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Wst´p
W 1989 r. w magazynie „The Economist” przedstawiono wizj´ zintegrowanego
rynku finansowego (Walkner, Raes 2005, s. 3):
„PrzenieÊ swoje myÊli kilka lat naprzód, a zobaczysz, jak wyglàdajà europejskie finanse. Ceny akcji Fiata, Peugeota i Volkswagena wyÊwietlajà si´ obok siebie
na ekranach dilerów od Republiki Irlandii po Ateny. Klikni´cie myszkà – transakcja
wykonana i w∏asnoÊç akcji momentalnie przechodzi z belgijskiego sprzedawcy
na hiszpaƒskiego nabywc´. Inwestorzy z W∏och t∏umnie kupujà holenderskie fundusze inwestycyjne, a Daimler Benz wybiera Credit Lyonnais, aby organizowa∏ mu
najnowszà emisj´ obligacji markowych. Niemcy wybierajà brytyjskie ubezpieczenia
na ˝ycie, a Duƒczycy niemieckie kredyty hipoteczne, Hiszpanie zaÊ otwierajà rachunki bankowe we W∏oszech”.
Wspó∏czesne rynki finansowe w Unii Europejskiej nie osiàgn´∏y tak wysokiego poziomu integracji, ale przez dwie dekady pokona∏y dosyç spory odcinek drogi ku realizacji tej wizji.
Poj´cie „integracja” to wed∏ug S∏ownika J´zyka Polskiego:
1) proces tworzenia si´ ca∏oÊci z cz´Êci,
2) proces gospodarczy polegajàcy na scalaniu przedsi´biorstw, dzia∏ów gospodarki
lub gospodarek poszczególnych krajów.
Mówiàc o integracji rynków finansowych w UE, mamy na myÊli z jednej strony tworzenie mo˝liwoÊci swobodnego przep∏ywu kapita∏u i us∏ug finansowych w ramach
UE, czyli „tworzenie si´ ca∏oÊci z cz´Êci” i „scalanie” rynków finansowych poszczególnych krajów. Ten typ integracji nazwiemy integracjà transgranicznà rynków finansowych. Z drugiej strony chodzi nam o „scalanie si´ przedsi´biorstw” dzia∏ajàcych
w ró˝nych segmentach rynku finansowego, tj. banków, zak∏adów ubezpieczeƒ, firm
inwestycyjnych, co odbywa si´ w drodze tworzenia konglomeratów finansowych. Ten
rodzaj integracji nazwiemy integracjà mi´dzysektorowà.
Integracja rynków finansowych jest zjawiskiem obserwowanym od ponad dwóch dekad. Jej pod∏o˝em sà procesy zachodzàce w gospodarce Êwiatowej. Dla Europy
szczególnie wa˝nym czynnikiem sprzyjajàcym integracji by∏o wprowadzenie
w 1999 r. wspólnej waluty krajów unijnych – euro. Proces integracji na europejskich
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rynkach finansowych zbieg∏ si´ z ogólnoÊwiatowà tendencjà do globalizacji i zwi´kszania znaczenia sekurytyzacji, które by∏y stymulowane przez liberalizacj´ mi´dzynarodowych przep∏ywów kapita∏owych, znoszenie ograniczeƒ administracyjnych
na rynkach finansowych (deregulacja), rozwój informatyki i telekomunikacji.
Ze wzgl´du na du˝à liczb´ czynników wp∏ywajàcych na integracj´ rynków finansowych trudno jest wyodr´bniç wp∏yw ka˝dego z nich (Stirbu 2004, s. 7).
Z przejawami integracji rynków finansowych spotykamy si´ na co dzieƒ jako klienci
korzystajàcy z us∏ug finansowych. W Polsce mo˝e prowadziç dzia∏alnoÊç oddzia∏
banku zarejestrowanego w dowolnym kraju unijnym. Mo˝emy w nim otworzyç rachunek lub zaciàgnàç kredyt (integracja transgraniczna) bàdê, idàc do oddzia∏u banku, mo˝emy nabyç produkt inny ni˝ bankowy, np. jednostki uczestnictwa funduszy
inwestycyjnych, polis´ ubezpieczeniowà czy produkt mieszany (zintegrowany), np.
lokat´ inwestycyjnà (integracja mi´dzysektorowa). Kwestie integracji rynków finansowych doczeka∏y si´ wielu badaƒ naukowych i zas∏ugujà tak˝e na popularyzacj´ ze
wzgl´du na rol´, jakà rynki odgrywajà i b´dà odgrywaç w przysz∏oÊci w ˝yciu
codziennym.
Mówimy o rynkach finansowych, a nie rynku finansowym, poniewa˝ wyró˝niamy kilka jego segmentów: bankowy, ubezpieczeniowy i kapita∏owy. Wed∏ug innych kryteriów (Polaƒski 2003, s. 29) mo˝na wyró˝niç rynek zindywidualizowanych transakcji finansowych o charakterze depozytowym, kredytowym i ubezpieczeniowym oraz
rynek powszechnych transakcji finansowych bàdê – wg innego kryterium – rynek pieni´˝ny i kapita∏owy. Podane powy˝ej klasyfikacje oraz inne dost´pne w literaturze odzwierciedlajà ró˝norodnoÊç rynków finansowych. W kolejnych rozdzia∏ach skoncentrujemy si´ na rynku kapita∏owym i bankowym (obejmujàcym bankowoÊç detalicznà, korporacyjnà i hipotecznà). Na rynkach tych dzia∏ajà poÊrednicy finansowi, którymi sà m.in. banki, zak∏ady ubezpieczeƒ, domy maklerskie (firmy inwestycyjne),
fundusze inwestycyjne.
Chocia˝ euro odegra∏o wa˝nà rol´ w procesie integracji, nie b´dziemy si´ koncentrowaç na kwestiach wspólnej waluty, lecz zajmiemy si´ mniej dotychczas popularyzowanymi zagadnieniami. Niniejsza publikacja sk∏ada si´ z czterech cz´Êci.
W cz´Êci I przedstawiono rodzaje i znaczenie integracji rynków finansowych (rozdzia∏
1.), plan dzia∏aƒ w zakresie us∏ug finansowych (FSAP), który stanowi∏ strategi´ rozwoju rynków finansowych dla Unii Europejskiej w ostatnich latach (rozdzia∏ 2.), a tak˝e wp∏yw integracji rynków finansowych na sfer´ realnà gospodarki (rozdzia∏ 3.).
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W cz´Êci II zaprezentowano najwa˝niejsze aspekty integracji rynków kapita∏owych,
jako ˝e na nich najwczeÊniej uwidoczni∏y si´ tendencje integracyjne zarówno od strony mechanizmów rynkowych, jak i dzia∏aƒ regulacyjnych. Z jednej strony skoncentrowano si´ na integracji transgranicznej (rozdzia∏ 4.), z drugiej zaÊ na kierunkach
dalszego rozwoju rynku kapita∏owego, a zw∏aszcza na tym, czy czeka go dalsza integracja czy dezintegracja (rozdzia∏ 5.).
Cz´Êç III poÊwi´cona jest integracji rynku bankowego. Uwzgl´dniono w niej nast´pujàce zagadnienia: integracj´ transgranicznà (rozdzia∏ 6.), integracj´ mi´dzysektorowà, znajdujàcà odzwierciedlenie w strukturach konglomeratowych (rozdzia∏ 7.),
a tak˝e ochron´ konsumenta na integrujàcych si´ rynkach (rozdzia∏ 8.) oraz jednolity obszar p∏atnoÊci w euro – SEPA (rozdzia∏ 9.).
Na cz´Êç IV sk∏adajà si´ dwa g∏ówne zagadnienia powiàzane ze stabilnoÊcià systemu
finansowego, a mianowicie sieç bezpieczeƒstwa finansowego, obejmujàcà instytucje
nadzoru, instytucje gwarantujàce depozyty oraz po˝yczkodawc´ ostatniej instancji
(rozdzia∏ 10.), a tak˝e dyscyplin´ rynkowà, która mo˝e i powinna wspieraç dzia∏ania
instytucji sieci bezpieczeƒstwa finansowego w utrzymaniu stabilnoÊci finansowej
(rozdzia∏ 11.).
Niniejsza publikacja opiera si´ na dodatkach edukacyjnych, które by∏y zamieszczane w „Banku i Kredycie” w 2007 r. Prace nad publikacjà by∏y prowadzone zarówno
w warunkach dobrej koniunktury na rynkach finansowych, jak i podczas ich znacznego za∏amania. Kryzys finansowy, którego jednym z podstawowych êróde∏ by∏ rynek
kredytów subprime (kredyty o podwy˝szonym ryzyku) w Stanach Zjednoczonych,
wyostrzy∏ – g∏ównie wÊród decydentów – spojrzenie na negatywne konsekwencje integracji rynków finansowych, o których tak˝e piszemy w poszczególnych rozdzia∏ach.
Integracja rynków finansowych w Unii Europejskiej, a tak˝e w uj´ciu transatlantyckim, ma dwa oblicza: „dobre”, poniewa˝ pozwala odnosiç korzyÊci ró˝nym grupom
interesariuszy, w tym konsumentom, oraz „z∏e”, bowiem niekorzystna sytuacja
na jednym rynku szybko przenosi si´ na inne. MyÊlàc o integracji rynków finansowych i próbujàc w∏aÊciwie zrozumieç jej sens, nale˝y wziàç pod uwag´ te dwa oblicza zarówno w czasach dobrej, jak i z∏ej koniunktury.
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Integracja rynków finansowych
– jej rodzaje i znaczenie

1. Wprowadzenie
Unia Europejska – obok USA i (mniej znaczàcej) Japonii – jest jednym z trzech najwa˝niejszych graczy na Êwiatowych rynkach finansowych. Wed∏ug danych z 2004 r.
(EC 2006), obejmujàcych tylko kraje „starej” Unii (UE-15), UE mia∏a od 20% do 40%
udzia∏u w poszczególnych segmentach rynków finansowych. W rynku bankowym jej
udzia∏ wynosi∏ 45% (dominujàcy). Udzia∏y w rynku papierów d∏u˝nych, ubezpieczeniowym i reasekuracyjnym by∏y podobne jak w przypadku USA. W porównaniu z dominujàcymi Stanami Zjednoczonymi znacznie ni˝szy by∏ udzia∏ w rynku akcji (25%)
i funduszy inwestycyjnych (34%). Unia Europejska, przyjmujàc w 2000 r. Strategi´
Lizboƒskà, podj´∏a m.in. wyzwanie w postaci „dogonienia” gospodarki Stanów Zjednoczonych. Pomocna w tym mia∏a byç zmiana struktury rynków finansowych, tj.
wzmocnienie znaczenia rynku kapita∏owego jako êród∏a pozyskiwania kapita∏u.
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2. Polskie rynki finansowe na tle unijnych
Polskie rynki finansowe podlegajà tendencjom dominujàcym na rynkach krajów wysoko rozwini´tych. Wynika to z niskiego stopnia rozwoju mierzonego wartoÊcià aktywów
(banki, fundusze inwestycyjne) czy poziomem zebranej sk∏adki (zak∏ady ubezpieczeƒ).
Przedstawiono to na wykresach 1–3.
wykres 1

wykres 1

AKTYWA SEKTORA BANKOWEGO w relacji do PKB
AKTYWA SEKTORA BANKOWEGO w relacji
wg stanu na koniec 2006 r.*

do PKB
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* Na wykresie nie zamieszczono danych dotyczàcych Luksemburga, gdzie relacja aktywów do PKB wynios∏a
2480%, poniewa˝ zmniejszy∏oby to czytelnoÊç wykresu.
èród∏o: dane – Europejski Bank Centralny (EBC), Eurostat; opracowanie w∏asne.

Wed∏ug danych z 2001 r. (Stirbu 2004, s. 21) ∏àczna kapitalizacja gie∏d z Europy
Ârodkowej i Wschodniej stanowi∏a 0,2% Êwiatowej kapitalizacji gie∏d, 9,2% kapitalizacji gie∏dy we Frankfurcie i 95,2% kapitalizacji gie∏dy w Atenach. Przez ostatnie lata gie∏dy naszego regionu rozwija∏y si´, jednak nie przyczyni∏o si´ to do znacznego zmniejszenia ró˝nicy. Dla porównania w 2002 r. relacja kapitalizacji GPW
do kapitalizacji gie∏dy we Frankfurcie wynosi∏a 4,1%, a w 2005 r. – 7,7%. W tym
czasie kapitalizacja GPW wzros∏a o oko∏o 193% (NBP 2006, s. 342).
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* Na wykresie nie zamieszczono danych dotyczàcych Luksemburga, gdzie relacja skladki przypisanej brutto
do PKB wynios∏a 36,5%, poniewa˝ zmniejszy∏oby to czytelnoÊç wykresu.
èród∏o: dane Comite Europeen des Assurances (CEA); Eurostat; opracowanie w∏asne.

wykres 3
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* Na wykresie nie zamieszczono danych dotyczàcych Luksemburga, gdzie relacja aktywów netto funduszy
inwestycyjnych do PKB wynios∏a oko∏o 5098%, poniewa˝ zmniejszy∏oby to czytelnoÊç wykresu.
èród∏o: dane Europejski Bank Centralny; Eurostat; opracowanie w∏asne.
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Jak widaç, przedstawione segmenty rynków finansowych sà w Polsce znacznie
mniej rozwini´te ni˝ w krajach UE-15. Polskie rynki finansowe majà wi´c do pokonania spory dystans, a kwestie integracji sà istotne dla kierunków i mo˝liwoÊci ich
dalszego rozwoju.
Na fali fuzji i przej´ç w latach 90. XX w. zastanawiano si´, czy banki lokalne majà
szans´ na przetrwanie, nieuchronna bowiem wydawa∏a si´ dominacja podmiotów
globalnych. Lokalni poÊrednicy finansowi i lokalne rynki jednak nie znikn´∏y i nale˝y
przyjàç, ˝e nie zniknà. Jako bariery mo˝na wskazaç specyficzne dla danego kraju ró˝nice w podatkach, kulturze finansowej czy dost´pnoÊci placówek. Ponadto w Stanach
Zjednoczonych oprócz wielkich banków globalnych funkcjonujà z powodzeniem
banki lokalne, których istotnà przewagà konkurencyjnà jest znajomoÊç lokalnego
klienta (EBC 2006, s. 13 –14). Rynki lokalne – takie jak Polski – majà wi´c szans´
na dalszy rozwój.

3. Jak zmierzyç integracj´?
Mówiàc o integracji, nale˝y odnieÊç si´ nie tylko do samej idei, ale tak˝e okreÊliç skal´ integracji. Jest to szczególnie wa˝ne, je˝eli chce si´ oceniç efekty wprowadzonych
rozwiàzaƒ regulacyjnych. Mierniki zdefiniowane w literaturze poÊwi´conej integracji
finansowej mo˝na podzieliç na cztery podstawowe kategorie (Pagano 2002, s. 2):
• wskaêniki integracji rynku kredytowego i papierów d∏u˝nych,
• wskaêniki integracji rynku akcji,
• wskaêniki integracji oparte na decyzjach ekonomicznych gospodarstw domowych i firm,
• wskaêniki ró˝nic instytucjonalnych, które mogà wp∏ywaç na segmentacj´ rynku
finansowego.
Istotnym problemem w ocenie integracji jest nie tylko wybór odpowiednio skonstruowanego wskaênika, ale tak˝e dost´pnoÊç danych, które sà podstawà do jego
wyliczenia. Naj∏atwiejszy jest dost´p do danych rynkowych typu ceny papierów
wartoÊciowych, stopy procentowe, informacje o strukturze aktywów publikowane
przez fundusze inwestycyjne.
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JeÊli chodzi o mierniki integracji rynku kredytowego i papierów d∏u˝nych, to wyró˝niono cztery typy miar integracji (Pagano 2002 s. 2– 3). Pierwszy typ miar odnosi∏
si´ do ró˝nic w poziomie stóp procentowych, a wi´c zmiennych ∏atwo osiàgalnych,
np. dla rynku mi´dzybankowego, obligacji, rynku kredytów hipotecznych i korporacyjnych. Drugi typ miar dotyczy∏ struktury portfela inwestycyjnego funduszy inwestycyjnych (rynku pieni´˝nego i rynku obligacji). Kolejna grupa miar odnosi∏a si´ do ró˝nic w wysokoÊci op∏at pobieranych przez banki za przelewy transgraniczne. Ostatnia
grupa miar dotyczy∏a liczby i udzia∏u banków zagranicznych w rynkach narodowych.
Wszystkie podane mierniki integracji sà mo˝liwe do wyliczenia i monitorowania.
W pozosta∏ych trzech kategoriach wyró˝niono mniejszà liczb´ mierników integracji.
W zakresie integracji rynku akcji przyj´to, ˝e dobrym miernikiem mo˝e byç korelacja stóp zwrotu z akcji bàdê lokowanie przez instytucjonalnych inwestorów aktywów na rynkach zagranicznych. Zachowanie gospodarstw domowych i przedsi´biorstw proponuje si´ mierzyç, stosujàc korelacj´ pomi´dzy oszcz´dnoÊciami a inwestycjami, korelacj´ wzrostu konsumpcji oraz ocen´ relacji fuzji i przej´ç o charakterze transgranicznym do krajowych fuzji i przej´ç. Ocena ró˝nic instytucjonalnych sprowadza si´ g∏ównie do analizy zbie˝noÊci krajowych przepisów prawnych
(Pagano 2002, s. 4–5).
Na zamówienie Komisji Europejskiej przeanalizowano stopieƒ integracji rynków finansowych po wprowadzeniu wspólnej waluty, stosujàc powy˝sze mierniki. Najbardziej zintegrowany by∏ rynek mi´dzybankowy i rzàdowych papierów d∏u˝nych.
W przypadku rynku kredytowego nie mo˝na by∏o mówiç o integracji1, o czym Êwiadczy∏a tak˝e niewielka obecnoÊç banków zagranicznych (z wyjàtkiem Irlandii, Luksemburga i Wielkiej Brytanii). Mo˝na by∏o stwierdziç rosnàcà integracj´ rynku akcji w Eurolandzie, chocia˝ badane mierniki nie zawsze w∏aÊciwie oddawa∏y ocen´
skali integracji. Wskaêniki decyzji gospodarstw domowych sygnalizowa∏y wzrost integracji, którego nie by∏o z kolei w przypadku fuzji i przej´ç przedsi´biorstw. Regulacje prawne charakteryzowa∏y si´ du˝ym zró˝nicowaniem, co mog∏o niekorzystnie
wp∏ywaç na mo˝liwoÊci integracji rynków finansowych. Badanie to pokaza∏o tak˝e,
˝e konieczne jest pozyskiwanie dodatkowych danych, aby móc lepiej mierzyç integracj´ (Adam et al. 2002, s. 50–51).
Komisja Europejska od 2004 r. publikuje opracowania dotyczàce integracji finansowej. W raporcie dotyczàcym integracji finansowej z 2004 r. dzia∏alnoÊç transgraniczna (cross-border) wyst´powa∏a g∏ównie na rynkach hurtowych, natomiast
1

Pewne przyspieszenie integracji mo˝na by∏o zaobserwowaç w przypadku rynku kredytów hipotecznych.
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w przypadku rynku us∏ug detalicznych by∏a nadal rzadkoÊcià. Szczególnie odzwierciedla∏ to kszta∏ sieci dystrybucji, która mia∏a charakter lokalny (Financial Integration Monitor, 2004). Raport dotyczàcy integracji finansowej z 2005 r. potwierdzi∏
to, jednak mo˝na by∏o zauwa˝yç pewien post´p. Zwi´kszy∏ si´ bowiem stopieƒ korzystania z rachunków bankowych (z 4% do 5% obywateli UE) i kart kredytowych
(z 2% do 3%) z innego kraju cz∏onkowskiego. Wiàza∏o si´ to jednak g∏ównie z migracjami po wejÊciu do UE nowych krajów. Najbardziej zwi´kszy∏a si´ integracja
w przypadku funduszy inwestycyjnych. Zgodnie z deklaracjami klientów zakres korzystania z us∏ug z innego kraju cz∏onkowskiego mo˝e wzrosnàç w ciàgu pi´ciu lat:
w przypadku rachunków bankowych do 15%, w przypadku kart kredytowych –
do 12%, a w przypadku polis ubezpieczeƒ motoryzacyjnych – do 8% (z obecnych
2%). W raporcie dotyczàcym integracji finansowej w 2006 r. nie zaprezentowano
informacji na temat rynku bankowego, który nadal jest podstawowym segmentem
rynku finansowego UE. Wi´kszà uwag´ poÊwi´cono ubezpieczeniom, funduszom
emerytalnym i inwestycyjnym. Integracja tych rynków nieco si´ zwi´kszy∏a, jednak
potrzebne sà (w przypadku zak∏adów ubezpieczeƒ) stosowne zmiany legislacyjne,
aby proces ten przyspieszyç. W przypadku funduszy inwestycyjnych istotnà barierà
integracji by∏y wysokie op∏aty dystrybucyjne.

4. Integracja transgraniczna
Jak wspomniano, praktycznym przejawem integracji transgranicznej jest np. funkcjonowanie na polskim rynku oddzia∏ów instytucji kredytowych z innych krajów
unijnych. Jest to mo˝liwe dzi´ki tzw. zasadzie jednolitego paszportu europejskiego.
Polega ona na tym, ˝e bank, nazywany w prawodawstwie UE „instytucjà kredytowà”, ma prawo do prowadzenia dzia∏alnoÊci nie tylko w kraju Unii, w którym otrzyma∏ licencj´, ale tak˝e w innych krajach unijnych – za poÊrednictwem oddzia∏ów.
Wymagane jest tylko stosowne powiadomienie organów nadzorczych. Warto tak˝e
wspomnieç, ˝e istnieje mo˝liwoÊç Êwiadczenia us∏ug bankowych bez fizycznej
obecnoÊci oddzia∏u, co nazywa si´ „dzia∏alnoÊcià transgranicznà”. W dobie Internetu taka forma pozyskiwania klientów i Êwiadczenia us∏ug jest jak najbardziej mo˝liwa do wykorzystania. Podobne rozwiàzania funkcjonujà tak˝e w innych segmentach rynku finansowego, tj. ubezpieczeniowym i inwestycyjnym.
Jednolity paszport europejski wià˝e si´ tak˝e z okreÊlonà odpowiedzialnoÊcià instytucji sprawujàcej nadzór nad dzia∏alnoÊcià banków i instytucji gwarantujàcej depozyty z kraju, w którym wydano licencj´ (kraj pochodzenia). Nadzór nad dzia∏alnoÊcià
oddzia∏u sprawuje nadzorca z kraju pochodzenia i to on ocenia kondycj´ oraz bezNarodowy Bank Polski
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pieczeƒstwo tego oddzia∏u. Instytucja gwarantujàca depozyty z kraju pochodzenia
gwarantuje je tak˝e w oddzia∏ach zagranicznych. Nabywajàc wi´c us∏ugi oddzia∏u instytucji kredytowej z innego kraju UE, klient korzysta z mechanizmów ochronnych
kraju pochodzenia, a nie kraju, w którym taki oddzia∏ jest zlokalizowany (kraj goszczàcy). Odmiennie wyglàda sytuacja w przypadku posiadania przez bank z innego
kraju unijnego spó∏ki córki, czyli banku utworzonego zgodnie np. z polskim prawem
i licencjonowanego przez polskà instytucj´ nadzorczà. Wed∏ug statystyk z 2005 r.
(EBC 2006a) w krajach UE-25 dzia∏a∏o 601 oddzia∏ów z innych krajów UE (najwi´cej w Wielkiej Brytanii, we W∏oszech i w Niemczech); we wszystkich krajach UE by∏o ogó∏em 201 259 oddzia∏ów. Liczba oddzia∏ów z krajów spoza UE wynosi∏a 208
(najwi´cej dzia∏a∏o w Wielkiej Brytanii).
Bardziej popularnà formà zdobywania klientów i rynków w Europie Ârodkowej
i Wschodniej jest posiadanie przez banki z krajów „starej” Unii spó∏ek córek (inaczej spó∏ek zale˝nych). To w∏aÊnie ta forma organizacyjna prowadzenia dzia∏alnoÊci
dominuje. Skutkuje ona wysokim udzia∏em kapita∏u zagranicznego w sektorze bankowym krajów naszego regionu. Integracja transgraniczna odbywa∏a si´ w takim
przypadku w drodze tworzenia od podstaw banku w danym kraju bàdê przejmowania udzia∏ów w prywatyzowanych bankach albo od dotychczasowych inwestorów
prywatnych. W nowych krajach cz∏onkowskich (UE-10) udzia∏ spó∏ek zale˝nych
od banków z krajów UE-15 wynosi∏ 56,2% (4,6% w przypadku oddzia∏ów). Jako
przyczyny takiej sytuacji mo˝na podaç lepszà izolacj´ ryzyka z perspektywy spó∏ki
matki oraz notowanie spó∏ki zale˝nej na lokalnej gie∏dzie, co zwi´ksza przejrzystoÊç
funkcjonowania ca∏ej grupy (EBC 2006a, s. 13).
Od 2000 r. do I po∏owy 2006 r. (EBC 2006a) mia∏o miejsce 429 fuzji bàdê przej´ç
wewnàtrzkrajowych w sektorze bankowym oraz 221 fuzji bàdê przej´ç transgranicznych. Fuzje i przej´cia transgraniczne, w szczególnoÊci wykraczajàce poza sektor bankowy, przyczyniajà si´ do powstawania ponadnarodowych grup finansowych (konglomeratów finansowych). Jednym z ich celów jest Êwiadczenie ró˝norodnych us∏ug finansowych „pod jednym dachem” (Allfinanz, one-stop shopping). W ramach FSAP dà˝ono do zniesienia barier fuzji i przej´ç transgranicznych, a wi´c z czasem mo˝liwe
b´dzie ich zintensyfikowanie.
Innymi przejawami integracji transgranicznej sà: silnie zintegrowany rynek mi´dzybankowy, a tak˝e np. nabywanie akcji na rynkach zagranicznych przez fundusze inwestycyjne. Wprowadzenie euro przyczyni∏o si´ do powstania w UE drugiego co do wielkoÊci
rynku obligacji. Do 1998 r. rynek obligacji korporacyjnych by∏ s∏abo rozwini´ty; po wprowadzeniu wspólnej waluty jego rozwój zosta∏ przyspieszony (Stirbu 2004, s. 8).
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Istotnà rol´ dla integracji transgranicznej odegra∏y podejmowane w Unii Europejskiej dzia∏ania o charakterze regulacyjnym, które przyczyni∏y si´ do ograniczenia barier powstawania zintegrowanych rynków finansowych. Strategie rozwoju okreÊlono
w Planie dzia∏aƒ w zakresie us∏ug finansowych (FSAP), w którym zdefiniowano trzy
g∏ówne cele:
• stworzenie jednolitego hurtowego rynku us∏ug finansowych,
• stworzenie otwartego i bezpiecznego detalicznego rynku us∏ug finansowych,
• przygotowanie odpowiednich regulacji nadzorczych i systemu nadzoru.
G∏ówne dzia∏ania zwiàzane z tworzeniem jednolitego rynku hurtowego sprowadza∏y si´ do ujednolicenia kwestii zwiàzanych z ofertami publicznymi i prospektami
emisyjnymi, venture capital w celu u∏atwienia finansowania ma∏ym i Êrednim
przedsi´biorstwom rozpoczynajàcym dzia∏alnoÊç, raportowania spó∏ek oraz zasad
rachunkowoÊci. Dla rynku detalicznego jednym z priorytetów by∏o promowanie jednakowego rozumienia poj´ç profesjonalnego uczestnika rynku i nieprofesjonalnego
– tj. indywidualnego – uczestnika rynku, a tak˝e wzmocnienie zaufania konsumentów do us∏ug finansowych. Realizacja trzeciego celu polega∏a g∏ównie na zorganizowaniu wspó∏pracy pomi´dzy ró˝nymi cia∏ami sprawujàcymi nadzór, uaktualnieniu
regulacji kapita∏owych oraz uregulowaniu funkcjonowania konglomeratów finansowych. Jednà z istotnych zmian by∏o wprowadzenie czterostopniowego procesu
przyjmowania i wdra˝ania regulacji, nazywanego procesem Lamfalussy’ego. Szczegó∏y zwiàzane z FSAP b´dà przedstawione w kolejnym opracowaniu.

