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Wstęp

Europejska siatka systemu finansowego (ESSF), a szczególnie jej bezpie-
czeństwo, na skutek globalnego kryzysu uległa wyraźnemu zdewaulowaniu. 
Obecnie wymaga ona gruntownej przebudowy i rekonstrukcji, co powinno pod-
nieść stabilność rynku finansowego Unii Europejskiej oraz przyczynić się do 
jego dalszej integracji. Zagadnienie struktury i bezpieczeństwa siatki finan-
sowej jest ważne zarówno dla decydentów gospodarczych i politycznych, jak 
również uczestników rynku. Jako hipotezę należy przyjąć założenie, że aktu-
alne rozwiązania w strukturze ESSF są niewystarczające, obarczone ryzykiem 
i nieadekwatne do skali potencjalnych zagrożeń, wynikających z procesu i me-
chanizmu integracji, globalizacji oraz internacjonalizacji w gospodarce świato-
wej. Istnieje zatem bezwzględna i jak najszybsza konieczność zmian w tym ob-
szarze. Obecne rozwiązania w tym zakresie mają w zdecydowanej większości 
charakter sektorowy i lokalny, co nie zapewnia wystarczającego bezpieczeń-
stwa – zarówno z perspektywy systemowej, jak i poszczególnych gospodarek 
narodowych.

Celem opracowania jest prezentacja różnych rodzajów ryzyka w ESSF, 
w kontekście bezpieczeństwa usług finansowych i działań w tym zakresie na po-
ziomie lokalnym – danej gospodarki narodowej i w wymiarze wspólnotowym 
oraz proponowanych i przyjętych rozwiązań dotyczących rekonstrukcji struktu-
ry ESSF.
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Ryzyko w ESSF a bezpieczeństwo usług finansowych

Dobrze funkcjonujący rynek finansowy powinien być stabilny i przejrzysty 
oraz zapewniać bezpieczeństwo i ochronę interesów jego uczestników. Te cele 
i zadania są określone w wielu aktach prawnych, a ich realizacja została powie-
rzona wielu instytucjom. Całokształt takich rozwiązań instytucjonalnych i regu-
lacji prawnych, mających na celu ochronę systemu finansowego przed destabili-
zacją określa się mianem sieci bezpieczeństwa finansowego (Financial Safety 
Net), którego ogniwa stanowią bank centralny, nadzór nad rynkiem finan sowym 
oraz systemy gwarancyjne. Konieczność istnienia siatki bezpieczeństwa finanso-
wego wynika z faktu, że żadne mechanizmy rynkowe stosowane obecnie w go-
spodarce światowej nie są w stanie zapewnić stabilności systemu finansowego. 
Przyczyną tego są: specyfika działalności instytucji finansowych (które z góry są 
obarczone dużym ryzykiem finansowym) oraz fakt istnienia ryzyka systemowego 
(brak właściwej mitygacji może prowadzić do załamania całego systemu finanso-
wego). Odpowiednia i właściwa struktura siatki bezpieczeństwa jest niezbędna do 
zmniejszenia ryzyka rozwoju potencjalnego kryzysu finansowego poprzez zwięk-
szenie zaufania uczestników rynku do bezpiecznych mechanizmów siatki oraz za-
rządzania kryzysem finansowym.

Procesy globalizacji, liberalizacji, deregulacji, a szczególnie internacjonali-
zacji zachodzące na światowych rynkach finansowych – wraz z towarzyszącym 
im postępem technologicznym – wpłynęły na uznanie stabilności systemu finan-
sowego, w którym pełni on swoje funkcje w sposób ciągły i efektywny – nawet 
w przypad ku wystąpienia nieoczekiwanych i niekorzystnych zaburzeń o znacznej 
skali – za dobro publiczne podlegające ochronie prawnej. W powszechnym prze-
konaniu stanowi on również warunek konieczny do wzrostu gospodarczego, sta-
bilności cen i wysokiej pozycji kraju na arenie międzynarodowej. Współcześnie 
stabilności finansowej przyznaje się tak na szczeblu krajowym, jak i międzyna-
rodowym istotny priorytet, co znajduje wyraz w instytucjonalizacji sieci bezpie-
czeństwa finansowego jako ważnej konstrukcji w systemie funkcjonowania pań-
stwa i jego gospodarki.

