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WstĊp

Globalny charakter powiązaĔ wspóáczesnych rynków finansowych sprawiá, Īe
konsekwencje kryzysu z 2008 r. szybko rozprzestrzeniáy siĊ na inne páaszczyzny
realnej gospodarki w wielu krajach Ğwiata. JednoczeĞnie kryzys finansowy uwypukliá
istotne luki w sferze nadzoru finansowego, tak jeĞli chodzi o poszczególne regulacje,
jak i w odniesieniu do koncepcji funkcjonowania systemu finansowego jako caáoĞci.
Stąd konieczne staáy siĊ dziaáania zmierzające do budowy nowej architektury systemu finansowego, którego osią jest wypracowanie mechanizmów gwarantujących
trwaáe wzmocnienie stabilnoĞci finansowej, oraz identyfikacji szybkiego reagowania
na pojawiające siĊ zagroĪenia. Celem artykuáu jest weryfikacja hipotezy, iĪ ostatni
kryzys finansowy, który zdemaskowaá niewydolnoĞü dotychczasowych regulacji na
rynkach finansowych, powinien staü siĊ zaląĪkiem budowy nowego áadu instytucjonalnego w sferze globalnych finansów. Istotną barierą w realizacji tego zadania są
jednak znaczne róĪnice priorytetów poszczególnych paĔstw w sferze gospodarczej
i politycznej. Ograniczają one moĪliwoĞü utworzenia w krótkiej perspektywie czasowej organizacji bądĨ instytucji o miĊdzynarodowej skali dziaáania, która miaáaby
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mandat do sprawowania kontroli nad miĊdzynarodowym systemem finansowym.
Projektowana w ramach strefy euro unia bankowa w proponowanym obecnie ksztaácie
wydaje siĊ korzystna jedynie dla niektórych krajów strefy.

1. Globalizacja – szansa czy zagroĪenie?

Pod pojĊciem globalizacji rynków finansowych rozumieü naleĪy silną wspóázaleĪnoĞü i funkcjonalne powiązanie narodowych rynków walutowych, pieniĊĪnych
i kredytowych w jeden globalny rynek finansowy. Zgodnie z podejĞciem systemowo-funkcjonalnym rynki finansowe, obok instytucji finansowych, prawa finansowego
oraz infrastruktury finansowej, stanowią jeden z elementów systemu finansowego.
System ten peáni w gospodarce szereg funkcji, wĞród których do najwaĪniejszych
naleĪy zaliczyü te o charakterze kapitaáowo-redystrybucyjnym, monetarnym, rozliczeniowym, dywersyfikacji ryzyka, informacyjnym oraz kontrolnym1. Sprawnie dziaáający
system finansowy umoĪliwia przedsiĊbiorstwom, gospodarstwom domowym i rządowi zaspokajanie wszelkich potrzeb związanych z finansową sferą funkcjonowania2.
System finansowy skáada siĊ z dwóch segmentów: rynkowego, w którym kluczową
rolĊ odgrywają podmioty prywatne, oraz publicznego, gdzie zasadnicze funkcje
istotne dla funkcjonowania tego systemu spoczywają w gestii wáadz publicznych3.
BezpieczeĔstwo rynku finansowego jest kategorią bezpieczeĔstwa ekonomicznego
i ma na celu zapewnienie trwaáej stabilnoĞci finansowej4.
Na przeáomie XX i XXI w. dokonujące siĊ przeobraĪenia w systemach finansów
róĪnych paĔstw na Ğwiecie przyczyniáy siĊ do zmiany ich struktury oraz okreĞlenia
nowej roli systemu finansowego w gospodarce. U podáoĪa tych zmian leĪaáy zjawiska
o charakterze ekonomicznym, politycznym, prawnym, spoáecznym i technologicznym5.