5. Integracja mi´dzysektorowa
Jak wspomniano, jednym ze skutków fuzji i przej´ç mo˝e byç powstawanie konglomeratów finansowych, które dà˝à do oferowania klientom jak najszerszej palety
us∏ug. Sà one ucieleÊnieniem integracji mi´dzysektorowej.
Za podstawowe bodêce stymulujàce integracj´ mi´dzysektorowà nale˝y uznaç dezintermediacj´, czyli zmniejszanie roli banków jako poÊredników finansowych, ch´ç
dywersyfikacji przychodów, a tak˝e wi´kszà wiedz´ i ÊwiadomoÊç klientów dotyczàcà mo˝liwoÊci lokowania oszcz´dnoÊci.
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Zjawisko dezintermediacji dotkn´∏o g∏ównie rynek bankowy Stanów Zjednoczonych.
W latach 80. XX w. znaczna cz´Êç klientów korporacyjnych zdecydowa∏a si´
na pozyskiwanie Êrodków z rynku kapita∏owego, zamiast korzystania z kredytów
bankowych. Na rynku europejskim tak˝e mo˝na by∏o zaobserwowaç takà tendencj´, chocia˝ kredyt bankowy nadal jest istotnym êród∏em finansowania. O zjawisku
dezintermediacji mo˝na mówiç równie˝ w odniesieniu do klientów detalicznych,
którzy, majàc wi´kszà wiedz´ na temat mo˝liwoÊci lokowania oszcz´dnoÊci, stopniowo zmniejszali swoje zainteresowanie depozytami bankowymi.
Banki i inni poÊrednicy finansowi – podobnie jak przedsi´biorstwa – poszukiwali
mo˝liwoÊci dywersyfikacji êróde∏ przychodów. Jednym ze sposobów by∏o rozszerzanie zakresu dzia∏alnoÊci na inne segmenty rynku finansowego, co w szczególnoÊci
odpowiada∏o oczekiwaniom klientów. Banki i zak∏ady ubezpieczeƒ budowa∏y wokó∏
siebie du˝e struktury typu konglomeratu, które w rezultacie fuzji i przej´ç transgranicznych majà w wi´kszoÊci charakter ponadnarodowy.
W okresie dekoniunktury cz´Êç struktur konglomeratowych „odchudza∏a si´”. By∏o
to dobrze widoczne na przyk∏adzie niemieckich grup kapita∏owych, rezygnujàcych
z tych rodzajów dzia∏alnoÊci, które przyczyni∏y si´ do powstania strat. Proces ten
okreÊla si´ jako demerger. Nale˝y bowiem pami´taç, ˝e podstawowym celem procesów konsolidacji (fuzji i przej´ç) jest zwi´kszanie (budowanie) wartoÊci dla akcjonariuszy, co wymaga osiàgania zysków na odpowiednim poziomie.
Jak wspomniano na poczàtku opracowania, klienci poÊredników finansowych coraz
cz´Êciej nabywajà zintegrowane (mieszane) produkty finansowe. Przyk∏adem takiego produktu jest lokata inwestycyjna, tj. lokata, której efektywnoÊç (oprocentowanie) zale˝y np. od zmiany wartoÊci indeksu gie∏dowego bàdê innego miernika ustalonego w umowie. Inne przyk∏ady to popularna ze wzgl´dów podatkowych polisa
ubezpieczeniowa z funduszem inwestycyjnym czy te˝ kredyt z opcjà wczeÊniejszej
sp∏aty. Produkty te mo˝na uznaç za bezpoÊredni przejaw wyst´powania integracji
mi´dzysektorowej, która przynosi nowe mo˝liwoÊci klientom i samym poÊrednikom.
Ich pojawienie si´ na rynku wynika z oczekiwaƒ klientów i dà˝enia do jak najkorzystniejszego ulokowania swoich oszcz´dnoÊci.
Za czynnik stymulujàcy integracj´ mi´dzysektorowà mo˝na uznaç tak˝e rynek transferu ryzyka kredytowego (CRT – credit risk transfer), dzi´ki któremu ryzyko kredytowe2 jest przenoszone z banków na inne grupy poÊredników finansowych. Ryzyko
2

W literaturze i praktyce funkcjonujà ró˝ne definicje ryzyka kredytowego. Mo˝na je przedstawiç
jako sytuacj´, w której d∏u˝nik nie reguluje swoich zobowiàzaƒ wobec wierzyciela. Wierzyciel
ponosi w zwiàzku z tym straty.
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mo˝na przenieÊç dzi´ki takim instrumentom, jak ubezpieczenie kredytu, gwarancje
finansowe czy dynamicznie rozwijajàce si´ na rynkach Êwiatowych derywaty kredytowe (kredytowe instrumenty pochodne)3. Banki sà jednym z g∏ównych graczy
na tym rynku – zarówno jako podmioty sprzedajàce (czyli pozbywajàce si´), jak i kupujàce ryzyko kredytowe. Jako kupujàcy bardzo cz´sto wyst´pujà zak∏ady ubezpieczeƒ i fundusze hedgingowe. Przenoszenie ryzyka kredytowego na podmioty inne ni˝
banki przyczynia si´ do zacierania granic pomi´dzy ró˝nymi segmentami rynków finansowych. Jak wskazujà badania Committee on the Global Financial System (BIS
2003, s. 24), instytucje obj´te badaniem nie wykorzystywa∏y na du˝à skal´ CRT
do przenoszenia ryzyka w ramach tej samej grupy kapita∏owej. Sugeruje to, ˝e ryzyko kredytowe sprzedawano poza grup´ kapita∏owà. Rozwój rynku kredytowych instrumentów pochodnych powinien wi´c przyczyniaç si´ do wzrostu integracji mi´dzysektorowej. DoÊwiadczenia zwiàzane z kryzysem subprime zmniejszà prawdopodobnie, w krótkiej perspektywie, zainteresowanie derywatami kredytowymi.

6. KorzyÊci i zagro˝enia zwiàzane z integracjà
Integracja rynków finansowych niesie zarówno korzyÊci, jak i zagro˝enia. KorzyÊci
nale˝y upatrywaç w mo˝liwoÊci zdynamizowania wzrostu PKB, zagro˝enia zaÊ
w istnieniu coraz silniejszych powiàzaƒ pomi´dzy rynkami poszczególnych krajów
i dzia∏ajàcymi na nich poÊrednikami finansowymi.
Wed∏ug szacunków Komisji Europejskiej (Stirbu 2004, s. 17; EC 2003, s. 11–16)
powstanie jednolitego rynku us∏ug finansowych mo˝e zwi´kszyç wzrost gospodarczy o oko∏o 1,1%, a zatrudnienie o oko∏o 0,5%. Integracja detalicznego rynku us∏ug
finansowych mog∏aby z kolei przyczyniç si´ do osiàgni´cia korzyÊci w wysokoÊci
oko∏o 0,7% unijnego PKB ze wzgl´du na spadek stóp procentowych. Ponadto integracja rynków finansowych powinna przyczyniç si´ do obni˝enia kosztów transakcyjnych zarówno na rynku akcji, jak i obligacji, co mo˝e mieç d∏ugoterminowy korzystny wp∏yw na poziom PKB. Stwierdzono tak˝e, ˝e koszty transakcyjne zwiàzane z przeprowadzaniem rozliczeƒ sà jednym z istotnych czynników utrudniajàcych
integracj´ rynków finansowych, a zatem ich ograniczenie powinno pozytywnie
wp∏ynàç na procesy integracji.
Inne badania wykaza∏y, ˝e osiàgni´cie w UE poziomu rozwoju finansowego zbli˝onego do istniejàcego w USA oznacza∏oby wzrost w sektorze wytwórczym od 0,6%
3

Kredytowe instrumenty pochodne to instrumenty finansowe, które zawierajà w sobie mechanizmy kompensujàce straty podmiotu sprzedajàcego ryzyko kredytowe. Uruchomienie tych mechanizmów nast´puje w przypadku wystàpienia tzw. zdarzenia ryzyka kredytowego.
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do 0,7% w skali roku w zale˝noÊci od scenariusza (za: Guido et al. 2004). ¸atwiejszy dost´p do finansowania powinien przyczyniç si´ do pobudzenia inwestycji i tym
samym do rozwoju gospodarczego.
Bioràc pod uwag´ wczeÊniej opisane dzia∏ania zwiàzane z integracjà transgranicznà, mo˝na stwierdziç, ˝e nie ma barier wejÊcia na rynek lokalny przez banki zagraniczne. Dla rozwoju gospodarczego wa˝ne jest to, aby banki, które wchodzà na rynek lokalny, lepiej ocenia∏y ryzyko ni˝ banki na nim dzia∏ajàce. Mo˝e si´ to przyczyniç do ogólnej poprawy oceny ryzyka kredytowego, a tym samym – docelowo –
do obni˝enia ceny kredytu (ten problem w uj´ciu modelowym: Kaas 2004). Podobne wnioski mo˝na sformu∏owaç w odniesieniu do dzia∏alnoÊci innej ni˝ kredytowa
– mo˝liwoÊci swobodnego wejÊcia banków na rynek przyczyniajà si´ do wzrostu
konkurencji, a tym samym powinny mieç pozytywny wp∏yw zarówno na jakoÊç
Êwiadczonych us∏ug, jak te˝ ich ceny.
Integracja rynków finansowych ma tak˝e swoje ciemne strony, które w pewnym
stopniu ujawni∏y si´ na rynku europejskim w zwiàzku z kryzysem subprime. Szczególnie wa˝nym problemem jest efekt zara˝ania (contagion effect). Efekt zara˝ania
mo˝na rozpatrywaç w kontekÊcie dwóch typów szoków: makro (Staub 1999, za:
Schüler 2002, s. 4) i mikro (de Brandt i Hartmann 2000, za: Schüler 2002, s. 4).
Szoki makro mogà wynikaç z za∏amania koniunktury gospodarczej lub innych czynników, jak: stopy procentowe, kursy walutowe czy za∏amanie na rynku akcji. Szoki
mikro zaÊ mogà przenosiç si´ dwoma kana∏ami: przez kana∏ informacyjny bàdê
przez wzajemne ekspozycje np. na rynku mi´dzybankowym lub w systemie p∏atniczym, które mogà wywo∏aç tzw. efekt domina. Dla nowych krajów unijnych
(EU-10+2) wa˝ny jest tak˝e kana∏ wzajemnych powiàzaƒ kapita∏owych w relacjach spó∏ka matka i spó∏ka córka.
Rynek mi´dzybankowy operacji w euro jest rynkiem zintegrowanym, a wi´c przenoszenie si´ efektu zara˝ania by∏oby na nim dosyç ∏atwe. Upad∏oÊç jednego z istotnych graczy na tym rynku mog∏aby wywo∏aç problemy w innych bankach, które po˝yczy∏y mu Êrodki. K∏opoty tych banków mog∏yby z kolei przenieÊç si´ na kolejne
itd.
Konsekwencje kryzysu subprime uwidoczni∏y si´ na unijnym rynku mi´dzybankowym w postaci erozji zaufania. Banki zaprzesta∏y po˝yczania sobie Êrodków w obawie przed mo˝liwoÊcià ich utraty na skutek niewyp∏acalnoÊci kontrahenta. Wymaga∏o to zarówno od Europejskiego Banku Centralnego, jak i od banków centralnych
krajow spoza strefy euro zasilenia rynku mi´dzybankowego p∏ynnoÊcià, aby umo˝-
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liwiç jego prawid∏owe funkcjonowanie. Ponadto na skutek kryzysu wiele instytucji
finansowych ponios∏o straty i musia∏o wzmocniç swoje kapita∏y. P∏yn´∏y one
z dwóch êróde∏: od w∏aÊcicieli (cz´sto nowych) oraz od rzàdow, które dosyç szybko
podejmowa∏y decyzj´ o ratowaniu banków (np. w drodze nacjonalizacji).
Banki, po˝yczajàc sobie Êrodki na rynku mi´dzybankowym, oceniajà swojà kondycj´, a wi´c k∏opoty finansowe danego banku powinny zostaç spostrze˝one w odpowiednim czasie i banki z nim wspó∏pracujàce na rynku mi´dzybankowym powinny
odpowiednio zareagowaç, nie po˝yczajàc mu Êrodków. Problem mo˝e tkwiç jednak
w tym, ˝e stosowanie przez instytucje finansowe coraz bardziej skomplikowanych
instrumentów utrudnia ocen´ ryzyka kontrahenta.
Istotne jest to, ˝e do tej pory nie wypracowano na szczeblu UE mechanizmów podzia∏u kosztów kryzysu finansowego, którego wystàpienie – jak pokazujà doÊwiadczenia ró˝nych krajów – cz´sto wymaga∏o ponoszenia dosyç wysokich, w relacji
do PKB, kosztów restrukturyzacji (szerzej: Iwanicz-Drozdowska 2002). G∏ówny nacisk w zarzàdzaniu kryzysowym po∏o˝ono na dobrowolnà wspó∏prac´ i wymian´
informacji pomi´dzy ró˝nymi instytucjami (organy nadzoru, banki centralne i ministerstwa finansów krajów UE) na szczeblu EU, na szczeblu regionalnym (np. kraje
skandynawskie), jak i porozumienia dwustronne. PodkreÊlono tak˝e, ˝e odpowiedzialnoÊç finansowà ponoszà przede wszystkim w∏aÊciciele (szerzej: ECB 2006b).
Jak wskazujà badania (Brasili, Vulpes 2006), zw∏aszcza du˝e banki sà wra˝liwe
na zmiany zachodzàce na rynku unijnym, które by∏y przyczynà 80% zmian wariancji ryzyka podejmowanego przez banki, a wi´c powinny byç szczególnie monitorowane. Nale˝y tak˝e pami´taç o istnieniu doktryny „zbyt du˝y, ˝eby upaÊç” (too big
to fail) i jej odmiany „zbyt wa˝ny, ˝eby upaÊç” (too important to fail). Zgodnie z tymi doktrynami du˝y, wa˝ny bank nie jest pozostawiany samemu sobie w przypadku k∏opotów, lecz podejmowane sà dzia∏ania majàce na celu jego uratowanie,
a przede wszystkim uratowanie oszcz´dnoÊci ludnoÊci. System gwarantowania depozytów w ˝adnym kraju nie by∏by w stanie przetrzymaç upad∏oÊci najwi´kszego
banku.
Efekt zara˝ania mo˝e wystàpiç tak˝e w uj´ciu mi´dzysektorowym. Polega∏oby to
na przenoszeniu si´ niekorzystnych zjawisk z podmiotu dzia∏ajàcego w danej grupie kapita∏owej na inny podmiot b´dàcy w tej samej grupie. Zara˝anie mo˝e mieç
charakter faktyczny (rzeczywiste pogorszenie kondycji) bàdê psychologiczny (reakcja klientów kojarzàcych logo grupy).
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W przypadku krajów nowej Unii mo˝liwa jest jeszcze inna przyczyna efektu zara˝ania, a mianowicie zara˝enie spó∏ki córki przez spó∏k´ matk´, co jest szczególnie wa˝ne ze wzgl´du na struktur´ w∏asnoÊci poÊredników finansowych, gdzie przewa˝a kapita∏ zagraniczny. Spó∏ka matka, która prze˝ywa∏aby k∏opoty finansowe, mog∏aby
przetransferowaç straty do spó∏ki córki, doprowadzajàc jà w skrajnym przypadku
do upad∏oÊci. Ucierpia∏aby na tym wprawdzie reputacja spó∏ki matki, ale ratowanie
w∏asnej kondycji w kraju pochodzenia mog∏oby byç priorytetem. Do tej pory nie by∏o
takiej sytuacji, jednak nie mo˝na pomijaç mo˝liwoÊci jej wystàpienia.

7. Podsumowanie
W celu przyspieszenia wzrostu gospodarczego niezb´dne by∏o i jest wspomaganie
integracji rynków finansowych na szczeblu UE. Z jednej strony procesy te mogà u∏atwiç przedsi´biorstwom dost´p do kapita∏u i obni˝yç poziom cen us∏ug finansowych. Z drugiej strony trzeba jednak mieç na wzgl´dzie niekorzystne zjawiska, które mogà wynikaç z integracji. Dalszà integracj´ rynków finansowych w UE nale˝y
uznaç za koniecznoÊç, choç proces ten wymaga szczególnej uwagi ze strony krajów
ni˝ej rozwini´tych, gdzie dominuje kapita∏ zagraniczny.
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Plan dzia∏aƒ w zakresie us∏ug
finansowych (FSAP) – za∏o˝enia,
realizacja i wp∏yw na rynki finansowe
w Unii Europejskiej
1. Wprowadzenie
Celem przedstawionego przez Komisj´ Europejskà (KE) w maju 1999 r. Planu dzia∏aƒ w zakresie us∏ug finansowych (Financial Services Action Plan, FSAP) by∏o
stworzenie zintegrowanego, efektywnego i p∏ynnego europejskiego rynku finansowego1. Zadanie nie polega∏o na osiàgni´ciu efektywnoÊci na szczeblu narodowym, ale
na budowie struktur sprawnie funkcjonujàcych ponad granicami paƒstwowymi, pozwalajàcych na osiàgni´cie korzyÊci skali i zakresu, wzrost p∏ynnoÊci, zwi´kszenie
mo˝liwoÊci dywersyfikacji ryzyka oraz alokacji zasobów na szczeblu europejskim.
Kiedy na posiedzeniu Rady Europejskiej w Lizbonie, w marcu 2000 r., przyj´to
1

Analizy dotyczàce korzyÊci wynikajàcych z integracji europejskiego rynku finansowego mo˝na
znaleêç m.in. w: London Economics (2002), The Committee of Wise Men (2000), Giannetti et
al. (2002) oraz Cecchini (1988).
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Strategi´ Lizboƒskà2 (European Council 2000), wytyczajàcà istotne kierunki rozwoju Unii Europejskiej (UE), FSAP sta∏ si´ jej istotnym elementem.
Legislacyjna cz´Êç FSAP zosta∏a oficjalnie zamkni´ta w 2004 r. Obecnie finalizowane sà ostatnie zadania, koƒczy si´ proces przenoszenia rozwiàzaƒ wypracowanych
na szczeblu UE do porzàdków prawnych paƒstw cz∏onkowskich. Integracja europejskiego rynku us∏ug finansowych jest jednak procesem ciàg∏ym, a wyzwania b´dàce
przes∏ankà sformu∏owania FSAP pozostajà aktualne. Po stworzeniu solidnych podstaw prawnych funkcjonowania rynku finansowego najwa˝niejsze stajà si´: prawid∏owe przenoszenie i stosowanie uzgodnionych regulacji, wspó∏praca w tym zakresie pomi´dzy paƒstwami cz∏onkowskimi, a tak˝e dostosowanie uczestników rynków
finansowych do uzgodnionych regu∏.

2. Charakterystyka FSAP
Jak wspomniano w poprzednim rozdziale FSAP by∏ strategià powstania zintegrowanego europejskiego rynku finansowego. W celu urzeczywistnienia tego zamierzenia
umieszczono w nim 42 zadania, z których nieco ponad po∏owa mia∏a charakter legislacyjny (by∏y to g∏ównie dyrektywy)3. Pozosta∏e dzia∏ania przyj´∏y form´ komunikatów, rekomendacji i raportów. Dzia∏ania legislacyjne podj´te w ramach FSAP polega∏y na modyfikacji niektórych istniejàcych aktów prawnych, wydawaniu nowych
oraz uruchamianiu procedury uchwalania nast´pnych. Szczegó∏owy harmonogram
FSAP zawiera∏ trzy cele strategiczne i jeden cel ogólny oraz okreÊla∏ zestaw dzia∏aƒ
potrzebnych do ich realizacji (tabela 1).
Analiza zakresu tematycznego FSAP pozwala zauwa˝yç, ˝e inicjatywy tam opisane
dotyczy∏y wi´kszoÊci aspektów funkcjonowania rynku finansowego (wykres 1). Nale˝y jednak zaznaczyç, ˝e niektóre z dzia∏aƒ majà du˝o powa˝niejszy wp∏yw
2

3

Strategia Lizboƒska to d∏ugofalowy, zakrojony na szerokà skal´ program spo∏eczno-gospodarczy,
obejmujàcy wprowadzenie wielu reform i zmian strukturalnych. Dzia∏ania w jej ramach w du˝ym stopniu koncentrujà si´ na stworzeniu jednolitego rynku wewn´trznego UE, w tym rynku finansowego. Wiosnà 2005 r. przeformu∏owano Strategi´ Lizboƒskà (The Lisbon Strategy for
Growth and Jobs) z powodu niezadowalajàcych post´pów w jej realizacji (wi´cej na ten temat
zobacz na stronie internetowej:http://ec.europa.eu/growthandjobs/reports/index_en.htm).
Dyrektywa (w odró˝nieniu od rozporzàdzenia) nie jest bezpoÊrednio wià˝àcym aktem prawnym
i wymaga wprowadzenia do przepisów narodowych. Ten sposób regulacji wyznacza paƒstwom
cz∏onkowskim cel, który ma byç osiàgni´ty, i czas, w jakim ma to nastàpiç, a wybór sposobów
i Êrodków osiàgni´cia celu pozostawia w∏adzom narodowym. Realizacja tych zadaƒ FSAP, które
przyj´∏y form´ dyrektyw, obejmuje wi´c uchwalenie przepisów oraz ich wprowadzenie do porzàdków prawnych poszczególnych paƒstw cz∏onkowskich.
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tabela
tabela1 1

CELE
I ZADANIA
zawartezawarte
w Planie w
dzia∏aƒ
CELE
I ZADANIA
Planie
w zakresie us∏ug finansowych

w zakresie us∏ug finansowych

Strategiczny cel pierwszy

Strategiczny cel drugi

Strategiczny cel trzeci

Cel ogólny

èród∏o: opracowanie na podstawie European Commission (1999).
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dzia∏aƒ

wykres
wykres1 1

ZAKRES
TEMATYCZNY
Planu dzia∏aƒ
zakresie w
us∏ug
ZAKRES
TEMATYCZNY
Planuwdzia∏aƒ
zakresie
finansowych
finansowych

us∏ug

Papiery wartoÊciowe i fundusze inwestycyjne
Opodatkowanie
Ubezpieczenia i rynki papierów wartoÊciowych
RachunkowoÊç i audyt
BankowoÊç i konglomeraty finansowe
Prawo spó∏ek i ∏ad korporacyjny
Infrastruktura rynków finansowych
Opodatkowanie i pracownicze programy emerytalne
Detaliczne us∏ugi finansowe i p∏atnoÊci
èród∏o: European Commission (2005b, s. 20).

na funkcjonowanie rynku finansowego ni˝ inne. Z tego wzgl´du równie˝ ich przygotowanie by∏o bardziej pracoch∏onne i d∏ugotrwa∏e. Takimi rozwiàzaniami sà m.in.:
dyrektywa MiFID (o rynkach instrumentów finansowych, zast´pujàca dyrektyw´
ISD4), dyrektywa w sprawie wykorzystywania informacji poufnych i nadu˝yç na rynku, dyrektywa w sprawie prospektów emisyjnych, dyrektywa CRD5 czy rozporzàdzenie dotyczàce mi´dzynarodowych standardów rachunkowoÊci.

