera drogĊ instytucjom unijnym oraz krajom strefy
euro do tworzenia wáasnego nowego áadu finansowego. Z duĪą dozą
prawdopodobieĔstwa oznacza to faktyczne powstanie „Europy dwóch
prĊdkoĞci”. Tym samym Polska straci wpáyw na przyszáy ksztaát bankowoĞci w Europie;
wariant trzeci to bierne wyczekiwanie. Istotą tego wariantu jest nie
tyle odrzucanie udziaáu w realizacji projektu unii bankowej, ile bierne
wyczekiwanie na jej konkretyzacjĊ – zakáadanie, Īe odium ewentualnej negacji spadnie na inne paĔstwa. BądĨ teĪ liczenie na pojawienie
siĊ korzystniejszych dla Polski, zmodyfikowanych rozwiązaĔ wobec
wstĊpnej propozycji. Taka postawa nie jest poĪądana, bo naszym zdaniem projekt unii bankowej moĪe siĊ okazaü sprawnym instrumentem
stabilizowania europejskiego systemu finansowego;
wariant czwarty polega na wynegocjowaniu wáasnych warunków dla
krajów spoza strefy euro. JesteĞmy zdania, Īe przyjĊcie koncepcji unii
bankowej, a nawet uzyskanie prawa gáosu w tym projekcie nie jest najwaĪniejsze, bo te zdarzenia nie spowodują, Īe Polska zdobĊdzie realny
wpáyw na podejmowane decyzje nadzorcze, fiskalne, dotyczące systemu gwarantowania depozytów czy ratowania zagroĪonych banków.
WaĪniejsze jest wypracowanie mechanizmów na szczeblu ogólnoeuropejskim i na poziomie krajowym, które nie budziáyby sprzeciwu
krajów bĊdących poza strefą euro;
wariant piąty to przystąpienie do unii bankowej i zaaprobowanie
obecnych warunków. W tych warunkach uzyskalibyĞmy dostĊp do informacji istotnych nie tylko dla przedkáadanej propozycji, ale równieĪ
tworzącego siĊ nowego ukáadu finansowego Europy. Pozostaje jednak
pytanie, czy jesteĞmy merytorycznie przygotowani do tego udziaáu
tak, aby byü odpowiednim partnerem dla innych paĔstw ze strefy euro
oraz instytucji unijnych (jak na przykáad Europejski Bank Centralny).
MoĪemy wykupiü ten „bilet”, ale czy cena bĊdzie wspóámierna do korzyĞci, jakie w zamian otrzymamy? Co siĊ wydarzy, gdy z punktu widzenia ryzyka systemowego caáego rynku europejskiego dziaáania sanacyjne muszą odbyü siĊ kosztem naszego narodowego sektora bankowego? Czy powinniĞmy partycypowaü w naprawianiu tego, co inni
popsuli? Nie naleĪy teĪ odrzucaü najczarniejszego scenariusza, czyli
upadku euro. Jak wobec tej opcji wyglądaáaby sytuacja Polski, gdybyĞmy przystąpili do unii bankowej? Podobnych pytaĔ moĪna zadaü
o wiele wiĊcej. JednakĪe juĪ z tego pobieĪnego przeglądu liczba i skala zagroĪeĔ wydaje siĊ przewaĪaü nad ewentualnymi korzyĞciami.