Do najwaĪniejszych czynników rozwoju Ğwiatowego rynku finansowego naleĪy zaliczyü
globalizującą siĊ gospodarkĊ oraz miĊdzynarodową integracjĊ rynków kapitaáowych
w latach 90. XX w. Wzmacnianiu globalnego rynku finansowego sprzyjaáy przede
wszystkim deregulacja tego rynku oraz jego liberalizacja, postĊp technologiczny
w dziedzinie telekomunikacji, szybki rozwój bankowoĞci internetowej oraz innowacji finansowych w formie instrumentów pochodnych, organizacja obrotu papierami
wartoĞciowymi, osiągniĊcia inĪynierii finansowej, wzrost zapotrzebowania na informacje finansowe o zasiĊgu miĊdzynarodowym, nasilenie procesów fuzji i przejĊü
w skali miĊdzynarodowej, stworzenie ram prawnych uáatwiających funkcjonowanie
1

K. Zabielski, Finanse miĊdzynarodowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 256.
M. Mikita, Nowa rola rynku finansowego w gospodarce Ğwiatowej, [w:] Globalne rynki finansowe
w dobie kryzysu, J.L. Bednarczyk, S.I. Bukowski, J. Misala (red.), CeDeWu, Warszawa 2009, s. 164.
3
Ibidem.
4
A. Jurkowska-Zajdler, Europejski nadzór finansowy. Nowa architektura, [w:] M. Kalinowski, M. Pronobis, Gospodarka. Nowe perspektywy po kryzysie, CeDeWu, Warszawa 2010, s. 27.
5
W.L. Jaworski (red.), Banki w Polsce. Wyzwania i tendencje rozwojowe, Poltext, Warszawa 2001, s. 13.
2
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i zwiĊkszanie aktywnoĞci niebankowych instytucji finansowych oraz pojawienie siĊ
inwestorów instytucjonalnych6. UmiĊdzynarodowienie gospodarki i globalny wymiar
rynków finansowych sprawiáy, Īe niemal we wszystkich krajach zniesiono kontrolĊ
przepáywu kapitaáu, co – jak pokazaá kryzys – sprzyjaáo ogromnym przepáywom
kapitaáu spekulacyjnego7. Wspierając liberalizacjĊ przepáywu towarów i usáug, miĊdzynarodowy system finansowy umocniá konkurencjĊ miĊdzynarodową oraz doprowadziá
do konsolidacji systemów bankowych i efektywniejszej alokacji zasobów. Z drugiej
strony zrodziá równieĪ negatywne konsekwencje dla realnej sfery gospodarki, takie
jak powstanie wielkich banków, które mogą zmonopolizowaü maáe rynki krajowe,
wykorzystywanie duĪego znaczenia prywatnych banków w negocjacjach z rządami,
spekulacje na rynkach finansowych, w szczególnoĞci walutowych, wzrost ryzyka
zaáamania caáego Ğwiatowego systemu bankowego w wypadku bankructwa duĪej
instytucji oraz szybkie rozprzestrzenianie siĊ kryzysów finansowych8. Niekorzystnie
na zachowanie stabilnoĞci systemu finansowego wpáynĊáy takĪe: wzrost miĊdzynarodowej ekspansji instytucji finansowych, bĊdąca efektem postĊpu technologicznego
moĪliwoĞü szybkiej realizacji inwestycji na rynkach miĊdzynarodowych, wzrost
wartoĞci krótkoterminowego kapitaáu portfelowego, szybki dostĊp do informacji
oraz rozwój nieregulowanego rynku finansowego sankcjonującego stosowanie maáo
przejrzystych i ryzykownych instrumentów finansowych. NajwaĪniejsze Ĩródáa
niestabilnoĞci to rosnące ryzyko finansowe i operacyjne, ryzyko infrastrukturalne
(sáaboĞü infrastruktury), ryzyko nadmiernej koncentracji dziaáalnoĞci, ryzyko zaraĪenia, ryzyko związane z efektem domina oraz ryzyko utraty zaufania do systemu9.