Kryzysy finansowe, które wystąpiły w ostatnich latach zarówno w krajach 
wysoko rozwiniętych, jak i zaliczanych do tzw. rynków wschodzących (emerging 
markets) oraz bardzo silny kryzys w strefie euro z jednej strony pokazały liczne 
niedostatki w strukturze systemu finansowego, z drugiej ujawniły potrzebę i ko-
nieczność zapewnienia bezpieczeństwa na rynkach finansowych i rekonstrukcję 
nowej międzynarodowej architektury finansowej. Współczesną architekturę sys-
temu bezpieczeństwa finansowego w Europie stanowią instrumenty-regulacje 
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stworzone przed kryzysem 2007 r. oraz te, które powstały jako jego konsekwen-
cja. Dla zrozumienia instytucjonalnych i regulacyjnych rozwiązań przyjętych 
(oraz wciąż przyjmowanych i przygotowywanych) w UE konieczne jest uświa-
domienie sobie kilku kluczowych uwarunkowań, które równocześnie – przy bra-
ku ich realizacji – stają się ryzykiem dla ESSF. Po pierwsze, rynek finansowy 
UE (wraz ze swobodą przepływu kapitału oraz usług) jest jednym z istotnych 
elementów jednolitego rynku europejskiego. Wymaga z jednej strony rozwiązań 
sprzyjających nieskrępowanej konkurencji, a z drugiej pogłębionej współpracy 
w celu uniknięcia nadmiernej koncentracji ryzyka. Po drugie, obecny sektor fi-
nansowy jest tak skomplikowany, że Komisja Europejska zdaje sobie sprawę, iż 
własnymi zasobami kadrowymi nie jest w stanie przygotowywać wszystkich nie-
zbędnych projektów regulacyjnych. Po trzecie, sprawny system wdrażania pra-
wa finansowego jest niezbędny, ponieważ zmiany na rynku finansowym następu-
ją tak szybko, że w sytuacji zbyt dużych opóźnień legislacyjnych mogą powstać 
tak duże napięcia czy koncentracja ryzyka, że ich neutralizacja będzie bardzo 
kosztowna1.

Dotychczasowe błędy w konstrukcji i strukturze ESSF spowodowały wzrost 
ryzyka systemowego, w sytuacji nagłego „zamrożenia” płynności, „zatrzyma-
nia” zawierania transakcji na skutek niewypłacalności uczestników rynku czy 
niepewności odnośnie do jakości aktywów. Ponadgraniczne powiązania insty-
tucji finansowych oraz działalność konglomeratów finansowych mogą sprzyjać 
rozprzestrzenianiu się efektu zarażania i powodować efekt domina. Innym ry-
zykiem, jakie może wystąpić na skutek błędów w strukturze ESSF jest pojawie-
nie się znacznego wzrostu dźwigni finansowej w sferze realnej danej gospodar-
ki, który może nastąpić na skutek znacznego obniżenia stóp procentowych jako 
konsekwencja integracji rynków finansowych2. Ryzyko niestabilności w struk-
turze ESSF jest generowane w dużej mierze przez banki. Banki zagraniczne 
mogą „wykorzystać” obawy – w momencie wystąpienia jakichkolwiek turbu-
lencji finansowych na świecie – co do upadku wielu banków w tym samym cza-
sie i dostosować swoje portfele do portfeli dużych krajowych instytucji finan-
sowych, zwiększając tym samym prawdopodobieństwo kryzysu finansowego. 
Może się pojawić również tzw. ryzyko moralne, co oznacza, że nieefektywne 
banki zagraniczne mogą angażować się w bardziej ryzykowne strategie inwesty-
cyjne niż banki krajowe (dysponując ograniczoną informacją na temat możliwo-
1 P. Stanek, Zmiany regulacji rynku finansowego w Unii Europejskiej w konsekwencji światowego 

kryzysu gospodarczego, w: Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego, 
red. S. Miklaszewski, A. Garlińska-Bielawska, J. Pera, Difin, Warszawa 2011, s. 234.