Przed przystąpieniem do unii bankowej trzeba dokáadnie sprawdziü, jak
udziaá w tej grupie wpáynąáby na instytucje finansowe dziaáające w Polsce.
Przeniesienie kompetencji nadzorczych na szczebel federacji wymaga
przeniesienia równieĪ na ten sam szczebel odpowiedzialnoĞci, nie tylko
moralnej, lecz takĪe fiskalnej (w czĊĞci adekwatnej do kompetencji). Jest
to najtrudniejsza kwestia wdroĪenia koncepcji unii bankowej, poniewaĪ
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wymaga jednoznacznej odpowiedzi na pytanie: kto i ile páaci za utrzymanie stabilnoĞci jednolitego rynku finansowego w UE? Przedstawiony
przez KomisjĊ Europejską projekt unii bankowej wymaga od krajów
czáonkowskich UE odpowiedzi na jeszcze trudniejsze pytanie: kto i ile
powinien páaciü za utrzymanie stabilnoĞci strefy euro, a wiĊc czĊĞci jednolitego europejskiego rynku finansowego. W szczególnie káopotliwej
sytuacji zostaáy postawione kraje czáonkowskie spoza strefy euro. Nie
kwestionując, Īe utrzymanie stabilnoĞci strefy euro jest dla tych krajów
waĪne, naleĪy uznaü, Īe jeszcze waĪniejsze jest utrzymanie stabilnoĞci
europejskiego jednolitego rynku finansowego. Skáaniam siĊ do poglądu,
Īe powinni páaciü wiĊcej ci, którzy generują wiĊksze ryzyko systemowe.
Nie ma uzasadnienia ekonomicznego, aby do wspólnej stabilnoĞciowej
kasy UE páacili ci, którzy ryzyka systemowego nie generują, oraz ci,
którzy ze Ğrodków tam zgromadzonych nie bĊdą korzystali.
Unia bankowa jako koncepcja wyjĞcia z kryzysu moĪe wywoáaü efekt odwrotny do zamierzonego. MoĪe przedáuĪyü agoniĊ banków zbyt duĪych,
aby upaĞü, agoniĊ paĔstw, które nie przestrzegają dyscypliny budĪetowej,
moĪe wyeliminowaü dyscyplinĊ rynkową. MoĪe byü klĊską integracji
Unii Europejskiej. Unia bankowa jako koncepcja budowy jednolitego
rynku finansowego UE to atrakcyjna propozycja, ale nie jest to sposób na
wychodzenie z kryzysu. Na prawdziwą uniĊ bankową jest dziĞ za póĨno
lub za wczeĞnie. Byá dobry czas przed kryzysem i bĊdzie po nim. Najpierw trzeba jednak usunąü gáówne Ĩródáa kryzysu. Warto rozpocząü od
podziaáu banków zbyt duĪych, aby upaĞü.
Jan Czekaj,
Z jednej strony, pozostawanie poza strefą euro oraz nieprzyjmowanie
Aleksander Kowalski zobowiązaĔ wynikających z paktu fiskalnego czy unii bankowej (a takĪe
innych inicjatyw, które bĊdą siĊ pojawiaü) moĪe mieü okreĞlone pozytywne skutki dla polskiej gospodarki, chociaĪby ze wzglĊdu na wiĊkszą
swobodĊ w ksztaátowaniu polityki makroekonomicznej. Z drugiej jednak
strony, postawienie siĊ w roli obserwatora sytuacji w strefie euro grozi
trwaáym wyrzuceniem poza nawias zaawansowanych procesów integracji
UE. RozstrzygniĊcie tego dylematu na podstawie analizy krótkookresowych kosztów i korzyĞci nie jest moĪliwe. JeĪeli strefa euro nie upadnie,
a równoczeĞnie czĊĞü krajów UE bĊdzie pozostawaü poza strefą euro, to
bĊdzie to prowadziáo do powstania „Europy dwóch prĊdkoĞci”. Podstawą
dalszej integracji poza unią walutową jest unia fiskalna. JeĪeli Polska
znalazáaby siĊ w drugiej, charakteryzującej siĊ mniejszą prĊdkoĞcią integracji, Europie, to wejĞcie do Europy pierwszej prĊdkoĞci (strefy euro)
byáoby bardzo trudne i uwarunkowane zrównaniem siĊ poziomu rozwoju
gospodarczego Polski z krajami wysoko rozwiniĊtymi. Bez wspomagania
Ğrodkami strukturalnymi UE proces konwergencji realnej byáby niezwykle trudny, jeĪeli w ogóle moĪliwy.
Stanisáaw Kluza,
Adam PáociĔski,
Andrzej SáawiĔski

