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Od dawna toczy się w środowisku bankowym dyskusja, czy banki 
powinny płacić na systemy gwarantowania depozytów w jednakowej 
wysokości (jako określony procent wybranej wielkości finansowej), 

czy wysokość opłat powinna być uzależniona od skali ryzyka 
podejmowanego przez banki. W drugim przypadku banki będące 

w trudnej sytuacji ekonomiczno-finansowej (potencjalni „bankruci”) 
powinny płacić więcej niż banki posiadające dobry standing.

UZALEŻNIENIE OPŁAT 
NA RZECZ SYSTEMÓW 

GWARANTOWANIA  
DEPOZYTÓW 

od poziomu ryzyka (kredytowego)
 podejmowanego przez banki

Prof. dr hab. Małgorzata Zaleska
Prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Dyskusja na ten temat ożywiła się w ostatnich 
miesiącach, w związku z niepokojami na światowych 

rynkach finansowych, wywołanymi zdarzeniami na 
amerykańskim rynku subprime.

Poniżej zaprezentowana zostanie analiza rozwiązań 
przyjętych w krajach unijnych, która ma na celu:

  identyfikację unijnych systemów gwarantowania 
depozytów, które uzależniają wysokość opłat od 
wielkości ryzyka bankowego

  przedstawienie, w jaki sposób uwzględniane jest 
ryzyko w procesie ustalania opłat na rzecz systemów 
gwarantowania depozytów, ze szczególnym 
uwzględnieniem ryzyka kredytowego, w tym na rynku 
finansowania nieruchomości

  znalezienie odpowiedzi na pytanie: jakie są zalety 
i wady uzależnienia wysokości opłat na rzecz 
systemów gwarantowania depozytów od poziomu 
podejmowanego ryzyka bankowego?

Wysokość opłat na rzecz systemów gwarantowania 
depozytów uzależniona od poziomu ryzyka występuje 
tylko w sześciu krajach unijnych: Finlandii, Francji, 
Portugalii, Rumunii, Szwecji i we Włoszech.

Finlandia
W Finlandii przy ustalaniu wysokości opłaty na rzecz 
systemu gwarantowania depozytów brany jest pod 
uwagę współczynnik wypłacalności. Opłata roczna 
składa się z dwóch części: stałej, wynoszącej 0,5 proc. 
depozytów objętych gwarancjami i zmiennej, uzależnionej 
od wysokości współczynnika wypłacalności, równej 
maksymalnie 0,25 proc. depozytów gwarantowanych.

Francja
Wysokość opłaty rocznej we francuskim systemie 
gwarantowania depozytów ustalana jest w oparciu 
o syntetyczny wskaźnik ryzyka obliczany dla każdej 
instytucji kredytowej. Wskaźnik syntetyczny bazuje na 
następujących wskaźnikach: wypłacalności, rentowności 
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operacyjnej, dywersyfikacji ryzyka i transformacji. 
Podstawą do obliczania opłaty są depozyty 
gwarantowane.

Portugalia
Opłata roczna w portugalskim systemie gwarantowania 
depozytów obliczana jest na podstawie średniego 
stanu depozytów oraz stawki bazowej, która 
korygowana jest współczynnikiem wypłacalności. 
W oparciu o wysokość współczynnika wypłacalności 
instytucja kredytowa kwalifikowana jest do jednej 
z pięciu kategorii. Każdej kategorii nadany jest 
mnożnik dla stawki bazowej w przedziale od 1,2 (przy 
współczynniku wypłacalności poniżej 8 proc.) do 
0,8 (przy współczynniku wypłacalności równym lub 
powyżej 14 proc.).

Rumunia
W sytuacji, gdy instytucja kredytowa objęta 
rumuńskim systemem gwarantowania depozytów 
prowadzi ryzykowną i niepewną politykę (niezgodną 
z regulacjami Funduszu i normami ostrożnościowymi 
przyjętymi przez Centralny Bank Rumunii), Fundusz ma 
prawo podwyższyć opłatę roczną dla danej instytucji 
kredytowej maksymalnie do jej dwukrotnej wysokości. 
Przy obliczaniu wysokości podwyższonej opłaty rocznej 
bierze się pod uwagę  
5 wskaźników:

 wypłacalności
 ryzyka kredytowego i operacji międzybankowych
 ryzyka ogólnego
 rentowności
 płynności.

