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EUROPEJSKA UNIA BANKOWA  
JAKO ELEMENT NOWEGO ŁADU 
GOSPODARCZEGO UNII 
EUROPEJSKIEJ 

Alina Szypulewska-Porczyńska*

Koncepcja	unii	bankowej	po	raz	pierwszy	została	przed-
stawiona	przez	Komisję	Europejską	(dalej	Komisja)	na	nie-
formalnym	 posiedzeniu	 Rady	 Europejskiej	 w  maju	 2012	
roku1	Już	w następnym	miesiącu	do	koncepcji	tej	nawiązał	
w swoim	sprawozdaniu	przewodniczący	Rady	Europejskiej,	
przedstawiając	 ją	 jako	 jeden	z głównych	elementów	 „rze-
czywistej”	 (genuine)	 unii	 gospodarczej	 i  walutowej	 (dalej	
UGW)2,	przy	czym	w dokumencie	tym	posłużono	się	poję-
ciem	nie	unii	bankowej,	ale	„zintegrowanych	ram	finanso-
wych”3.	Po	trzech	latach,	w czerwcu	2015	r.,	przewodniczą-
cy	Komisji	opublikował	kolejny	raport	zawierający	strategię	
rozwoju	 UGW,	 w  którym	 unię	 bankową	 przedstawiono,	
obok	unii	rynków	kapitałowych,	jako	jeden	z dwóch	filarów	
unii	 finansowej4.	W tabeli	1	przedstawiamy	elementy	unii	
bankowej,	 jakie	 zawarto	w  opublikowanych	 z  dwuipółlet-
nim	poślizgiem	wizjach	zreformowanej	UGW.

Dwa	 podstawowe	 wnioski	 nasuwają	 się	 w  związku	
z  analizą	 elementów	 dwóch	 programów	 reformy	 UGW.	
Z  jednej	 strony,	 zgodnie	 z  deklaracją	 jego	 autorów,	 pro-
gram	 „2015”	 stanowi	 kontynuację	 działań	 podjętych	 trzy	
lata	wcześniej.	Z drugiej	strony,	działania	w nim	przewidzia-
ne	koncentrują	się	w większym	stopniu	na	państwach	stre-
fy	euro,	a  terminy	 ich	wdrożenia	 zostały	doprecyzowane.	
W  przypadku	 unii	 bankowej	 kontynuowane	 są	 projekty	
zwiększające	w  strefie	 euro	 harmonizację	 regulacji	 syste-
mów	 bankowych	 w  szczególności	 ich	 ujednolicenie.	 Na	
kształt	obu	projektów	wpłynęły	okoliczności	ich	przyjęcia.

Przyczyny ustanowienia unii bankowej

Pierwszy	plan	działań	reformujących	unię	gospodarczą	
i  walutową	 obejmujący	 zacieśnienie	 integracji	 rynków	
finansowych	w strefie	euro	został	opublikowany	w okresie,	

kiedy	obok	kryzysu	bankowego	gwałtownemu	pogorszeniu	
uległ	 stan	 finansów	publicznych	niektórych	państw	strefy	
euro.	

Jak	 wiadomo,	 za	 pierwotne	 źródło	 problemów	 strefy	
euro	 dosyć	 powszechnie	 uznaje	 się	 zjawiska	 kryzysowe,	
które	 wystąpiły	 na	 amerykańskim	 rynku	 kredytów	 hipo-
tecznych.	 Bankom	 państw	 UE	 zagrożonych	 upadłością	
w obliczu	negatywnych	konsekwencji	tego	dla	całego	syste-
mu	finansowego	została	udzielona	krajowa	pomoc	publicz-
na.	Największy	udział	w tej	pomocy	miały	gwarancje	rządo-
we.	Między	październikiem	2008 r.	a październikiem	2014 r.	
rządy	państw	UE	udzieliły	gwarancji	bankom	w wysokości	
równej	29,8%	PWB	UE	z 2013	r.5	Pod	względem	wielkości	
szczyt	 pomocy	 publicznej	 zagrożonym	 bankom	 przypadł	
na	2009 r.	Do	państw,	w których	poziom	gwarancji	udzielo-
nych	 wówczas	 bankom	 na	 ich	 zobowiązania	 przekroczył	
10%	PKB	z 2013	r.,	należały:	Irlandia	(173,3%),	Dania	(58,2%),	
Grecja	 (34,2%),	 Cypr	 (17,1%),	 Belgia	 (12,2%)	 i  Portugalia	
(10%).	Pomocy	bankom	 (gwarancje)	udzieliły	 również	naj-
większe	 państwa	 unijne,	 tj.	 Niemcy	 (4,9%),	 Francja	 (4,5%)	
i  Wielka	 Brytania	 (8,3%)6.	 Państwami	 unijnymi,	 które	 nie	
udzieliły	 wtedy	 żadnej	 pomocy7	 bankom,	 były:	 Bułgaria,	
Czechy,	Estonia,	Chorwacja,	Polska,	Rumunia	i Słowacja.	

Dodatkowo,	od	końca	2009 r.	w niektórych	państwach	
strefy	euro	pojawiły	się	problemy	z finansowaniem	długu	
publicznego.	W tym	przypadku	wydarzeniem,	które	wywo-
łało	 zmianę	 podejścia	 rynków	 finansowych	 w  zakresie	
oceny	 ryzyka	 w  transakcjach	 z  rządami,	 była	 informacja	
o  nierzetelnych	 danych	 na	 temat	 deficytu	 budżetowego	
Grecji.	W  konsekwencji,	 najpierw	Grecja8,	 potem	 również	
Irlandia,	 Portugalia,	 Hiszpania	 i  Cypr	 utraciły	 możliwość	
dalszego	finansowania	zadłużenia	publicznego	na	rynkach	
finansowych9.	W państwach,	w przypadku	których	koszty	
pozyskania	pożyczek	wzrosły,	 skutki	 złej	kondycji	banków	
dla	finansów	publicznych	były	szczególnie	dużo	ważące.	