Projekt unii bankowej spotkaá siĊ z cháodnym przyjĊciem krajów naszego
regionu. Przyczyną jest smutny paradoks polegający na tym, Īe w proponowanej obecnie formie unia bankowa moĪe zwiĊkszyü stabilnoĞü euro-
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pejskiego systemu bankowego w czĊĞci, kosztem zmniejszenia stabilnoĞci
systemów bankowych w naszym regionie. ħródáem tej sytuacji jest przyjĊcie milczącego zaáoĪenia, Īe przyszáa unia bankowa bĊdzie dbaü o system
bankowy w takim ksztaácie, w jakim staá siĊ przyczyną globalnego kryzysu finansowego. Europie potrzebna jest unia bankowa, ale potrzebna
jest w takiej formie, która najlepiej sáuĪyáaby stopniowemu tworzeniu
harmonijnej caáoĞci záoĪonej z krajów strefy euro i pozostaáych paĔstw
Unii Europejskiej. W jej obecnie proponowanej postaci unia bankowa
tego warunku nie speánia. Skoro systemy bankowe w Europie ĝrodkowej
i Wschodniej tworzą gáównie banki, które są spóákami kapitaáowo zaleĪnymi od banków zachodnioeuropejskich, to hoáubienie wielkich banków
moĪe mieü niekorzystne nastĊpstwa dla krajów naszego regionu niezaleĪnie od tego, czy ostatecznie bĊdą, czy nie bĊdą w unii bankowej. Problem leĪy w tym, Īe jeĞli unia bankowa bĊdzie ochronką dla wielkich
banków, to Europejski Bank Centralny bĊdzie chciaá nadzorowaü nie poszczególne banki, lecz grupy kapitaáowe. Te zaĞ bĊdą siĊ domagaáy, co z ich
punktu widzenia bĊdzie naturalne, by nastąpiáa centralizacja zarządzania
páynnoĞcią i kapitaáem. Gdyby tak siĊ staáo, to o wielkoĞci posiadanych
przez bank w Polsce lub w Czechach páynnych rezerw i kapitaáu decydowaáaby nie sytuacja tego banku, lecz sytuacja w caáej grupie kapitaáowej.
Maágorzata Zaleska

Powoáane zostaną struktury, które bĊdzie trzeba wypeániü treĞcią, m.in.
zatrudniü pracowników (na koniec 2011 r. EBC zatrudniaá 1609 osób).
To zaĞ zmieni w sposób zasadniczy i dáugotrwaáy funkcjonowanie europejskiego systemu bankowego. Ponadto bez wątpienia nastąpi kolejne
„pączkowanie” wáadzy, powstanie kolejny oĞrodek decyzyjny. Warto przy
tej okazji wspomnieü, iĪ nie tak dawno temu (w 2011 r.) utworzono nadzór makro- i mikroostroĪnoĞciowy, w tym m.in. EBA (Europejski Organ
Nadzoru Bankowego). ToteĪ trzeba powaĪnie zastanowiü siĊ nad potrzebą funkcjonowania kilku nadzorów nad tym samym sektorem, a z pewnoĞcią nad precyzyjnym okreĞleniem ich wzajemnej podlegáoĞci i kompetencji oraz odpowiedzialnoĞci. Jako przykáad moĪna wskazaü propozycjĊ ustalania wysokoĞci bufora antycyklicznego przez nowy nadzór, a nie
przez nadzór makroostroĪnoĞciowy. Z powyĪszego wynika ponadto, Īe
liczba organów unijnych ciągle wzrasta (trudno bowiem doszukaü siĊ likwidacji jakichĞ struktur w odpowiedzi na kreowanie nowych). To wszystko
doprowadzi zaĞ najprawdopodobniej do sytuacji, w której w wyniku
kryzysu struktury unijne umocnią siĊ, a ponadto kaĪdy ich podmiot bĊdzie chciaá uzasadniü swój byt, a zatem bĊdzie wystĊpowaá wysyp biurokracji i róĪnych (lepszych bądĨ gorszych) pomysáów. Nowa unia bankowa, jeĞli powstanie, moĪe zacząü efektywnie funkcjonowaü za kilka lat.
JeĞli nawet tak bĊdzie, to i tak nie uchroni nas ona przed kolejnym kryzysem, m.in. dlatego, Īe odnosi siĊ do banków (a nie wszystkich podmiotów rynku finansowego) funkcjonujących tylko w czĊĞci Europy (a np.
wspóáczesny kryzys dotará z innego kontynentu), ponadto kryzysy powstają w wyniku splotu czynników pochodzących nie tylko z sektora
bankowego. Ponadto, co równie waĪne, stabilnoĞci europejskiego systemu
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bankowego nie sprzyja brak stabilnoĞci europejskiego nadzoru bankowego. W czasach wspóáczesnego kryzysu mamy zaĞ do czynienia z kolejną
rewolucją w zakresie uksztaátowania nadzoru (najpierw stworzono nadzór makro- i mikroostroĪnoĞciowy, a teraz forsowana jest koncepcja unii
bankowej). Jednak o ile pierwsza rewolucja byáa oparta na gáĊbszej refleksji europejskich organów, o tyle druga jest przede wszystkim projektem politycznym. To zaĞ generuje dodatkowo zarówno ogromne koszty,
jak i ciągle zmieniające siĊ kompetencje, a to wszystko z pewnoĞcią nie
sáuĪy stabilnoĞci.
Leszek Balcerowicz