4
5

Investmet Services Directive, dyrektywa z 1993 r. regulujàca Êwiadczenie us∏ug inwestycyjnych
w zakresie papierów wartoÊciowych.
Capital Requirements Directive, dyrektywa w sprawie wymogów kapita∏owych, na którà sk∏adajà si´ dyrektywy: w sprawie podejmowania i prowadzenia dzia∏alnoÊci przez instytucje kredytowe (wersja zmieniona) (2006/48/EC) oraz w sprawie adekwatnoÊci kapita∏owej firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych (wersja zmieniona) (2006/49/EC). Rozwiàzania w dyrektywie
CRD sà zbie˝ne z zapisami Nowej Umowy Kapita∏owej (zob. dalej w tekÊcie).
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3. Przebieg realizacji FSAP
3.1. Uchwalanie przepisów
Termin realizacji FSAP zosta∏ wyznaczony na kwiecieƒ 2004 r.6 W tym czasie zrealizowanych zosta∏o 38 z 42 pierwotnie zaplanowanych dzia∏aƒ. Dwie z czterech
brakujàcych inicjatyw: modyfikacj´ 10. dyrektywy prawa spó∏ek w sprawie fuzji
transgranicznych oraz wniesienie poprawek do dyrektyw dotyczàcych wymogów kapita∏owych dla banków i firm inwestycyjnych7, zrealizowano kolejno: w listopadzie
2005 r. i czerwcu 2006 r. Nie zosta∏a uchwalona 14. dyrektywa prawa spó∏ek
w sprawie przenoszenia siedziby spó∏ki (zawarta w ramach strategicznego celu
pierwszego FSAP). W grudniu 2007 r., po ocenie potencjalnego wp∏ywu tej dyrektywy na rynek, zdecydowano bowiem, ˝e obecnie nie ma potrzeby podejmowania
dzia∏aƒ na szczeblu unijnym. Nie dokonano równie˝ przeglàdu opodatkowania
us∏ug finansowych (cel ogólny FSAP).
Nale˝y zaznaczyç, ˝e dzia∏ania podejmowane w ramach realizacji FSAP nie w pe∏ni
pokrywajà si´ z dzia∏aniami pierwotnie zaplanowanymi. W trakcie realizacji projektu by∏y one bowiem zmieniane, dodawano równie˝ nowe. Na kszta∏t niektórych inicjatyw, a tak˝e na tempo ich realizacji mia∏y wp∏yw niespodziewane wydarzenia rynkowe – np. skandale finansowe w Europie i USA skupi∏y uwag´ opinii publicznej oraz
w∏adz regulacyjnych na zagadnieniach z zakresu ∏adu korporacyjnego i prawa
spó∏ek8 oraz roli audytorów. Na kszta∏t regulacji mia∏y równie˝ wp∏yw mi´dzynarodowe inicjatywy, takie jak prace Komitetu Bazylejskiego9, oraz wprowadzenie wspólnej
waluty. W trakcie realizacji FSAP pojawia∏y si´ dodatkowe inicjatywy zwiàzane
6

7

8

9

Termin realizacji FSAP (propozycje legislacyjne, pozalegislacyjne oraz przeniesienie dyrektyw
do porzàdków prawnych paƒstw cz∏onkowskich) zosta∏ wyznaczony na koniec 2004 r. (posiedzenie Rady Europejskiej w Lizbonie, 23–24 marca 2000 r.). Kwiecieƒ 2004 r. wyznaczono natomiast na posiedzeniu Rady Europejskiej w Brukseli 20–21 marca 2003 r. jako ostateczny termin przyj´cia propozycji legislacyjnych zawartych w ramach FSAP.
Celem podj´cia tych inicjatyw by∏y: u∏atwienie transgranicznego ∏àczenia si´ spó∏ek kapita∏owych oraz modernizacja zasad ustalania wymogów kapita∏owych dla instytucji kredytowych
i firm inwestycyjnych.
W rezultacie komunikat dotyczàcy prawa spó∏ek i ∏adu korporacyjnego (Commission of the
European Communities 2003), opublikowany 21 maja 2003 r. w ramach FSAP, zawiera∏ nowe
propozycje dzia∏aƒ dotyczàce np. wydania rekomendacji odnoÊnie do roli niezale˝nych dyrektorów oraz rekomendacji dotyczàcej systemu wynagrodzeƒ dyrektorów spó∏ek notowanych
na gie∏dzie.
Basel Committee on Banking Supervision, forum wspó∏pracy mi´dzynarodowej w zakresie organizacji i funkcjonowania systemów nadzoru bankowego. Komitet Bazylejski opracowa∏, ostatecznie uzgodnionà w czerwcu 2004 r., Nowà Umow´ Kapita∏owà (Basel II), której zasady znalaz∏y
odzwierciedlenie w przyj´tej na rynku europejskim dyrektywie CRD.
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z kontynuacjà tych ju˝ sformu∏owanych, ponadto niektóre zadania podlega∏y modyfikacji i rozszerzeniu, co wynika∏o ze zmieniajàcej si´ sytuacji i potrzeb rynku.

3.2. Przenoszenie oraz stosowanie przepisów w paƒstwach
cz∏onkowskich
Po zakoƒczeniu fazy legislacyjnej FSAP w 2005 i 2006 r. skupiono si´ g∏ównie
na dokoƒczeniu przenoszenia uzgodnionych przepisów i egzekwowaniu ich prawid∏owego stosowania przez paƒstwa cz∏onkowskie.
Obecnie10 wszystkie 27 krajów cz∏onkowskich UE wprowadzi∏o 17 dyrektyw FSAP.
Najwi´cej krajów (18, w tym Polska) nie przenios∏o jeszcze do porzàdków prawnych postanowieƒ dyrektywy w sprawie przeciwdzia∏ania praniu brudnych pieni´dzy. Cztery paƒstwa UE nie wprowadzi∏y dyrektywy w sprawie przejrzystoÊci i obowiàzkow informacyjnych, a dwa paƒstwa – dyrektywy o rynkach instrumentów finansowych, dyrektywy w sprawie podejmowania i prowadzenia dzia∏alnoÊci przez
instytucje kredytowe oraz dyrektywy w sprawie adekwatnoÊci kapita∏owej firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych. Ponadto na wdro˝enie w jednym paƒstwie
cz∏onkowskim czeka dyrektywa w sprawie przejeç (tabela 2).
Jak pokazujà doÊwiadczenia ostatnich lat, dyrektywy sà przenoszone do porzàdków
prawnych paƒstw cz∏onkowskich w ró˝nym tempie, cz´sto ze sporymi opóênieniami, co
powa˝nie hamuje proces integracji. W celu usprawnienia przenoszenia przepisów przez
cz∏onków UE proces ten jest monitorowany. Prowadzone sà dzia∏ania obejmujàce m.in.
przygotowywanie sprawozdaƒ z post´pów prac w zakresie przenoszenia dyrektyw oraz
publikacj´ „tabel zgodnoÊci” dla ka˝dego paƒstwa. KE ma ponadto mo˝liwoÊç otwarcia
wobec paƒstwa cz∏onkowskiego post´powania w sprawie naruszenia prawa (tzw. infringement proceeding). Przyczynami tego post´powania mogà byç nieprzeniesienie w terminie lub niew∏aÊciwe przeniesienie regulacji unijnych, a tak˝e ich nieprawid∏owe stosowanie. JednoczeÊnie mogà byç wykorzystywane ró˝norodne mechanizmy mediacji
(KE organizuje spotkania robocze, tzw. transposition workshops11, i spotkania nieformalne, tzw. package meetings). Rozwiàzanie problemów natury transgranicznej bez
podejmowania formalnych dzia∏aƒ prawnych umo˝liwia ponadto system SOLVIT12.
10
11

12

Opisywany jest stan na 1 kwietnia 2008 r.
Spotkania takie dotyczy∏y dyrektywy w sprawie wykorzystywania informacji poufnych i nadu˝yç
na rynku, dyrektywy w sprawie ostatecznoÊci rozliczeƒ, dyrektywy o rynkach instrumentów finansowych oraz dyrektywy w sprawie prospektów emisyjnych.
Ogólnoeuropejska internetowa sieç s∏u˝àca do rozpatrywania skarg dotyczàcych nieprawid∏owego stosowania prawa unijnego przez organy administracji krajowej, opierajàca si´ na wspó∏pracy paƒstw cz∏onkowskich w ramach sieci krajowych centrów koordynacyjnych.
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Wszystkie paƒstwa cz∏onkowskie przenios∏y postanowienia dyrektywy do prawa krajowego

Wszystkie paƒstwa cz∏onkowskie przenios∏y postanowienia dyrektywy do prawa krajowego
Wszystkie paƒstwa cz∏onkowskie przenios∏y postanowienia dyrektywy do prawa krajowego
24 paƒstwa cz∏onkowskie przenios∏y postanowienia dyrektywy do prawa krajowego, w 2 krajach trwa
sprawdzanie zawiadomienia o przeniesieniu, 1 kraj przes∏a∏ zawiadomienie o cz´Êciowym przeniesieniu

1.07.05
23.09.05
20.05.06
31.12.06
21.01.07
31.01.07
15.12.07

Dyrektywa nowelizujàca 4 i 7 dyrektyw´ prawa spó∏ek w zakresie standardów rachunkowoÊci (2003/51/EC)
Dyrektywa w sprawie poÊrednictwa ubezpieczeniowego (2002/92/EC)

Dyrektywa w sprawie prospektów emisyjnych (2003/71/EC)

Dyrektywa w sprawie funkcjonowania i nadzoru nad instytucjami prowadzàcymi pracownicze
programy emerytalne (2003/41/EC)

Dyrektywa w sprawie przej´ç (2004/25/EC)

2 dyrektywy: w sprawie podejmowania i prowadzenia dzia∏alnoÊci przez instytucje kredytowe
oraz w sprawie adekwatnoÊci kapita∏owej firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych
(2006/48/EC, 2006/49/EC)

Dyrektywa w sprawie przejrzystoÊci i obowiàzków informacyjnych (2004/109/EC)

Dyrektywa o rynkach instrumentów finansowych (2004/39/EC)

Dyrektywa w sprawie przeciwdzia∏ania praniu brudnych pieni´dzy (2005/60/EC)

èród∏o: strona internetowa Komisji Europejskiej, http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/actionplan/index/transposition_en.pdf.

15 paƒstw cz∏onkowskich nie przes∏a∏o zawiadomienia o przeniesieniu postanowieƒ dyrektywy
do prawa krajowego, 3 kraje przes∏a∏y zawiadomienia o cz´Êciowym przeniesieniu, w 9 krajach
trwa sprawdzanie zawiadomienia o przeniesieniu

22 paƒstwa cz∏onkowskie przenios∏y postanowienia dyrektywy do prawa krajowego, 2 kraje nie
przes∏a∏y zawiadomienia o przeniesieniu, w 3 krajach trwa sprawdzanie zawiadomienia o przeniesieniu

23 paƒstwa cz∏onkowskie przenios∏y postanowienia dyrektywy do prawa krajowego, 4 kraje
nie przes∏a∏y zawiadomienia o przeniesieniu

25 paƒstw cz∏onkowskich przenios∏o postanowienia dyrektywy do prawa krajowego, 2 kraje
przes∏a∏y zawiadomienia o cz´Êciowym przeniesieniu

Wszystkie paƒstwa cz∏onkowskie przenios∏y postanowienia dyrektywy do prawa krajowego
Wszystkie paƒstwa cz∏onkowskie przenios∏y postanowienia dyrektywy do prawa krajowego

12.10.04
1.01.05
15.01.05

Dyrektywa w sprawie wykorzystywania informacji poufnych i nadu˝yç na rynku (2003/6/EC)

Wszystkie paƒstwa cz∏onkowskie przenios∏y postanowienia dyrektywy do prawa krajowego
19 paƒstw cz∏onkowskich przenios∏o postanowienia dyrektywy do prawa krajowego,
w 8 krajach trwa sprawdzanie zawiadomienia o przeniesieniu
Wszystkie paƒstwa cz∏onkowskie przenios∏y postanowienia dyrektywy do prawa krajowego

9.10.04
10.10.04

Dyrektywa uzupe∏niajàca statut spó∏ki europejskiej (2001/86/EC)

Wszystkie paƒstwa cz∏onkowskie przenios∏y postanowienia dyrektywy do prawa krajowego
Wszystkie paƒstwa cz∏onkowskie przenios∏y postanowienia dyrektywy do prawa krajowego

5.05.04
11.08.04

Wszystkie paƒstwa cz∏onkowskie przenios∏y postanowienia dyrektywy do prawa krajowego

1.01.04
1.01.04

25 paƒstw cz∏onkowskich przenios∏o postanowienia dyrektyw do prawa krajowego, w 2 krajach
trwa sprawdzanie zawiadomienia o przeniesieniu
Wszystkie paƒstwa cz∏onkowskie przenios∏y postanowienia dyrektywy do prawa krajowego

Wszystkie paƒstwa cz∏onkowskie przenios∏y postanowienia dyrektywy do prawa krajowego
Wszystkie paƒstwa cz∏onkowskie przenios∏y postanowienia dyrektyw do prawa krajowego

15.06.03
13.08.03

17.12.03

Wszystkie paƒstwa cz∏onkowskie przenios∏y postanowienia dyrektywy do prawa krajowego

20.04.03

20.09.03

Wszystkie paƒstwa cz∏onkowskie przenios∏y postanowienia dyrektywy do prawa krajowego

17.11.02

Dyrektywa w sprawie oferowania us∏ug finansowych na odleg∏oÊç (2002/65/EC)

Dyrektywa w sprawie opodatkowania dochodów z oszcz´dnoÊci wyp∏acanych w formie
odsetek (2003/48/EC)
Dyrektywa w sprawie reorganizacji i likwidacji instytucji kredytowych (2001/24/EC)
Dyrektywa w sprawie uzupe∏niajàcego nadzoru nad instytucjami kredytowymi, zak∏adami ubezpieczeƒ
oraz firmami inwestycyjnymi wchodzàcymi w sk∏ad konglomeratu finansowego (2002/87/EC)

Dyrektywa w sprawie zabezpieczeƒ finansowych (2002/47/EC)
Dyrektywa nowelizujàca 4 i 7 dyrektyw´ prawa spó∏ek w zakresie wyceny wed∏ug wartoÊci
godziwej (2001/65/EC)

2 Dyrektywy nowelizujàce dyrektywy ubezpieczeniowe w zakresie wskaêników
wyp∏acalnoÊci (2002/12/EC – uchylona przez 2002/83/EC, 2002/13/EC)

Dyrektywa w sprawie reorganizacji i likwidacji zak∏adów ubezpieczeƒ (2001/17/EC)
Dyrektywa nowelizujàca dyrektyw´ w sprawie przeciwdzia∏ania praniu brudnych pieni´dzy (2001/97/EC)
2 Dyrektywy w zakresie UCITS (2001/107/EC, 2001/108/EC)

Wszystkie paƒstwa cz∏onkowskie przenios∏y postanowienia dyrektywy do prawa krajowego

27.04.02

STOPIE¡ PRZENIESIENIA POSTANOWIE¡ DYREKTYWY FSAP do porzàdków prawnych paƒstw cz∏onkowskich
(stan na 1 kwietnia 2008 r., data w drugiej kolumnie oznacza ostateczny termin przeniesienia)

Dyrektywa w sprawie podejmowania i prowadzenia dzia∏alnoÊci przez instytucje pieniàdza elektronicznego
oraz nadzoru ostro˝noÊciowego nad ich dzia∏alnoÊcià (2000/46/EC)
Dyrektywa nowelizujàca dyrektywy ubezpieczeniowe i dyrektyw´ ISD w zakresie
dotyczàcym wymiany informacji z krajami trzecimi (2000/64/EC)

tabela 2

tabela
tabela3 3

LICZBA
DYREKTYW
FSAP, których
wprowadzi∏y
LICZBA
DYREKTYW
FSAP,nie
których
nie wprowadzi∏y
paƒstwa
cz∏onkowskie
lub którelub
zosta∏y
cz´Êciowo
paƒstwa
cz∏onkowskie
które
zosta∏y cz´Êciowo
przeniesionedo narodowych porzàdkow prawnych
przeniesionedo
narodowych
porzàdkow
prawnych
(z 26
dyrektyw, których
termin wprowadzenia
minà∏,
(zna261 kwietnia
dyrektyw,
których
termin wprowadzenia minà∏,
stan
2008
r.)

stan na 1 kwietnia 2008 r.)
Liczba
dyrektyw

Transposition
deficit (w %)

Paƒstwa cz∏onkowskie

0,0

0

Bu∏garia, Cypr, Dania, Estonia, ¸otwa, Rumunia, Wielka
Brytania, W∏ochy

1

Austria, Belgia, Finlandia, francja, Grecja, Irlandia, Litwa,
Luksemburg, Malta, Niemcy, Portugalia, S∏owacja,
S∏owenia, Szwecja

3,8

2

Holandia

7,7

3

Hiszpania, Polska, W´gry

11,5

4

Czechy

15,4

èród∏o: opracowanie na podstawie strony internetowej Komisji Europejskiej, http://ec.europa.eu/internal_market/
finances/docs/actionplan/index/transposition_en.pdf.

Istnieje zasada, ˝e liczba dyrektyw nieprzeniesionych do narodowego prawa
(dla których termin przeniesienia minà∏) nie powinna przekroczyç 1,5% ich ogó∏u
(tzw. transposition deficit). Dotyczy ona rynku finansowego tak samo jak innych
elementów rynku wewn´trznego. Obecnie spe∏nia jà 8 paƒstw cz∏onkowskich UE
(tabela 3). Dla kolejnych 14 wspó∏czynnik transposition deficit wynosi 3,8%. Jest
to dobry wynik, bioràc pod uwag´, ˝e odpowiada jednej nieprzeniesionej na czas
dyrektywie. Nale˝y jednak zaznaczyç, ˝e niedostosowanie nawet przez jednego
cz∏onka UE jest powa˝nà przeszkodà w funkcjonowaniu jednolitego rynku. Z tego
punktu widzenia ka˝da wyst´pujàca nieprawid∏owoÊç lub opóênienie powinny byç
traktowane jako ograniczenie potencjalnych korzyÊci zwiàzanych z realizacjà FSAP.
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4. Dalsze dzia∏ania w zakresie integracji europejskiego
rynku finansowego
W celu oszacowania post´pów integracji i sformu∏owania strategii dalszego dzia∏ania KE ju˝ w 2004 r. powo∏a∏a cztery niezale˝ne grupy ekspertów, które przedstawi∏y raporty w zakresie: bankowoÊci, ubezpieczeƒ i funduszy emerytalnych, rynku
papierów wartoÊciowych oraz zarzàdzania aktywami13. Grupy ekspertów przedstawi∏y swoje wnioski i okreÊli∏y najwa˝niejsze dzia∏ania, jakie powinny byç podj´te
po realizacji FSAP. Znalaz∏y si´ wÊród nich m.in. nast´pujàce rekomendacje:
• Przysz∏e dzia∏ania powinny si´ skupiaç na przenoszeniu przepisów uchwalonych
w ramach FSAP do porzàdków prawnych paƒstw cz∏onkowskich i ich prawid∏owym stosowaniu. Powinna zostaç dokonana tak˝e ocena funkcjonujàcych rozwiàzaƒ prawnych, tak aby zidentyfikowaç luki w przepisach oraz te obszary, które sà
regulowane przez ró˝ne przepisy (konsekwencjà takiej oceny mog∏yby byç modyfikacja lub usuni´cie niektórych zapisów).
• G∏ówny nacisk powinien zostaç po∏o˝ony równie˝ na integracj´ infrastruktury depozytowo-rozliczeniowej, rozwój rynku wysokiego ryzyka (venture capital) oraz
zagadnienia z zakresu ∏adu korporacyjnego.
• Powinno si´ zacieÊniç wspó∏prac´ mi´dzy podmiotami nadzorujàcymi rynki narodowe oraz podnieÊç jakoÊç tej wspó∏pracy.
• Nale˝y szerszej wykorzystywaç wprowadzony w 2001 r. czteropoziomowy proces
regulacyjny (proces Lamfalussy’ego, zob. dalej w tekÊcie). RównoczeÊnie jednak
nale˝y si´ skupiç na zachowaniu równowagi pomi´dzy jakoÊcià regulacji a szybkoÊcià ich uchwalania.
WÊród poczynionych spostrze˝eƒ znalaz∏a si´ równie˝ uwaga dotyczàca niebezpieczeƒstwa przeregulowania rynku unijnego. Zarekomendowano, aby propozycje nowych przepisów wynika∏y z wyraênych potrzeb, a przed wprowadzaniem nowych
regulacji by∏y szacowane koszty i korzyÊci z nimi zwiàzane. JednoczeÊnie tam, gdzie
jest to mo˝liwe, zalecono cz´stsze wykorzystywanie rozwiàzaƒ pozalegislacyjnych
opartych na samoregulacji.
13

Sà to raporty: Expert Group on Banking (2004), Expert Group on Insurance and Pensions
(2004), Securities Expert Group (2004) oraz Asset Management Expert Group (2004).
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4.1. Zielona Ksi´ga w sprawie us∏ug finansowych
Rekomendacje zaprezentowane przez grupy ekspertów wzi´to pod uwag´ podczas
przygotowywania strategii dalszych dzia∏aƒ w zakresie integracji rynku finansowego.
Zosta∏a ona wst´pnie sformu∏owana przez KE w Zielonej Ksi´dze w sprawie us∏ug finansowych (European Commission 2005a), a nast´pnie w Bia∏ej Ksi´dze w sprawie
us∏ug finansowych (European Commission 2005c).
Opublikowana w maju 2005 r. Zielona Ksi´ga zawiera∏a zestawienie roboczych
propozycji KE. Zaznaczono w niej, ˝e charakter dzia∏aƒ przewidzianych na lata
2005–2010 b´dzie znacznie odbiega∏ od regulacyjnego charakteru FSAP – nowe
inicjatywy legislacyjne b´dà podejmowane tylko w wyjàtkowych sytuacjach. Zapowiedziano uproszczenie i ujednolicenie istniejàcych regulacji z zakresu us∏ug finansowych oraz kontynuowanie polityki konsultacji. Za podstawowe zadania uznano
poprawne wprowadzenie uzgodnionych rozwiàzaƒ do prawa krajowego oraz egzekwowanie przestrzegania uchwalonych przepisów. Zobowiàzano si´ równie˝
do oceny stosowania przepisów oraz ich wp∏ywu na rynki finansowe (a tak˝e wzi´to pod uwag´ mo˝liwoÊç uchylenia przepisów, które nie spe∏niajà swojej funkcji).
W Zielonej Ksi´dze uwag´ poÊwi´cono równie˝ potrzebie ujednolicania standardów
i praktyk nadzorczych oraz problemowi globalnej konkurencyjnoÊci europejskiego
sektora finansowego. Ponadto KE zidentyfikowa∏a dwa zagadnienia, na których
w przysz∏oÊci nale˝y si´ bardziej skupiç: zarzàdzanie aktywami na zlecenie oraz detaliczne us∏ugi finansowe.

4.2. Bia∏a Ksi´ga w sprawie us∏ug finansowych
Konsultacje dotyczàce propozycji przedstawionych w Zielonej Ksi´dze znalaz∏y odzwierciedlenie w opublikowanej 5 grudnia 2005 r. Bia∏ej Ksi´dze. Ostateczna wersja strategii dzia∏ania w zakresie us∏ug finansowych na lata 2005–2010 obejmuje
pi´ç priorytetów14:
1. Wzmocnienie integracji rynku finansowego
Polega ono na dokoƒczeniu rozpocz´tych inicjatyw legislacyjnych i pozalegislacyjnych, usprawnieniu wspó∏pracy podmiotów nadzorujàcych rynki finansowe, usuni´ciu istniejàcych barier integracji.
14

Konkretne zadania, które sk∏adajà si´ na strategi´ dzia∏ania w zakresie us∏ug finansowych na
lata 2005–2010, zosta∏y przedstawione w Aneksie I Bia∏ej Ksi´gi.
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2. Zastosowanie zasady „lepszego stanowienia prawa” (better regulation)
Sk∏adajà si´ na nià: kontynuowanie polityki otwartych i przejrzystych konsultacji
rynkowych, szacowanie, jaki wp∏yw na rynek mogà mieç nowe propozycje legislacyjne, oraz ocena, czy obowiàzujàce przepisy spe∏niajà swojà funkcj´, nacisk
na prawid∏owe przenoszenie i stosowanie przez paƒstwa cz∏onkowskie uchwalonych przepisów, uproszczenie i kodyfikacja niektórych regulacji oraz eliminacja niezgodnoÊci wyst´pujàcych pomi´dzy poszczególnymi przepisami, zwi´kszenie wp∏ywu ostatecznych odbiorców us∏ug finansowych na polityk´ KE wobec sektora finansowego, zwi´kszenie spójnoÊci polityki z zakresu us∏ug finansowych z politykà prowadzonà przez KE na innych obszarach (np. polityka konkurencji, ochrony konsumentów, podatkowa15).
3. Budowa w∏aÊciwych struktur nadzorczych i regulacyjnych
B´dzie si´ ona odbywaç poprzez: rozwój procesu Lamfalussy’ego, a tak˝e wzmocnienie wspó∏pracy i usprawnienie wymiany informacji pomi´dzy poszczególnymi
nadzorcami (potrzeba klarownego podzia∏u ról i odpowiedzialnoÊci pomi´dzy nadzorem kraju goszczàcego i kraju pochodzenia, zbadanie mo˝liwoÊci przekazywania
uprawnieƒ pomi´dzy nadzorcami, podniesienie poziomu efektywnoÊci nadzoru poprzez eliminacj´ podwójnych wymogów informacyjnych i sprawozdawczoÊci, rozwój wspólnych praktyk decyzyjnych i standardów wymiany informacji).
4. Podniesienie poziomu konkurencji pomi´dzy podmiotami oferujàcymi us∏ugi finansowe, w szczególnoÊci na rynkach detalicznych.
5. Wzmocnienie pozycji UE na globalizujàcych si´ rynkach finansowych poprzez
wp∏yw na tworzenie globalnych standardów, rozwój wspó∏pracy ze Stanami
Zjednoczonymi oraz innymi krajami (Japonià, Chinami, Rosjà, Indiami), a tak˝e
silnà reprezentacj´ UE na forach organizacji mi´dzynarodowych.
W porównaniu z priorytetami sformu∏owanymi w Zielonej Ksi´dze nie wprowadzono wielu istotnych zmian. Podtrzymano stanowisko w sprawie rezygnacji z proponowania nowych regulacji dotyczàcych: agencji ratingowych, analityków finansowych, przepisów wykonawczych poziomu II do dyrektywy w sprawie przej´ç oraz
wymogów kapita∏owych dla rynków regulowanych. Zdecydowano równie˝ o kontynuacji dzia∏aƒ dotyczàcych funduszy inwestycyjnych i detalicznych us∏ug finanso15

Wst´pem do dzia∏aƒ w tym zakresie by∏o opublikowanie przez KE 25 paêdziernika 2005 r. komunikatu The contribution of Taxation and Customs Policies to the Lisbon Strategy.
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wych16 (tabela 4). W kwestii rozliczania i rozrachunku papierów wartoÊciowych nie
rozstrzygni´to, czy podejmowane b´dà dzia∏ania legislacyjne. Równie˝ w obliczu
krytycznych opinii dotyczàcych wprowadzenia proponowanego w Zielonej Ksi´dze
„26. re˝imu prawnego”17 KE postanowi∏a dok∏adniej zbadaç potrzeb´ i mo˝liwoÊci
zastosowania takiego rozwiàzania. KE z∏o˝y∏a ponadto zobowiàzanie corocznego publikowania raportu nt. post´pów prac dotyczàcych integracji rynku finansowego18.