Był	też	inny	istotny	kanał	powiązań	pomiędzy	bankami	
a finansami	publicznymi,	mający,	jak	się	okazało	w okresie	
kryzysu,	znaczenie	dla	kondycji	banków.	Chodzi	o zakupio-
ne	 przez	 banki	 obligacje	 państw,	 w  przypadku	 których	
płynność	finansowa,	a czasami	nawet	wypłacalność	stanęły	
pod	znakiem	zapytania,	na	skutek	czego	pogorszeniu	ule-
gła	rzeczywista	jakość	aktywów	bankowych.

statistics_explained/index.php/Natural_gas_market_indicators	
[dostęp:	21.8.2015].
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Zjawiska	 kryzysowe	 znalazły	 również	 odzwierciedlenie	
w strukturze	jakościowej	kredytów	bankowych.	Udział	tzw.	
złych	 kredytów	 wzrósł	 dynamicznie,	 osiągając	 najwyższy	
poziom	na	Cyprze,	Grecji,	Irlandii,	jeśli	chodzi	o strefę	euro,	
i  w  Rumunii	 –	 w  przypadku	 państw	 spoza	 strefy	 euro.	
W  2013  r.	 (ostatnim,	 dla	 którego	 dostępne	 są	 dane	 dla	
Francji	oraz	Niemiec)	wartość	mediany	kształtowała	się	na	
poziomie	6,4%.	Udział	„złych”	kredytów	w polskim	sektorze	
bankowym	w tym	samym	roku	wyniósł	4,9%.	Dla	porówna-

nia,	w czterech	państwach	UE	o najwyższym	jego	poziomie,	
tzn.	Cyprze,	Grecji,	Irlandii	i Rumunii,	udział	ten	kształtował	
się	na	poziomie	odpowiednio	38,6%;	31,9%;	25,7%;	21,9%.	
Obserwując	 jednakże	dynamikę	zmian	tego	wskaźnika	na	
przestrzeni	 ostatnich	 dziesięciu	 lat,	 można	 stwierdzić,	 że	
w  roku	 2007,	 a  więc	 przed	 wybuchem	 kryzysu,	 najpierw	
finansowego	 i  gospodarczego,	 potem	 finansów	 publicz-
nych,	 najwyższy	 poziom	 tego	 wskaźnika	 charakteryzował	
Maltę	i wynosił	5,9%.

Tabela 1

Elementy koncepcji unii bankowej w programach z 2012 r. i 2015 r.

Program Składniki unii bankowej
Planowany 

termin 
wdrożenia

Pozostałe główne elementy zreformowanej UGW

„2012”  – wprowadzenie	 jednolitego	 mechanizmu	 nadzor-
czego

 – przyjęcie	pakietu	legislacyjnego	CRD	IV/CRR*
 – harmonizacja	 krajowych	 systemów	 gwarantowa-
nia	depozytów	i likwidacji	banków

 – dokapitalizowanie	 banków	 w  ramach	 europej-
skiego	mechanizmu	stabilności	(EMS)

do	2013	r.  – ściślejsze	ramy	dla	koordynacji	polityki	fiskalnej
 – utworzenie	 ram	 dla	 koordynacji	 ex ante	 ważniej-
szych	krajowych	reform	gospodarczych

 – ukończenie	budowy	zintegrowanych	ram	finanso-
wych	 poprzez	 utworzenie	 wspólnej	 instytucji	 do	
spraw	 postępowania	 z  bankami	 zagrożonymi	
upadłością	oraz	specjalnego	funduszu	restruktu-
ryzacji	i upadłości	banków

do	2014	r.  – ściślejsza	 koordynacja	 krajowych	 polityk	 struktu-
ralnych	 z  wykorzystaniem	 pozabudżetowego	
instrumentu	finansowego	o charakterze	przejścio-
wym	

po	2014 r.	  – utworzenie	 „zdolności	 fiskalnej”	 poprawiającej	
absorpcję	szoków	asymetrycznych	w strefie	euro

 – zwiększenie	udziału	wspólnych	decyzji	w zakresie	
budżetów	 krajowych	 oraz	 koordynacji	 polityki	
gospodarczej

„2015”  – w  ramach	 unii	 finansowej	 zakończenie	 budowy	
unii	 bankowej	 poprzez	 utworzenie	 w  okresie	
przejściowym	 pomostowego	mechanizmu	 finan-
sowego	i wspólnego	zabezpieczenia	(backstop)	dla	
jednolitego	 funduszu	 restrukturyzacji	 i  likwidacji	
banków,	uzgodnienie	programu	wspólnego	ubez-
pieczenia	depozytów	oraz	poprawę	efektywności	
dokapitalizowywania	banków	przez	EMS

 – w  ramach	 unii	 bankowej	 transpozycja	 w  pań-
stwach	 UE	 dyrektywy	 ustanawiającej	 ramy	 dla	
działań	naprawczych	oraz	restrukturyzacji	 i  likwi-
dacji	banków

 – w  ramach	 unii	 bankowej	 tworzenie	 równych	
warunków	konkurencji	dla	banków	poprzez	ogra-
niczenie	swobody	państw	w zakresie	kształtowa-
nia	warunków	dla	działalności	bankowej

do	końca	
czerwca	2017	r.