Europejski Bank Centralny nie powinien nadzorowaü banków, jeĞli jest
jednoczeĞnie odpowiedzialny za politykĊ pieniĊĪną. Oznaczaáoby to zbyt
duĪą koncentracjĊ wáadzy w rĊkach EBC.

Mieczysáaw Groszek

Na razie zapowiada siĊ pogáĊbienie chaosu regulacyjnego, poniewaĪ
moĪna siĊ spodziewaü, Īe unia bankowa naáoĪy nowy ustrój na wprowadzone juĪ w reakcji na ostatni kryzys regulacje i instytucje oraz rozwiązania, które są juĪ w toku przygotowaĔ. Jednym z istotnych problemów
jest takĪe to, Īe unia bankowa obejmie 17 krajów UE, a nie wszystkie 27.
Nie moĪna jednak wykluczyü, Īe z tego chaosu niepowstanie bardziej
uporządkowana caáoĞü. Unia bankowa moĪe daü asumpt do bardziej systemowego podejĞcia. Byü moĪe system DGS (Deposit Guarantee Scheme),
nadzoru bankowego, SRB (Single Rule Book), czy BRRP (Bank Recovery and Resolution Proposal) bĊdą w wiĊkszym stopniu ujednolicone, jeĞli
przyjdzie stosowaü te rozwiązania w ramach unii bankowej. W Komisji
i Unii Europejskiej caáy czas trwa jeszcze poszukiwanie rozwiązaĔ, nie ma
jasnej strategii docelowego modelu regulacji sektora bankowego. Z drugiej strony, patrząc dziĞ na postawĊ niektórych krajów spoza strefy euro,
trudno liczyü na osiągniĊcie celu wiĊkszej harmonizacji i jednolitego
rynku finansowego w skali 27 czy niedáugo juĪ 28 krajów UE.

Andrzej Raczko

Unia bankowa ma przywróciü efektywnoĞü polityce pieniĊĪnej. Wspólna
polityka pieniĊĪna oznacza, Īe podmioty o zbliĪonej zdolnoĞci kredytowej, niezaleĪnie od kraju, w którym funkcjonują, powinny otrzymywaü
kredyt na zbliĪonych warunkach, w szczególnoĞci o podobnym poziomie
stopy procentowej, a Ğrodki finansowe powinny przepáywaü z krajów
o wzglĊdnej ich obfitoĞci do krajów o wzglĊdnym niedoborze. Warunki realizowania celu wspólnej polityki pieniĊĪnej to: (a) zbliĪony poziom inflacji w krajach strefy euro, (b) swobodny przepáyw Ğrodków finansowych,
(c) wolna konkurencja pomiĊdzy podmiotami Ğwiadczącymi usáugi finansowe (brak istotnego arbitraĪu regulacyjnego), (d) zintegrowana infrastruktura finansowa (platformy rozliczeniowe), (e) zbliĪony poziom rentownoĞci instrumentów finansowych o zerowym ryzyku w krajach strefy euro.