Formuły wyliczania wskaźników ryzyka kredytowego 
i operacji międzybankowych oraz ryzyka ogólnego są 
następujące:
  wskaźnik ryzyka kredytowego i operacji 

międzybankowych = (pozycje niedopasowane 
odpowiadające kredytom bankowym i niebankowym 
+ operacje międzybankowe wraz z odsetkami + 
kredyty wątpliwe i stracone) / (kredyty ogółem 

+ zobowiązania pozabilansowe + operacje 
międzybankowe wraz z odsetkami)

  wskaźnik ryzyka ogólnego = (aktywa i zobowiązania 
pozabilansowe ważone ryzykiem) / (aktywa 
i zobowiązania pozabilansowe ogółem według 
wartości księgowej).

Szwecja
W szwedzkim systemie gwarantowania depozytów 
opłaty roczne naliczane są dwuetapowo, tzn. 
najpierw brany jest pod uwagę cały system, 
a następnie poszczególne instytucje kredytowe. Jeśli 
zakumulowana wartość funduszy gwarancyjnych jest 
równa lub przekracza 2,5 proc. wszystkich depozytów 
gwarantowanych, wartość opłat rocznych zebranych 
od wszystkich instytucji kredytowych stanowi 
równowartość 0,1 proc. depozytów gwarantowanych. 
Jeśli natomiast zakumulowane fundusze są mniejsze 
niż 2,5 proc., poziom opłat dla całego systemu może 
wzrosnąć maksymalnie do 0,3 proc. 

W momencie, gdy ustalony jest już ogólny poziom opłat 
(0,1-0,3 proc.), znana jest także całkowita kwota, która 
powinna zostać zebrana przez system. Kwota ta jest 
następnie „rozdysponowana” pomiędzy poszczególne 
instytucje kredytowe, uwzględniając ich współczynnik 
wypłacalności. Im jest on wyższy dla danej instytucji, 
tym niższe są jej opłaty na rzecz systemu. Jednakże 
pod uwagę brana jest nie bezwzględna wartość 
współczynnika wypłacalności, ale jego wartość 
w odniesieniu do wszystkich pozostałych instytucji. 
Instytucja kredytowa o najniższym współczynniku  
(w wartościach względnych) zapłaci wysoką opłatę 
nawet, jeśli w ujęciu bezwzględnym współczynnik ten 
jest wystarczająco wysoki.

Włochy
We włoskim systemie gwarantowania depozytów 
opłata roczna uzależniona jest od oceny ryzyka 
obejmującej cztery wskaźniki: jakości portfela 
kredytowego, adekwatności kapitałowej, dostosowania 
terminów zapadalności aktywów i wymagalności 
pasywów oraz rentowności. Dla każdego wskaźnika 

Tabela 1. 
Charakterystyka wybranych elementów systemów gwarantowania depozytów, w których występuje uzależnienie wysokości opłat od poziomu ryzyka.

Kraj Sposób gromadzenia funduszy
Maksymalna wielkość obciążenia 

rocznego
Poziom funduszu docelowego

Finlandia Ex ante 0,75% depozytów objêtych gwarancjami 2% depozytów gwarantowanych

Francja Ex ante Brak Brak

Portugalia Ex ante 0,2% depozytów objêtych gwarancjami
Brak

Rumunia Ex ante (mixed) 0,5% depozytów objêtych gwarancjami 2,3% depozytów gwarantowanych

Szwecja Ex ante 0,3% depozytów objêtych gwarancjami 2,5% depozytów gwarantowanych

Włochy Ex post 0,8% wielkości zobowi¹zañ banku Brak



 

zostały określone cztery klasy („normalna”, 
„podwyższonej uwagi”, „ostrzegawcza” i „kryzysowa”). 
W stosunku do instytucji kredytowych, których 
wskaźniki znajdują się w klasie „kryzysowa”, przewiduje 
się następujące sankcje:

 zwiększenie składek

  inne kary pieniężne lub administracyjne, w tym 
wykluczenie z systemu gwarantowania depozytów.

Profil ryzyka kredytowego ustalany jest m.in. w oparciu 
o wskaźnik jakości portfela kredytowego. Wskaźnik 
jakości portfela kredytowego (oznaczany jako A1) 
mierzy zdolność instytucji kredytowej do poniesienia 
strat bez stania się niewypłacalną. Ryzyko strat jest 
identyfikowane jako stosunek poziomu kredytów 
zagrożonych do funduszy własnych - łącznie 
z oszacowaniem strat na kredytach.