 – w ramach	unii	gospodarczej	utworzenie	w strefie	
euro	 systemu	 urzędów	 ds.	 konkurencyjności,	
wzmocnienie	procedury	nierównowagi	makroeko-
nomicznej	 oraz	wprowadzenie	 ściślejszej	 koordy-
nacji	 polityki	 gospodarczej	 na	 bazie	 zmienionego	
semestru	europejskiego

 – w ramach	unii	 finansowej	 rozpoczęcie	w UE	 two-
rzenia	unii	rynków	kapitałowych	oraz	wzmocnienie	
Europejskiej	Rady	Ryzyka	Systemowego

 – w  ramach	 unii	 fiskalnej	 powołanie	 Europejskiej	
Izby	Fiskalnej	z kompetencjami	doradczymi

 – w ramach	unii	politycznej	 reforma	 tzw.	 semestru	
europejskiego,	 zwiększenie	 w  nim	 udziału	 parla-
mentów	 krajowych	 i  UE,	 zwiększenie	 roli	
Eurogrupy,	 podjęcie	 kroków	 w  celu	 utworzenia	
jednolitej	zewnętrznej	reprezentacji	strefy	euro

do	2025	r.  – w  ramach	 unii	 fiskalnej	 utworzenie	mechanizmu	
stabilizacji	makroekonomicznej	dla	strefy	euro

 – w  ramach	 unii	 politycznej	 zintegrowanie	 EMS	
z  unijnymi	 ramami	 prawnymi	 oraz	 utworzenie	
departamentu	skarbu	strefy	euro

Uwagi: * CRD IV (Capital Requirements Directive IV ) – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków dopuszczenia instytucji 
kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi; CRR (Capital Requirements 
Regulation) – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwesty-
cyjnych. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Rada Europejska, Towards a Genuine Economic and Monetary Union, December 2012 oraz Komisja 
Europejska, Completing Europe’s Economic and Monetary Union, June 2015.
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Związki	 między	 zadłużeniem	 publicznym	 a  bankami	
określone	 zostały	 „błędnym	 kołem”.	 Do	 zerwania	 tego	
„koła”	nawiązali	właśnie	przywódcy	państw	strefy	euro	na	
szczycie	w czerwcu	2012	r.,	uzasadniając	potrzebę	wprowa-
dzenia	 jednolitego	 mechanizmu	 nadzorczego,	 od	 czego	
z  kolei	 uzależnili	 możliwość	 dokapitalizowania	 banków	
bezpośrednio	 ze	 wspólnego	 funduszu	 –	 Europejskiego	
Mechanizmu	Stabilności	(EMS)10.	EMS	zastąpił	wprowadzo-
ne	wcześniej	dwa	antykryzysowe	rozwiązania	pomocowe,	
z których	korzystać	mogły	państwa	strefy	euro,	tj.	utworzo-
ny	w maju	2010 r.	Europejski	Mechanizm	Stabilizacji	Finan-
sowej	 (European	 Financial	 Stabilisation	 Mechanism	 –	
EFSM)11	oraz	wcielony	w życie	miesiąc	później	Europejski	
Instrument	 Stabilności	 Finansowej	 (European	 Financial	
Stability	Facility	–	EFSF)12.

Drugi	plan	działań	z 2015 r.	przyjęto	natomiast	w czasie,	
kiedy,	generalnie	rzecz	ujmując,	sytuacja	ustabilizowała	się	
i ustąpiła	presja	rynków	finansowych,	z wyjątkiem	sytuacji	
w Grecji.	 Jednocześnie	jednak	nie	nastąpiła	poprawa	kon-
dycji	 gospodarek	 państw	 strefy	 euro,	 w  szczególności	
w  odniesieniu	 do	 dynamiki	 wzrostu	 gospodarczego	 oraz	
stopy	bezrobocia.	

O  ile	 okres	 obejmujący	 powstanie	 pierwszego	 planu	
można	by	określić	mianem	„okresu	działań”,	to	następnie,	
w warunkach	stabilizacji	sytuacji,	ale	również	braku	znaczą-
cej	 poprawy	wskaźników	makroekonomicznych,	 przy	 jed-
noczesnym	ich	zróżnicowaniu	w państwach	unii	walutowej,	
miał	miejsce	„okres	refleksji”.	Koncepcja	rozwoju	UGW	na	
kolejne	10	lat,	tj.	do	roku	2025	została	przedstawiona	zale-
dwie	2,5	roku	po	sformułowaniu	pierwszego	planu.

Główne elementy europejskiej unii bankowej i etapowy 
proces ich wprowadzania

Zatem	projekt	nazwany	unią	bankową	ma	swoje	korze-
nie	w „uwspólnotowieniu”	w UGW	pomocy	bankom	komer-
cyjnym	w formie	ich	dokapitalizowania.	Z przedstawionego	
wyżej	 opisu	 wynika,	 że	 była	 to	 odpowiedź	 na	 problemy,	
jakie	wystąpiły	w niektórych	państwach	strefy	euro,	związa-
ne	 z  możliwością	 finansowania	 ich	 zadłużenia	 na	 rynku.	
Ważnym	czynnikiem,	który	odegrał	kluczową	rolę	w powo-
łaniu	nowego	mechanizmu,	było	ryzyko	„rozlania	się”	(spil-
lover)	 negatywnych	 efektów	 na	 pozostałe	 państwa	 unii	
walutowej.	

Tabela 2

Charakterystyka głównych elementów EUB, stan na koniec listopada 2015 r.