Wojciech KwaĞniak

Polska powinna uczestniczyü we wszystkich aspektach unii bankowej
otwartych dla krajów spoza strefy euro, przede wszystkim ze wzglĊdu na
wielkoĞü polskiego sektora bankowego i jego stopieĔ powiązania z systemem bankowym paĔstw strefy euro. Wszystkie sektory finansowe, które
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bĊdą poza unią bankową, mogą byü naraĪone na róĪne negatywne skutki
faktu, Īe strefa euro bĊdzie cieszyü siĊ szczególnym nadzorem i zaufaniem rynków, a zaufanie rynków przekáada siĊ teĪ na rentownoĞü papierów
dáuĪnych krajów UE. JeĞli unia bankowa powstanie, w interesie Polski
jest wynegocjowanie dobrych warunków wspóápracy, tak aby Polska zachowaáa efektywny nadzór i moĪliwoĞü dalszego rozwoju polskich banków. OczywiĞcie pod warunkiem, Īe Polska bĊdzie miaáa wpáyw na kluczowe decyzje dotyczące unii bankowej. Na te decyzje, które bĊdą skutkowaáy ewentualnymi kosztami fiskalnymi dla polskiego rynku, czyli
ostateczny ksztaát porozumienia i zasady wspóápracy. W. KwaĞniak polemizuje takĪe z twierdzeniem, Īe podstawowym celem dziaáania europejskiego nadzoru powinno byü doprowadzenie do zmniejszenia banków,
które dzisiaj generują duĪy poziom ryzyka dla wybranych paĔstw i europejskiego rynku. Bowiem nie jest to zadanie áatwe, a jego przeprowadzenie wymaga czasu, zwáaszcza Īe nie ma procedur związanych z resolution. I szybko nie powstaną, poniewaĪ zakáadają, Īe banki bĊdą likwidowane na koszt wáaĞcicieli jeszcze przed utratą wypáacalnoĞci. Kwestia ta
dáugo jeszcze bĊdzie ciąĪyáa na ostatecznej praktyce nadzorowania banków, ale i równieĪ zewnĊtrznych ocenach efektywnoĞci nadzoru europejskiego. A to zdecyduje o stopniu otwartoĞci sektora bankowego na kredytowanie. Zwáaszcza sektora europejskiego, w którym dominuje model
bankowoĞci uniwersalnej i który gáównie kredytem finansuje europejskie
firmy. A przecieĪ dostĊpnoĞü do kredytu, jego warunki i koszty wpáywają
na tempo rozwoju gospodarczego.
Krzysztof RybiĔski

W czasach kiedy jedyną gospodarczą siáą w strefie euro są Niemcy, a wiĊkszoĞü pozostaáych krajów ma powaĪne káopoty finansowe, unia bankowa
bĊdzie oznaczaáa coraz silniejszy dyktat gospodarczy i polityczny Niemiec. Próby przesuwania centrum decyzyjnego ze stolic narodowych do
Berlina i Frankfurtu w czasach recesji i rosnącego bezrobocia w Europie
skoĔczą siĊ polityczną katastrofą, a potem ekonomiczną katastrofą. Integracja europejska poszáa za daleko, jeĪeli chcemy utrzymaü UniĊ Europejską, Schengen, uniĊ celną i inne korzyĞci, to powinniĞmy pozwoliü
krajom bankrutom i bankom bankrutom ponieĞü konsekwencje swoich
bezmyĞlnych dziaáaĔ w przeszáoĞci. Wtedy bĊdzie krótki i gáĊboki kryzys, a potem powróci koniunktura.

ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie: J. Czekaj, A. Kowalski, Europa dwu prĊdkoĞci: szansa
czy zagroĪenie, „Rzeczpospolita” 19.11.2012; S. Kluza, A. PáociĔski, A. SáawiĔski, Pozorny paradoks unii bankowej, „Rzeczpospolita” 7.11.2012; M. Zaleska, Unia bankowa – polityczny
projekt, „Gazeta Bankowa” 1.11.2012; Za i przeciw unii bankowej, debata prowadzona przez
J. Kurasza, „Rzeczpospolita” 22.10.2012; S. Kasiewicz, L. KurkliĔski, Dlaczego „nie” dla unii
bankowej, „Rzeczpospolita” 10.10.2012; L. Balcerowicz, Unia bankowa ୧ sáuszne stanowisko
MF, „IAR Newswire” 17.09.2012; L. Pawáowicz, Unia bankowa moĪe okazaü siĊ klĊską integracji Unii Europejskiej, „Dziennik Gazeta Prawna” 17.09.2012; M. Groszek, Unia wciąĪ na
zakrĊcie, „Rzeczpospolita” 4.12.2012; K. RybiĔski, StrzeĪcie siĊ unii bankowej; „Rzeczpospolita” 9.06.2012; materiaáy ze 123 seminarium BRE-CASE: Unia bankowa – skutki dla UE, strefy
euro i dla Polski, 3.12.2012.
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Zgodnie z niektórymi opiniami faktycznym celem unii bankowej jest
stworzenie warunków do tego, by koszty ratowania duĪych banków mogáa ponosiü caáa strefa euro, a nie tylko kraje macierzyste, które mogą byü niezdolne
do udĨwigniĊcia takiego ciĊĪaru (przykáadowo aktywa sektora bankowego we
Francji stanowią 420% PKB, 403% w Holandii, ponad 300% PKB w Belgii,
Hiszpanii i Niemczech, a ponad 800% PKB w Irlandii). A zatem wejĞcie Polski
do unii bankowej z obecną strukturą wáaĞcicielską naszych banków spowodowaáoby, Īe bĊdziemy ponosiü koszty ratowania ich central w strefie euro23.

ZakoĔczenie
Ze wzglĊdu na wiele pytaĔ i niewiadomych związanych z praktycznym
wdroĪeniem unii bankowej, precyzyjne okreĞlenie jej wpáywu na polski sektor
banków komercyjnych nie jest moĪliwe. PodjĊta próba w niniejszym opracowaniu pokazuje wiĊcej zagroĪeĔ niĪ szans dla polskiego sektor bankowego. Ta
szczególnoĞü sytuacji polskiego sektora bankowego wynika z faktu pozostawania poza strefą euro. NaleĪy Īywiü nadziejĊ, Īe dyskusja nad unią bankową na
forum europejskim i krajowym przyspieszy rzeczową i merytoryczną dyskusjĊ
popartą stosownymi argumentami nad czáonkowstwem Polski w Unii Gospodarczej i Walutowej. Do tej pory ustalono jedynie ksztaát pierwszego filaru unii
bankowej – jednolitego nadzoru europejskiego nad bankami waĪnymi systemowo, który ma obowiązywaü od marca 2014 r. Na 2013 r. natomiast zapowiedziano prezentacjĊ koncepcji mechanizmu uporządkowanej likwidacji i restrukturyzacji banków. Nadal jednak sáychaü gáosy krytyki w kierunku unii bankowej
– utrwala ona dotychczasowy, niewydolny system bankowy záoĪony z instytucji
waĪnych systemowo i zbyt duĪych, Īeby upaĞü (too big to fail) i paĔstw niepotrafiących rozwaĪnie zadáuĪaü siĊ i wydatkowaü Ğrodki publiczne. NaleĪy zwróciü równieĪ uwagĊ na fakt, Īe koncepcja unii bankowej bĊdzie wdraĪana równolegle do dyrektywy CRD IV i rozporządzenia CRR, przy implementacji których
rola wáadz nadzorczych jest bardzo istotna.
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Streszczenie
Dotychczasowe historyczne doĞwiadczenia integracji paĔstw Unii Europejskiej
wskazują, Īe sytuacje kryzysowe i ich reminiscencje są przyczyną powstawania
i wdraĪania koncepcji jeszcze bardziej integrujących paĔstwa UE. Do takich koncepcji naleĪy zaprezentowana w czerwcu 2012 r. unia bankowa, odnosząca siĊ do
paĔstw strefy euro, skáadająca siĊ z 3 filarów – jednolitego mechanizmu nadzorczego banków ze strony EBC, jednolitego systemu gwarantowania depozytów
oraz systemu rezolucyjnego – uporządkowanej likwidacji i upadáoĞci banków.
Koncepcja unii bankowej jest bezpoĞrednią konsekwencją kryzysu bankowego
i zadáuĪeniowego paĔstw UE, co wiązaáo siĊ z udzielaniem pomocy publicznej na
poziomie krajowym lub europejskim. Dotychczas ustalono ramy funkcjonowania
pierwszego filaru unii bankowej – ma on objąü generalnie banki waĪne systemo-
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wo (z moĪliwoĞcią interwencji w przypadkach uzasadnionych w mniejszych bankach) i operacyjnie ma funkcjonowaü od marca 2014 r. W kontekĞcie unii bankowej waĪne jest pytanie o skutki dla polskiej gospodarki i systemu finansowego,
w tym sektora bankowego, rozwiązaĔ wdraĪanych na poziomie Unii Monetarnej
i Walutowej. Polska gospodarka i banki, poprzez sieü powiązaĔ gospodarczych
i finansowych z paĔstwami strefy euro, bĊdą podatne na oddziaáywanie unii bankowej. Po dokonaniu analizy szans i zagroĪeĔ tej koncepcji dla sektora banków
komercyjnych w Polsce, dominują te drugie. Gáówne zagroĪenia koncentrują siĊ
na oddaniu niezaleĪnoĞci nadzoru bankowego poprzez nadzór EBC nad grupami
bankowymi mającymi banki-córki w Polsce, a przez to niedostrzeganiu przez
EBC lokalnych i regionalnych róĪniü w funkcjonowaniu banków w Polsce, obawa o spadek efektywnoĞci komunikacji miĊdzy nadzorcami narodowymi, pogáĊbianie Europy dwóch prĊdkoĞci czy jakoĞci, przenoszącej siĊ równieĪ na sektor
bankowy. WdraĪanie koncepcji unii bankowej od 2014 r. zbiega siĊ z wdraĪaniem od 2013 r. nowych bazylejskich wymogów kapitaáowych, tzw. Bazylea III,
w Europie mającej wymiar dyrektywy CRD IV i rozporządzenia CRR (Bazylea III),
gdzie w gestii narodowych wáadz nadzorczych pozostawiono waĪne kwestie do
zdecydowania. Niewątpliwą zaletą dyskusji nad koncepcją bankową w Europie,
w tym w Polsce, jest przyspieszenie merytorycznej dyskusji nad polską akcesją
do strefy euro – jeĪeli Polska chce wspóádecydowaü o losach Europy, nie moĪe
pozostawaü w krĊgu paĔstw „mniejszej prĊdkoĞci” – waĪny jest moment i warunki wejĞcia Polski do strefy euro.