4.3. Projekty w trakcie realizacji oraz dzia∏ania zaplanowane
na najbli˝szà przysz∏oÊç
Jak ju˝ wspomniano, obecnie najwa˝niejszymi dzia∏aniami prowadzonymi przez paƒstwa cz∏onkowskie i KE jest poprawne wdra˝anie przepisów unijnych oraz nadzór
nad ich prawid∏owym stosowaniem. Realizowane obecnie lub planowane dzia∏ania legislacyjne (np. w zakresie priorytetowych kwestii, jakimi sà detaliczne us∏ugi finansowe oraz fundusze inwestycyjne, tabela 4) wynikajà z koniecznoÊci dokoƒczenia rozpocz´tych ju˝ inicjatyw lub sà odpowiedzià na zmieniajàce si´ warunki rynkowe. WÊród
czynników, które mogà w przysz∏oÊci spowodowaç potrzeb´ modyfikacji niektórych
rozwiàzaƒ FSAP lub stworzenia nowych regulacji, mo˝na równie˝ wymieniç: globalny
charakter us∏ug finansowych, unijny program uproszczenia istniejàcego prawodawstwa (better regulation), ewolucj´ rozwiàzaƒ dotyczàcych procesu Lamfalussy’ego
oraz sposób przenoszenia i stosowania przepisów przez paƒstwa cz∏onkowskie.
KE stoi na stanowisku, ˝e nowe inicjatywy ustawodawcze powinno si´ podejmowaç
jedynie w wyjàtkowych wypadkach, a ich tworzenie nale˝y opieraç na wyczerpujàcych konsultacjach rynkowych i powinny byç poprzedzone ocenà kosztów i korzyÊci, jakie mogà przynieÊç nowe przepisy. Ma to zapewniç dopasowanie do aktualnych potrzeb rynku i tym samym w∏aÊciwe funkcjonowanie prawa unijnego. PodejÊcie takie wynika równie˝ z przekonania, ˝e istniejàce przepisy (lub b´dàce w fazie
realizacji) sà wystarczajàce na obecnym etapie integracji, a tak˝e z podkreÊlenia
roli samoregulacji na rynku finansowym.
16

17

18

Integracja rynków detalicznych us∏ug finansowych jest zadaniem skomplikowanym m.in. ze
wzgl´du na specyfik´ produktów, systemów dystrybucji, prawa kontraktowego oraz ró˝nice dotyczàce kultury konsumpcyjnej.
Zgodnie z za∏o˝eniami „26. re˝imu prawnego” mia∏by on stanowiç, alternatywny w stosunku
do krajowych przepisów, zbiór zasad regulujàcych wybrane paneuropejskie detaliczne produkty i us∏ugi finansowe. Podmioty Êwiadczàce takie us∏ugi mog∏yby wybieraç, czy b´dà je oferowaç na podstawie krajowych przepisów, czy przepisów „26. re˝imu”. Istotà koncepcji „26. re˝imu prawnego” jest zatem rozwiàzanie problemów wynikajàcych z braku harmonizacji narodowych ram prawnych dzi´ki temu, ˝e nie by∏oby koniecznoÊci odwo∏ywania si´ do krajowych
przepisów.
Pierwszy taki raport zosta∏ opublikowany w styczniu 2006 r. (Commission of the European
Communities 2006).
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tabela 4

BIE˚ÑCE I PLANOWANE PRACE w zakresie integracji
europejskiego rynku us∏ug finansowych

Zakres
tematyczny
BankowoÊç

Bie˝àce i planowane prace
lipiec 2006 – KE publikuje raport dotyczàcy zmiany dyrektywy w sprawie
podejmowania i prowadzenia dzia∏alnoÊci przez instytucje pieniàdza
elektronicznego oraz nadzoru ostro˝noÊciowego nad ich dzia∏anoÊcià
listopad 2006 – KE proponuje poprawki o charakterze samoregulacyjnym
dotyczàce systemów gwarantowania depozytów; w przysz∏oÊci KE nie
wyklucza zaproponowania nowelizacji dyrektywy w sprawie systemów
gwarantowania depozytów
czerwiec 2007 – KE rozpoczyna konsultacje dotyczàce ewewntualnych
zmian w dyrektywie w sprawie reorganizacji i likwidacji instytucji kredytowych
kwiecieƒ 2008 – KE rozpoczyna konsultacje dotyczàce ewentualnych zmian
w dyrektywie CRD (Capital Requirements Directive)

Papiery
wartoÊciowe
i fundusze
inwestycyjne

listopad 2006 – KE przedstawia strategi´ rozwoju sektora funduszy
inwestycyjnych (Bia∏a Ksiega)
styczeƒ 2007– CESR wydaje raport dotyczàcy funkcjonowania agencji
ratingowych
sierpieƒ 2007 – KE prosi CESR i CEBS o porad´ w sprawie ram regulacyjnych
dla derywatów towarowych i egzotycznych
wrzesieƒ 2007 – KE publikuje raport dotyczàcy dyrektywy w sprawie prospektów
emisyjnych
wrzesieƒ 2007 – KE publikuje wyniki konsultacji dotyczàcych wprowadzenia
ewentualnych zmian do dyrektywy w zakresie UCITS
listopad 2007 – KE publikuje rekomendacj´ dotyczàcà utworzenia systemu
umo˝liwiajàcego gromadzenie i udost´pnianie informacji o spó∏kach notowanych
na rynku regulowanym w UE
grudzieƒ 2007 – KE publikuje raport dotyczàcy dyrektywy MiFID oraz kwestii
dopuszczania papierów wartoÊciowych do oficjalnych notowaƒ gie∏dowych
grudzieƒ 2007 – KE publikuje dotyczàcy dyrektywy w sprawie przejrzystoÊci
i obowiàzków informacyjnych
marzec 2008 – KE publikuje raport dotyczàcy wyznaczania w∏aÊciwych w∏adz
w zakresie przekazywania informacji przez emitentow papierów wartoÊciowych
f
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marzec 2008 – KE rozpoczyna konsultacje dotyczàce raportu w sprawie funduszy
rynku nieruchomoÊci
trwajà przygotowania do publikacji komunikatu KE w sprawie niezharmonizowanych
funduszy inwestycyjnych (non-UCITS), planowana data publikacji – druga po∏owa
2008 r.
Ubezpieczenia czerwiec 2007 – KE publikuje raport w sprawie ubezpieczeƒ motoryzacyjnych
luty 2008 – KE przedstawia drugi projekt dyrektywy dotyczàcej regulacji
i nadzoru w zakresie ubezpieczeƒ (Slovency II)
trwajà przygotowania do publikacji raportu KE dotyczàcego systemów
gwarancyjnych w sektorze ubezpieczeƒ
Detaliczne
us∏ugi
finansowe

maj 2007 – KE przedstawia strategi´ integracji rynku detalicznych us∏ug
finansowych (Zielona Ksi´ga)
listopad 2007 – zakoƒczenie konsultacji dotyczàcych raportu na temat
mobilnoÊci u˝ytkowników rachunków bankowych
grudzieƒ 2007 – KE przedstawia strategi´ integracji rynku kredytów
hipotecznych (Bia∏a Ksi´ga)

P∏atnoÊci

styczeƒ 2008 – zaczyna funkcjonowaç pierwszy instrument p∏atniczy
jednolitego obszaru p∏atnoÊci w euro (Single Euro Payment Area, SEPA)
luty 2008 – KE publikuje raport dotyczàcy stosowania rozporzàdzenia
o transgranicznych p∏atnoÊciach w euro
luty 2008 – pierwsze spotkanie Grupy Ekspertów ds. e-fakturowania
kwiecieƒ 2008 – KE publikuje raport dotyczàcy realizacji planu na rzecz
zapobiegania oszustwom w obrocie bezgotówkowym

Rozrachunek
i rozliczenia

marzec 2007 – Europejski Bank Centralny decyduje o rozpocz´ciu kolejnego
etapu budowy platformy TARGET2-Securities1
lipiec 2007 – KE publikuje roboczy raport dotyczàcy efektywnoÊci, integracji
i bezpieczeƒstwa rozliczeƒ i rozrachunku transakcji transgranicznych w UE
sierpieƒ 2007 – KE prezentuje raport dotyczàcy przygotowania metodyki s∏u˝àcej
do monitorowania zmian kosztów i cen w sektorze depozytowo-rozliczeniowym
paêdziernik 2007 – FISCO (Fiscal Compliance Group), grupa ekspertów
utworzona przez KE, prezentuje raport dotyczàcy eliminacji podatkowych barier
integracji europejskiego sektora depozytowo-rozliczeniowego
kwiecieƒ 2008 – KE przedstawia projekt nowelizacji dyrektyw w sprawie
ostatecznoÊci rozliczeƒ oraz zabezpieczeƒ finansowych
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Prawo spó∏ek, lipiec 2006 – KE publikuje raport dotyczàcy przysz∏ych priorytetów w zakresie
prawa spó∏ek i nadzoru korporacyjnego
∏ad
korporacyjny
lipiec 2007 – KE rozpoczyna konsultacje dotyczàce statutu spó∏ki europejskiej
i
rachunkowoÊç
lipiec 2007 – KE publikuje komunikat dotyczàcy uproszczenia przepisów
z zakresu prawa spó∏ek, rachunkowoÊci i audytu
1

Platforma TARGET2-Securities ma umo˝liwiaç rozrachunek w pieniàdzu banku centralnego krajowych
i transgranicznych transakcji, w których przedmiotem sà papiery wartoÊciowe w euro. B´dzie to us∏uga
skierowana do centralnych depozytów papierów wartoÊciowych.

èród∏o: opracowanie na podstawie strony internetowej Komisji Europejskiej, http://ec.europa.eu/internal_
market/index_en.htm.

Zgodne z przyj´tà politykà KE zrezygnowa∏a z podejmowania inicjatywy legislacyjnej na niektórych obszarach, na których wczeÊniej by∏a ona rozwa˝ana (Bia∏a Ksi´ga). Pod wp∏ywem opinii p∏ynàcych z rynku i przeprowadzonej analizy KE zrezygnowa∏a równie˝ ostatecznie z koncepcji uregulowania kwestii rozliczania i rozrachunku papierów wartoÊciowych na szczeblu dyrektywy19. JednoczeÊnie zaproponowa∏a
podmiotom dzia∏ajàcym na tym rynku stworzenie Kodeksu dobrych praktyk, dajàc
pierwszeƒstwo dzia∏aniom inicjowanym przez rynek. Przygotowaniem kodeksu20 zaj´∏y si´ trzy organizacje Êrodowiskowe21, których cz∏onkowie podpisali go w listopadzie 2006 r. (FESE, EACH, ECSDA 2006).

19

20

21

W maju 2006 r. KE opublikowa∏a raport dotyczàcy europejskiego rynku us∏ug depozytowo-rozliczeniowych (Draft working document on post-trading). Zawarto w nim równie˝ podsumowanie konsultacji z uczestnikami rynku, dotyczàcych strategii KE wobec tego sektora.
Kodeks ma na celu m.in. zwi´kszenie przejrzystoÊci cenowej na rynku us∏ug depozytowo-rozliczeniowych, doprowadzenie do niewiàzania us∏ug w pakiety, rozdzielenie rachunkowoÊci dotyczàcej us∏ug depozytowych, rozliczeniowych i transakcyjnych oraz umo˝liwienie wspó∏pracy
systemów u˝ywanych przez gie∏dy papierów wartoÊciowych, izby rozliczeniowe, centralne depozyty i centralnych partnerów rozliczeniowych.
The Federation of European Securities Exchanges (FESE), European Association of Central
Counterparty Clearing Houses (EACH) oraz European Central Securities Depositories Association (ECSDA).
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5. Wp∏yw FSAP na europejskie rynki finansowe
5.1. Ocena eliminacji barier integracji rynku finansowego
w kontekÊcie realizacji FSAP
Na obecnym etapie wp∏yw FSAP na europejskie rynki finansowe nale˝y rozpatrywaç przede wszystkim poprzez stopieƒ eliminacji barier jego integracji. W tym kontekÊcie za najwi´kszy sukces FSAP nale˝y uznaç stworzenie kompleksowego pakietu przepisów regulujàcych funkcjonowanie rynku finansowego oraz zniwelowanie
ró˝nic mi´dzy systemami prawnymi poszczególnych paƒstw cz∏onkowskich w tym
zakresie22.
Do osiàgni´ç nale˝y równie˝ zaliczyç popraw´ efektywnoÊci funkcjonowania europejskiej struktury regulacyjnej. Jednym z elementów FSAP by∏o bowiem zastosowanie
nowego, czteropoziomowego podejÊcia do tworzenia regulacji rynku kapita∏owego –
procesu Lamfalussy’ego23. Celem jego wprowadzenia by∏o przyspieszenie procesu
legislacyjnego oraz stworzenie mo˝liwoÊci sprawnego dostosowania rozwiàzaƒ prawnych w zakresie rynku papierów wartoÊciowych do zmian zachodzàcych w otoczeniu,
m.in. przez umo˝liwienie wp∏ywu na kszta∏t przepisów wszystkim zainteresowanym
stronom.
Ka˝dy z czterech poziomów procesu Lamfalussy’ego ma inny charakter i inne zadania
do spe∏nienia. Dyrektywy ramowe przyjmowane przez Parlament Europejski i Rad´
na poziomie I obejmujà regulacje o charakterze ogólnym oraz regulacje okreÊlajàce zakres delegacji do wydania przepisów wykonawczych na kolejnym poziomie. Poziom
II polega na wydawaniu przepisów o charakterze szczegó∏owym. Obejmuje on szerokie
konsultacje rynkowe, odbywajàce si´ w ramach tzw. procedury komitologicznej (comitology procedure). W zakresie rynku kapita∏owego prace nad przepisami sà prowadzone na zasadzie wspó∏pracy paƒstw cz∏onkowskich, KE i dwóch komitetów (European
Securities Committee, ESC i Committee of European Securities Regulators, CESR). Poziom III dotyczy usprawnienia przenoszenia prawa wspólnotowego do porzàdków
prawnych paƒstw cz∏onkowskich. Opracowywane sà wytyczne do przepisów wspólnotowych, ustalane wspólne standardy, wa˝na staje si´ wspó∏praca nadzorów. G∏ównà
22
23

Dopóki wszystkie przepisy nie b´dà funkcjonowa∏y we wszystkich paƒstwach cz∏onkowskich,
trudno jest trafnie oceniç ekonomiczne skutki ich wprowadzenia.
Decyzj´ o wprowadzeniu w ˝ycie nowego czteropoziomowego procesu regulacyjnego
w 2001 r. podj´∏a Rada Europejska. Zrealizowa∏a ona w ten sposób rekomendacje przedstawione w Raporcie Lamfalussy’ego (The Committee of Wise Men, 2001).
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rol´ na tym poziomie odgrywa CESR, który koordynuje przeniesienie i zastosowanie zasad poziomu I i II przez kraje cz∏onkowskie. Na poziomie IV KE sprawuje nadzór
nad stosowaniem przyj´tych przepisów.
W listopadzie 2003 r. KE zaproponowa∏a odpowiednie kroki, aby czteropoziomowy
proces regulacyjny zastosowaç tak˝e w sferze bankowoÊci oraz ubezpieczeƒ i funduszy emerytalnych. Utworzone zosta∏y nowe komitety: European Banking Committee
(EBC) i European Insurance and Occupational Pensions Committee (EIOPC) na poziomie II oraz Committee of European Banking Supervisors (CEBS) i Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors (CEIOPS) na poziomie III.
W raportach analizujàcych efektywnoÊç funkcjonowania procesu Lamfalussy’ego24
podkreÊlono, ˝e przyczyni∏ si´ on do przyspieszenia przebiegu procesu regulacyjnego, podniesienia poziomu jego przejrzystoÊci oraz zwi´kszenia stopnia akceptacji
przygotowywanych propozycji przepisów. Potencja∏, jaki ma nowe rozwiàzanie, wywo∏uje równie˝ szerokà dyskusj´ na temat jego rozwoju. Dotyczy ona m.in. poziomu szczegó∏owoÊci przepisów poziomu I i II, czasu potrzebnego na skuteczne przeniesienie przepisów do porzàdków prawnych paƒstw cz∏onkowskich, proporcjonalnej reprezentacji uczestników rynku finansowego w prowadzonych konsultacjach25
oraz roli komitetów poziomu III.
Zastosowanie procesu Lamfalussy’ego pozwoli∏o równie˝ na os∏abienie bariery integracji europejskiego rynku w postaci rozdrobnienia struktur nadzorczych i regulacyjnych (wspó∏praca komitetów poziomu III). Jednak w tej kwestii wiele pozostaje
do zrobienia. Celem jest m.in. ujednolicenie praktyk nadzorczych oraz stworzenie
standardów wymiany informacji. Niezadowalajàce sà ponadto post´py integracji infrastruktury depozytowo-rozliczeniowej, b´dàcej niezb´dnym warunkiem efektywnego funkcjonowania ca∏ego systemu finansowego. Konieczne sà dalsze dzia∏ania
w celu eliminacji barier zidentyfikowanych w 2001 r. przez Grup´ Giovanniniego26.
Jednym z pozytywnych efektów FSAP jest podniesienie rangi procesu konsultacji
w formu∏owaniu polityki wobec sektora finansowego. Metody konsultacji w trakcie
24
25
26

Analiz´ takà zawierajà raporty: Commission of the European Communities (2004) oraz Inter-Institutional Monitoring Group (2004).
Problem niedostatecznego zaanga˝owania w konsultacje dotyczy g∏ównie inwestorów indywidualnych.
Tzw. Grupa Giovanniniego, sk∏adajàca si´ z ekspertów i uczestników rynku finansowego, dokona∏a kompleksowej klasyfikacji infrastrukturalnych przeszkód integracji rynku europejskiego.
W dwóch raportach na temat systemów depozytowo-rozliczeniowych (The Giovannini Group
2001, 2003) dostarczy∏a wielu dowodów nieefektywnoÊci organizacji rozliczeƒ transgranicznych w krajach UE oraz zaproponowa∏a konkretne dzia∏ania niezb´dne do wyeliminowania
15 zidentyfikowanych barier.
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realizacji FSAP obejmowa∏y: dyskusje w ramach grup roboczych (w ich sk∏ad wchodzili – w zale˝noÊci od zagadnienia – reprezentanci organizacji Êrodowiskowych i instytucji obecnych na rynku oraz przedstawiciele podmiotów korzystajàcych z us∏ug
finansowych, a tak˝e eksperci rynku finansowego, przedstawiciele w∏adz narodowych i banków centralnych), otwarte publiczne konsultacje i konferencje, spotkania
z udzia∏em zainteresowanych stron, dyskusje w komitetach funkcjonujàcych w ramach struktury Lamfalussy’ego oraz innych komitetach doradczych tworzonych
przez KE. W wielu przypadkach przed opublikowaniem formalnej propozycji aktu
prawnego KE zasi´ga∏a równie˝ rady grup eksperckich, które swoje rekomendacje
przedstawia∏y w formie raportów.
Mimo ˝e przeprowadzanie konsultacji obiektywnie wyd∏u˝a proces stanowienia prawa, a tak˝e istnieje potrzeba poprawy niektórych aspektów funkcjonowania procesu
konsultacji (np. zbyt ma∏y jest wk∏ad ostatecznych odbiorców us∏ug), jego niezaprzeczalnym rezultatem sà wy˝sza jakoÊç i lepsze dopasowanie regulacji do potrzeb i specyfiki rynku, a tym samym mo˝liwoÊç przyspieszenia prac na wy˝szych szczeblach
decyzyjnych.

5.2. Analiza wp∏ywu FSAP na europejskie rynki finansowe
W okresie realizacji FSAP na rynku finansowym zasz∏y znaczne zmiany. Obserwuje
si´ zwi´kszenie obrotów i p∏ynnoÊci, którym towarzyszy rozszerzanie si´ zakresu instrumentów i technik finansowania. Transakcje cz´Êciej zawierane sà w sposób
transgraniczny, instytucje finansowe coraz cz´Êciej oferujà us∏ugi poza swoim krajem macierzystym, a gospodarka europejska sta∏a si´ mniej zale˝na od finansowania bankowego (European Commission 2004). Mo˝na jednak zaobserwowaç, ˝e
znaczne post´py zosta∏y poczynione g∏ównie w tych segmentach rynku, które charakteryzujà si´ standaryzacjà produktów, harmonizacjà praktyk rynkowych i wyst´powaniem zintegrowanej infrastruktury. Brak wyraênych post´pów integracji w sektorze obligacji rzàdowych i korporacyjnych, na rynku akcji oraz rynku us∏ug finansowych dla przedsi´biorstw niefinansowych i klientów detalicznych (European
Union Financial Services Committee 2004). Sytuacja ta dotyczy równie˝ infrastruktury depozytowo-rozliczeniowej.
Poszczególne segmenty europejskiego rynku finansowego charakteryzujà si´ ró˝nym stopniem integracji. Wyodr´bnienie wp∏ywu FSAP na sytuacj´ panujàcà
na tym rynku jest zadaniem trudnym równie˝ z innych wzgl´dów. Po pierwsze,
za wczeÊnie mo˝e byç na ocen´ wp∏ywu FSAP rozumianego jako zbiór indywidualnych regulacji rynku finansowego. Nie zakoƒczono jeszcze prac nad przenoszeniem
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niektórych istotnych dyrektyw: o rynkach instrumentów finansowych oraz w sprawie przejrzystoÊci i obowiàzków informacyjnych. Inne przepisy funkcjonujà natomiast na niektórych rynkach zbyt krótko, aby móc wiarygodnie oceniç ich efektywnoÊç. Po drugie, dotychczasowy post´p w zakresie integracji rynku finansowego jest
rezultatem zarówno realizacji FSAP, jak i wprowadzenia wspólnej waluty, post´pu
technologicznego i wielu innych czynników.
KE zdecydowa∏a o przeprowadzeniu analizy wp∏ywu FSAP na rynki finansowe
w dwóch etapach. Pierwszym by∏o opublikowanie (w listopadzie 2005 r. i w styczniu 2007 r.) raportu zawierajàcego analiz´ przebiegu realizacji inicjatyw zawartych
w ramach FSAP. Raporty te skupiajà si´ g∏ównie na strukturze FSAP i jego realizacji oraz na zastosowanych procedurach i metodach pracy. Zawierajà równie˝ rekomendacje dotyczàce przysz∏ych dzia∏aƒ.
Drugi etap obejmuje ekonomicznà i prawnà analiz´ wp∏ywu FSAP na sektor
finansowy.
W procesie przygotowaƒ do drugiego etapu, w paêdzierniku 2006 r. KE zorganizowa∏a warsztaty dotyczàce metodyki, która powinna zostaç zastosowana w tym procesie. Dyskusja dotyczy∏a tego, co powinno byç przedmiotem oceny (jakie obszary,
aspekty, jakie wybraç zmienne) oraz w jaki sposób tej oceny dokonaç (przy u˝yciu
jakich wskaêników, technik i modeli). Podczas przeprowadzonych konsultacji
stwierdzono m.in., ˝e analiza powinna obejmowaç zarówno stopieƒ wykonania konkretnych zadaƒ, jak i osiàgni´cia celów FSAP (Deutsche Bank Research 2006).
Oba te zagadnienia mogà bowiem dostarczyç interesujàcych informacji. Nie nale˝y
zapominaç, ˝e cennym wskaênikiem mo˝e byç poziom konkurencyjnoÊci europejskiego rynku finansowego w wymiarze mi´dzynarodowym, a nie tylko stopieƒ integracji wewnàtrzeuropejskiej.
W ramach realizacji drugiego etapu analizy wp∏ywu FSAP na rynki finansowe KE
w styczniu 2008 r. zleci∏a wykonanie dwóch zewn´trznych ekspertyz. Pierwsza dotyczy ogólnego wp∏ywu FSAP na rynek, druga obejmuje oszacowanie kosztów dostosowania do poszczególnych dyrektyw i oparta b´dzie na wywiadach przeprowadzonych z wybranymi uczestnikami rynku finansowego. Wyniki ekspertyzy majà byç
znane na poczàtku 2009 r.
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6. Podsumowanie
W Polsce, podobnie jak w innych paƒstwach cz∏onkowskich UE, FSAP spowodowa∏
koniecznoÊç przeprowadzenia licznych zmian zwiàzanych z dostosowaniem prawa
krajowego do wymogów prawa wspólnotowego. W wielu przypadkach rodzà one
istotne nast´pstwa nie tylko dla podmiotów podlegajàcych danym regulacjom, lecz
tak˝e dla instytucji nadzorujàcych rynki finansowe. Tak by∏o m.in. w przypadku
dyrektywy w sprawie prospektów emisyjnych, która wprowadzi∏a „jednolity paszport” dla emitentów 27 oraz zmieni∏a zasady sporzàdzania prospektów emisyjnych.
Równie˝ dyrektywa MiFID wprowadza wiele zmian w odniesieniu do funkcjonowania podmiotów oferujàcych us∏ugi inwestycyjne oraz rynków regulowanych (umo˝liwia m.in. korzystanie przez firmy inwestycyjne z „jednolitego paszportu”, zmienia
zasady dotyczàce ochrony inwestorów, zawiera równie˝ zapisy dotyczàce zawierania transakcji poza rynkiem regulowanym). Nie nale˝y ponadto zapominaç o dyrektywie CRD, która zmienia zasady ustalania wymogów kapita∏owych dla instytucji
kredytowych i firm inwestycyjnych. Dostosowanie do jej zapisów wymaga bowiem
znacznego wysi∏ku organizacyjnego od podlegajàcych jej podmiotów; stanowi równie˝ wyzwanie z punktu widzenia ewolucji praktyk nadzorczych.
Nale˝y tak˝e pami´taç, ˝e oprócz oczekiwanych korzyÊci wynikajàcych z realizacji
FSAP istniejà te˝ koszty zwiàzane z dostosowaniem uczestników rynku finansowego do nowych przepisów oraz niebezpieczeƒstwo przeregulowania rynku unijnego.
Wraz liberalizacjà i integracjà rynków finansowych wzrasta ponadto zagro˝enie wystàpieniem tzw. efektu zara˝ania, co jest szczególnie istotne z punktu widzenia nowych krajów cz∏onkowskich UE ze wzgl´du na silnà reprezentacj´ kapita∏u zagranicznego na ich krajowych rynkach finansowych. Mimo to bez wàtpienia mo˝na powiedzieç, ˝e w ciàgu ostatnich siedmiu lat FSAP sta∏ si´ istotnym elementem europejskiej strategii rozwoju. Jego wynikiem jest m.in. opracowanie obszernego pakietu legislacyjnego rynku us∏ug finansowych, zmiana filozofii procesu regulacyjnego,
podniesienie rangi integracji rynku finansowego w ÊwiadomoÊci wszystkich jego
uczestników, a tak˝e zainicjowanie szerokiej debaty nad problemami i wyzwaniami
stojàcymi przed europejskim rynkiem finansowym. Tworzàc warunki do wzmocnienia konkurencji i zwi´kszenia wyboru, FSAP stanowi jednak zaledwie podstaw´ dalszych dzia∏aƒ. Konsekwentne egzekwowanie przepisów wypracowanych na szczeblu europejskim oraz ciàg∏y rozwój wspó∏pracy pomi´dzy paƒstwami cz∏onkowskimi UE pozwolà na dalszy wzrost efektywnoÊci, pobudzenie inwestycji, stworzenie
nowych miejsc pracy. Niewàtpliwie zatem przyniosà zyski.
27„Jednolity

paszport” umo˝liwia emitentom i instytucjom finansowym oferowanie papierów
wartoÊciowych bàdê prowadzenie dzia∏alnoÊci we wszystkich paƒstwach cz∏onkowskich UE na
podstawie zatwierdzonego prospektu lub zezwolenia wydanego w jednym paƒstwie.
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Integracja rynków finansowych
a gospodarka i jej wzrost

1. Wprowadzenie
Procesy globalizacji nasili∏y si´ szczególnie w ciàgu ostatnich kilkunastu lat1. Przynosi ona zarówno pozytywne, jak i negatywne wyniki – w zale˝noÊci od stopnia przygotowania kraju do zwi´kszonej integracji z otoczeniem. W niniejszym rozdziale
skoncentrowano si´ na jednym z elementów globalizacji: na mi´dzynarodowej integracji rynków finansowych. Pokazano jej rol´ w procesach gospodarczych (szczególnie w procesach wzrostu gospodarczego). Uwag´ zwrócono zarówno na pozytywne, jak i negatywne rezultaty, próbujàc oceniç, które z nich przewa˝ajà.
Po wprowadzeniu do tematyki integracji rynków finansowych zostanà przedstawione mechanizmy rozwoju i integracji rynków finansowych na gospodark´
1

Nale˝y przypomnieç, ˝e zjawisko globalizacji nie jest nowe i by∏o intensywne równie˝ pod koniec XIX w.
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(i jej wzrost), a zw∏aszcza wywo∏ana tym mo˝liwoÊç wzrostu ryzyka kryzysu finansowego. Wzrost integracji rynków finansowych przynosi nie tylko problemy, ale i korzyÊci, czego przyk∏adem sà procesy zachodzàce w UE. Dlatego w kolejnym punkcie zostanie zaprezentowana krótka historia integracji rynków finansowych w Europie, a nast´pnie przeglàd wyników badaƒ dotyczàcych wp∏ywu rozwoju rynków finansowych na wzrost gospodarczy na Êwiecie (w tym w krajach OECD i w UE).
Przeglàd zakoƒczy si´ prezentacjà wyników badaƒ na temat wp∏ywu integracji rynków finansowych na gospodark´ UE i jej wzrost.