Wyszczególnienie Członkostwo Główne organy Zakres przedmiotowy

Europejski	system	
ubezpieczeń	
depozytów

Państwa	strefy	euro	
i te,	które	nawiązały	z EBC	
„bliską	współpracę”

Jednolita	Rada	ds.	
Restrukturyzacji	
i Uporządkowanej	
Likwidacji

gwarantowanie	na	poziomie	centralnym	wkładów	do	ban-
ków	państw	uczestniczących	w tym	mechanizmie	w opar-
ciu	o wspólny	fundusz	ubezpieczeń	depozytów

Jednolity	mechanizm	
restrukturyzacji	
i likwidacji

Państwa	strefy	euro	
i te,	które	nawiązały	z EBC	
„bliską	współpracę”

Jednolita	Rada	ds.	
Restrukturyzacji	
i Uporządkowanej	
Likwidacji

prowadzenie	na	szczeblu	centralnym	programów	restruk-
turyzacji	i likwidacji	banków	państw	uczestniczących	w tym	
mechanizmie	w oparciu	o wspólny	fundusz	restrukturyza-
cji	i likwidacji

Jednolity	mechanizm	
nadzorczy	

Państwa	strefy	euro	
i te,	które	nawiązały	z EBC	
„bliską	współpracę”

Europejski	Bank	
Centralny

nadzór	 bankowy,	 głównie	 nad	 instytucjami	 kredytowymi	
uznanymi	przez	EBC	za	bardziej	 istotne,	poprzez	udziela-
nie	 zezwoleń,	 stosowanie	 wymogów	 (np.	 adekwatności	
kapitału	 wewnętrznego),	 przeprowadzanie	 działań	 wcze-
snej	 interwencji,	 ocenę	 transakcji	 zakupu	 i  sprzedaży	
znacznych	pakietów	akcji,	nakładanie	sankcji

Jednolite	przepisy Państwa	UE Europejski	Urząd	
Nadzoru 
Bankowego,
Komisja	Europejska

stosowanie	 zharmonizowanych	 praktyk	 i  decyzji	 nadzor-
czych	na	rynku	wewnętrznym	usług	bankowych	w odnie-
sieniu	do	warunków	dopuszczenia	banków	do	działalności	
oraz nadzoru
ostrożnościowego	 nad	 nimi,	 w  szczególności	 wymogów	
kapitałowych,	ochrony	
deponentów,	restrukturyzacji	i likwidacji	banków

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Rozporządzenie Rady (UE) nr 1024/2013 z dn. 15 października 2013 r. powierzające Europejskiemu 
Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi, DzUrz 
UE L 287/64 z dnia 29.10.2013 r.; Rozporządzenie PE i Rady (UE) nr 806/2014 z dnia 15 lipca 2014 r. ustanawiające jednolite zasady i jednolitą 
procedurę restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i niektórych firm inwestycyjnych w ramach jednolitego mechanizmu 
restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz jednolitego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz zmieniające rozporzą-
dzenie (UE) nr 1093/2010, DzUrz UE L 225/1 z dn. 30.7.2014 r.; Dyrektywa PE i Rady 2013/36/UE z 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków 
dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i  firmami inwestycyjnymi, 
zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE, DzUrz UE L 176/338 z dn. 27.06.2013 r.; Rozporządzenie 
PE i Rady (UE) nr 575/2013 z 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmienia-
jące rozporządzenie (UE) nr 648/2012, DzUrz UE L 176/1 z dn. 27.6.2013 r.
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Podstawowym	warunkiem,	 od	 którego	uzależniono	 tę	
formę	solidarności	finansowej	w UGW,	była	zgoda	państw	
strefy	 euro	na	przekazanie	na	poziom	centralny	nadzoru	
nad	bankami.	Rozwiązaniem	tym	zostały	objęte	wszystkie	
państwa	strefy	euro,	a więc	państwa,	które	weszły,	zgodnie	
z  terminologią	 traktatu	 z  Maastricht	 wprowadzającego	
wspólną	walutę,	do	trzeciego	etapu	UGW.	Dla	pozostałych	
państw	UE	przewidziano	możliwości	ograniczonego	uczest-
nictwa	 w  unii	 bankowej	 (piszemy	 o  tym	 w  dalszej	 części	
artykułu).	

Jednolity	nadzór	bankowy	ma	stanowić	zabezpieczenie	
przed	ryzykiem	nadużycia	wprowadzonego	w unii	waluto-
wej	 mechanizmu	 opartego	 na	 solidarności	 finansowej	
i  może	 być	 uznany	 za	 centralny	 element	 unii	 bankowej.	
Pozostałe	wprowadzone	w EUB	rozwiązania	są	jego	logicz-
nym	 uzupełnieniem.	 Wprowadzenie	 jednolitego	 nadzoru	
naruszyło	bowiem	integralność	systemu	nadzoru	nad	ban-
kami	w państwach	strefy	euro	w zakresie,	w jakim	doszło	
do	rozerwania	i podzielenia	między	różne	szczeble	funkcji	
w zakresie	z jednej	strony	podejmowania	decyzji,	a z dru-
giej	–	ponoszenia	wynikających	z tych	decyzji	finansowych	
kosztów.	Wśród	elementów	uzupełniających	jednolity	nad-
zór	można	wyróżnić	dwa	główne,	które	są	związane	z finan-
sowaniem	kosztów	postępowania	z zagrożonymi	bankami,	
jeden	to	system	restrukturyzacji	i likwidacji	banków	(resolu-
tion),	 a  drugi	 –	 rozwiązania	 w  zakresie	 gwarantowania	
depozytów	(zob.	tabela	2).

Istnieje	pewna	 trudność	w przedstawieniu	elementów	
EUB.	Głównym	powodem	jest	bowiem	niezakończony	cha-
rakter	 tego	 projektu.	 Biorąc	 pod	 uwagę	 różnice,	 jakie	
dotychczas	wystąpiły	między	planowanymi	a osiągniętymi	
rezultatami,	nie	można	mieć	pewności	co	do	ostatecznego	
kształtu	 EUB.	 Ponadto,	 w  publikacjach	 na	 ten	 temat	 nie	
zawsze	 wymienia	 się	 te	 same	 główne	 filary	 unii.	 Nie	ma	
różnicy,	 jeśli	 chodzi	 o  „jednolity	 mechanizm	 nadzorczy”	
i „jednolity	mechanizm	resolution”.	Natomiast	w przypadku	
trzeciego	filaru	można	spotkać	się	albo	z „europejskim	sys-
temem	 gwarantowania	 depozytów”,	 albo	 „jednolitymi	
przepisami”13.	