Summary
Historical experience in EU integration show that crisises and its consequences
are reason for implementing conceptions that more integrate EU members. This
conceptions include banking union concern for only euro area members based on
3 pillars  Single Supervision Mechanism (SSM) of ECB, Deposit Guarantee
Scheme (DGS), Banking Recovery and Resolution Plan (BRRP). Banking union
is a direct consequence of banking and states debt crisis. These was connected with
public help on national or international level. Nowadays was established first
pillar of banking union  Single Supervision Mechanism. SSM is to include supervision of systemically important financial institution (with possibility to intervention in case smaller banks) and is to operate since march 2014. There are
a few important questions refer to influence of banking union on Polish economy
and financial system including banking sector. Polish banks and economy due to
trade and financial connections with euro area members will be under banking
union influence. After making opportunities and threats analysis of influence
banking union on Polish commercial banking sector dominate the others. Main
threats concentrate on loss of Polish banking supervision independence because
of ECB supervision on banking groups that are owners of banks in Poland, no
perception of local curiosity in operation of banking sector in Poland, apprehension of loss effective communication between national financial system supervi-
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sors, dragging Europe of 2 speeds or quality. Implementation of banking union
since march 2014 interfere with implementation of Capital Requirements Directive IV (Basel III) and Capital Requirements Regulation since 2013, where national financial supervisors are to play a great role. Merit of banking union discussion on as European as Polish level is accelerating essential discussion of Polish
membership in euro area, its moment and conditions.
Sáowa kluczowe: europejski nadzór bankowy, unia bankowa