Z perspektywy czasu naleĪy stwierdziü, Īe zbyt daleko posuniĊta liberalizacja
oraz Ğwiatowa tendencja do coraz gáĊbszej deregulacji rynków finansowych sprawiáy,
iĪ zaczĊáy one Īyü wáasnym Īyciem. MiĊdzynarodowa skala dziaáalnoĞci banków,
ubezpieczycieli oraz firm inwestycyjnych, coraz bardziej skomplikowane instrumenty
finansowe oraz mnogoĞü i záoĪonoĞü modeli zarządzania bankami dziaáającymi na
skalĊ globalną spowodowaáy, Īe zarówno sami uczestnicy rynków finansowych, jak
i wáadze nadzorcze utraciáy dotychczasowy mandat do wykonywania swych funkcji.
WĞród najczĊĞciej krytykowanych zachowaĔ tych instytucji wymienia siĊ przede
wszystkim prowadzenie nieostroĪnej polityki kredytowej, przesadne znaczenie
dĨwigni finansowej, sekurytyzacjĊ tzw. záych aktywów, wysoki poziom zadáuĪenia
w walutach obcych, niski poziom kontroli nad agencjami ratingowymi oraz brak
odpowiedniej wspóápracy, koordynacji i spójnoĞci dziaáaĔ pomiĊdzy organami nadzoru. W efekcie funkcjonowanie rynków finansowych wymknĊáo siĊ spod kontroli,
co miaáo swoje negatywne konsekwencje dla kondycji wielu gospodarek na Ğwiecie.
6
Por. L. OrĊziak, Globalizacja rynków finansowych, [w:] Globalizacja od A do Z, E. Czarny (red.),
NBP, Warszawa 2004, s. 157–158.
7
T.T. Kaczmarek, Gospodarka globalna i globalny kryzys, Difin, Warszawa 2009, s. 249.
8
R. Oráowska, K. ĩoáądkiewicz (red.), Globalizacja i regionalizacja w gospodarce Ğwiatowej, PWE,
Warszawa 2012, s. 134.
9
M. Mikita, op. cit., s. 170.
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Kryzys z 2008 r. spowodowaá paraliĪ globalnego systemu kredytowego i sprawiá, iĪ
rządy wielu paĔstw zdecydowaáy siĊ na podjĊcie szeregu interwencji, w niektórych
przypadkach noszących de facto znamiona nacjonalizacji systemu bankowego10.

2. Uwarunkowania nowego áadu instytucjonalnego

W kontekĞcie ostatnich wydarzeĔ na Ğwiatowych rynkach finansowych wyáoniá
siĊ istotny problem, jakim jest brak w globalnym systemie finansowym skutecznego
oĞrodka decyzyjnego i koordynującego, swoistego gwaranta stabilnoĞci systemu,
który dziĊki odpowiednim regulacjom byáby w stanie w moĪliwie najwiĊkszym
stopniu przeciwdziaáaü prowadzeniu nieodpowiedzialnych transakcji finansowych czy
kumulowaniu dáugu wielokrotnie przewyĪszającego kapitaá instytucji finansowych.
Marginalizowanie bądĨ caákowita eliminacja regulacyjnych funkcji paĔstwa oraz
brak takich funkcji peánionych przez instytucje miĊdzynarodowe i ponadnarodowe
to efekt podporządkowania polityk gospodarczych wielu rozwiniĊtych krajów Ğwiata
doktrynie neoliberalnej, odrzucającej koncepcjĊ ingerencji paĔstwa w funkcjonowanie rynków nawet w sytuacji, gdy nie są one w stanie samoistnie wyeliminowaü
powstaáych niedoskonaáoĞci11.
Po ostatnim, brzemiennym w skutki, kryzysie finansowym na arenie miĊdzynarodowej są forsowane koncepcje stworzenia nowego áadu gospodarczego na wzór
systemu z Bretton Woods. Akcentuje siĊ takĪe potrzebĊ zaostrzenia przepisów
w zakresie wymogów kapitaáowych banków, mając na uwadze ograniczanie ryzyka
bankowego i poprawĊ stabilnoĞci caáego systemu. PodkreĞla siĊ, Īe tworzenie nowego
áadu instytucjonalnego w sferze Ğwiatowych finansów wymaga nadania priorytetu
waĪnoĞci funkcji stabilizacyjnej, a w jej ramach podjĊcia dziaáaĔ zmierzających do
zapewnienia stabilnoĞci systemu finansowego na Ğwiecie12. W tych warunkach wiele
paĔstw dokonaáo zmian w obszarze obowiązujących modeli nadzoru finansowego.