Jeśli	 jako	kryterium	wyboru	przyjąć	stopień	wdrożenia	
rozwiązań,	to	wówczas	„jednolite	przepisy”	mogą	być	uzna-
ne	za	 trzeci	 filar	unii.	 Jednak	sytuacja	w  tym	zakresie	 jest	
dynamiczna	 i  należy	 spodziewać	 się,	 że	 zostaną	wprowa-
dzone	brakujące	elementy	unii	bankowej,	w szczególności	
jednolity	system	gwarantowania	depozytów	(będzie	o tym	
mowa	w dalszej	części	artykułu).	Tym	bardziej,	że	w świetle	
przepisów	wprowadzających	unię	bankową	oraz	strategicz-
nych	planów	rozwoju	tej	unii	w najbliższym	dziesięcioleciu,	
zakres	 unii	 bankowej	 należy	 rozumieć	 węziej.	 To	 unia	
utworzona	„w oparciu	o obszerny	 i  szczegółowy	 jednolity	
zbiór	przepisów	dotyczących	usług	 finansowych	na	 rynku	
wewnętrznym	jako	całość	i obejmujących	jednolity	mecha-
nizm	nadzorczy	oraz	nowe	 ramy	gwarantowania	depozy-
tów	oraz	restrukturyzacji	i uporządkowanej	likwidacji.”14 

Przyjęcie	 „jednolitych	 przepisów”	 za	 filar	 europejskiej	
unii	bankowej	ma	jeszcze	inny	wymiar.	Ze	względu	na	szer-
szy,	 w  porównaniu	 z  projektem	 europejskiego	 systemu	

gwarantowania	depozytów,	zakres	podmiotowy,	unia	ban-
kowa	w tym	ujęciu	nie	jest	projektem	pogłębionej	integracji	
tylko	w strefie	euro,	ale	w całej	UGW	(do	tego	wątku	powró-
cimy	w dalszej	części	artykułu)15.	

Jak	wynika	z przedstawionych	dotąd	informacji,	projekt	
unii	 bankowej	 wprowadzany	 jest	 etapowo.	 Wiąże	 się	 to	
przede	wszystkim	z kryzysowymi	warunkami,	w jakich	pro-
jekt	 powstał.	 Elementy,	 które	 przewidziano	 na	 początku	
tworzenia	unii,	wymagały	dalszego	dopracowania	i uzupeł-
nienia.	 Czasu	 wymagały	 zwłaszcza	 te	 rozwiązania,	 które	
przesuwały	 z  poziomu	 krajowego	 na	 szczebel	 centralny	
finansowanie	kosztów	restrukturyzacji	i upadłości	banków.

Jako	 pierwszy	 na	 mocy	 rozporządzenia	 Rady	 nr	
1024/2013	z października	2013 r.	został	wprowadzony	jed-
nolity	mechanizm	nadzorczy.	W jego	ramach	począwszy	od	
listopada	2014 r.	zaczął	działać	jednolity	nadzór	bankowy.	
EBC	 (a  ściślej	 działająca	 w  nim	 Rada	 ds.	 Nadzoru)	 objął	
wówczas	nadzorem	119	instytucji	kredytowych16	uznanych	
za	banki	o istotnym	znaczeniu	systemowym	ze	względu	na	
wielkość	ich	aktywów,	rozwiniętą	działalność	transgranicz-
ną17,	bądź	korzystanie	z pomocy	EMS18.	W sumie	nadzo-
rem	EBC	objętych	zostało	85%	aktywów	bankowych	strefy	
euro19.	EBC	zaczął	pełnić	w unii	bankowej	nadzór	makro-
ostrożnościowy	 i  mikroostrożnościowy,	 obok	 wcześniej	
powołanych	w UE	innych	instytucji	nadzorczych.	W odnie-
sieniu	 do	 nadzoru	makroostrożnościowego	 (zapewnienie	
stabilności	systemu	finansowego)	funkcje	takie	pełni	Euro-
pejska	 Rada	 ds.	 Ryzyka	 Systemowego20,	 a  do	 nadzoru	
mikroostrożnościowego	(nadzór	nad	stabilnością	pojedyn-
czej	 instytucji)	 –	 Europejski	 Urząd	Nadzoru	 Bankowego21 
oraz	krajowe	organy	nadzoru22.	Te	ostatnie,	zgodnie	z unij-
nymi	przepisami,	pełnią	nadzór	nad	mniej	 istotnymi	ban-
kami	w strefie	euro	i razem	z EBC	wchodzą	w skład	jedno-
litego	mechanizmu	nadzorczego.

Następnie	na	mocy	Rozporządzenia	Parlamentu	Euro-
pejskiego	i Rady	nr	806/2014	z lipca	2014	r.,	ale	z zastoso-
waniem	w praktyce	dopiero	od	1	stycznia	2016 r.	(z pewny-
mi	wyjątkami)23	ustanowiono	jednolity	mechanizm	restruk-
turyzacji	i uporządkowanej	likwidacji	oraz	jednolity	fundusz	
restrukturyzacji	 i  uporządkowanej	 likwidacji.	 Powołanej	
w ramach	tego	mechanizmu	Jednolitej	Radzie	ds.	Restruk-
turyzacji	 i  Uporządkowanej	 Likwidacji	 powierzono	 podej-
mowanie	 decyzji	 i  opracowanie	 programów	 związanych	
z restrukturyzacją	i likwidacją	banków	objętych	bezpośred-
nim	 nadzorem	 EBC,	 innych	 grup	 transgranicznych	 oraz	
banków,	 których	 restrukturyzacja	 lub	 likwidacja	 wymaga	
skorzystania	z funduszu24.	Rada	ta	rozpoczęła	działalność	
w  styczniu	 2015	 r.,	 ale,	 aby	mogła	 podjąć	 w  pełni	 swoje	
zadania,	musi	wcześniej	wejść	w życie	umowa	międzyrzą-
dowa	dotycząca	transferu	 i podziału	wpłat	do	 jednolitego	
funduszu	restrukturyzacji	i uporządkowanej	likwidacji25.