          Kredyty zagrożone
A1  =

  Fundusze własne - przewidywane straty na kredytach

We włoskim systemie gwarantowania depozytów 
ustalane są dodatkowo normy, które odnoszą się do 
problematyki dopasowania terminów zapadalności 
aktywów i wymagalności pasywów. Celem tych norm 
jest ograniczenie finansowania długoterminowych 
aktywów krótkoterminowymi pasywami. 
W szczególności normy odnoszą się do inwestycji 
w nieruchomości i akcje w ramach limitów przyjętych 
dla funduszy własnych do celów nadzorczych 
oraz ograniczenia wykorzystania mniej stabilnych 
składników pasywów do finansowania średnio- 
i długoterminowych aktywów. Jedna z norm, poniżej 
wskazana, odnosi się do ogólnego limitu dotyczącego 
nieruchomości i akcji posiadanych przez instytucję 
kredytową:

       Wartość nieruchomości + Akcje posiadane przez instytucję kredytową

       ≤ Fundusze własne nadzorcze

Podsumowanie
Jak wcześniej wspomniano, uzależnienie wysokości 
opłat na rzecz systemów gwarantowania depozytów 
od poziomu ryzyka bankowego występuje 
w mniejszości krajów unijnych. Przy obliczaniu opłat 
uzależnionych od ryzyka brany jest pod uwagę przede 
wszystkim poziom współczynnika wypłacalności. 

Takie podejście traktować należy w kategoriach 
dużego uproszczenia zagadnienia i nie należy 
rekomendować do powszechnego implementowania. 
Wysokość współczynnika wypłacalności jest tylko 
jedną z wielu norm służących do oceny banku i nie 
jest wskaźnikiem wystarczającym do oceny ryzyka 
bankowego. Znane są m.in. przykłady, kiedy bank 
charakteryzujący się trudną sytuacją ekonomiczno-
finansową legitymował się współczynnikiem 
wypłacalności na wymaganym poziomie (nawet 
większym niż 30 proc.).

W przypadku rumuńskiego i włoskiego systemu 
gwarantowania depozytów uwzględniany jest wprost 
poziom ryzyka kredytowego przy ustalaniu wysokości 
opłat, a w przypadku systemu włoskiego dodatkowo 
ryzyko związane z zaangażowaniem się w rynek 
nieruchomości. Rumuński i włoski sposób ustalania 
opłat na rzecz systemów gwarantowania depozytów 
jest bardziej rozbudowany i skomplikowany niż 
w pozostałych krajach unijnych.

Zaznaczyć należy, że ewentualne wprowadzenie 
zasady uzależnienia wysokości opłat na rzecz 
systemów gwarantowania depozytów od skali 
ryzyka bankowego powinno być zharmonizowane 
z systemem sprawozdawczości bankowej, tak, aby 
nie było konieczności specjalnego generowania 
danych do wyznaczania wysokości opłat. Takie 
podejście przyczynia się do obniżenia kosztów 
funkcjonowania banków i systemów gwarantowania 
depozytów oraz zmniejsza ryzyko wystąpienia 
błędów.

Uzależnienie wysokości opłat na rzecz systemów 
gwarantowania depozytów od poziomu ryzyka  
jest, oczywiście, „sprawiedliwe”, przy czym ma 
wpływ na stopień zagrożenia upadłości banku. 
Oczywistym wydaje się, że bank, którego klienci 
będą korzystali z dużym prawdopodobieństwem 
z wypłat kwot gwarantowanych, powinien płacić 
więcej na system gwarantowania depozytów niż 
bank będący w dobrej sytuacji ekonomiczno-
finansowej. Z drugiej jednak strony, jeżeli bank 
będący w trudnej sytuacji ekonomiczno-finansowej 
będzie płacić więcej na system niż inne banki, 
pogłębi to dodatkowo jego problemy i zwiększy 
ryzyko jego upadłości.   . . .

Tabela 2.
Wartości graniczne dla wskaźnika jakości portfela kredytowego.

Wskaźniki Progi

- Normalny Podwyższonej uwagi Ostrzegawczy Kryzysowy

A1 Do 20% Od 20% do 30% Od 30% do 50% Ponad 50%
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