Kraje UE obraáy kierunek zmierzający do wycofywania siĊ z koncepcji modelu
zintegrowanego, w którym zadania nadzorcze są sprawowane przez osobną agendĊ
paĔstwową, na rzecz przyjmowania modelu twin peaks, w którym nadzór ostroĪnoĞciowy jest usytuowany w banku centralnym (Belgia, Irlandia, Wielka Brytania).
Banki centralne zyskaáy z kolei wiĊksze kompetencje nadzorcze. Konstytuuje siĊ
takĪe nowy model o charakterze dwusektorowym, który wyodrĊbnia finansowy
nadzór ostroĪnoĞciowy w skali mikro i makro (UE i USA)13. Banki centralne, takĪe
w ostatnim czasie, czĊsto odgrywają kluczową rolĊ w procesie zapobiegania i zarzą10
A. Horobet, Searching for Causes of the Current Financial Crisis: On Risk Underassessment and
Ignorance, „Review of Economic & Business Studies” June 2010, vol. 3, issue 1, s. 196–197.
11
Zob. W. SzymaĔski, NiepewnoĞü i niestabilnoĞü gospodarcza. Gwaátowny wzrost i co dalej?, Difin,
Warszawa 2011, s. 73.
12
M. Mikita, op. cit., s. 171.
13
Ibidem, s. 201.
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dzania sytuacjami kryzysowymi, mając na uwadze takĪe podtrzymywanie spoáecznego
zaufania do systemu finansowego. BezpoĞrednia forma nadzoru bankowego wyraĪa
siĊ w sprawowaniu nadzoru przez bank centralny, zaĞ poĞrednia oznacza, iĪ nadzór
peáni osobna instytucja nadzorcza, w pewnych obszarach wspóápracując z bankiem
centralnym14. Choü od koĔca lat 80. XX w. byáa widoczna tendencja do przenoszenia
nadzoru bankowego do odrĊbnej instytucji paĔstwowej, banki centralne w krajach UE
do 2008 r. byáy zaangaĪowane w funkcje nadzorcze. Do roku 2008 w 15 spoĞród 27
paĔstw Unii Europejskiej obowiązywaá tzw. zintegrowany model nadzoru, w ramach
którego bank centralny sprawuje nadzór nad wszystkimi sektorami rynku finansowego, tj. bankowym, kapitaáowym i ubezpieczeniowym. Jest wiĊc odpowiedzialny
za prowadzenie polityki pieniĊĪnej oraz utrzymanie stabilnoĞci finansowej kraju.
W styczniu 2011 r. rozpocząá dziaáalnoĞü Europejski System Nadzoru Finansowego
(ESNF). Jego zasadniczym celem jest zapewnienie wáaĞciwego funkcjonowania sektora
finansowego. WĞród celów szczegóáowych naleĪy wymieniü zwáaszcza zachowanie
stabilnoĞci finansowej, utrzymanie zaufania publicznego do systemu finansowego
jako caáoĞci, zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony dla konsumentów usáug
finansowych, koordynacjĊ dziaáaĔ krajowych instytucji nadzorujących w odniesieniu
do transgranicznych grup finansowych oraz wykonywanie niektórych funkcji regulacyjnych i nadzorczych. Integralną czĊĞcią ESNF jest powoáanie nowych instytucji,
np. Europejskiego UrzĊdu Nadzoru (European Supervisory Authorities – ESA),
zajmującego siĊ nadzorem ostroĪnoĞciowym w wymiarze mikro, oraz Europejskiej
Rady ds. Ryzyka Systemowego (ESRB), dziaáającej w skali makro. Celem ESRB jest
identyfikacja i analiza ryzyk systemowych związanych z funkcjonowaniem rynków
finansowych oraz prowadzenie polityki dla caáego obszaru UE. Rada jest uprawniona do wydawania ostrzeĪeĔ o zidentyfikowanych ryzykach oraz rekomendacji
odnoĞnie do dziaáaĔ mitygujących, nie ma natomiast uprawnieĔ do wydawania wiąĪących decyzji ani podejmowania samodzielnych dziaáaĔ o charakterze wáadczym15.