Najpóźniej	będą	obowiązywać	postanowienia	dotyczą-
ce	 ustanowienia	 europejskiego	 systemu	 ubezpieczeń	
depozytów	 (European Deposit Insurance Scheme	 –	 EDIS)	
i w jego	ramach	funduszu	ubezpieczeń	depozytów.	Dopie-
ro	pod	koniec	listopada	2015 r.	Komisja	przedstawiła	w tej	
sprawie	projekt	rozporządzenia	Parlamentu	Europejskiego	
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i Rady26.	Zgodnie	z nim	docelowy	system	ma	obowiązywać	
od	 lipca	2024 r.	 i ma	być	poprzedzony	dwoma	wcześniej-
szymi	etapami.	

W  pierwszym,	 przewidzianym	 na	 3	 lata	 tzw.	 okresie	
reasekuracji,	 krajowy	 system	gwarancji	 depozytów	–	SGD	
(national deposit guarantee scheme	–	DGS)	państw	unii	ban-
kowej	będzie	mógł	w ramach	EDIS	i pod	pewnymi	warun-
kami	uzyskiwać	pomoc	 finansową	w związku	ze	 zwrotem	
przez	 DGS	 gwarantowanych	 depozytów	 czy	 udzieleniem	
wsparcia	 bankom.	 O  pokrycie	 z  funduszu	 ubezpieczeń	
depozytów	niedoboru	płynności	czy	tzw.	nadmiernej	straty	
SGD	będzie	mógł	wystąpić	dopiero	po	wyczerpaniu	swoich	
środków,	tylko	w odniesieniu	do	banków	objętych	bezpo-
średnim	 nadzorem	 EBC,	 a  wsparcie	 to	 nie	 będzie	mogło	
przekroczyć	20%	potrzeb	systemu.	

W ciągu	kolejnych	czterech	lat	tzw.	okresu	koasekuracji	
z funduszu	ubezpieczeń	depozytów	pokrywana	będzie	na	
wniosek	SGD	część	jego	zapotrzebowania	na	płynność	lub	
poniesionych	 strat	 związanych	 ze	 zobowiązaniami	 SGD	
w  zakresie	 wypłat	 na	 rzecz	 deponentów	 lub	 finansowa-
niem	 restrukturyzacji	 i  likwidacji	 banków.	 W  pierwszym	
roku	 okresu	 koasekuracji	 pokrycie	 z  funduszu	 wyniesie	
20%,	a w każdym	następnym	będzie	wyższe	o 20%.	O pokry-
cie	 z  funduszu	 SGD	 będzie	 mógł	 wystąpić	 w  przypadku	
każdego	banku	będącego	uczestnikiem	tego	systemu.

W trzecim	końcowym	etapie	SGD	będzie	w pełni	ubez-
pieczony	 w  ramach	 EDIS,	 tzn.	 będzie	 mógł	 zwrócić	 się	
o pokrycie	całości	jego	zapotrzebowania	na	płynność	i strat	
z  tytułu	 wypłat	 na	 rzecz	 deponentów	 lub	 finansowania	
restrukturyzacji	i likwidacji	banków.	Dostępne	środki	finan-
sowe	funduszu	odpowiadać	będą	co	najmniej	poziomowi	
docelowemu	wynoszącemu	 0,8%	 kwoty	 gwarantowanych	
depozytów	członków	tego	systemu.	

Podstawowym	warunkiem	uzyskania	przez	SGD	pomo-
cy	na	każdym	etapie	funkcjonowania	europejskiego	syste-
mu	 ubezpieczeń	 depozytów	 jest	 to,	 aby	 pochodzące	 za	
składek	 dostępne	 środki	 finansowe	 SGD	 odpowiadały	
poziomowi	 określonemu	 w  rozporządzeniu.	 Najwyższy	
poziom	pokrycia	kwoty	gwarantowanych	depozytów	przez	
środki	finansowe	zgromadzone	w SGD	wystąpi	w ostatnim	
roku	okresu	reasekuracji	 i pierwszym	roku	okresu	koase-
kuracji	i wyniesie	0,28%.	

Unia bankowa a rynek wewnętrzny 

Ponieważ	unia	bankowa	jest	elementem	reformy	skie-
rowanej	 na	 zacieśnienie	 integracji	 pomiędzy	 państwami	
strefy	 euro,	 warto	 w  tym	 kontekście	 zastanowić	 się	 nad	
konsekwencjami	 tych	 zmian	dla	 integracji	 rynków	banko-
wych	w UE.	W szczególności	pojawia	się	pytanie	o spójność	
i możliwe	negatywne	 skutki	 istnienia	 dwóch	 ścieżek	 inte-
gracji,	 tj.	 w  ramach	 unii	 bankowej	 i  w  ramach	 rynku	
wewnętrznego.