2. Integracja gospodarcza a interpretacja rynków
finansowych
Integracja rynków finansowych jest jednym z etapów integracji gospodarczej. Tendencje do integracji rynków finansowych obserwuje si´ zarówno w skali ca∏ego globu, jak i w ró˝nych jego regionach. Wyró˝nia si´ nast´pujàce etapy mi´dzynarodowej gospodarczej integracji regionalnej:
1) stref´ wolnego handlu,
2) uni´ celnà,
3) wspólny rynek,
4) uni´ gospodarczà (oraz pieni´˝nà).
Integracja rynków finansowych jest elementem trzeciego i czwartego etapu integracji
gospodarczej. Wspólny rynek obejmuje m.in. swobod´ przep∏ywu kapita∏u mi´dzy krajami cz∏onkowskimi, a pe∏na unia gospodarcza – równie˝ kwestie wspólnej waluty (Wysokiƒska, Witkowska 2002, s. 16–17). „Pod poj´ciem integracji finansowej [rynków
finansowych – KP] rozumie si´ powszechnie liberalizacj´ przep∏ywów kapita∏owych,
harmonizacj´ systemów podatkowych i bud˝etowych, unifikacj´ instytucji bankowych
i finansowych oraz integracj´ rynków kapita∏owych" (Zabielski 1999, s. 111).
Mo˝na wyró˝niç nast´pujàce etapy integracji finansowej:
a) liberalizacja przep∏ywów kapita∏owych (w tym nap∏yw bezpoÊrednich inwestycji zagranicznych, w du˝ej mierze dzi´ki korporacjom transnarodowym),
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b) integracja instytucji i systemów finansowych,
c) dalsza integracja gospodarcza w zakresie integracji rynków kapita∏owych przez
wprowadzenie wspólnej waluty.
Zaprezentowana definicja silnie akcentuje aspekty instytucjonalne – wa˝ne w przypadku Unii Europejskiej. Tymczasem do integracji rynków finansowych mo˝e dochodziç nie tylko na skutek dzia∏aƒ w∏adz, ale równie˝ w wyniku mi´dzynarodowych procesów wolnego rynku – globalizacji (co podkreÊla si´ w literaturze amerykaƒskiej). Z tego punktu widzenia pe∏na integracja rynków finansowych prowadzi
do tego, ˝e aktywa o takim samym ryzyku mogà byç kupowane w ró˝nych krajach
po tej samej cenie – bez wzgl´du na ich umiejscowienie.
Integracji rynków finansowych towarzyszy rozwój rynku papierów wartoÊciowych
(jest on bardziej p∏ynny), a stopy zwrotu z inwestycji gie∏dowych sà bardziej zmienne i bardziej skorelowane ze zwrotami z rynków Êwiatowych ni˝ wczeÊniej. Integracja cz´sto wià˝e si´ tak˝e z ni˝szym kosztem kapita∏u i poprawà ratingu kredytowego, aprecjacjà realnych kursów walutowych, a tak˝e z wi´kszym wzrostem gospodarczym. W praktyce zakres i stopieƒ integracji sà ró˝ne i cz´sto zale˝à od dzia∏alnoÊci regulacyjnej w∏adz, przy czym dla wzrostu integracji wa˝ne jest, by
uwzgl´dnia∏y one nap∏yw bezpoÊrednich inwestycji zagranicznych (Bekaert et al.
1998, s. 34).
Mimo post´pujàcej integracji rynków finansowych w wielu krajach wyst´puje jednak
tzw. home bias, czyli wzgl´dne przeinwestowanie na krajowych (a nie zagranicznych) rynkach. Sztandarowym tego przyk∏adem sà Stany Zjednoczone, w których
w latach 80. w krajowe papiery wartoÊciowe lokowano a˝ 94% krajowych Êrodków
finansowych, choç tamtejszy rynek papierów wartoÊciowych stanowi∏ oko∏o 48%
rynku Êwiatowego (French, Poterba 1991). Tymczasem optymalnà wielkoÊcià powinno byç nie 94%, lecz oko∏o 40% (Lewis 1999; Britten-Jones 1994). Co wi´cej,
zjawisko home bias obserwuje si´ niemal we wszystkich krajach (French, Poterba
1991; Cooper, Kaplanis 1994; Tesar, Werner 1995). Ciekawe jest równie˝ to, ˝e zjawisko home bias s∏abnie wraz z rozwojem globalizacji i integracji regionalnej, szczególnie w strefie euro. Badania przeprowadzone przez Baele et al. (2006) dla 25 krajów pokazujà, ˝e o ile w ramach Unii Gospodarczej i Walutowej home bias maleje
rocznie o 7–8%, o tyle w krajach UE spoza strefy euro ten efekt nie wyst´puje. Tworzenie bardziej zintegrowanego, wspólnego rynku wspiera zatem integracj´ rynków
finansowych. Integracja europejska (czy szerzej – instytucje) jest wi´c wa˝na dla post´pów mi´dzynarodowej integracji finansowej.
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W teorii ekonomii pojawi∏o si´ dotàd wiele opinii na temat mi´dzynarodowej integracji gospodarczej i jej oddzia∏ywania na wzrost gospodarczy krajów. Ju˝ od poczàtku kszta∏towania si´ ekonomii jako nauki byli zarówno zwolennicy wolnego
handlu (A. Smith, D. Ricardo), jak i przeciwnicy (merkantyliÊci). Z jednej strony argumentowano, ˝e pog∏´biajàca si´ integracja gospodarcza krajów (wolny handel)
doprowadzi do wzrostu ogólnego bogactwa narodów2, z drugiej zaÊ ˝e zyski z tego
b´dà dzielone nierówno i jeÊli jedne kraje b´dà si´ bogaci∏y, to inne b´dà biednia∏y. Dalszy post´p teorii ekonomii pokaza∏, ˝e mo˝liwe jest, by wszystkie kraje zyskiwa∏y na pog∏´bianiu si´ integracji. Niemniej jednak szczególnie w krajach rozwijajàcych si´ zyska∏a na popularnoÊci teoria zale˝noÊci, powsta∏a w latach 50. XX w.
i sformu∏owana przez Raula Prebischa3.
Podstawà integracji rynków finansowych w Europie by∏y cele gospodarcze. Rozpocz´∏a
si´ ona wraz z powstaniem Europejskiej Wspólnoty W´gla i Stali. Mimo ˝e jest wiele dowodów na to, i˝ integracja op∏aci si´ UE jako ca∏oÊci (por. dalsze cz´Êci pracy), nadal
pojawiajà si´ g∏osy, ˝e „zyski” z integracji rozdzielane sà nierówno, a nawet ˝e dla niektórych krajów nie jest ona korzystna4. RoÊnie wi´c popularnoÊç hase∏ przeciwko wejÊciu do strefy euro nie tylko wÊród populistycznych polityków skrajnych partii o minimalnym poparciu wyborców, ale i wÊród przedstawicieli rzàdów niektórych paƒstw
cz∏onkowskich UE. Zwrócenie uwagi na aspekty polityczne integracji finansowej jest
o tyle wa˝ne, ˝e integracja ta jest w wi´kszoÊci rezultatem dzia∏aƒ politycznych i regulacyjnych, a nie spontanicznego rozwoju rynku i technologii (Guiso et al. 2004, s. 2).
Tendencje do integracji rynków finansowych wyra˝ane w dzia∏alnoÊci polityków gospodarczych opierajà si´ na za∏o˝eniu, ˝e dzi´ki niej b´dzie mo˝liwy wi´kszy rozwój krajowych rynków finansowych. Te procesy sà natomiast korzystne dla wzrostu
gospodarczego. Integracja rynków finansowych powinna zatem – przez wi´kszy
rozwój rynków finansowych – prowadziç do przyspieszenia wzrostu gospodarczego.
Gdyby tak nie by∏o, politycy byliby raczej zainteresowani izolacjà rynków finansowych swoich krajów i nie podejmowaliby dzia∏aƒ na rzecz pog∏´bienia integracji.
2

3

4

Sta∏o si´ to podstawà koncepcji utworzenia Âwiatowej Organizacji Handlu (WTO), mi´dzynarodowych ugrupowaƒ integracyjnych (np. NAFTA) oraz licznych mi´dzynarodowych umów multioraz bilateralnych.
Teoria ta wskazuje, ˝e bogatsze kraje uzale˝niajà od siebie kraje biedniejsze (przyk∏ad m.in. kolonii zamorskich), by jeszcze bardziej si´ rozwinàç, kosztem w∏aÊnie krajów s∏abszych ekonomicznie. Teoria ta, choç nie zyska∏a potwierdzenia empirycznego, sta∏a si´ bardzo popularna
wÊród polityków (szczególnie Ameryki ¸aciƒskiej), m.in. prowadzàc tam do wzrostu nastrojów
lewicowych.
WÊród grona malkontentów wymienia si´ np. W∏ochy, gdzie silnie krytykuje si´ skutki wejÊcia
tego kraju do strefy euro. Wyniki gospodarcze Portugalii równie˝ wydajà si´ Êwiadczyç o tym, ˝e
kraj ten ma k∏opoty z radzeniem sobie w strefie euro. Inne aspekty rozszerzenia strefy euro b´dà omawiane w dalszych partiach tekstu (por. optymalny obszar walutowy).
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Wspó∏czesna teoria wzrostu (endogenicznego) coraz bardziej podkreÊla, ˝e to nie rynki pozostawione same sobie, lecz dzia∏ania rzàdu wp∏ywajà na d∏ugookresowe stopy wzrostu
gospodarczego – dotyczy to m.in. regulacji handlu mi´dzynarodowego czy rynków finansowych (Barro, Sala-i-Martin 2004, s. 20). Pog∏´bianie integracji gospodarczej w kierunku wprowadzenia jednolitej waluty nie w ka˝dym przypadku prowadzi jednak automatycznie do wy˝szych stóp wzrostu. Warunkiem koniecznym jest m.in. wczeÊniejsza synchronizacja cykli koniunkturalnych (por. zagadnienie optymalnego obszaru walutowego).
Ponadto nale˝y zauwa˝yç, ˝e w ostatnich latach zmniejsza si´ rola akumulacji kapita∏u (a wi´c i rynków finansowych) jako czynnika wzrostu gospodarczego (Piech
2004) na rzecz takich czynników, jak wiedza (i technologia) czy innowacje5. Jest
to elementem szerszego procesu przemian cywilizacyjnych, polegajàcych na przechodzeniu od gospodarki opartej na kapitale (kapitalizmu) do gospodarki, której
wzrost opiera si´ na wiedzy (i innowacjach)6. Znajduje to te˝ odzwierciedlenie
w teorii wzrostu (por. dalsze cz´Êci opracowania).

3. Integracja rynków finansowych – uj´cie
teoretyczne
Jak ju˝ wspomniano, pierwszym etapem pe∏nej integracji rynków finansowych jest
liberalizacja przep∏ywu kapita∏u, po czym mo˝e – choç nie musi – nastàpiç g∏´bsza
integracja gospodarcza, obejmujàca integracj´ rynków walutowych. Du˝à rol´ w decyzji o pog∏´bieniu integracji odgrywajà decyzje polityczne, które cz´Êciowo zale˝à
od przekonaƒ polityków co do op∏acalnoÊci pog∏´biania integracji.

3.1. Liberalizacja przep∏ywów kapita∏owych
Integracja rynków kapita∏owych prowadzi mi´dzy innymi do wzrostu efektywnoÊci
alokacji kapita∏u. Oznacza to mo˝liwoÊç osiàgni´cia wy˝szych zysków z lokowania
kapita∏u za granicà. Im bardziej kraje otwierajà swoje systemy finansowe na mo˝liwoÊç przep∏ywu funduszy mi´dzynarodowych, tym bardziej wzrasta efektywnoÊç
wykorzystania nadwy˝ek finansowych w mi´dzynarodowym systemie finansowym.
5
6

Choç wspomina si´ o roli innowacji finansowych, w tym o venture capital, jako o wa˝nym czynniku wspomagajàcym innowacyjnoÊç i konkurencyjnoÊç gospodarczà.
Wyrazem tego by∏a m.in. Strategia Lizboƒska Unii Europejskiej (2000 r.). W jej odnowionej wersji (2005 r.) wyraênie wskazano na wiedz´ i innowacje jako silniki trwa∏ego wzrostu UE (European Council 2005). W koncepcji „gospodarki wiedzy” (gospodarki opartej na wiedzy) mieÊci
si´ poj´cie innowacyjnoÊci (narodowych systemów innowacji).
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Liberalizacja przynosi te˝ dodatkowe korzyÊci, np. w postaci efektu restrukturyzacyjnego. Integracja rynków b´dzie powodowa∏a wzrost konkurencji mi´dzy jego
podmiotami, co wymusi ogólnà popraw´ konkurencyjnoÊci. Cz´Êç s∏abszych podmiotów mo˝e upaÊç w wyniku zwi´kszonej konkurencji, natomiast pozosta∏e –
pod wp∏ywem presji restrukturyzacyjnej – poprawià efektywnoÊç funkcjonowania.
Widaç to na przyk∏adzie sektora bankowego, ubezpieczeniowego i wielu innych.
Sà równie˝ dowody na to, ˝e zwi´kszenie otwartoÊci gospodarki na nap∏yw inwestycji zagranicznych poprawia jej konkurencyjnoÊç. Nawet jeÊli poczàtkowo cz´Êç
przedsi´biorstw upadnie, b´dzie to – jak to okreÊla∏ J. Schumpeter (1942) – „twórcza destrukcja”, bo na gruzach starych firm mogà powstawaç nowe, wydajniejsze,
lepiej radzàce sobie z konkurencjà. Liberalizacja b´dzie zatem powodowa∏a wzrost
efektywnoÊci, konkurencyjnoÊci gospodarki poddajàcej si´ tym procesom, choç
przejÊciowo mo˝e wywo∏aç trudnoÊci gospodarcze, spo∏eczne, a tak˝e polityczne.
Populistycznym politykom, zw∏aszcza w mniej wyedukowanych ekonomicznie spo∏eczeƒstwach, bardzo ∏atwo bowiem przychodzi manipulowanie opinià publicznà
i zrzucanie winy za upadek rodzimych przedsi´biorstw na inwestorów zagranicznych. Z tym problemem boryka∏o si´ wiele krajów rozwijajàcych si´. Jednak te, które zrozumia∏y korzyÊci z liberalizacji gospodarki, na ogó∏ wykorzysta∏y t´ szans´
na rozwój.

3.2. Rola inwestycji portfelowych
Liberalizacja przep∏ywów kapita∏owych wià˝e si´ z rolà inwestycji portfelowych we
wzroÊcie gospodarczym. Pozostajà tu do przedyskutowania kwestie mi´dzynarodowego podzia∏u zysków p∏ynàcych z lepszej alokacji kapita∏u, a tak˝e ryzyka wycofania go z krajów, które tracà zaufanie inwestorów mi´dzynarodowych.
JeÊli chodzi o pierwsze zagadnienie, to zyski te z regu∏y trafiajà do kraju o bardziej
efektywnym systemie finansowym. W krajach s∏abiej rozwini´tych powoduje to
wzrost niezadowolenia z tego transferu zysków za granic´. Tymczasem jeÊli kraj
odpowiednio si´ na to przygotuje, równie˝ mo˝e na tym skorzystaç. Przyk∏adowo,
u∏atwienia nap∏ywu zagranicznych inwestycji portfelowych oznaczajà równie˝
∏atwiejszà sprzeda˝ obligacji rzàdowych, co oznacza mniejsze koszty dla bud˝etu
zwiàzane z obs∏ugà zad∏u˝enia. W przypadku dzia∏aƒ liberalizujàcych nap∏yw
kapita∏u spadajà koszty transakcyjne; dla inwestora oznacza to zwi´kszenie zyskownoÊci inwestycji w obligacje i w zwiàzku z tym mo˝liwoÊç zmniejszenia ceny odkupienia obligacji.
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Liberalizacja nap∏ywu kapita∏u oznacza równie˝ wi´ksze mo˝liwoÊci nap∏ywu kapita∏u
zagranicznego korzystajàcego np. z korzystnych ró˝nic w oprocentowaniu bankowych
lokat kapita∏owych. Zwi´ksza to mo˝liwoÊci pozyskania oszcz´dnoÊci zagranicznych
przez banki i sfinansowania dzi´ki nim kredytów inwestycyjnych, na czym zyskuje ca∏a gospodarka. OczywiÊcie korzystajà na tym równie˝ inwestorzy zagraniczni.
Drugà kwestià jest liberalizacja nie tyle nap∏ywu, ile odp∏ywu kapita∏u z kraju.
Gwa∏towny odp∏yw kapita∏u móg∏ zdestabilizowaç krajowy system finansowy
(nawet wywo∏aç kryzys finansowy), stàd niektóre kraje mogà byç zainteresowane
ograniczeniem mo˝liwoÊci wycofywania kapita∏u. Tymczasem post´powanie takie
zwi´ksza ryzyko inwestowania w takim kraju, co sprawia, ˝e inwestycje s∏abiej nap∏ywajà do niego, a koszty obs∏ugi zad∏u˝enia takiego kraju rosnà, bo rzàd b´dzie
zmuszony zaproponowaç wy˝sze oprocentowanie obligacji.
Niewiele jest krajów, które w sposób udany wprowadzi∏y kontrol´ przep∏ywu kapita∏u. Wyjàtkiem jest np. Chile, którego regulacje zyska∏y aprobat´ nawet Mi´dzynarodowego Funduszu Walutowego. Wi´kszoÊç innych przypadków spotyka∏a si´ jednak z krytykà mi´dzynarodowà7.

3.3. Rola bezpoÊrednich inwestycji zagranicznych
Powy˝ej na ogó∏ omawiane by∏y przypadki przep∏ywu kapita∏u portfelowego, zwanego tak˝e spekulacyjnym. Podobne kwestie nale˝y jednak rozpatrywaç w przypadku bezpoÊrednich inwestycji zagranicznych (BIZ). Od inwestycji portfelowych ró˝nià si´ – w interesujàcym nas aspekcie – d∏ugoÊcià czasu potrzebnego do nap∏ywu
i do wycofywania kapita∏u. Inwestorzy bezpoÊredni d∏u˝ej podejmujà decyzje zarówno o podj´ciu inwestycji, jak i wycofaniu si´ z niej. Wià˝e si´ to ze specyfikà
tych inwestycji i ponoszonymi w zwiàzku z tym kosztami.
Dzia∏ania liberalizujàce przep∏yw kapita∏u b´dà u∏atwia∏y nap∏yw BIZ. Te inwestycje sà zaÊ szalenie wa˝ne dla gospodarki. W sytuacji niedostatecznej wartoÊci krajowych oszcz´dnoÊci nap∏yw inwestycji zagranicznych, zw∏aszcza taki, który trwale
wià˝e je z krajem docelowym8, jest korzystny dla wzrostu gospodarczego. Dzi´ki
temu roÊnie wartoÊç inwestycji krajowych, co przyczynia si´ do wzrostu PKB.
7

8

Nawet jeÊli w sytuacji kryzysu walutowego by∏o to uzasadnione, jak np. w przypadku Malezji
(1997 r.) czy Rosji (1998 r.), którym dzi´ki temu uda∏o si´ walczyç z kryzysem bez oczekiwanego, znacznego i d∏ugotrwa∏ego spadku zaufania inwestorów zagranicznych.
Jest to mo˝liwe np. przez w∏àczenie bezpoÊredniej inwestycji zagranicznej do krajowego systemu badawczo-rozwojowego czy w∏àczenie kraju docelowego inwestycji do swojego ∏aƒcucha wartoÊci.
W przeciwnym razie – czego dowodzi przyk∏ad W´gier sprzed kilku lat – b∏´dy polityki gospodarczej
(m.in. nadmierne podniesienie p∏acy minimalnej) mogà prowadziç do wycofywania si´ inwestorów.
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Jest ponadto wiele innych czynników zwiàzanych z BIZ, korzystnie wp∏ywajàcych
na rozwój gospodarczy:
a) nap∏yw nowoczesnych technologii, który cz´sto towarzyszy BIZ,
b) nap∏yw know-how, czyli mechanizmów organizacji przedsi´biorstw, zapewniajàcych – podobnie jak technologie – wzrost konkurencyjnoÊci przedsi´biorstw,
do których nap∏ywajà,
c) tworzenie nowych miejsc pracy w kraju docelowym inwestycji9.
Ponadto nap∏yw BIZ wspomaga konkurencyjnoÊç ca∏ej gospodarki, co poprawia
efektywnoÊç jej funkcjonowania i przyczynia si´ do wzrostu gospodarczego.

3.4. Rola korporacji transnarodowych
Kwestia liberalizacji rynków finansowych oraz bezpoÊrednich inwestycji zagranicznych wià˝e si´ z poj´ciem korporacji transnarodowych10. Odgrywajà one g∏ównà rol´ w procesach globalizacji.
Wa˝nà cechà korporacji transnarodowych z punktu widzenia ich wp∏ywu na
gospodark´ jest nie tylko ich wielkoÊç (wysoka wartoÊç aktywów, zatrudnienia),
lecz tak˝e oddzia∏ywanie na wzrost gospodarczy, przez bezpoÊrednie inwestycje,
które sà wa˝nym êród∏em, oraz przez eksport. Ponadto wraz z post´pem procesów liberalizacji zwi´ksza si´ ich rola w gospodarce. W krajach relatywnie
zamkni´tych na wp∏ywy zagraniczne ich udzia∏ w eksporcie jest niski – w Japonii
(1998 r.) jedynie 4%, a w krajach dynamicznie otwierajàcych si´ na zagranic´,
jak np. W´gry w okresie transformacji – a˝ 80% (w 1999 r., w 1995 r. by∏o
to 58%). Rozwój korporacji transnarodowych jest te˝ jednym z czynników rozwojowych Chin, gdzie ich udzia∏ w eksporcie wzrós∏ z 17% w 1991 r. do 50%
w 2001 r. (UNCTAD 2002).

9

10

Inaczej ni˝ w kraju, z którego takie inwestycje pochodzà, zw∏aszcza jeÊli wià˝e si´ to z przeniesieniem inwestycji (np. fabryki) z jednego kraju do innego. Mo˝e wtedy dochodziç do redukcji
zatrudnienia w kraju pochodzenia inwestycji.
Sà to przedsi´biorstwa, które prowadzà dzia∏alnoÊç na rynkach mi´dzynarodowych i w zwiàzku z tym majà za granicà swoje oddzia∏y (filie). Oddzia∏y te nazywa si´ czasami firmami córkami, a jednostk´ macierzystà (w∏aÊciciela oddzia∏ów) firmà matkà. Firmy mi´dzynarodowe mogà nawiàzywaç ró˝nego rodzaju wspó∏prac´ kapita∏owà z firmami lokalnymi (nienale˝àcymi
do nich) – takie wspólne przedsi´wzi´cia noszà wtedy nazw´ joint ventures.
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Korporacje transnarodowe – wystawione na du˝à konkurencj´ mi´dzynarodowà –
szybko dostosowujà si´ do przemian zachodzàcych na Êwiatowych rynkach, w tym
równie˝ do zmian technologicznych. Ponadto efektywnie zarzàdzajà wiedzà (jej
tworzeniem, stosowaniem i pomna˝aniem), co wp∏ywa na gospodarki krajów goszczàcych ich inwestycje bezpoÊrednie (Zorska 2006). Wzrost efektywnoÊci zarzàdzania wiedzà wewnàtrz korporacji mo˝e te˝ mieç pozytywne rezultaty dla krajów odbiorców inwestycji.
Widzimy zatem, ˝e liberalizacja rynków finansowych prowadzi do rozwoju korporacji transnarodowych, te zaÊ przyczyniajà si´ do rozwoju krajów, do których wkraczajà (nap∏yw BIZ) i w których dzia∏ajà (eksport).