Rekonstrukcja europejskiej sieci bezpieczeĔstwa finansowego zakáada wspóápracĊ
Europejskiego Systemu Organów Nadzoru Finansowego, záoĪonego z sieci krajowych
organów nadzoru finansowego, z nowymi, powstaáymi w wyniku przeksztaácenia
obecnych komitetów, organami nadzoru w Europejski Organ Nadzoru Bankowego
(EBA), Europejski Organ Nadzoru UbezpieczeĔ i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) oraz Europejski Organ Nadzoru Gieád i Papierów WartoĞciowych
(ESMA). Dotychczasowy system wczesnego ostrzegania przed kryzysami przyjĊty
przez MFW okazaá siĊ nieskuteczny, podobnie jak siáa jego nadzoru nad paĔstwami,
których dziaáania mogą zagraĪaü miĊdzynarodowej stabilizacji gospodarczej. Z kolei
przyjĊte i obowiązujące w Polsce rozwiązania sprawiáy, Īe zarówno w czasie nasilenia
globalnego kryzysu finansowego (lata 2008–2009), jak i w okresie póĨniejszym nie
14
A. Matysek-JĊdrych (red.), Instytucje i rynki wobec kryzysu finansowego – Ĩródáa i konsekwencje
kryzysu, CeDeWu, Warszawa 2011, s. 188–190.
15
Ibidem, s. 26–27.
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byáo koniecznoĞci podejmowania bezpoĞrednich akcji ratunkowych w stosunku do
polskich instytucji finansowych. Celem opracowanych przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF), a podjĊtych przez Narodowy Bank Polski, Ministerstwo
Finansów i UKNF dziaáaĔ nadzorczych i regulacyjnych w latach 2008–2009 byáo
utrzymanie stabilnoĞci funkcjonowania krajowego systemu finansowego16, zaĞ
w latach kolejnych identyfikacja potencjalnych Ĩródeá zagroĪeĔ w przyszáoĞci, ich
kwantyfikacja oraz dziaáania prewencyjne17.
Choü w dobie globalizacji rynków finansowych poĪądane jest utworzenie jednej
ponadnarodowej instytucji koordynującej i nadzorującej miĊdzynarodowy system
finansowy, naleĪy stwierdziü, Īe wydaje siĊ maáo prawdopodobne, by w najbliĪszej
przyszáoĞci udaáo siĊ powoáaü do Īycia instytucjĊ mającą miĊdzynarodowy mandat
do regulowania dziaáalnoĞci globalnych rynków finansowych. PodjĊte dotychczas
dziaáania wspierają prawidáowe funkcjonowanie krajowych oraz regionalnych systemów finansowych. Stworzeniu ponadnarodowego regulatora globalnych rynków
finansowych nie sprzyja nadmierna róĪnorodnoĞü interesów poszczególnych paĔstw,
miĊdzynarodowych instytucji finansowych czy korporacji transnarodowych. Podstawową barierą ograniczającą dokonanie zasadniczych zmian w miĊdzynarodowym
systemie finansowym jest niechĊü prywatnego rynku finansowego do respektowania
nadzoru w wymiarze miĊdzynarodowym. Przyczyną tego jest fakt, iĪ taki nadzór
jest postrzegany jako istotny czynnik ograniczający wolnoĞü tego rynku. Ponadto
rozwiązanie tego problemu wiąĪe siĊ z inną kardynalną kwestią odnoszącą siĊ do roli
paĔstwa we wspóáczesnej gospodarce (nadzór finansowy stanowi formĊ ingerencji
paĔstwa w rynek finansowy). ZagroĪeniem nowego áadu instytucjonalnego w sferze finansów moĪe byü fakt, iĪ liberalizacji rynków finansowych nie towarzyszyáo
powstanie odpowiedniego systemu zarządzania Ğwiatowym systemem finansowym.