2 J. Żabińska, Rynki finansowe w Unii Europejskiej w Strefie euro, CeDeWu, Warszawa 2011, 
s. 155.
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ści inwestowania). Również niezabezpieczona działalność funduszy hedge i pri-
vate equity jest związana z wysokim ryzykiem, które dotyka nie tylko samych 
instytucji, ale także wierzycieli i kontrahentów, co może mieć negatywne konse-
kwencje dla stabilności europejskich rynków finansowych3. Ważnym ryzykiem 
w ESSF, które uwidocznił ostatni kryzys finansowy było znaczenie sekurytyzacji 
w działalności banków, połączone ze wzrostem złożoności instrumentów finan-
sowych wraz z wątpliwymi podstawami ich wyceny, jak również oceny ryzyka. 
Powszechne użycie pozagiełdowych instrumentów pochodnych oraz stosowanie 
rachunkowości opartej na bieżącej wartości rynkowej skutkowało wzrostem ry-
zyka systemowego4. Kolejnym bardzo istotnym ryzykiem, które pokazał ostat-
ni kryzys była pokusa nadużycia (moral hazard). Banki będąc przekonane o wła-
ściwych i zarazem bezpiecznych mechanizmach istniejącego ESSF dokonywały 
bardzo ryzykownych transakcji. Dlatego ważna jest właściwa struktura i kon-
strukcja ESSF, w której instytucje finansowe widziałyby konsekwencje swoich 
działań5.

Globalnym – unijnym ryzykiem, które pojawiło się w konsekwencji ostat-
niego kryzysu finansowego są defekty nadzoru finansowego. Nie był on bowiem 
w stanie przewidzieć negatywnych zmian w sytuacji makroekonomicznej, co 
miało przełożenie na wygenerowanie nadmiernego ryzyka w systemach finanso-
wych krajów UE. Ponieważ przyczyną tego były zróżnicowany zakres integracji 
i skuteczność ingerencji nadzoru, dlatego należy zadbać o jednolitość w tym za-
kresie na poziomie wspólnotowym. Nie bez znaczenia pozostaje również ryzy-
ko związane z brakiem koordynacji niedostosowania funkcjonujących na pozio-
mie unijnych siatek bezpieczeństwa finansowego do warunków integrujących się 
europejskich rynków i instytucji finansowych oraz postępującej internacjonaliza-
cji i globalizacji finansowej. Nawet najbardziej stabilne gospodarki unijne, przy 
braku stabilności w gospodarce światowej stały się niestabilnymi. Konieczne jest 
więc natychmiastowe wyeliminowanie tego ryzyka poprzez ujednolicenie roz-
wiązań regulacyjnych pomiędzy wszystkimi podmiotami ESSF.

Właściwa konstrukcja bezpieczeństwa usług finansowych powinna być roz-
patrywana na dwóch poziomach: lokalnym (dana gospodarka narodowa) i ogól-
3 Ibid., s. 156.
4 Ibid., s. 156.
5 W kierunku realizacji tego celu powstała propozycja Komisji Europejskiej z 12.09.2012 r. 

o utworzeniu wspólnego unijnego nadzoru bankowego, nazywanego szerzej Unią Bankową. 
Kompetencje tego nadzoru dotyczyłyby kontroli 6000 banków działających w ramach Unii 
Europejskiej. W przypadku stwierdzenia przez nadzór jakichkolwiek nieprawidłowości 
w działalności danego banku będzie on mógł nałożyć na ten bank karę w wysokości 10% 
rocznych obrotów banku lub odebrać mu licencję. Jest to zapewne ważny krok w kierunku 
uściślenia nadzoru nad ryzykiem związanym z działalnością instytucji finansowych.
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nounijnym. Trzeba pamiętać, aby obydwa poziomy były współzależne i kompa-
tybilne ze sobą. Poniżej zaprezentowano determinanty, które zdaniem autora są 
konieczne i niezbędne przy tworzeniu nowej architektury ESSF. Brak ich imple-
mentacji będzie powodem do generowania dodatkowego ryzyka i zaostrzenia kry-
zysogenności gospodarki unijnej.

Szczebel lokalny powinny zatem tworzyć następujące działania:
 – zobligowanie instytucji ponadnarodowych, funkcjonujących na terenie dane-

go kraju do przekształcenia spółek-córek w oddziały, z jednoczesnym zapew-
nieniem nadzorcy z kraju goszczącego dostępu do informacji na temat sytu-
acji ekonomiczno-finansowej oddziału i całej instytucji,

 – podpisanie porozumień dwustronnych bądź porozumienia ogólnounijnego, 
w którym inwestorzy z kraju macierzystego wzięliby na siebie odpowiedzial-
ność finansową za spółki zależne, z jednoczesnym wzmocnieniem mechani-
zmów dyscypliny rynkowej.