3.5. KorzyÊci z otwierania narodowych systemów finansowych
Otwieranie si´ krajów na zagranic´ pod wzgl´dem finansowym, a zatem liberalizacja krajowych rynków finansowych, pozwala na oddzia∏ywanie w dwóch g∏ównych
kierunkach:
1) zwi´kszenie poda˝y finansów w krajach s∏abiej rozwini´tych finansowo, ze
wzgl´du na:
a) przyciàgni´cie efektywnie dzia∏ajàcych zagranicznych poÊredników finansowych
(i dost´pnych za ich poÊrednictwem funduszy) na s∏abiej rozwini´te obszary,
b) u∏atwienie firmom ze s∏abiej rozwini´tych obszarów dost´pu do mi´dzynarodowych rynków finansowych (i pozyskiwania na nich kapita∏u),
2) zwi´kszenie efektywnoÊci alokacji kapita∏u.
Otwieranie si´ krajowego rynku finansowego na zagranic´ oznacza, ˝e zagraniczni
inwestorzy mogà ∏atwiej dostarczaç Êrodki na realizacj´ przedsi´wzi´ç (w formie
BIZ) – roÊnie poda˝ kapita∏u. Ponadto mo˝e to oznaczaç ni˝sze koszty pozyskania
kapita∏u ze wzgl´du na to, ˝e koszty pozyskania zagranicznych aktywów (dzi´ki dost´powi do zagranicznych poÊredników finansowych) mogà byç mniejsze ni˝ koszty pozyskania funduszy w kraju. KorzyÊci osiàgajà zatem zarówno podmioty zagraniczne, jak i krajowe. Ponadto krajowe przedsi´biorstwa (a tak˝e gospodarstwa domowe) zyskujà mo˝liwoÊç lepszej alokacji posiadanych nadwy˝ek finansowych, gdy
na krajowym rynku stajà si´ dost´pne ró˝ne, czasami bardzo zyskowne instrumenty finansowe (np. zagraniczne fundusze inwestycyjne). Wspomaga to dywersyfika-
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cj´ alokacji i zmniejsza ponoszone przy tym ryzyko11. Procesy te widaç w Europie:
mi´dzy 1995 r. a 2003 r. udzia∏ zagranicznych akcji w aktywach netto funduszy inwestycyjnych w strefie euro wzrós∏ z 40% do 70% (Baele et al. 2004). Ponadto dost´p do zagranicznych rynków finansowych umo˝liwia krajowym firmom emisj´ akcji na gie∏dach zagranicznych (dzi´ki temu mo˝e byç ∏atwiejszy dost´p do kapita∏u,
a przychody z emisji mogà byç wy˝sze).
OtwartoÊç na wp∏ywy zagranicy, w tym BIZ, oznacza te˝ nap∏yw do kraju know-how, lepszych technik zarzàdzania itp., co równie˝ zwi´ksza efektywnoÊç funkcjonowania firm. RoÊnie ona tak˝e pod wp∏ywem wzrostu konkurencji. Przyk∏adem tego mo˝e byç zmniejszanie si´ liczby instytucji kredytowych w UE, w wyniku którego jednostki najs∏absze upadajà (lub sà przejmowane przez inne instytucje; dochodzi tak˝e do fuzji i przej´ç w celu wykorzystania efektów skali), natomiast roÊnie
efektywnoÊç ca∏ego systemu (i firm, które pozosta∏y). Ponadto w wyniku konkurencji spadajà ceny us∏ug finansowych (dla firm i gospodarstw domowych) w krajach
o s∏abiej rozwini´tych rynkach finansowych, w tym poprawiajà si´ warunki udzielania kredytów, co korzystnie wp∏ywa na inwestycje i wzrost. EfektywnoÊç ta pomaga równie˝ w sytuacjach szoków finansowych – sprawniej funkcjonujàcy system jest
w stanie ∏atwiej zaabsorbowaç szoki, co przyczynia si´ do wzrostu stabilnoÊci finansowej (González-Páramo 2005a).
Jak wspomniano, pog∏´bianie si´ procesów integracji prowadzi do wzrostu mo˝liwoÊci wykorzystania efektów (korzyÊci) skali. Krajowe jednostki zyskujà dost´p
do zagranicznych rynków, co w przypadku krajów s∏abiej rozwini´tych mo˝e przynosiç szczególnie du˝e korzyÊci.
Co ciekawe i warte podkreÊlenia (por. równie˝ koƒcowe cz´Êci rozdzia∏u), najwi´ksze korzyÊci z integracji wydajà si´ osiàgaç kraje o s∏abiej rozwini´tych systemach
finansowych12. Majà one wi´ksze szanse na przyÊpieszenie rozwoju gospodarczego,
gdy˝ nap´dza go rozwój krajowego rynku finansowego. Mo˝e byç to równie˝ cennà
lekcjà dla innych krajów, które b´dà wchodzi∏y do Unii Gospodarczej i Walutowej.

11

12

Przyk∏adowo, w przypadku posiadania nadwy˝ek ulokowanych jedynie w krajowych instrumentach finansowych, np. akcjach, w sytuacji kryzysu gie∏dowego w danym kraju posiadacz akcji
poniós∏by wi´ksze straty, ni˝ gdyby zdywersyfikowa∏ swój portfel, uwzgl´dniajàc w nim np. akcje firm notowanych na gie∏dach zagranicznych.
Przyk∏adowo, po wprowadzeniu euro stopy obligacji ró˝nych krajów cz∏onkowskich strefy obni˝a∏y si´ do poziomu najni˝szych stóp, na czym szczególnie skorzysta∏y kraje po∏udniowej Europy (González-Páramo 2005).
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3.6. Kana∏y wp∏ywu rozwoju rynków finansowych na wzrost
W rozwoju rynków finansowych mo˝na wyró˝niç dwie g∏ówne mo˝liwoÊci: przez
rozwój sektora bankowego oraz przez rynek papierów wartoÊciowych. O ile w literaturze przyjmuje si´, ˝e rozwój systemu bankowego pozytywnie wp∏ywa na wzrost,
o tyle pewne wàtpliwoÊci wià˝à si´ z rynkiem papierów wartoÊciowych z tego
wzgl´du, ˝e jego rozwój (choç równie˝ pozytywnie zwiàzany ze wzrostem) mo˝e
„wypieraç” rozwój sektora bankowego.
Rynki finansowe wspierajà wzrost na trzech p∏aszczyznach (Valderrama 2003):
1) gromadzà rozproszone depozyty, by przekszta∏ciç je w strumienie inwestycji,
dzi´ki czemu ni˝sze sà koszty pozyskiwania wi´kszej iloÊci kapita∏u przez przedsi´biorstwa,
2) zmniejszajà ryzyko inwestycyjne przez dokonywanie oceny ryzyka projektów
inwestycyjnych oraz rozpraszanie posiadanych zasobów na wiele inwestycji,
3) zmniejszajà ryzyko utraty p∏ynnoÊci przez posiadaczy papierów wartoÊciowych
dzi´ki umo˝liwieniu (poÊrednictwu) sprzeda˝y posiadanych przez nich papierów; poprawiajà oni swojà p∏ynnoÊç bez koniecznoÊci korzystania z kapita∏u zak∏adowego czy wycofywania si´ z innych, dokonywanych inwestycji.
Rola rynków finansowych sprowadza si´ zatem do zwi´kszenia efektywnoÊci wykorzystania oszcz´dnoÊci przez inwestycje, co sprzyja wzrostowi. W jaki sposób, jakimi kana∏ami odbywa si´ ten wp∏yw?
Zgodnie z podstawowym, klasycznym podejÊciem rynki finansowe pomagajà
w akumulacji kapita∏u. Kapita∏ jest jednym z czynników produkcji. Wzrost zasobu
kapita∏u b´dzie zatem bezpoÊrednio oddzia∏ywa∏ na wzrost gospodarczy. Wp∏yw ten
nie jest jednak bardzo du˝y – ogranicza go prawo malejàcych przychodów, zgodnie
z którym ka˝dym kolejnym nak∏adom towarzyszy coraz mniejszy przyrost produktu.
Ponadto przy dalszych wzrostach nak∏adów mo˝e byç nawet tak, ˝e dodatkowe
przyrosty produktu nie b´dà kompensowa∏y kosztu pozyskania kapita∏u, a zatem
dalsze inwestowanie b´dzie nieop∏acalne.
Lata 90. XX w. przynios∏y jednak w ekonomii wiele zmian w postaci tzw. nowej teorii wzrostu czy teorii wzrostu endogenicznego. Coraz cz´Êciej powracano do pionierskich prac Schumpetera, pokazujàc du˝à rol´ zmian technologicznych (czy w szer-
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szym kontekÊcie – wiedzy) we wzroÊcie, przez oddzia∏ywanie na wydajnoÊç. Przeprowadzone pod koniec lat 90. XX w. badania pokaza∏y, ˝e rozwój sektora finansowego
mo˝e przyczyniaç si´ do wzrostu produktywnoÊci przez rozwój szeroko rozumianego
czynnika – wiedzy – wobec którego nie ma zastosowania prawo malejàcych przychodów podobnie jak do innej formy kapita∏u – kapita∏u ludzkiego (Barro, Sala-i-Martin,
2004).
Oddzia∏ywanie rynków finansowych na produktywnoÊç jest o tyle wa˝ne, ˝e dzi´ki
samej akumulacji kapita∏u nie jest mo˝liwe przyspieszenie rozwoju krajów, natomiast dzi´ki produktywnoÊci – tak. Przeprowadzone badania (Benhabib, Spiegel
2000) pokaza∏y, ˝e wyst´pujà oba kana∏y oddzia∏ywania, tj. akumulacja i produktywnoÊç. Ponadto dalsze prace (na poziomie firm, a nie krajów) wskaza∏y jeszcze
wi´kszy wzrost wagi drugiego kana∏u oddzia∏ywania (González-Páramo 2005b).
Przyk∏adowo, badania Rajana i Zingalesa (1998) pokaza∏y, ˝e nowe firmy dzia∏ajàce w bardziej produktywnych sektorach bardziej zale˝à od zagranicznych êróde∏ finansowania ni˝ od krajowych, a zatem integracja rynków finansowych b´dzie si´
przyczynia∏a do rozwoju takich firm, zwi´kszajàc produktywnoÊç ca∏ej gospodarki.
W przypadku doÊwiadczeƒ europejskich widoczny jest ponadto jeszcze jeden
aspekt: wzrost integracji rynków finansowych, który w du˝ej mierze zale˝y od decyzji politycznych, a zatem tak˝e od wczeÊniejszego instytucjonalnego i regulacyjnego przygotowania krajowego systemu finansowego. Badania Rajana i Zingalesa
(1998) oraz Galino et al. (2002) pokaza∏y, ˝e skala pozytywnego wp∏ywu rozwoju
finansowego na wzrost zale˝y od jakoÊci regulacji finansowych i nadzoru. Integrujàcy si´ kraj przejmuje wi´c od innych np. standardy rachunkowoÊci, prawo papierów wartoÊciowych, nadzór bankowy (Guiso et al. 2004), które z regu∏y sà na wy˝szym poziomie (majà wy˝szà jakoÊç).
Dostosowania instytucjonalne, wzmacnianie (poprawianie jakoÊci) regulacji finansowych równie˝ przyczyniajà si´ wi´c do wzrostu gospodarczego.

3.7. Unia gospodarcza i walutowa
Jeszcze wi´ksze sà skutki procesów liberalizacji rynków finansowych w przypadku
tworzenia unii gospodarczej i walutowej. Kiedy znikajà koszty transakcyjne zwiàzane z wymianà walut, a tak˝e bariery biurokratyczne dotyczàce zarówno konwersji
jednostek pieni´˝nych, jak i ró˝nic prawnych (oraz innych), zwi´kszajà si´ ogólne zyski p∏ynàce z integracji. Poprawia si´ efektywnoÊç funkcjonowania ca∏ego, zintegrowanego ju˝ rynku finansowego. Zmniejsza si´ niepewnoÊç zarówno kursów walutoNarodowy Bank Polski
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wych, jak i ryzyko z tym zwiàzane (brak kosztów zabezpieczania si´ przed ryzykiem
kursowym), co zwi´ksza efektywnoÊç funkcjonowania firm. Pe∏ne zintegrowanie rynków finansowych, których elementem sà rynki walutowe, a zatem m.in. wprowadzenie wspólnej waluty, przynosi wiele dodatkowych korzyÊci. WÊród nich jako koƒcowy efekt mo˝na wymieniç przyspieszenie wzrostu gospodarczego ca∏ego ugrupowania integracyjnego. Wià˝e si´ to z wieloma kwestiami, m.in.:
–

wyeliminowaniem kosztów wymiany walut narodowych i zabezpieczania si´
przed zmianà kursu walutowego,

–

poprawà efektywnoÊci alokacji kapita∏u ze wzgl´du na brak koniecznoÊci utrzymywania tak wysokich (jak w przypadku sumy pojedynczych paƒstw) rezerw
walutowych,

–

mo˝liwoÊcià zwi´kszenia skali produkcji (wynikajàcà np. z wi´kszych szans rozwoju przedsi´biorstw transnarodowych),

–

obni˝eniem kosztów produkcji (∏atwiejsza ekspansja korporacji transnarodowych do „taƒszych” krajów, a tak˝e wi´ksza koncentracja produkcji i wykorzystanie „efektów skali” w wyniku procesów fuzji i przej´ç) oraz kosztów obs∏ugi
transakcji finansowych i kosztów kredytów bankowych,

–

spadkiem cen (bàdê s∏abszym tempem ich wzrostu) w wyniku ww. procesów,
co oznacza wi´kszà stabilizacj´ gospodarki, a co za tym idzie zmniejszenie ryzyka inwestowania w nià, co z kolei powoduje wzrost zainteresowania bezpoÊrednich inwestorów zagranicznych,

–

wi´kszym skupieniem oszcz´dnoÊci klientów indywidualnych i wi´kszymi mo˝liwoÊciami udzielenia kredytów o du˝ej wartoÊci, przy zachowaniu wysokiej
p∏ynnoÊci systemu finansowego,

–

otrzymywaniem przez klientów indywidualnych – w sytuacji rozwoju rynku finansowego – wi´kszych mo˝liwoÊci dywersyfikacji inwestycji, co w przypadku
ich powodzenia przyczynia si´ do wzrostu zamo˝noÊci i konsumpcji klientów,
a tak˝e zwi´ksza mo˝liwoÊci wyboru dostawców i odbiorców,

–

zwi´kszeniem inwestycji przedsi´biorstw spowodowanym wzrostem ich zysków,

–

ujednoliceniem polityki pieni´˝nej.
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Szybszy wzrost gospodarczy powoduje z kolei popraw´ sytuacji na rynku pracy. Mo˝e równie˝ wp∏ywaç na wzrost inflacji oraz importu, a tak˝e na likwidacj´ miejsc
pracy w mniej konkurencyjnych przedsi´biorstwach czy sektorach.
Ostatni z wymienionych elementów przynosi pozytywne rezultaty pod warunkiem
synchronizacji cykli koniunkturalnych. W przeciwnym razie mo˝e powodowaç
niekorzystne skutki dla niektórych krajów w postaci wy˝szego bezrobocia czy
ni˝szego tempa wzrostu. Wi´ksza synchronizacja cykli jest wynikiem wczeÊniejszej
integracji gospodarczej i jest tym ∏atwiejsza, im bardziej otwarte sà integrujàce si´
gospodarki.

3.8. Optymalny obszar walutowy a integracja kapita∏owa
KorzyÊci z integracji finansowej mogà byç du˝e, jeÊli kraj odpowiednio si´ do tego
przygotuje. Do podstawowych korzyÊci mo˝na zaliczyç wzrost atrakcyjnoÊci i aktywnoÊci inwestycyjnej, o˝ywienie wymiany handlowej, wzrost wydajnoÊci pracy i kapita∏u, co b´dzie si´ przyczyniaç do rozwoju gospodarki.
Teoretycznà podstawà pog∏´biania integracji rynków finansowych w Europie w zakresie rynków walutowych by∏a teoria optymalnego obszaru walutowego (Mundell
1961). Jest to w uproszczeniu taki obszar geograficzny, na którym korzyÊci z posiadania wspólnej waluty przewy˝szajà negatywne skutki jej wprowadzenia i posiadania. Jednà z wa˝nych przes∏anek znalezienia si´ krajów na takim obszarze jest ich
uprzednia konwergencja gospodarcza. Konwergencja ta nie obejmuje jednak tzw.
kryteriów konwergencji z Maastricht. Polega ona nie tyle na spe∏nieniu formalnych
przes∏anek wejÊcia do UGW13, ile na rzeczywistej zbie˝noÊci rozwoju gospodarek.
Chodzi tu g∏ównie o zbie˝noÊç (konwergencj´) pod wzgl´dem cyklicznoÊci wzrostu
gospodarczego (i innych agregatów makroekonomicznych), a zatem o synchronizacj´ cykli koniunkturalnych14.

13
14

Choç sà one pewnym odzwierciedleniem konwergencji gospodarczej (np. upodobniania si´ stóp
inflacji, stóp procentowych, kursów walutowych krajów).
Nie musi to jednak oznaczaç, ˝e warunkiem przyj´cia wspólnej waluty jest wczeÊniejsze powstanie optymalnego obszaru walutowego. NBP (2004, s. 37–39) – opierajàc si´ na opinii
A. Alesiny – argumentuje, ˝e nale˝y braç pod uwag´ przysz∏e korzyÊci z cz∏onkostwa w Unii
(zagadnienie endogenicznoÊci kryteriów optymalnego obszaru walutowego). WejÊcie Polski
do UGW mo˝e byç zatem op∏acalne nawet w sytuacji niezbyt wysokiej synchronizacji cykli.
Pozostaje jednak problem ryzyka wystàpienia szoku asynchronicznego w okresie pomi´dzy
wzrostem synchronizacji do poziomu „optymalnego” a wejÊciem do UGW.
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Integracja gospodarcza – wyra˝ajàca si´ m.in. wzrostem wspó∏zale˝noÊci rozwoju
krajów – nie zawsze musi przynosiç pozytywne rezultaty15. Nale˝y oczywiÊcie zauwa˝yç, ˝e przewaga braku korzyÊci nad zyskami wyst´puje jedynie w okresach
kryzysowych – sà one jednak krótsze ni˝ okresy pomyÊlnej koniunktury.
JeÊli istnieje synchronizacja mi´dzy cyklem koniunkturalnym unii walutowej a cyklem integrujàcego si´ z nià kraju, to cz´stotliwoÊç wyst´powania wstrzàsów asymetrycznych jest ma∏a (Bayoumi, Eichengreen 1997). Oznacza to, ˝e ma∏a jest potrzeba utrzymywania p∏ynnego kursu walutowego i autonomii ustalania stóp procentowych, co pozwala∏oby na ∏agodne dla gospodarki zaabsorbowanie skutków takiego wstrzàsu. JeÊli tej synchronizacji nie ma (lub jest s∏aba), to kraj integrujàcy
si´ potrzebuje autonomicznych wobec unii walutowej narz´dzi polityki pieni´˝nej
i walutowej, by zminimalizowaç negatywne skutki ewentualnego wstrzàsu. Koszty
integracji walutowej by∏yby zatem wy˝sze.
Strefa euro a Wielka Brytania
Mi´dzy innymi w∏aÊnie ze wzgl´du na zjawisko synchronizacji cykli koniunkturalnych Wielka Brytania nie chce wejÊç do strefy euro. Pierwsze
z pi´ciu pytaƒ w tzw. testach Browna (ministra finansów, obecnie premiera) dotyczy∏o tego, czy cykle koniunkturalne i struktury gospodarcze
Wielkiej Brytanii i Europy sà na tyle podobne, by po przyj´ciu euro Wielka Brytania mog∏a si´ nadal szybko rozwijaç. Dotychczasowe badania
(równie˝ autora) pokazywa∏y bowiem, ˝e brytyjski cykl koniunkturalny
jest bardziej zsynchronizowany z amerykaƒskim ni˝ z cyklem kontynentalnej Europy. Badania przeprowadzone w ramach testów Browna pokaza∏y, ˝e nie mo˝na liczyç na zmian´ d∏ugookresowych kierunków synchronizacji cykli. Stàd p∏ynà∏ wniosek, ˝e Wielkiej Brytanii nie op∏aca si´
g∏´bsza integracja w ramach UE – wejÊcie do UGW.

Widzimy zatem, ˝e pog∏´bienie integracji rynków finansowych wymaga odejÊcia
od home bias, co ma miejsce w przypadku integracji kapita∏owej (wprowadzenia
wspólnej waluty)16. Ustanowienie wspólnej waluty jest korzystne wtedy, gdy na da15

16

JeÊli obejmuje gospodarki o niestabilnych fundamentach oraz o zagro˝onym potencjale wzrostowym, które dominujà nad innymi krajami wchodzàcymi w sk∏ad ugrupowania integracyjnego, to mo˝e powodowaç przenoszenie si´ kryzysów mi´dzy paƒstwami, na czym mogà ucierpieç kraje o wzgl´dnie dobrej sytuacji gospodarczej (przez powiàzania gospodarcze z krajami
obj´tymi kryzysem) – przyk∏ad kryzysów w krajach Mercosur (Piech 2003).
Nie oznacza to oczywiÊcie, ˝e integracja rynków kapita∏owych jest to˝sama z wprowadzeniem
wspólnej waluty.
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nym terenie wyst´puje optymalny obszar walutowy. O optymalnoÊci obszaru walutowego mo˝emy zaÊ mówiç m.in. w przypadku, gdy cykle koniunkturalne integrujàcych
si´ krajów sà zsynchronizowane17.

4. Integracja rynków finansowych a gospodarka –
ryzyko kryzysów finansowych
Integracja rynków finansowych przynosi korzyÊci ca∏emu Êwiatu – przekonanie to
leg∏o u podstaw tworzenia Mi´dzynarodowego Funduszu Walutowego. Kraje cz∏onkowskie MFW, przyjmujàc obowiàzki wynikajàce z art. VIII statutu MFW, zobowiàzujà si´ nie stosowaç restrykcji wobec transakcji bie˝àcych (na mocy art. XIV mo˝na przejÊciowo odejÊç od realizacji artyku∏u VIII). W przypadku niedostosowaƒ instytucjonalnych i po stronie polityki gospodarczej integracja finansowa mo˝e jednak
mieç negatywne (przynajmniej przejÊciowo) skutki dla gospodarki. Mo˝e bowiem
wystàpiç kryzys finansowy. Pojawiajà si´ opinie, ˝e cenà za wzrost integracji rynków finansowych jest wzrost ryzyka wystàpienia kryzysów finansowych.
W XIX w. i na poczàtku XX w. kryzysy finansowe (w tym te o charakterze mi´dzynarodowym) by∏y stosunkowo cz´stym zjawiskiem. Szczególnie negatywny charakter mia∏y na poczàtku lat 30. XX w. (Wielki Kryzys). Po II wojnie Êwiatowej ich liczba znacznie spad∏a. Okres korzystnego rozwoju gospodarki Êwiatowej zakoƒczy∏ si´
jednak dwoma kryzysami naftowymi, za∏amaniem systemu z Bretton Woods i Êwiatowym kryzysem zad∏u˝eniowym (od 1982 r.). Lata 90. XX w. i poczàtek XXI w. to
okres nasilonego wyst´powania ró˝nego rodzaju kryzysów finansowych (z których
najwa˝niejszy to „grypa azjatycka” z lat 1997–1998)18.
Widzimy zatem, ˝e kryzysy finansowe nie sà zjawiskiem rzadkim; wr´cz odwrotnie
– w historii gospodarczej Êwiata pojawia∏y si´ doÊç cz´sto. Oznacza to, ˝e wraz
ze wzrostem gospodarczym stymulowanym rozwojem rynków finansowych nale˝y
zwracaç wi´kszà uwag´ na w∏aÊciwà regulacj´ rynków – by nie dopuÊciç do wystàpienia kryzysu (Kruger 2006). Nale˝y zauwa˝yç, ˝e okresy wzrostu gospodarczego
sà d∏u˝sze ni˝ okresy trwania kryzysów (gospodarczych) i dlatego mimo wyst´po17
18

Ponadto uni´ walutowà powinny tworzyç kraje o du˝ym stopniu otwartoÊci, du˝ej mobilnoÊci
si∏y roboczej i wysokim stopniu elastycznoÊci p∏ac.
Przyk∏adowo, Kaminsky, Reinhart (1996) w latach 1970–1995 w 20 krajach Azji, Europy,
Ameryki ¸aciƒskiej i Bliskiego Wschodu zidentyfikowali 25 kryzysów bankowych i 71 kryzysów
bilansu p∏atniczego; w latach 70. liczba kryzysów wynios∏a, odpowiednio, tylko 3 i 25.
Z 25 kryzysów bankowych 18 by∏o poprzedzonych liberalizacjà sektora finansowego (w ciàgu
poprzedzajàcych je pi´ciu lat).

Narodowy Bank Polski

65

wania zjawisk kryzysowych Êwiat si´ rozwija. Trzeba jednak podkreÊliç, ˝e w krajach o p∏ynnym kursie walutowym (a takim jest m.in. Polska) kryzysy walutowe nie
wyst´pujà.