W warunkach globalnego rynku mobilnoĞü kapitaáu moĪe doprowadziü do sytuacji,
w której podmioty paĔstwowe i przedstawiciele wáadz tracą kontrolĊ nad nowymi
zjawiskami (wirtualizacja aktywnoĞci gospodarczej oraz wysokie tempo zmian
przestrzeni cyfrowej utrudniają skuteczną kontrolĊ rynków finansowych, a ich
uczestnicy mają tym samym wiĊcej moĪliwoĞci ominiĊcia narodowych regulacji
rynku), co w przypadku wystąpienia kryzysu moĪe oznaczaü, Īe paĔstwa nie dysponują efektywnymi narzĊdziami zdolnymi powstrzymaü ucieczkĊ kapitaáu18. BudowĊ nowej architektury finansów na skalĊ miĊdzynarodową moĪe takĪe utrudniaü
wzrost niestabilnoĞci systemu finansowego (nierównowaga, braki páynnoĞci, záe
aktywa, nadmierna kreacja kredytu, baĔki spekulacyjne, nadmierne wykorzystanie
dĨwigni finansowej). Istotną przeszkodą moĪe staü siĊ równieĪ zjawisko konkurencji
regulacyjnej w wymiarze transgranicznym – nadmierne zróĪnicowanie wymogów
16

Zob. Polski rynek finansowy w obliczu kryzysu finansowego w latach 2008–2009, UKNF, Warszawa 2010.
Zob. Dziaáania nadzoru finansowego w warunkach pokryzysowych, UKNF, Warszawa 2011, s. 30.
18
K. JĊdrzejowska, Gospodarka Ğwiatowa wobec nadmiernej liberalizacji rynków finansowych, [w:]
M. Guzek (red.), Ekonomia i polityka w kryzysie. Kierunki zmian w teoriach, Uczelnia àazarskiego, Instytut
Studiów politycznych PAN, Warszawa 2012, s. 112–113.
17
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stawianych przez instytucje nadzorujące bankom o globalnej skali dziaáania sprzyjaü
moĪe przenoszeniu dziaáalnoĞci z krajów o mocno restrykcyjnym nadzorze do paĔstw,
w których jest on sáabszy19.

ZakoĔczenie

Biorąc pod uwagĊ skalĊ i gáĊbokoĞü ostatniego kryzysu finansowego, zbyt daleko posuniĊtą liberalizacjĊ rynków finansowych naleĪy oceniü jako báĊdną. O ile
niezaleĪny charakter banków centralnych wydaje siĊ ekonomicznie i politycznie
uzasadniony, o tyle nadmierna swoboda w dziaáalnoĞci banków komercyjnych staáa siĊ przyczyną tak szerokiego w swoich konsekwencjach kryzysu finansowego.
Banki oraz instytucje finansowe o charakterze spekulacyjnym skoncentrowane na
maksymalizacji wáasnych korzyĞci finansowych zaczĊáy ignorowaü moĪliwe ryzyko
podejmowanych transakcji finansowych przy jednoczesnym braku naleĪytej dbaáoĞci o bezpieczeĔstwo powierzonych im Ğrodków finansowych. MiĊdzynarodowa
skala oraz intensyfikacja przepáywów kapitaáu portfelowego, czĊsto o charakterze
spekulacyjnym, wĞród globalnych grup kapitaáowych zrzeszających gáównie banki
oraz rozmaite towarzystwa i fundusze (kapitaáowe, ubezpieczeniowe, emerytalne)
wpáynĊáy na globalny zasiĊg kryzysu20.
Kryzys finansowy z 2008 r. ujawniá sáaboĞü dotychczas stosowanych rozwiązaĔ
w obszarze nadzoru finansowego – okazaáy siĊ one nieadekwatne do skali przemian
tego rynku, w szczególnoĞci integracji na poziomie ponadnarodowym. Nie byáy takĪe
w stanie zapobiec kryzysowi ani odpowiednio nim zarządzaü w celu przywrócenia
stabilnoĞci caáego rynku finansowego. W wielu krajach podjĊto w związku z tym szereg
dziaáaĔ zmierzających do zastąpienia niedoskonaáych regulacji nowymi, a ich celem
jest trwaáe wzmocnienie stabilnoĞci finansowej. SkutecznoĞü przyjĊtych rozwiązaĔ
jest jednak kwestią przyszáoĞci, szczególnie w warunkach niestabilnej koniunktury.