Zasadniczo	 rzecz	 ujmując,	 można	 uznać,	 że	 wprowa-
dzenie	EUB	zmniejszyło	integralność	rynku	wewnętrznego.	
Z  perspektywy	 dotychczasowej	 polityki	 tworzenia	 rynku	

wewnętrznego	usług	bankowych	wprowadzenie	jednolite-
go	nadzoru	bankowego	może	być	 uznane	nawet	 za	 krok	
wstecz,	oznacza	bowiem	odejście	od	jednej	z fundamental-
nych	 zasad	 rynku	 wewnętrznego	 UE,	 mianowicie	 zasady	
wzajemnego	 uznawania.	 W  przypadku	 integracji	 rynków	
bankowych	 wzajemne	 uznawanie	 zezwoleń	 i  systemów	
nadzoru	ostrożnościowego	stało	za	przyjętą	w UE	zasadą	
nadzoru	 kraju	 macierzystego	 (sprawowanie	 nadzoru	
ostrożnościowego	przez	państwo	członkowskie	pochodze-
nia).	EUB	oparta	jest	natomiast	na	rozwiązaniach	ujednoli-
conych27.	W modelu	jednolitego	mechanizmu	unijne	orga-
ny	dysponują	większymi	kompetencjami.	Nie	pełnią	już	roli	
koordynatorów	(jak	Europejski	Urząd	Nadzoru	Bankowego	
w  zakresie	 nadzoru	nad	bankami	w UE),	 ale	 decydentów	
(jak	 Europejski	Bank	Centralny	w dziedzinie	nadzoru	nad	
bankami	w unii	bankowej).

O ile	rozwój	integracji	rynków	bankowych	w warunkach	
zmienionych	narzędzi	będzie	można	ocenić	nie	wcześniej	
niż	 po	 kilku	 latach	 od	 ich	 wprowadzenia,	 to	 już	 teraz	
powstaje	 pytanie	 o  potencjalny	wpływ	 zmian	 związanych	
z  reformą	 UGW	 na	 warunki	 konkurencji	 na	 rynku	 usług	
bankowych	w UE.	Chodzi	w szczególności	o wsparcie	finan-
sowe	 czy	 fiskalne	 przewidziane	 dla	 jednolitych	 mechani-
zmów	 funkcjonujących	 w  unii	 bankowej,	 które	 poprawia	
pozycję	 konkurencyjną	 banków	 z  unii	 bankowej	 oraz	
państw	należących	do	unii	bankowej	jako	stron	transakcji	
finansowych	wobec	podmiotów	UGW	spoza	strefy	euro28.

Ostateczny	wpływ	podziału	między	integrację	w ramach	
strefy	euro	a integrację	w ramach	UE	na	integralność	rynku	
wewnętrznego	będzie	zależeć	również	od	tego,	na	ile	łatwo	
i w  jakim	 zakresie	państwa	 spoza	 strefy	 euro	dołączą	do	
nowych	rozwiązań.	W przypadku	tworzonej	unii	bankowej,	
państwa	UE,	których	walutą	nie	jest	euro,	mogą	ustanowić	
tzw.	 „bliską	 współpracę”	 z  EBC	 w  zakresie	 nadzoru29 
i uczestniczyć	w unii	bankowej,	ale	w ograniczonym	zakre-
sie30.	Ich	niepełne	prawa	wiążą	się	przede	wszystkim	z bra-
kiem	udziału	tych	państw	w głównym	organie	decyzyjnym	
EBC,	 jakim	 jest	 Rada	 Prezesów.	 Rada	 Prezesów	 uchwala	
decyzje	z zakresu	nadzoru	bankowego,	w szczególności	na	
podstawie	projektów	przedstawionych	przez	Radę	ds.	Nad-
zoru.	W pracach	 tej	 ostatniej	 państwa	 spoza	 strefy	 euro,	
które	podjęły	„bliższą	współpracę”	z unią	bankową,	mogą	
uczestniczyć	 z prawem	głosu.	Brak	pełnych	praw	w przy-
padku	podejmowania	decyzji	dotyczących	nadzoru	banko-
wego	 został	 złagodzony	 wprowadzeniem	 tzw.	 środków	
zabezpieczających,	 w  ramach	 których	 istnieje	 możliwość	
wyrażenia	braku	 zgody	 z projektem	decyzji,	 bądź	decyzją	
Rady	 Prezesów,	 i  w  przypadku	 podtrzymania	 przez	 nią	
decyzji	 zakończenia	 współpracy.	 Trudno	 obecnie,	 przy	
braku	udziału	państw	spoza	strefy	euro	w unii	bankowej,	
stwierdzić,	jakie	jest	realne	znaczenie	tych	środków,	tzn.	na	
ile	 groźba	 zakończenia	 współpracy	 będzie	 uwzględniana	
przez	 Radę	 Prezesów	 przy	 podejmowaniu	 decyzji,	 co	 do	
których	państwo	spoza	strefy	euro	ma	zastrzeżenia.	Innym	
istotnym	 ograniczeniem	 praw	 państw	 spoza	 strefy	 euro	
w unii	bankowej	jest	to,	że	państwa	te	nie	mogą	korzystać	
ze	wszystkich	mechanizmów	dostępnych	dla	państw,	któ-
rych	walutą	 jest	 euro,	 nawet	 tych,	 które	 legły	 u  podstaw	
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unii	bankowej,	przede	wszystkim	z Europejskiego	Mechani-
zmu	Stabilności.

Podsumowanie i wnioski dla Polski

1.	 Unia	bankowa	jest	elementem	reformy	unii	gospodar-
czej	i walutowej	zaprojektowanej	i realizowanej	w cza-
sach	kryzysowych	głównie	z myślą	o państwach	człon-
kowskich,	 które	 przeszły	 do	 trzeciego	 etapu	 tej	 unii,	
a więc	wprowadziły	euro.

2.	 W ramach	tworzonej	unii	bankowej	zwiększyła	się	licz-
ba	unijnych	instytucji,	a ich	kompetencje	uległy	posze-
rzeniu	i wzmocnieniu.