4.1. Nieprzygotowanie instytucjonalne do liberalizacji rynków
finansowych
Liberalizacja rynków finansowych niesie wiele korzyÊci: otwarcie krajowych rynków
na dop∏yw kapita∏u pozwala uzupe∏niç brakujàce zasoby kapita∏owe zagranicznymi
oszcz´dnoÊciami. Pozwala to m.in. na sfinansowanie wi´kszych inwestycji, a zatem
przyczynia si´ do przyspieszenia wzrostu gospodarczego i zwi´ksza konkurencyjnoÊç
krajowych instytucji finansowych. Liberalizacja oznacza równie˝ wystàpienie zagro˝eƒ, spowodowanych mo˝liwoÊcià zarówno odp∏ywu kapita∏u, jak i nap∏ywu.
Do wczeÊniejszych rozwa˝aƒ mo˝na dodaç, ˝e problemy zwiàzane z nieodpowiednim przygotowaniem liberalizacji rynków finansowych ujawniajà si´ szczególnie
w okresie dynamicznego wzrostu gospodarczego Êwiata (przyk∏ad kryzysów wschodnioazjatyckich). Wyst´puje wtedy przejÊciowa nadp∏ynnoÊç Êwiatowego systemu
finansowego, która jest lokowana w krajach majàcych dobre perspektywy
rozwojowe19. W sytuacji nadp∏ynnoÊci mened˝erowie instytucji finansowych majà
tendencje do przeceniania mo˝liwych zysków – w porównaniu z ponoszonym ryzykiem. Nie jest to zachowanie racjonalne, lecz podejmowane pod wp∏ywem „euforii”
(Kindleberger 1999). Jak wskazuje Puzyrewicz (2004), mened˝erowie sà raczej nagradzani za zyski, ni˝ karani za straty, co sprawia, ˝e ch´tniej akceptujà wy˝sze ryzyko (przyk∏ad po˝yczek dla podmiotów wschodnioazjatyckich i meksykaƒskich
przed wystàpieniem tam kryzysów finansowych, a tak˝e boom kredytowy na rynku
subprime). Fundusze inwestycyjne otrzymujà zatem silne bodêce do inwestowania
w ryzykowne przedsi´wzi´cia. Ponadto przemiany rynków finansowych sprawiajà, ˝e
nie tylko fundusze inwestycyjne, ale i banki stajà si´ poÊrednikami finansowymi – odchodzàc od swojej tradycyjnej roli jako bezpiecznego poÊrednika mi´dzy strumieniami prywatnych oszcz´dnoÊci a strumieniami d∏ugookresowych kredytów.
Ponadto, do kryzysu mo˝e si´ przyczyniç nie tylko odp∏yw kapita∏u zagranicznego,
ale nawet spowolnienie jego nap∏ywu do kraju w porównaniu z wczeÊniejszymi
okresami. Dok∏adniej – ryzyko roÊnie wraz ze wzrostem zmiennoÊci (fluktuacji)
mi´dzynarodowych przep∏ywów kapita∏owych.

19

Kraje wschodnioazjatyckie przed kryzysem cieszy∏y si´ np. du˝à wiarygodnoÊcià w oczach
agencji ratingowych, nie mówiàc o wysokich stopach wzrostu.
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Warto równie˝ podkreÊliç, ˝e nie tylko odp∏yw, ale i nap∏yw kapita∏u20 mo˝e byç niekorzystny, poniewa˝:
a) zwi´kszenie wartoÊci pieniàdza w obiegu utrudnia polityk´ antyinflacyjnà, zmuszajàc do podwy˝szania stóp procentowych (co ch∏odzi koniunktur´) bàdê „sterylizacji” (poprzez operacje otwartego rynku lub rezerwy obowiàzkowe),
b) nap∏yw waluty zagranicznej prowadzi do aprecjacji waluty krajowej, co zmniejsza konkurencyjnoÊç cenowà eksportu i negatywnie oddzia∏uje na wzrost
gospodarczy.
W celu ograniczenia nap∏ywu kapita∏u stosuje si´ np. nakazy odprowadzania
na rachunek (nieoprocentowany) w banku centralnym cz´Êci kwoty, która nap∏ywa
do kraju, czy obowiàzek pozostawiania kapita∏u w kraju przez minimalny, okreÊlony czas (np. rok). Aby ograniczyç odp∏yw kapita∏u, wprowadza si´ np. podatek
od zakupów za waluty obce (w tym zakupów lokalnej waluty), podwójny kurs
walutowy (inny w przypadku transakcji handlowych, a inny, mniej korzystny
w przypadku inwestora zagranicznego), kapita∏owych, koniecznoÊç uzyskiwania
zgody banku centralnego na odp∏yw z kraju wi´kszych kwot za granic´.
Stosowanie ograniczeƒ w przep∏ywie kapita∏u nie jest dobrze odbierane na rynkach finansowych, jednak przyk∏ad Chile pokazuje, ˝e mo˝na robiç to w sposób udany, nie
zak∏ócajàc rozwoju kraju, a nawet go wzmacniajàc.
Ograniczenia przep∏ywu kapita∏u w Chile
W celu ograniczenia przep∏ywu kapita∏u w Chile stosowano (w 1998 r.) nast´pujàce instrumenty (Chrabonszczewska, Or´ziak 2000, s. 152–153):
1) obowiàzek z∏o˝enia w banku centralnym na nieoprocentowanym
rachunku depozytu o wartoÊci 30% kapita∏u lokowanego w kraju na jeden
rok,
2) obowiàzek posiadania przez firmy i banki chcàce pozyskaç Êrodki na rynku
mi´dzynarodowym co najmniej takiej wiarygodnoÊci (mierzonej ocenà
20

Warto zauwa˝yç, ˝e kwestia ta mo˝e byç wa˝na tak˝e dla naszego kraju w zwiàzku z nap∏ywem funduszy unijnych i inwestycji zagranicznych o du˝ej wartoÊci (na co wskazujà polskiemu
rzàdowi eksperci np. z MFW). Sytuacja taka nosi ogólniejszà nazw´ „choroby holenderskiej”
(po odkryciu gazu w Holandii i rozpocz´ciu jej eksportu pogorszy∏a si´ konkurencyjnoÊç eksportu holenderskiego w wyniku aprecjacji waluty).
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ratingowà dwóch mi´dzynarodowych agencji), jakà majà obligacje rzàdu
chilijskiego,
3) obowiàzek pozostawiania w kraju kapita∏u zagranicznego przez minimum
rok.
DoÊwiadczenia niektórych krajów rozwijajàcych si´ pokaza∏y, ˝e wprowadzanie tego typu ograniczeƒ administracyjnych (zw∏aszcza koniecznoÊç uzyskiwania zgód
i zezwoleƒ) by∏o korupcjogenne.
Podsumowujàc: do wzrostu integracji rynków finansowych nale˝y si´ przygotowaç,
w tym od strony instytucjonalnej21. Rozrost instytucji mo˝e jednak ograniczaç rozwój rynków (bariery administracyjne, korupcja). Niezb´dna jest zatem równowaga,
by z jednej strony eliminowaç b∏´dy rynku, z drugiej zaÊ – minimalizowaç b∏´dy
rzàdu.

4.2. Liberalizacja rynków finansowych a kryzysy:
Azja Wschodnia w 1997 r.
Kryzysy w Azji Wschodniej w du˝ej mierze by∏y wywo∏ane ch´cià jednoczesnej
maksymalizacji zysków z liberalizacji (otwierania) rynków finansowych krajów tego
regionu i zachowania mo˝liwie najwi´kszej kontroli rzàdów nad gospodarkà, przez
utrzymywanie sztywnych kursów walutowych. Dzia∏ania te sà sprzeczne, gdy˝
otwieranie rynków finansowych na zagranic´ zwi´ksza jej wp∏yw na krajowà gospodark´. Niedostosowanie polityki gospodarczej do tego procesu, polegajàce na utrzymywaniu kontroli nad gospodarkà w sferze wymiany mi´dzynarodowej, zamiast zezwalania na wp∏yw (np. kontrolowany) zagranicy na kurs wymiany, w∏aÊnie tworzy
t´ sprzecznoÊç. W konsekwencji okaza∏o si´, ˝e t´ „wojn´ o wp∏yw” na gospodark´
narodowà wygra∏a zagranica – majàca znacznie wi´ksze Êrodki finansowe zaanga˝owane w gospodark´ kraju ni˝ rzàd (i bank centralny) w rezerwie walutowej kraju
– a rzàdy musia∏y uwolniç kursy walutowe.
Niedostosowanie instytucjonalne w du˝ej mierze ujawni∏o si´ w sektorze bankowym
i nadzorze nad nim, który nie by∏ wystarczajàco przygotowany na ryzyko wynikajàce
z nadmiernego zad∏u˝ania si´ w walutach zagranicznych. Du˝a swoboda zaciàgania
kredytów zagranicznych zwi´kszy∏a mo˝liwoÊç ekspansji kredytowej banków (towa21

Na zwi´kszenie roli instytucji we wzroÊcie i rozwoju gospodarczym w ostatnich latach wskazuje coraz wi´cej ekonomistów.
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rzyszy∏o temu z∏agodzenie kryteriów oceny wiarygodnoÊci kredytowej kredytobiorców). Poprawi∏o to ich wyniki finansowe, aczkolwiek po dewaluacji walut narodowych
koszty tego ponios∏o spo∏eczeƒstwo. Koszty te polega∏y np. na znacznym wzroÊcie zad∏u˝enia gospodarstw domowych (i przedsi´biorstw) wyra˝anego w zdewaluowanej
walucie krajowej, a tak˝e na znacznym podniesieniu stóp procentowych. Zw∏aszcza
ostatnie dzia∏anie by∏o niekorzystne, bo w sytuacji zagro˝enia kryzysem gospodarczym
zamiast obni˝aç stopy w celu zach´cania przedsi´biorstw do inwestowania (dla ograniczenia skutków ewentualnego kryzysu), co np. System Rezerwy Federalnej USA
wczeÊniej cz´sto robi∏, podwy˝szano je. Polityk´ takà cz´sto zaleca∏ Mi´dzynarodowy
Fundusz Walutowy, co spotka∏o si´ z szerokà krytykà mi´dzynarodowà (m.in. szczególnie ze strony laureata Nagrody Nobla J. Stiglitza). MFW wymaga∏ równie˝ równowa˝enia bud˝etu, co – abstrahujàc od wniosków z polityki keynesowskiej22 – dodatkowo prowadzi∏o do wzrostu spo∏ecznych kosztów kryzysów. Ponadto na cele stabilizacji finansowej kraje obj´te kryzysem zaciàga∏y wysokie kredyty.
Wniosek z tego jest nast´pujàcy: do liberalizacji rynków finansowych nale˝y si´
przygotowaç. Potwierdzajà to wyniki badaƒ Kaminsky i Reinhart (1996 r.): z 25
analizowanych kryzysów bankowych 18 by∏o poprzedzonych liberalizacjà sektora finansowego (w ciàgu pi´ciu lat).

5. Integracja rynków finansowych w Europie
a gospodarka
WidzieliÊmy ju˝, ˝e nieprzygotowanie rynków finansowych do integracji podczas dynamicznego wzrostu gospodarczego dzi´ki rozwojowi rynków finansowych mo˝e
prowadziç do kryzysów finansowych (i gospodarczych). W∏aÊciwie przygotowana
i przeprowadzona integracja mo˝e jednak przynieÊç wiele korzyÊci, czego przyk∏adem sà procesy w UE, rozpocz´te od liberalizacji przep∏ywów kapita∏owych i prowadzàce do unii walutowej.
Ponadto wed∏ug Europejskiego Komisarza ds. Rynku Wewn´trznego i Us∏ug (McCreevy
2006) integracja rynków finansowych przynosi Europie nast´pujàce korzyÊci:
1) dla handlu mi´dzynarodowego i inwestycji ponadgranicznych – rynki europejskie stajà si´ bardziej atrakcyjne dla inwestycji spoza UE i w ramach UE,
22

Ponadto warto zauwa˝yç, ˝e na mocy Paktu StabilnoÊci i Wzrostu dozwolone jest przekraczanie limitu 3% deficytu bud˝etowego w stosunku do PKB – w∏aÊnie w okresach recesji.
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2) dla konkurencji – zwi´ksza si´ konkurencja mi´dzy dostawcami us∏ug, co obni˝a ceny us∏ug, poprawia ich jakoÊç i zwi´ksza ró˝norodnoÊç,
3) ∏atwiej osiàgnàç zyski z korzyÊci skali, co prowadzi do oferowania lepszych
i bardziej innowacyjnych produktów i us∏ug po ni˝szych cenach oraz wspomaga wzrost ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw z sektora niefinansowego,
4) zmniejszajà si´ obcià˝enia administracyjne (choç poczàtkowo wymaga to poniesienia kosztów zwiàzanych z ich ujednoliceniem),
5) wzrasta ró˝norodnoÊç produktów, poprawia si´ ich jakoÊç i obni˝ajà ceny, a tak˝e zwi´kszajà si´ mo˝liwoÊci inwestycyjne, stopy zwrotu z inwestycji i spadajà
koszty finansowe,
6) wraz z integracjà roÊnie stabilnoÊç finansowa, sektor publiczny mo˝e zaspokoiç swoje potrzeby po ni˝szych kosztach, czyli ogólniej – roÊnie konkurencyjnoÊç gospodarek.
Wiedzàc to, Komisja Europejska w 1999 r. wdro˝y∏a Financial Services Action
Plan, o którym by∏a mowa w rozdziale 2. Do tego czasu integracja rynków finansowych w UE by∏a bardzo ograniczona.

5.1. Liberalizacja rynków finansowych w Unii Europejskiej
Na poczàtkowych etapach integracji europejskiej integracja rynków finansowych
nie odgrywa∏a znacznej roli. Na mocy Traktatu Rzymskiego swoboda przep∏ywu
kapita∏u by∏a doÊç ograniczona, poniewa˝ kraje cz∏onkowskie chcia∏y mieç
wi´kszà kontrol´ nad ich gospodarkami, rynkiem wewn´trznym czy sytuacjà
pieni´˝nà. Obawiano si´ zw∏aszcza zak∏óceƒ po stronie bilansu p∏atniczego, które
mog∏yby byç wywo∏ane gwa∏townymi ruchami kapita∏u, a kraje cz∏onkowskie
chcia∏y mieç niezale˝ne od siebie instrumenty radzenia sobie z takimi
zagro˝eniami.
Mimo przejÊciowej liberalizacji przep∏ywów finansowych na mocy dwóch dyrektyw
z 1960 i 1962 r., które znios∏y ograniczenia dewizowe w zakresie przep∏ywu towarów i osób, niektóre kraje cz∏onkowskie (m.in. Francja i W∏ochy) szeroko stosowa∏y
dozwolone klauzule ochronne. Do ograniczonych post´pów w liberalizacji rynków
przyczyni∏o si´ te˝ za∏amanie systemu z Bretton Woods na poczàtku lat 70.
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W latach 80., wraz z poprawà sytuacji gospodarczej po dwóch kryzysach naftowych, nasili∏y si´ procesy integracji rynków finansowych w Europie. Rzàdy zacz´∏y
coraz bardziej przekonywaç si´ do korzyÊci z integracji rynków finansowych. Pojawi∏y si´ tak˝e rozwiàzania technologiczne, które u∏atwi∏y ten proces. Integracj´ t´
wywo∏a∏ wzrost wspó∏zale˝noÊci gospodarczej (wywo∏anej wzrostem wymiany handlowej) krajów EWG23.
Skutkiem tych zmian by∏o wprowadzenie w 1984 r. ÊciÊlejszego nadzoru nad stosowaniem przez kraje EWG klauzul ochronnych, w celu ograniczenia ich stosowania, a tak˝e dyrektyw z 1986 r. i 1988 r., znacznie liberalizujàcych przep∏ywy
kapita∏owe24.
W wyniku nasilania si´ procesów integracji rynków finansowych w Europie znacznie wzros∏a wartoÊç przep∏ywu kapita∏u mi´dzy krajami. Dotyczy∏o to zw∏aszcza kapita∏u bezpoÊredniego, który jest szczególnie korzystny dla d∏ugookresowego wzrostu. Budowanie wspólnego rynku spowodowa∏o, ˝e Unia sta∏a si´ atrakcyjniejsza
na tle innych regionów Êwiata i w zwiàzku z tym nap∏ywa∏o wi´cej BIZ25. Dzi´ki post´powi integracji gospodarczej w UE Unia jako ca∏oÊç sta∏a si´ silniejszym partnerem gospodarczym i mog∏a wi´cej inwestowaç poza swoimi granicami, a tak˝e wi´cej inwestycji nap∏ywa∏o do niej z tzw. krajów trzecich.
Nie oznacza to, ˝e integracja rynków finansowych w UE zosta∏a zakoƒczona. W dalszym ciàgu wyst´pujà pewne bariery przep∏ywu kapita∏u26.
23

24

25

26

Co ciekawe, przed utworzeniem ERM (1979 r.) kraje cz∏onkowskie systemu mia∏y bardziej zsynchronizowane cykle koniunkturalne ze Stanami Zjednoczonymi ni˝ z Niemcami. Po utworzeniu
ERM sta∏y si´ bardziej zsynchronizowane z cyklem niemieckim (z wyjàtkiem Irlandii), co mo˝e dowodziç wykszta∏cenia si´ europejskiego cyklu koniunkturalnego. Por. Artis, Zhang (1997).
Pierwsza z nich zliberalizowa∏a rynek d∏ugoterminowych kredytów handlowych i emisj´ papierów wartoÊciowych. Druga – wa˝niejsza w skutkach, gdy˝ realizowa∏a pierwszy etap unii gospodarczej i walutowej – wprowadza∏a od 1 lipca 1990 r. pe∏nà swobod´ transakcji kapita∏owych (uwzgl´dnia∏a wi´c te˝ kapita∏ krótkookresowy).
By∏a to jedna z trzech swobód (kolejnymi by∏y: swoboda osiedlania si´ oraz swoboda Êwiadczenia us∏ug – powsta∏e jeszcze na mocy Traktatu Rzymskiego, aczkolwiek nierealizowane w praktyce), których wprowadzenie w ˝ycie by∏o warunkiem utworzenia jednolitego rynku finansowego. Szerzej na temat jednolitego rynku finansowego Unii Europejskiej w: Chrabonszczewska,
Or´ziak (2000), s. 48–57.
Towarzyszy∏ temu proces zwi´kszania si´ wzajemnych inwestycji zagranicznych wewnàtrz UE:
udzia∏ wewnàtrzunijnych BIZ w ogóle BIZ krajów cz∏onkowskich wzrós∏ z 41% w 1984 r. do ponad 60% w latach 1991–1993 (Economic…, 1996, s. 88). Wp∏ywa∏o to korzystnie na wzrost
gospodarczy krajów uczestniczàcych w przep∏ywie inwestycji.
Wynikajà one np. z prawa podatkowego, procedur ostro˝noÊciowych w sektorze us∏ug finansowych
(np. w zakresie mo˝liwoÊci inwestycyjnych funduszy emerytalnych), mo˝liwoÊci zachowania tzw.
z∏otej akcji przez Skarb Paƒstwa w procesach prywatyzacji, ró˝nych rozwiàzaƒ krajowych w zakresie opodatkowania dochodów z kapita∏u (Kawecka-Wyrzykowska 2004, s. 98–100).
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5.2. Integracja walutowa w Unii Europejskiej
Czwartym etapem integracji gospodarczej jest integracja walutowa. W poczàtkowym, powojennym etapie integracji gospodarczej w Europie nie uwzgl´dniano jej27
– nie znalaz∏y si´ one w Traktacie Rzymskim EWG. Mimo przyj´cia Planu Wernera,
zak∏adajàcego utworzenie w latach 1971–1980 unii ekonomicznej i walutowej, nie
zosta∏ on zrealizowany. Przyczyni∏ si´ jednak do utworzenia Europejskiego Systemu
Walutowego (ESW), przez:
a) utworzenie w 1972 r. tzw. w´˝a walutowego (tj. pasma wahaƒ walut narodowych wokó∏ kursu centralnego o +/-1,125%),
b) powo∏anie w 1973 r. Europejskiego Funduszu Wspó∏pracy Walutowej.
ESW rozpoczà∏ dzia∏alnoÊç w 1979 r. W jego ramach wprowadzono Europejskà Jednostk´ Walutowà – ECU (European Currency Unit), Mechanizm Kursów Walutowych
– ERM (Exchange Rate Mechanizm) i mechanizm kredytowy.
Wydarzenia z poczàtku lat 90., cz´Êciowo zwiàzane z recesjà gospodarczà, doprowadzi∏y do za∏amania systemu ERM. Na skutek ataków spekulacyjnych na waluty narodowe dosz∏o do dewaluacji (wrzesieƒ 1992 r.) kursów brytyjskiego funta, w∏oskiego lira i hiszpaƒskiej pesety, a W∏ochy i Wielka Brytania wystàpi∏y z ERM28. W wyniku tego kryzysu Wielka Brytania do dziÊ pozostaje sceptyczna wobec integracji walutowej.
Traktat z Maastricht uwzgl´dnia∏ m.in. stworzenie Unii Gospodarczej i Walutowej
(UGW) w trzech etapach:
1) od 1 lipca 1990 r. – liberalizacja przep∏ywów kapita∏owych, co mia∏o prowadziç do liberalizacji us∏ug finansowych,
2) od 1 stycznia 1994 r. – zacz´∏y dzia∏aç instytucje UGW: Europejski Instytut Walutowy (pierwowzór Europejskiego Banku Centralnego),
3) od 1 stycznia 1999 r. – przekazywanie kompetencji krajowych banków centralnych na rzecz Europejskiego Systemu Banków Centralnych.
27

28

Warto odnotowaç g∏os J.M. Keynesa na rzecz stworzenia jednolitej, Êwiatowej waluty (bancor),
dla zapewnienia wi´kszej stabilizacji rynków finansowych po okresie Wielkiego Kryzysu i wielu kryzysów walutowych w jego trakcie, a tak˝e opinie Roberta Mundella (Nagroda Nobla
w 1999 r.) równie˝ opowiadajàcego si´ za jednà walutà.
Po dalszych napi´ciach na rynkach walutowych rozszerzono (w sierpniu 1993 r.) pasmo wahaƒ kursów do +/-15%.
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Bardzo wa˝nym etapem integracji europejskich rynków finansowych by∏o wprowadzenie nowej waluty – euro29. Pozwoli∏o to Unii Europejskiej (a przynajmniej cz´Êci
jej krajów) stawiç czo∏o procesom globalizacji i rosnàcej dominacji Stanów Zjednoczonych w gospodarce Êwiatowej (mimo poczàtkowej deprecjacji euro). Integracja
ta obj´∏a (choç w ró˝nym stopniu) wszystkie elementy systemu finansowego paƒstw
Unii Gospodarczej i Walutowej, a przede wszystkim rynku pieni´˝nego30.
W maju 1999 r. Komisja Europejska zg∏osi∏a inicjatywy utworzenia wspólnego rynku us∏ug finansowych w celu wsparcia wzrostu gospodarczego, co wpisywa∏o si´
w realizowanà przez Uni´ tzw. Strategi´ Lizboƒskà.
Tendencje do liberalizacji rynków i pog∏´biania integracji zosta∏y zahamowane przez
Parlament Europejski w 2006 r., który przyjà∏ tzw. Dyrektyw´ Bolkesteina, znacznie ograniczajàcà – w stosunku do pierwotnej propozycji Komisji Europejskiej –
swobod´ wzajemnego dost´pu krajów cz∏onkowskich UE do ich rynków us∏ug.
Uzna∏ on, ˝e tendencje do integracji i rozwoju rynków finansowych, a zw∏aszcza
wspólna waluta, majà jednak korzystny wp∏yw na wzrost gospodarczy31. Równie˝
Komisja Europejska (2006) wskazuje, ˝e nale˝y przyspieszyç proces integracji rynków finansowych. Zauwa˝a przy tym, ˝e dzi´ki temu z∏agodzi si´ wp∏yw wstrzàsów
ekonomicznych (szoków zewn´trznych, ale równie˝ cyklicznych recesji) na dochody i krajowe rynki kredytowe.
Przyjmuje si´, ˝e integracja rynków finansowych w UE pozwoli – przez ich efektywniejsze funkcjonowanie – na przyspieszenie rozwoju Unii i szybsze doganianie
Stanów Zjednoczonych (co jest zgodne z celami Strategii Lizboƒskiej). Pomo˝e w tym
wykorzystanie efektów skali, zwi´kszenie dost´pu – przede wszystkim du˝ych przedsi´biorstw – do taƒszego finansowania swoich inwestycji za poÊrednictwem rynków
kapita∏owych. Korzystaç na tym b´dà przede wszystkim kraje, które sà w strefie
euro.

29
30

31

Nastàpi∏o to 1 stycznia 1999 r. w odniesieniu do operacjach bezgotówkowych, a w formie gotówkowej – 1 stycznia 2002 r.
Wspólna polityka pieni´˝na spowodowa∏a w pierwszej kolejnoÊci integracj´ niezabezpieczonych
wczeÊniej segmentów rynku pieni´˝nego, g∏ównie rynku mi´dzybankowego i rynku krótkookresowych instrumentów pochodnych. Nast´pnie integracji podda∏y si´ zabezpieczone segmenty
rynku pieni´˝nego, tj. rynek repo i rynki krótkookresowych zastawów (securities). Dzi´ki wprowadzeniu euro gwa∏townie zaczà∏ si´ rozwijaç rynek obligacji, zw∏aszcza w segmencie prywatnym (emisja obligacji denominowanych w euro przez prywatne przedsi´biorstwa). W strefie
euro równie˝ wzros∏a integracja rynków gie∏dowych, a tak˝e dosz∏o do wielu fuzji o wysokiej
wartoÊci (Duisenberg 2001).
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie wi´kszej konsolidacji us∏ug finansowych
(2006/2081(INI)), Strasburg, 4 lipca.
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Dotychczasowe doÊwiadczenia z funkcjonowania strefy euro pokazujà, ˝e mimo poczàtkowych obaw (i silnej poczàtkowo deprecjacji euro), przynosi ona pozytywne
skutki dla UE (choç o ró˝nej sile w poszczególnych krajach). Jednym z nich jest
zwi´kszenie odpornoÊci krajów cz∏onkowskich na zewn´trzne szoki.