 – objęcie instytucji ponadnarodowej nadzorem i gwarancjami o charakterze 
paneuropejskim, z jednoczesnym wzmocnieniem mechanizmów dyscypliny 
rynkowej6,

natomiast szczebel ogólnounijny:
 – wypełnienie luk regulacyjnych, aby zapewnić we wszystkich krajach unij-

nych odpowiedni zakres i poziom ochrony klientów, a także nadzorowania in-
stytucji finansowych,

 – przyjęcie dającego się wynegocjować politycznie modelu nadzorowania po-
nadnarodowych instytucji finansowych, dzięki któremu rynki zależne od ka-
pitału zagranicznego byłyby odpowiednio chronione7.

Rozwiązania w zakresie rekonstrukcji ESSF

Na szczeblu UE trwa obecnie proces budowy nowej architektury finanso-
wej jednolitego rynku finansowego. Dotychczasowy ESSF jest bardzo ryzykow-
ny w swojej strukturze. Podjęte działania mają go uczynić bardziej bezpiecz-
nym i odpornym na turbulencje związane z wystąpieniem potencjalnego kryzysu 
finansowego. Trzeba pamiętać, że międzynarodowy system finansowy nie ma 
na razie skutecznych i silnych instytucjonalnie i prawnie podstaw do zarządza-
nia i rozwiązywania regionalnych czy międzynarodowych kryzysów. W przy-
6 M. Iwanowicz-Drozdowska, Bezpieczeństwo rynku usług finansowych. Perspektywa Unii 

Europejskiej, SGH, Warszawa 2008, s. 198.
7 Ibid., s. 204.
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padku UE niestabilność systemu finansowego w mechanizmie i w funkcjonowa-
niu regionalnej integracji ekonomicznej oznacza, że nie występują dostatecznie 
skuteczne instrumenty ochrony przed negatywnymi powiązaniami i impulsa-
mi w momencie wystąpienia kryzysu. Owe słabości stanowią część problemów 
związanych z nikłą skutecznością mechanizmów obronnych właściwych dla fazy 
unii walutowej i gospodarczej. Dlatego poczyniono już pewne działania w tym 
zakresie i skonstruowano zręby nowego systemu bezpieczeństwa finansowego 
w Europie.

Ostatni globalny kryzys pokazał bezwzględną konieczność rekonstrukcji 
ESSF. Przyczynił się również do podjęcia w ramach UE zdecydowanych działań 
w kierunku naprawy ESSF. Aby osiągnąć ten cel na gruncie europejskim, system 
nadzoru finansowego w UE czeka prawdziwa rewolucja – zarówno jeżeli chodzi 
o wymiar instytucjonalny (organy nadzoru makro- i mikroostrożnościowego), jak 
też regulacyjny (np. w zakresie systemów gwarantowania depozytów) i regulator-
ski (wymagania organów nadzorczych) – która będzie skutkowała koniecznością 
gruntownej przebudowy cząstkowych systemów bezpieczeństwa finansowego we 
wszystkich państwach członkowskich. Od tych działań będzie zależeć również 
przyszłość integracji europejskiej.

Działania UE w zakresie modernizacji i restrukturyzacji systemu ESSF obej-
mują propozycje rozwiązań zarówno globalnych, jak i regionalnych – wspólnoto-
wych. Ich zakres został określony w tab. 1.
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Tabela 1

Stan zaangażowania prac w zakresie działań UE na rzecz reformy sektora finansowego 
do 2012 r.

Obszar Stan realizacji inicjatywy
Przejrzystość Inicjatywy podjęte:

 – Przepisy wykonawcze do dyrektywy w sprawie przedsiębiorstw zbiorowego 
inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS)

Inicjatywy przedłożone:
 – Dyrektywa w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi 

(AIFM)
Przyszłe inicjatywy:
 – Wnioski ustawodawcze w sprawie środków dotyczących krótkiej sprzedaży 

i swapów ryzyka kredytowego, w tym krótkiej sprzedaży bez pokrycia
 – Instrumenty pochodne – przepisy w sprawie infrastruktury rynkowej
 – Depozytariusze UCITS
 – Zmiana dyrektywy w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego
 – Rozporządzenie w sprawie jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA)
 – Inicjatywa w sprawie dostępu do minimalnego zakresu podstawowych usług 

bankowych
 – Wnioski w sprawie ulepszeń dyrektywy w sprawie rynków instrumentów 

finansowych (MiFID)
 – Zmiana dyrektywy w sprawie zamknięcia rozliczeń oraz dyrektywy w sprawie 

zabezpieczeń finansowych (papiery wartościowe)
Odpowiedzialność Inicjatywy podjęte:

 – Trzecia zmiana dyrektywy w sprawie wymogów kapitałowych wobec 
banków – w tym dokonane w latach 2009 i 2010 zmiany dotyczące zasad 
sekurytyzacji, limitów zaangażowania, kolegiów organów nadzoru, zarządzania 
ryzykiem płynności i jakości kapitału własnego

 – Biała Księga w sprawie ubezpieczeniowych systemów gwarancyjnych
 – Dyrektywa Wypłacalność II (wymogi kapitałowe dotyczące zakładów 

ubezpieczeń)
Inicjatywy przedłożone:
 – Wnioski dotyczące zmiany dyrektywy w sprawie systemów gwarancji depozytów 

oraz zmiany dyrektywy w sprawie systemów rekompensat dla inwestorów celem 
przywrócenia zaufania inwestorów i konsumentów

Przyszłe inicjatywy:
 – Czwarta zmiana dyrektywy w sprawie wymogów kapitałowych wobec banków
 – Zmiana dyrektywy w sprawie nadużyć na rynku
 – Dyrektywa w sprawie pewności prawa w związku z posiadaniem papierów 

wartościowych i transakcjami na tych papierach – zmiana dyrektywy w sprawie 
prospektu emisyjnego

 – Komunikat w sprawie sankcji w sektorze usług finansowych
Nadzór Inicjatywy przedłożone:

 – Pakiet dotyczący europejskiego nadzoru finansowego
 – Rozporządzenie w sprawie nadzoru nad agencjami ratingowymi
 – Wniosek ustawodawczy w sprawie detalicznych produktów inwestycyjnych 

w pakietach
Przyszłe inicjatywy:
 – Dyrektywa określająca uprawnienia europejskich organów nadzoru (druga 

dyrektywa zbiorcza)
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cd. tabeli 1

Zapobieganie 
sytuacjom 
kryzysowym 
i zarządzanie nimi

Inicjatywy podjęte:
 – Zielona księga w sprawie ładu korporacyjnego w instytucjach finansowych
 – Komunikat w sprawie możliwych rozwiązań dotyczących bankowych funduszy 

naprawczych
Przyszłe inicjatywy:
 – Komunikat w sprawie ram zarządzania sytuacjami kryzysowymi
 – Ustawodawstwo w sprawie reformy ładu korporacyjnego
 – Wniosek ustawodawczy w sprawie zarządzania sytuacjami kryzysowymi
 – Zmiana dyrektywy w sprawie konglomeratów finansowych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: M. Barnier, Plan działań Unii Europejskiej na rzecz reformy sektora 
finansowego, Biuletyn Komisji Europejskiej, Bruksela 2010, s. 7.

W wymiarze wspólnotowym, w celu modernizacji istniejącej architektury 
ESSF podjęte zostały liczne dyrektywy i porozumienia, opisane w tab. 2.

Tabela 2

Przegląd działań w zakresie modernizacji ESSF w UE w odniesieniu do legislacji

Szczebel centralny Władze odpowiedzialne za stabilność finansową

Poziom wykonawczy Banki Centralne Organy Nadzoru Ministerstwa 
Finansów

Obligatoryjne 
porozumienia 
dotyczące regulacji

Dyrektywa w sprawie wymogów kapitałowych (CRD)

Dyrektywa w sprawie konglomeratów finansowych (FCD)

Dobrowolne 
porozumienia 
o współpracy

Protokół ustaleń dotyczących zarządzania kryzysowego 2005 r.
Protokół ustaleń dotyczących zarządzania kryzysowego 2003 r.
Protokół ustaleń dotyczący systemów płatniczych z 2001 r.
Regionalne protokoły ustaleń
Narodowe protokoły ustaleń

Porozumienie banków 
centralnych Eurosystem

Komitety UE Komitet Nadzoru Bankowego (BSC)
Europejski Komitet Nadzorców Bankowych (CEBS)

Komitet Usług 
Finansowych 
(FSC)

Komitet Ekonomiczny 
i Finansowy EFC

Narzędzia do 
praktycznej 
implementacji

Ćwiczenia symulacyjne z zakresu kryzysu finansowego

Rozwój praktyk przez Komitety UE

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: J. Żabińska, Rynki finansowe w Unii Europejskiej w strefie euro, 
CeDeWu, Warszawa 2011, s. 159.