3.	 Obserwować	można	jednocześnie	ewolucję	w antykry-
zysowym	programie	reform	UGW	od	rozwiązań	o cha-
rakterze	 indywidualnym	 (dokapitalizowanie	 banków	
przez	 EMS,	 wymogi	 wobec	 banków	 w  zakresie	 bufo-
rów)	do	rozwiązań	systemowych	opartych	na	solidar-
ności	 finansowej	 (fundusz	 restrukturyzacji	 i  likwidacji	
banków,	wspólny	fundusz	ubezpieczeń	depozytów).

4.	 Koncepcja	 unii	 bankowej	 niewynikająca	 z  integracji	
krajowych	 rynków	 bankowych	 w  ramach	 rynku	
wewnętrznego	 UE,	 ale	 będąca	 instrumentem	 działań	
antykryzysowych,	nie	jest	spójna	z dotychczasową	unij-
ną	 polityką	 rynku	 wewnętrznego	 (ujednolicenie	
w  ramach	 unii	 bankowej	 versus	 zasada	 wzajemnego	
uznawania	 oparta	 na	 minimalnej	 harmonizacji	 na	
rynku	wewnętrznym).

5.	 Ponadto	na	skutek	wprowadzania	 jednolitych	mecha-
nizmów	unii	bankowej	zróżnicowaniu	ulegają	warunki	
konkurencji	 na	 rynku	 usług	 bankowych	 w  UE.	 Może	
dochodzić	do	zróżnicowanego	 traktowania	wierzycieli	
z różnych	państw	członkowskich,	przy	czym	w najmniej	
korzystnej	 sytuacji	 znalazły	 się	 banki	mające	 siedziby	
w państwach,	które	nie	są	w strefie	euro	i nie	nawiąza-
ły	„bliskiej	współpracy”	z EBC.

6.	 Nawiązanie	„bliskiej	współpracy”	z unią	bankową	przez	
państwa	 spoza	 strefy	 euro	 nie	 daje	 im	 jednak	 pełni	
praw	 odnośnie	 do	wpływu	 na	 decyzje	 dotyczące	 unii	
bankowej,	jak	również	udziału	we	wszystkich	mechani-
zmach	przewidzianych	dla	państw	strefy	euro,	w  tym	
wprowadzających	solidarność	finansową.

7.	 Wspólne	fundusze	antykryzysowe	mają	istotne	znacze-
nie	zwłaszcza	dla	branży	usług	bankowych,	w której	ze	
względu	na	specyfikę	działalności	i jej	silne	umiędzyna-
rodowienie	pogorszenie	sytuacji	ma	zwykle	gwałtowny	
przebieg	z negatywnymi	skutkami	dla	innych	podmio-
tów	ze	sfery	realnej	gospodarki.

8.	 Ponadto	 w  przypadku	 Polski	 warunki	 ewentualnego	
finansowego	wsparcia	banków	pogarszają	się	ze	wzglę-
du	na	rosnące	znaczenie	dla	gospodarki	branży	usług	
bankowych	 przy	 postępującym	 wzroście	 koncentracji	
na	tym	rynku.

9.	 Z  drugiej	 strony,	wzrost	 stabilności	 banków	 ze	 strefy	
euro	 w  wyniku	 wprowadzenia	 jednolitych	 rozwiązań	
oznacza	również	większą	stabilizację	systemów	banko-
wych	pozostałych	państw	UE,	głównie	z powodu	wyso-
kiego	udziału	banków	strefy	euro	w systemach	finan-

sowych	nowych	państw	członkowskich,	a także	poprzez	
mechanizm	„rozlewania	się”.	

10.	 Nawiązanie	przez	Polskę	współpracy	z EBC	w ramach	
unii	bankowej	oznaczałoby	przede	wszystkim	poprawę	
pozycji	 konkurencyjnej	 banków	 mających	 siedzibę	
w  Polsce	 oraz	 większą	 stabilność	 polskiego	 systemu	
bankowego.

11.	 Wpływ	 jednolitych	 instrumentów	 zastosowanych	
w unii	bankowej	wykracza	jednakże	poza	rynek	banko-
wy,	co	 jest	zgodne	z przesłankami,	które	 legły	u pod-
staw	tego	projektu.	I tak,	efektem	przesunięcia	w stre-
fie	 euro	 z  poziomu	 krajowego	 na	 poziom	 centralny	
nadzoru	 bankowego,	 pomocy	 zagrożonym	 bankom	
i zwrotu	gwarantowanych	depozytów	mają	być	przede	
wszystkim	 stabilniejsze	 finanse	 publiczne	 państw	
uczestniczących	w unii	bankowej.

12.	 Wynika	z tego,	że	podjęcie	przez	Polskę	„bliższej	współ-
pracy”	w unii	bankowej	oznacza	również	lepsze	przygo-
towanie	kraju	do	wejścia	do	strefy	euro.	Ma	to	istotne	
znaczenie	 w  sytuacji,	 kiedy	 warunki	 wejścia	 ulegają	
zmianie	ze	względu	na	reformę	samej	strefy	euro.

Należy	 także	 wspomnieć	 o  bodaj	 najważniejszym	
z punktu	widzenia	Polski	aspekcie	wywołanej	kryzysem	
reformy	UGW.	 Jest	 to	postępujące	przesunięcie	głów-
nego	 nurtu	 integracji	 do	 strefy	 euro	 i  pogłębienie	
podziału	w UE	między	państwami	 strefy	euro	 i pozo-
stałymi	członkami	UE.	Rozwój	„Europy	dwóch	prędko-
ści”	 nabrał	 niespotykanej	 dotąd	 dynamiki.	 Skutkować	
to	może	pogorszeniem	gospodarczego	 i  politycznego	
bezpieczeństwa	krajów	„nieuczestniczących”,	czyli	kra-
jów	znajdujących	się	na	peryferiach	integracji31.
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