Aktualnie najwiĊkszym wyzwaniem, jakie stoi przed instytucjami finansowymi, jest
wzmocnienie nadzoru finansowego w skali krajowej, europejskiej i miĊdzynarodowej. W wiĊkszoĞci przypadków kluczową rolĊ w obszarze nadzoru bankowego bĊdą
odgrywaü banki centralne, jako instytucje o szerokiej wiedzy i doĞwiadczeniu w zakresie zarządzania ryzykiem, zwáaszcza w sferze rynku bankowego. Z kolei kontrola
operacji finansowych, konsumentów oraz transparentnoĞü dziaáaĔ zostają delegowane
do oddzielnych instytucji. Pozytywnie naleĪy oceniü ustanowienie dodatkowego
nadzoru makroostroĪnoĞciowego w UE oraz USA, jakkolwiek istotną wadą tego
rozwiązania wydaje siĊ brak jednej instytucji nadzorczej dla poszczególnych sektorów
rynku, co moĪe wpáywaü niekorzystnie na moĪliwoĞü sprawowania miĊdzysektorowej
19
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regulacji podmiotów finansowych oraz miĊdzysektorowej ochrony konsumentów.
Najnowszą inicjatywą forsowaną na forum europejskim jest projekt unii bankowej,
który wpisuje siĊ w ideĊ utworzenia wspólnego nadzoru europejskiego (dotychczas
kraje strefy euro, pomimo istnienia wspólnej waluty, miaáy znaczną swobodĊ w obszarze nadzoru bankowego). Istotą unii ma byü objĊcie wspólnym nadzorem banków
strefy euro, umieszczenie funkcji nadzorczych w strukturach Europejskiego Banku
Centralnego oraz stworzenie wspólnego systemu gwarancji depozytów. Choü moĪna
przyjąü, Īe nadanie EBC nowych uprawnieĔ wpisuje siĊ w sáuszną ideĊ stworzenia
wspólnej organizacji ponadnarodowej sprawującej kontrolĊ nad miĊdzynarodowym
systemem finansowym, nie naleĪy spodziewaü siĊ szybkiego ukonstytuowania unii
bankowej. Powodem tego jest widoczne wĞród paĔstw czáonkowskich zróĪnicowanie
priorytetów w tej sprawie, podyktowane znaczną róĪnorodnoĞcią interesów ekonomicznych, politycznych (nadzór bankowy sprawowany przez centralny bank strefy
euro ze wzglĊdów proceduralnych wyklucza peány udziaá w unii bankowej paĔstw
spoza strefy), oraz brak zgody niektórych paĔstw na oddanie czĊĞci suwerennoĞci
w obszarze prowadzenia autonomicznej dotąd polityki finansowej.
Utrzymanie dáugoterminowej stabilnoĞci na rynkach sektora finansowego ma
zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania realnej sfery gospodarki, albowiem jej brak
powoduje powstanie wysokich kosztów makroekonomicznych mających związek ze
spadkiem tempa wzrostu gospodarczego, a takĪe osáabionym zaufaniem publicznym
do rynków finansowych.
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Outlook for financial market regulation in a global environment
The recent financial crisis has highlighted important gaps in the field of financial supervision, when
it comes to regulations and in relation to the concept of the financial system as a whole. Hence, it has
become necessary to build a new architecture of the financial system, the axis of which is to develop
mechanisms for identifying and responding to emerging threats. In many countries, there have been
undertaken in this connection a number of efforts to replace the imperfect new regulations which are
designed to permanently strengthen financial stability. The essence of the changes is to eliminate the
weaknesses of so far existing models of supervision while maintaining benefits that they provide. The
effectiveness of the solutions is a matter of the future.