Przykładem przyjętych ustaleń są:
 – decyzja ministrów finansów państw UE z początku października 2008 r. 

w sprawie podwyższenia minimalnej gwarancji depozytów bankowych na ca-
łym obszarze Wspólnoty z 20 tys. EUR (zgodnie z dyrektywą 94/19/WE) do 
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50 tys. EUR – niedopuszczenia do powstania zjawiska paniki bankowej (tzw. 
runu na kasy)8,

 – zapewnienie przewagi korzyści nad kosztami wynikającymi z integracji go-
spodarczej i walutowej państw UE9.

 – zapobieganie narastaniu makroekonomicznej nierównowagi w obrębie obsza-
ru wspólnej waluty oraz dywergencji w zakresie pozycji konkurencyjnej po-
szczególnych państw członkowskich,

 – przyjęcie oceny polityki fiskalnej danego kraju poprzez porównanie nominal-
nego wzrostu wydatków państwa ze średniookresową stopą wzrostu PKB10,

 – wprowadzenie w życie w lipcu 2012 r. Europejskiego Mechanizmu Stabilno-
ści (EMS),

 – wzmocnienie i ożywienie wzrostu gospodarczego w państwach członkow-
skich poprzez tworzenie nowych miejsc pracy i przeprowadzenie gruntowych 
reform strukturalnych, tj. wydłużenie wieku emerytalnego,

 – ściślejsza niż dotychczas koordynacja polityki gospodarczej krajów UE dzię-
ki wprowadzeniu według planów Komisji od 2011 r. tzw. Semestru Europej-
skiego (European Semester),

 – zmiana uprawnień europejskiego urzędu statystycznego poprzez m.in. 
wzmocnienie uprawnień kontrolnych Eurostatu w sytuacji, gdy nieprawidło-
wości w sprawozdawczości zostały wstępnie zidentyfikowane,

 – wzmocnienie nadzoru nad agencjami ratingowymi, aby uczynić je bardziej 
odpowiedzialnymi za ogłaszane prognozy – w tym celu powołano Europej-
ski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, którego zadaniem jest 
zwiększenie kontroli nad działalnością agencji i ewentualne nakładanie na nie 
kar w przypadku naruszenia norm prawnych11,

 – utworzenie trzech tzw. europejskich instytucji nadzorczych (European Super-
visory Authorities, ESA), nadzorujących odpowiednio: banki, firmy ubezpie-
czeniowe oraz rynki finansowe,

 – powołanie Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (European Syste-
mic Risk Board, ESRB), w której skład wejdą przedstawiciele banków cen-
tralnych krajów Unii, przewodniczący europejskich instytucji nadzorczych 
(ESA) oraz przedstawiciele KE i krajowych instytucji nadzoru finansowego.

8 Ł. Wróblewski, Kryzys Unii Gospodarczej i Walutowej – przyczyny i dotychczasowe rozwiązania, 
Instytut Zachodni, im. Zygmunta Wojciechowskiego – Instytut Naukowo-Badawczy, Poznań 2012, 
s. 13.

9 Ibid., s. 12.
10 Ministerstwo Finansów, Kryzys grecki – geneza i konsekwencje, Biuro Pełnomocnika Rządu 

ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską, Warszawa 2010.
11 Ł. Wróblewski, Kryzys Unii Gospodarczej i Walutowej… op. cit., s. 13.
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Dziedziny, które w największym stopniu wymagają regulacji w zakresie mo-
dernizacji systemowej przestawiono w tab. 3.

Tabela 3

Obszary do modernizacji w zakresie ESSF
Dziedzina Obszar

Bardziej restrykcyjna polityka 
makroekonomiczna i analiza systemu 
finansowego z punktu widzenia 
potencjalnego ryzyka dla stabilności 
firmy

Unikanie zbyt rozluźnionej polityki monetarnej i nadmiernej 
płynności; oszacowanie baniek spekulacyjnych, zaciskanie 
pasa w polityce monetarnej, kiedy pieniądze lub kredyt rośnie 
w niezrównoważony sposób

Efektywna reforma systemu Basel 2 
(Nowa Umowa Kapitałowa – 
dokapitalizowanie banków i kapitał 
wyższej jakości; podejście kontra-
cykliczne –opublikowany przez 
Bazylejski Komitet Nadzoru 
Bankowego zbiór najlepszych praktyk 
rynkowych w zakresie zarządzania 
ryzykiem finansowym w sektorze 
bankowym oraz utrzymywania 
bezpiecznego poziomu kapitałów 
przez banki)

Dokapitalizowanie banków i kapitał wyższej jakości; podejście 
kontracykliczne, stosowanie zabezpieczeń kapitałowych; wyższy 
kapitał w księgach obrotów bankowych; mierzenie i ograniczanie 
ryzyka nadmiernej płynności; surowsze zasady działania 
instrumentów pozabilansowych; stworzenie jednej definicji środków 
własnych

Agencje ratingowe Europejskie instytucje finansowe powinny być nadzorowane 
przez nową paneuropejską agencję, która kontrolowałaby ryzyko 
i wydawała wczesne ostrzeżenia. Należy również stworzyć nowe 
mechanizmy oceny papierów sekurytyzowanych

Rachunkowość Wzmocnienie nadzoru Rady Międzynarodowych Standardów 
Rachunkowości (IASB); niezbędna będzie krytyczna analiza 
systemu wyliczania wartości inwestycji według ich bieżących cen 
rynkowych (mark-to-market); poprawa technik ewaluacyjnych

Ubezpieczenia Potrzeba wprowadzenia w życie systemu Solvency II do maja 
2009. System Solvency II obejmuje: nadzór nad rynkiem 
ubezpieczeniowym, ustalanie wymogów dotyczących marginesu 
wypłacalności, wypracowanie skutecznej metody identyfikacji, 
oceny i monitorowania ryzyka podejmowanego przez firmy 
ubezpieczeniowe

Sankcje/nadzór System sankcji na obszarze Unii powinien być wzmocniony – tak, 
by rzeczywiście odstraszały od nazbyt ryzykownych działań

Fundusze inwestycyjne Wzmocnienie wspólnotowych uprawnień nadzorczych, 
np. ściślejsza kontrola deponentów i depozytariuszy

Papiery sekurytyzowane/rynki 
pochodne

Instrumenty pochodne powinny być standaryzowane i upraszczane; 
w Unii powinna funkcjonować co najmniej jedna dobrze 
skapitalizowana izba rozrachunkowa dla Credit Default Swaps 
(instrument pochodny służący przenoszeniu ryzyka kredytowego)

Zbliżenie systemów bankowych 
(np. Private equity – inwestycje na 
niepublicznym rynku kapitałowym)

Wszystkie obszary systemu finansowego mające potencjalnie 
systemową naturę powinny być odpowiednio regulowane 
i nadzorowane; fundusze hedgingowe obowiązkowo powinny 
mieć narzucone obowiązki informowania o własnej działalności – 
poprzez kontrolowanie menedżerów funduszy hedgingowych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: J. de Larosiere, Unia Europejska a kryzys, Raport Komisji Europej-
skiej z 25 lutego 2009 r.
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Dalsze prace dotyczące rekonstrukcji ESSF powinny się koncentrować na:
 – wzmocnieniu regulacji i nadzoru nad rynkiem kapitałowym tak, aby żaden 

segment rynku kapitałowego ani żadna instytucja finansowa nie mogły funk-
cjonować bez nadzoru i praw regulujących zasady działania,

 – ograniczeniu swobody działalności funduszy hedgingowych poprzez podda-
nie ich nadzorowi,

 – zwiększeniu odpowiedzialności osób kierujących firmami finansowymi, 
w tym zmianie zasad ich wynagradzania w celu uniknięcia nadmiernego ape-
tytu na ryzyko,

 – skuteczności działań w zakresie dyscypliny rynkowej,
 – innowacyjności produktów finansowych oraz ocenie ich profilu ryzyka i do-

chodowości.
 – wprowadzeniu i umocnieniu zasad prawdziwej (a nie wirtualnej) księgowo-

ści, ponieważ dotychczasowe zasady wyceny aktywów finansowych dopro-
wadziły do tego, iż ze względu na aktualną niską wycenę rynkową, nieodpo-
wiadającą ich faktycznej wartości, banki na całym świecie były zmuszone 
dokonywać wielomiliardowych odpisów (tzw. procyclicality effect)12.

Zakończenie

Postawiona we wstępie pracy hipoteza i przeprowadzona na jej podstawie 
analiza pokazują, że aktualne rozwiązania w strukturze ESSF są niewystarcza-
jące, obarczone ryzykiem i nieadekwatne do skali potencjalnych zagrożeń wyni-
kających z procesu i mechanizmu integracji, globalizacji oraz internacjonalizacji 
gospodarki światowej. Zdecydowanie musi nastąpić rekonstrukcja ESSF w Eu-
ropie. Powinna ona tworzyć bezpieczniejsze rozwiązania instytucjonalne, a tak-
że minimalizować ryzyko towarzyszące tym zmianom (w szczególności ryzyko 
systemowe), tak aby w pełni został wykorzystany mechanizm jednolitego rynku 
finansowego. Wszystkie działania UE dotyczące stabilizacji ESSF powinny być 
ściśle skorelowane z reformami w tym zakresie prowadzonymi na świecie, a UE 
powinna aktywnie uczestniczyć w konstrukcji nowej ESSF. Dalszym pracom nad 
reformami w zakresie nowej architektury ESSF powinna przyświecać idea Mi-
chela Barniera – Komisarza ds. rynku wewnętrznego i usług: „Zmiany są niezbęd-
ne. Po zakończeniu kryzysu nie możemy po prostu wrócić do dotychczasowych 
praktyk. Nie ulega dla mnie wątpliwości, że znajdujemy się w krytycznym punk-

12 Ibid., s. 23.
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cie, stoimy wręcz na rozdrożu dziejów. Musimy bowiem zdecydować, czy zamie-
rzamy wyciągnąć z historii nauki na przyszłość oraz określić, jak ma wyglądać 
stabilny system finansowy, który pragniemy zbudować. Europa musi podjąć dzia-
łania umożliwiające zamknięcie epoki braku przejrzystości i błędnych ocen ryzy-
ka, a także pozwalające zapobiec przyszłym kryzysom i utrzymać się w świato-
wej czołówce w branży usług finansowych. Nadeszła chwila prawdy. Wspólnymi 
siłami mamy szansę osiągnąć nasze cele, ale wymaga to zaangażowania – i deter-
minacji – każdego z nas”13.

Literatura

Barnier M., Plan działań Unii Europejskiej na rzecz reformy sektora finansowego, Biule-
tyn Komisji Europejskiej, Bruksela 2010.

Iwanowicz-Drozdowska M., Bezpieczeństwo rynku usług finansowych. Perspektywa Unii 
Europejskiej, SGH, Warszawa 2008.

Jacques de Larosiere, Unia Europejska a kryzys, Raport Komisji Europejskiej z 25 lute-
go 2009 r.

Ministerstwo Finansów, Kryzys grecki – geneza i konsekwencje, Biuro Pełnomocnika 
Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską, Warszawa 2010.

Stanek P., Zmiany regulacji rynku finansowego w Unii Europejskiej w konsekwencji świa-
towego kryzysu gospodarczego, w: Natura i różnorodność przebiegu światowego 
kryzysu gospodarczego, red. S. Miklaszewski, A. Garlińska-Bielawska, J. Pera, Di-
fin, Warszawa 2011.

Wróblewski Ł., Kryzys Unii Gospodarczej i Walutowej – przyczyny i dotychczasowe roz-
wiązania, Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego – Instytut Naukowo-
-Badawczy, Poznań 2012.

Żabińska J., Rynki finansowe w Unii Europejskiej w strefie euro, CeDeWu, Warszawa 
2011.

13 M. Barnier, Plan działań Unii Europejskiej na rzecz reformy sektora finansowego, Biuletyn 
Komisji Europejskiej, Bruksela 2010, s. 5.



204 Jacek Pera

NEED FOR CHANGES IN THE STRUCTURE OF THE EUROPEAN 
UNION FINANCIAL SAFETY NET AND SECURITY FINANCIAL 

OF SERVICES. THE RISK OF PERSPECTIVE

Summary

All activities of the EU in the scope stabilization of the financial services should be 
closely correlated with the reforms in this area conducted in the world and the EU should 
actively participate in the construction of a new financial secure architecture.

The actions, which should further stabilize the increasing phenomenon of crisis 
should include:
 – reconstruction of the institutions created after the collapse of the Bretton Woods sys-

tem,
 – a new global mechanism for regulating the economic processes must be created,
 – the development of new international economic policy, which will be based on the 

transnational regulations,
 – further work on the new architecture of financial security,
 – the introduction of strict regulatory measures and increase of security standards,
 – close governance monitoring of the global banks that concentrate a huge mass of 

money.