6. Rozwój rynków finansowych a wzrost gospodarczy –
przeglàd wyników badaƒ empirycznych
Dotychczasowe rozwa˝ania mia∏y na ogó∏ charakter teoretyczny. Poni˝ej przedstawiono wybrane wyniki badaƒ empirycznych dla ró˝nych grup krajów.
Jak ju˝ zauwa˝ono, do udowodnienia pozytywnego wp∏ywu integracji rynków finansowych na gospodark´ i jej wzrost niezb´dne jest wczeÊniejsze wykazanie, ˝e rozwój rynków finansowych ma na to pozytywny wp∏yw oraz ˝e integracja rynków finansowych prowadzi do ich rozwoju. Poni˝ej zaprezentowano taki dowód.
Ocena wp∏ywu rozwoju rynków finansowych na wzrost gospodarczy nie jest ∏atwa
(m.in. ze wzgl´du na trudnoÊç wyboru odpowiednich wskaêników rozwoju rynków).
EkonomiÊci nie sà zgodni co do si∏y zwiàzków mi´dzy czynnikami finansowymi
a wzrostem gospodarczym. Przyk∏adowo J. Robinson (1952, s. 86) uwa˝a∏a, ˝e finanse podà˝ajà za rozwojem przedsi´biorstw („where enterprise leads, finance follows"), a zatem rozwój rynków finansowych jest odpowiedzià na rozwój gospodarki (i kreowany przez nià popyt na nowe us∏ugi finansowe). Póêniejsze prace
(Greenwood, Jovanovic 1990) wskazywa∏y na równoleg∏oÊç, wspó∏zale˝noÊç rozwoju rynku finansowego i wzrostu gospodarczego: wzrost gospodarczy dostarcza
Êrodków, dzi´ki którym powstajà poÊrednicy finansowi (a wi´c rynki finansowe si´
rozwijajà), z kolei proces ten przyspiesza wzrost gospodarczy przez wspomaganie
alokacji kapita∏u.

6.1. Rozwój rynków finansowych a wzrost w ró˝nych krajach
Êwiata
W jednej z pierwszych prac badajàcych relacje mi´dzy rozwojem rynków finansowych a wzrostem gospodarczym R. Goldsmith (1969) na przyk∏adzie 35 krajów
udowodni∏ wyst´powanie podobieƒstwa (korelacji) pomi´dzy rozwojem finansowym
a gospodarczym w ciàgu kilku dekad. W przypadku kilku krajów zauwa˝y∏, ˝e okre-
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som szybszego wzrostu gospodarczego towarzyszy∏y ponadprzeci´tne stopy rozwoju finansowego32.
W kolejnych latach (do lat 90.) poczyniono niewielkie post´py w badaniach tych
relacji. Robert Lucas (1988 r.) uwa˝a∏ np., ˝e ekonomiÊci przyk∏adajà zbyt du˝à
wag´ do zwiàzków pomi´dzy czynnikami finansowymi a wzrostem gospodarczym33.
Zdaniem A. Kruger (2006), mimo ˝e nikt nie zaprzecza∏, ˝e sektor finansowy odgrywa∏ rol´ we wzroÊcie, jego znaczenie by∏o stale niedoceniane – a˝ do lat 90. Dopiero kryzysy finansowe (por. poprzedni punkt) i badania Levine’a (oraz jego wspó∏autorów) rzuci∏y nowe Êwiat∏o na te relacje.
Prze∏omowà pracà w tym zakresie by∏ artyku∏ Kinga i Levine’a (1993a). Jak to podkreÊli∏ Zingales (2003): „w 1993 r. wiele osób wàtpi∏o, ˝e jest zwiàzek pomi´dzy
finansami a wzrostem; obecnie jedynie niewiele to robi”. Na próbie 80 krajów w latach 1960–1989 autorzy ci wykazali, ˝e wyst´puje silna korelacja mi´dzy realnym
PKB na osob´ a rozmiarem poÊrednictwa finansowego (mierzonego jako wartoÊç
p∏ynnych zobowiàzaƒ systemu finansowego dzielonych przez wartoÊç PKB). Jest
te˝ pozytywna, statystycznie istotna korelacja mi´dzy realnym PKB na osob´ a zakresem, w jakim po˝yczki sà kierowane do sektora prywatnego. Dalsze badania
(King, Levine 1993b) pokaza∏y, ˝e w ka˝dym przypadku spoÊród czterech wskaêników rozwoju finansowego rozpatrywanych przez ww. autorów oraz spoÊród trzech
mierników wzrostu (d∏ugookresowe stopy wzrostu na osob´, akumulacja kapita∏u,
wzrost produktywnoÊci) wskaêniki korelacji by∏y istotne i mia∏y wysokà wartoÊç.
Przyk∏adowo (zak∏adajàc wyst´powanie przyczynowoÊci) wzrost rozmiarów poÊrednictwa finansowego od Êredniej dla kwartyla krajów o najwolniejszym wzroÊcie
do Êredniej dla kwartyla krajów o najszybszym wzroÊcie podnosi∏by stop´ wzrostu
na osob´ prawie o 1% rocznie, co jest bardzo du˝à wartoÊcià (King, Levine,
1993b). Ponadto wzrostowi relacji szerokiego pieniàdza do PKB o 10 punktów procentowych towarzyszy przyspieszenie wzrostu PKB o 1/4 punktu procentowego
rocznie (King, Levine 1993b).
32

33

Nie wykaza∏ jednak – jak si´ czasami wskazuje w literaturze – zale˝noÊci przyczynowo-skutkowej mi´dzy obydwoma zjawiskami. Co wi´cej, wyst´powanie korelacji mo˝e zatem te˝ oznaczaç odwrotnà zale˝noÊç, tj. ˝e to wzrost gospodarczy mo˝e prowadziç do rozwoju finansowego. Nie jest to zatem wystarczajàce narz´dzie badawcze. Jednym ze sposobów rozwiàzania problemu przyczynowoÊci mo˝e byç badanie danych z ró˝nych okresów, np. najpierw dochodzi
do rozwoju rynków finansowych, a dopiero w kolejnych latach do przyspieszenia wzrostu.
Dopiero póêniejsze badania pokaza∏y, ˝e mo˝na mówiç o wp∏ywie rozwoju rynków finansowych
na wzrost ju˝ dla wczesnych stadiów rozwoju krajów. W Stanach Zjednoczonych ju˝ w latach
1790–1850 poprawa systemu finansowego przyczynia∏a si´ do trwa∏ego wzrostu (Rousseau
i Sylla, 1999).
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Dalsze obliczenia pokaza∏y, ˝e poczàtkowy poziom rozwoju finansowego jest dobrym predyktorem34 nast´pujàcych po nim stóp wzrostu, akumulacji kapita∏u fizycznego i efektywnoÊci gospodarczej w kolejnych 30 latach (King, Levine 1993b).
Mog∏oby jednak byç tak, ˝e rynek finansowy rozwija si´ w oczekiwaniu na przysz∏e
wzrosty, a zatem de facto to wzrost powoduje rozwój rynków finansowych we wczeÊniejszych latach. Kwestie te zosta∏y dodatkowo zbadane przez innych badaczy
pod kàtem wyst´powania przyczynowoÊci. Zwiàzki te potwierdzili Wachtel i Rousseau (1995) przy u˝yciu testu przyczynowoÊci Grangera dla wielu szeregów czasowych. Dalsze prace (Levine et al. 2000; Benhabib, Spiegel 2000) przy u˝yciu
zarówno szeregów czasowych, jak i danych przekrojowych (sektorowych) pokaza∏y,
˝e rozwój finansowy silnie wp∏ywa na wzrost gospodarczy.
Wspó∏czeÊnie zatem uwa˝a si´, ˝e optymalny system finansowy (kombinacja dobrze rozwini´tego systemu prawnego oraz systemu bankowego i pozabankowego,
tj. gie∏dowego), zwi´ksza efektywnoÊç decyzji finansowych, przez co poprawia si´
alokacja zasobów, a dzi´ki temu nast´puje wzrost gospodarczy (Duisenberg 2001).
Przeglàd literatury dokonany przez Levine’a (1997) prowadzi do wniosku, ˝e istnieje zwiàzek pomi´dzy rozwojem finansowym a d∏ugookresowym wzrostem, mimo ˝e
w krótkim okresie mogà wyst´powaç wahania wywo∏ane panikami finansowymi
i recesjami. Potwierdzajà to ostatnie wyniki badaƒ, pokazujàce, ˝e rozwój finansowy wià˝e si´ z wy˝szym wzrostem gospodarczym (Guido et al. 2004).
W literaturze istniejà wi´c silne dowody empiryczne na to, ˝e rozwój rynków finansowych pozytywnie wp∏ywa na wzrost gospodarczy.

6.2. Rozwój rynków finansowych a wzrost w krajach
rozwini´tych
OECD przyjà∏ jako wskaêniki oceny rozwoju sektora finansowego nast´pujàce mierniki (odniesione do wartoÊci PKB):
a) ∏àczny poziom nale˝noÊci banków depozytowych z tytu∏u kredytów dla sektora
prywatnego (miara stopnia poÊrednictwa finansowego sektora bankowego),
b) kapitalizacj´ rynku papierów wartoÊciowych (wartoÊç notowanych akcji) (przybli˝ona miara ∏atwoÊci pozyskiwania funduszy na rynku).

34

To jest czynnikiem, za pomocà którego mo˝na prognozowaç inne zjawiska.
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Z badaƒ OECD wynika, ˝e systemy finansowe krajów OECD w latach 80. i 90.
(a dok∏adniej – mi´dzy 1990 a 1997 r.) znacznie si´ rozwin´∏y, zw∏aszcza jeÊli
chodzi o drugi wskaênik (poprawa we wszystkich krajach OECD z wyjàtkiem
Japonii35). Znaleziono silny zwiàzek mi´dzy kapitalizacjà rynku papierów
wartoÊciowych a wzrostem oraz negatywny zwiàzek mi´dzy poziomem kredytów
udzielonych sektorowi prywatnemu a wzrostem (Cotis 2005, s. 50–52). Gdy
do modelu w∏àczono inflacj´, uzyskano wyniki wskazujàce na pozytywny zwiàzek
pomi´dzy poziomem kredytów a wzrostem36.
Wed∏ug OECD (Cotis 2005) poziom rozwoju systemu finansowego wp∏ywa
na wzrost gospodarczy i to w wi´kszym stopniu ni˝ na inwestycje. Mogà z tego wyp∏ywaç wnioski dla polityki gospodarczej. Dla przyspieszenia wzrostu gospodarczego wa˝ne mogà byç np. nie tyle stopy procentowe, których wysokoÊç wp∏ywa na inwestycje, ile dzia∏ania rzàdu wzgl´dem rynków finansowych w celu u∏atwienia ich
rozwoju37.
Rozwój finansowy, mierzony jako rozmiar poÊrednictwa finansowego lub zewn´trznego finansowania w stosunku do PKB, ma istotny, pozytywny wp∏yw na wzrost gospodarczy, zarówno bezpoÊrednio przez wydajnoÊç, jak i poÊrednio – przez wp∏yw
na tworzenie kapita∏u fizycznego i kapita∏u wiedzy (Pelgrin et al. 2002). Dotyczy to
zarówno krajów rozwijajàcych si´, jak i rozwini´tych (krajów OECD)38.
Jak pokazujà nowsze badania na podstawie 20 krajów cz∏onkowskich OECD
(Sevres et al. 2006), regulacje rynku finansowego sà wa˝ne dla wzrostu gospodarczego. Przemys∏y, które opierajà si´ na zewn´trznych êród∏ach finansowania, rozwijajà si´ szybciej w krajach, gdzie regulacje zezwalajà na silniejszà konkurencj´
na rynkach us∏ug bankowych i instrumentów finansowych. Wp∏ywa to równie˝
na wzrost produktu i produktywnoÊci. Potwierdza to wczeÊniejszy wniosek – o roli
polityki gospodarczej w zakresie regulacji rynków finansowych we wzroÊcie.
W przypadku rozpatrywania jednego z elementów rynku finansowego – gie∏d papierów wartoÊciowych – istnieje doÊç obszerna literatura, pokazujàca zale˝noÊci
35
36
37

38

W Japonii w 1990 r. rozpoczà∏ si´ kryzys gie∏dowy, który doprowadzi∏ do znacznej deprecjacji
aktywów gie∏dowych.
Wià˝e si´ to z tym, ˝e zmienna poziomu kredytów bankowych zale˝y od innych czynników pieni´˝nych, np. poda˝y pieniàdza czy popytu na niego (Lotis 2005, s. 50–52).
A. Krueger (2006) przyk∏adowo wskazuje na znaczenie d∏ugoÊci procesów sàdowych (czas odzyskiwania wierzytelnoÊci), która wynosi Êrednio szeÊç miesi´cy w krajach uprzemys∏owionych,
a w rozwijajàcych si´ – znacznie d∏u˝ej, np. 591 dni w Boliwii czy a˝ 1000 dni w Polsce.
Leahy et al. (2001).
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mi´dzy indeksami gie∏dowymi a dynamikà wzrostu gospodarczego. Uznaje si´, ˝e
indeksy sà dobrymi wskaênikami wyprzedzajàcymi koniunktury gospodarczej, aczkolwiek zwiàzki pomi´dzy nimi a wzrostem mogà byç obustronne: kondycja gie∏dy
mo˝e wp∏ywaç (zw∏aszcza w okresie kryzysu gie∏dowego) na koniunktur´ makroekonomicznà, a wahania wzrostu gospodarczego mogà oddzia∏ywaç na koniunktur´
gie∏dowà39.

6.3. Wp∏yw integracji rynków finansowych na wzrost
gospodarczy UE
Ze wzgl´du na trudnoÊci z szacowaniem zwiàzków mi´dzy rozwojem poszczególnych rynków finansowych a wzrostem gospodarczym nie∏atwo oceniç wp∏yw makroekonomiczny integracji tych rynków. JeÊli jednak integracja rynków finansowych
prowadzi do ich rozwoju, a rozwój rynków finansowych powoduje wzrost gospodarczy (co pokazano wy˝ej), to równie˝ integracja rynków finansowych prowadzi
do wzrostu gospodarczego. Bardzo trudno jest jednak znaleêç bardziej bezpoÊrednie dowody empiryczne. Niewiele jest badaƒ z tego zakresu, a te, które sà, pochodzà dopiero z ostatnich kilku lat.
Symulacje przeprowadzone dla wielu krajów przez London Economics (2002)
za pomocà modelu makroekonomicznego pokaza∏y, ˝e w wyniku integracji europejskich rynków finansowych, wp∏ywajàcej m.in. na zmniejszenie kosztów finansowych, w ciàgu kolejnych 10 lat:
a) d∏ugookresowy PKB Unii b´dzie wy˝szy o 1,1% (o 130 mld EUR w cenach
z 2002 r.), aczkolwiek oddzia∏ywanie w poszczególnych krajach b´dzie si´ ró˝ni∏o i zawiera∏o w przedziale 0,3–2,0%,
b) PKB na osob´ (w cenach z 2002 r.) w UE b´dzie wy˝szy o 350 EUR,
c) ogólne inwestycje biznesowe b´dà wy˝sze o prawie 6%, a prywatna konsumpcja – o 0,8%,
d) ogólne zatrudnienie b´dzie wy˝sze o 0,5%.
39

W Polsce wykazano (na danych kwartalnych w okresie 1996 r. – II kwarta∏ 2003 r.; zob. Fundowicz 2003) podobieƒstwo mi´dzy tempem zmian WIG a tempem wzrostu gospodarczego.
Pozostajà jednak wàtpliwoÊci, czy zmiany na warszawskiej gie∏dzie majà zwiàzek z polskà gospodarkà, czy mo˝e bardziej z mi´dzynarodowà sytuacjà gie∏dowà. Wspó∏czesne gie∏dy Êwiatowe sà bowiem silnie powiàzane ze sobà (Piech 2002).
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Potencjalne zyski z integracji finansowej sà zatem znaczne zarówno dla ca∏ej Unii,
jak i poszczególnych krajów czy sektorów gospodarki, aczkolwiek nie sà równo rozdystrybuowane (Giannetti et al. 2002, s. 43).
Zgodnie z wynikami badaƒ Guiso et al. (2004) zwi´kszenie integracji finansowej
(do takiego poziomu, jaki jest w USA40, lub do maksymalnego poziomu w danym kraju UE-15) zwi´kszy wartoÊç dodanà ca∏ej UE-15 o 0,59–0,72 pkt proc. rocznie
(w zale˝noÊci od przyj´tego scenariusza)41, a produkcj´ przemys∏owà o 0,73–0,89
pkt proc., choç efekty wzrostowe b´dà si´ istotnie ró˝ni∏y mi´dzy krajami i sektorami.
W pierwszym scenariuszu najwi´kszy wp∏yw integracji rynków finansowych odnotujà Belgia, Dania, W∏ochy (wzrost wartoÊci dodanej o ponad 1 pkt proc. rocznie),
a najmniejszy – kraje najbardziej rozwini´te finansowo, tj. Holandia, Wielka Brytania i Szwecja (poni˝ej 0,5 pkt proc. rocznie). W drugim scenariuszu najwi´kszy
wp∏yw odnotujà Niemcy (wzrost wartoÊci dodanej o ponad 0,8 pkt proc. rocznie),
a najmniejszy – Wielka Brytania (poni˝ej 0,2 pkt proc. rocznie). Warto zauwa˝yç, ˝e
odpowiada to wzorom rozwoju rynków finansowych: Wielka Brytania jest ewidentnym przyk∏adem kraju o bardzo rozwini´tym rynku papierów wartoÊciowych (wysoka kapitalizacja gie∏dy), a Niemcy sà wzorcem rozwoju systemu bankowego42.
Kraje o wzgl´dnie s∏abych strukturach finansowych (np. Belgia, Dania, Niemcy,
W∏ochy) b´dà bardziej korzysta∏y na integracji rynków finansowych ni˝ kraje
o wzgl´dnie wysokim poziomie rozwoju finansowego (np. Wielka Brytania, Szwecja, Holandia), które niewiele zyskajà.
Wyniki te w du˝ej mierze zosta∏y potwierdzone (Guiso et al. 2004) ju˝ nie na poziomie przemys∏ów (jak to by∏o wy˝ej), ale na podstawie du˝ej próby firm z 26 krajów. Rozwój finansowy ma wi´kszy wp∏yw na ma∏e i Êrednie firmy43 ni˝ na du˝e (te
na ogó∏ majà wi´ksze mo˝liwoÊci korzystania z mi´dzynarodowych rynków finansowych). Wp∏yw integracji finansowej na rozwój przedsi´biorstw b´dzie zatem wi´kszy w krajach, w których jest wi´cej ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw, tj. w Austrii, Belgii, Grecji, W∏oszech, Hiszpanii i Szwecji.
Ciekawe mo˝e byç sprawdzenie, jak integracja rynków finansowych wp∏yn´∏aby
na sytuacj´ nowych cz∏onków UE, w tym Polski. Guiso et al. (2004) oszacowali, ˝e
40
41
42
43

Przyjmuje si´ (np. Rajan, Zingales 1998 i inni), ˝e USA mogà byç wzorem dla Europy ze wzgl´du na to, ˝e majà najbardziej rozwini´te rynki finansowe.
WczeÊniejsze badania (Giannetti et al. 2002) pokazywa∏y wp∏yw na wartoÊç dodanà rz´du
0,75–0,94 pkt proc.
Dlatego oba te systemy okreÊla si´ jako anglosaski i kontynentalny (czy niemiecki).
Zdefiniowane jako zatrudniajàce mniej ni˝ 200 osób.
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spoÊród szeÊciu analizowanych krajów najwi´kszy wp∏yw na wzrost sprzeda˝y
w sektorze wytwórczym b´dzie na Litwie i w Polsce, a najmniejszy – w Czechach.
Innym interesujàcym zjawiskiem jest oddzia∏ywanie integracji na konwergencj´.
Wed∏ug Thirlwalla (2006, s. 240–241) nie ma dowodów na konwergencj´ stóp
bezrobocia w Europie (na poziomie regionów) oraz dochodu na osob´ od lat 80. ze
wzgl´du na zmniejszenie barier handlu i przep∏ywu czynników produkcji (we wczeÊniejszych okresach by∏y one widoczne). Pozytywne oddzia∏ywanie procesów integracji mo˝e byç zatem bardzo odleg∏e w czasie. G∏ównym czynnikiem ró˝nicujàcym
regiony sà ró˝ne nak∏ady na dzia∏alnoÊç badawczo-rozwojowà.

7. Podsumowanie
Zaprezentowane rozwa˝ania pokazujà, ˝e zjawisko integracji rynków finansowych
jest z∏o˝one. Obejmuje ono liberalizacj´ rynków, pog∏´bianie si´ integracji, równie˝
w kierunku obejmujàcym rynki kapita∏owe, by ewentualnie doprowadziç do przyj´cia wspólnej waluty.
Jak pokazano, liberalizacja rynków finansowych jest korzystna dla Êwiata jako ca∏oÊci, a tak˝e na ogó∏ jest korzystna dla poszczególnych krajów. Zwi´ksza dost´p
do kapita∏u, którego cz´sto brakuje w krajach o s∏abiej rozwini´tym systemie finansowym, poprawia alokacj´ kapita∏u, zwi´ksza efektywnoÊç funkcjonowania
gospodarki.
Liberalizacja krajowego rynku finansowego i otwarcie go na wp∏ywy zewn´trzne powodujà jednak wzrost wp∏ywu koniunktury zagranicznej na gospodark´ kraju44.
Z jednej strony mo˝e to mobilizowaç rzàdy do poprawy jakoÊci prowadzonej polityki gospodarczej. Z drugiej jednak strony jeÊli rzàdy nie mogà poradziç sobie z problemami gospodarczymi lub nie przewidzà na czas zagro˝eƒ (i nie przeciwdzia∏ajà
im, np. nie stworzà odpowiednich instytucji), mo˝e wystàpiç kryzys finansowy.
Rynki finansowe to przy tym nie tylko kapita∏ spekulacyjny (cz´sto obwiniany
za kryzysy), ale równie˝ inwestycje bezpoÊrednie, które nierzadko istotnie, bardzo
pozytywnie przyczyniajà si´ do wzrostu zatrudnienia, rozwoju technologicznego czy
w ogóle do rozwoju gospodarczego. Równie˝ integracja walutowa – jeÊli jest
odpowiednio przygotowana – przynosi znaczne korzyÊci ekonomiczne.
44

W tym opinii inwestorów zagranicznych (tak˝e korporacji transnarodowych) na temat perspektyw rozwoju kraju docelowego inwestycji.
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Integracja rynków finansowych to jednoczeÊnie mo˝liwoÊç osiàgni´cia znacznych
zysków (wzrostu) i – w przypadku niedostosowania instytucjonalnego, w tym np.
utrzymywania sztywnych kursów walutowych – ryzyko kryzysów finansowych (i recesji gospodarczych). Bioràc jednak pod uwag´ to, ˝e po ka˝dym kryzysie przychodzi kiedyÊ okres rozwoju, a tak˝e to, ˝e fazy pomyÊlnej koniunktury sà d∏u˝sze ni˝
okresy recesji, w sumie daje to na ogó∏ bardzo pozytywny rezultat.
Procesy mi´dzynarodowej integracji finansowej majà korzystny wp∏yw na wzrost gospodarczy na jego ró˝nych p∏aszczyznach: kraju, regionów, przemys∏ów i firm. Sà
one tym wi´ksze, im g∏´bsza jest integracja. Z tego wzgl´du powinny byç kontynuowane dà˝enia do pe∏niejszej integracji – zarówno mi´dzynarodowej, regionalnych
ugrupowaƒ integracyjnych, jak te˝ pojedynczych krajów. KorzyÊci z integracji rynków finansowych nie wynikajà tylko z koncepcji teoretycznych, ale znajdujà potwierdzenie w wynikach (nielicznych jeszcze) badaƒ empirycznych. Pokazujà one,
˝e dzi´ki integracji finansowej wzrost gospodarczy krajów integrujàcych si´ mo˝e
byç znacznie wy˝szy – nawet o 2 pkt proc. rocznie w d∏ugim okresie. Co ciekawe,
najwi´ksze korzyÊci z integracji osiàgajà kraje o s∏abiej rozwini´tych systemach finansowych. WÊród nowych krajów cz∏onkowskich UE jedne z najwi´kszych korzyÊci z integracji mo˝e odnotowaç Polska. Nale˝y te˝ pami´taç, ˝e integracj´ rynków
finansowych wspomaga przyj´cie wspólnej waluty, co jest kolejnym z wielu argumentów na rzecz wejÊcia naszego kraju do strefy euro.
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Integracja transgraniczna
rynku kapita∏owego w Unii
Europejskiej
1. Wprowadzenie
Przez lata w wi´kszoÊci krajów Unii Europejskiej dominujàcà rol´ w systemach finansowych odgrywa∏y banki uniwersalne1. Budujàc trwa∏e i d∏ugoterminowe relacje
z przedsi´biorstwami, by∏y w stanie zaoferowaç przedsi´biorstwom pe∏en wybór
us∏ug finansowych, w∏àczajàc w to finansowanie inwestycji. W tej sytuacji przedsi´biorstwa by∏y znacznie mniej zainteresowane poszukiwaniem êróde∏ finansowych
na rynku kapita∏owym (Vitols, 1999). Odmienna sytuacja wyst´powa∏a natomiast
w Wielkiej Brytanii, której rozwój gospodarczy, podobnie jak w przypadku
Stanów Zjednoczonych, by∏ zawsze w znacznym stopniu finansowany przez rynek
kapita∏owy.
1

System finansowy z dominujàcà pozycjà banków uniwersalnych okreÊla si´ mianem systemu zorientowanego bankowo (inaczej: system japoƒsko-niemiecki lub kontynentalny), natomiast system, w którym g∏ównà rol´ odgrywa rynek kapita∏owy, nazywa si´ systemem zorientowanym rynkowo lub systemem anglosaskim (szerzej: Demirgü˜-Kunt, Levine, 1999; Levine, 2000).

88

Narodowy Bank Polski

Od lat 80. XX w. obserwowany jest wzrost znaczenia rynku kapita∏owego w krajach
Europy kontynentalnej. Coraz wi´cej podmiotów zacz´∏o postrzegaç rynek kapita∏owy jako atrakcyjne miejsce pozyskania kapita∏u oraz inwestowania. Pokazujà to
chocia˝by zmiany wskaênika kapitalizacji gie∏d do produktu krajowego brutto
(PKB), uznawanego za podstawowy miernik znaczenia rynku kapita∏owego w gospodarce. W 1980 r. wskaênik2 ten przekroczy∏ 10% jedynie w Szwecji (11%), Holandii (19%) i Wielkiej Brytanii (38%), natomiast w 1995 r. paƒstwa ze wskaênikiem poni˝ej 20% sta∏y si´ wyjàtkiem. Âredni poziom tego wskaênika3 dla paƒstw
UE-15 wynosi∏ wtedy 43% (dla porównania dla Wielkiej Brytanii by∏o to 122%).
W 2004 r., ju˝ po poszerzeniu UE, kapitalizacja gie∏d stanowi∏a natomiast 68%
unijnego PKB. Najwy˝szy poziom tego wskaênika odnotowano w Luksemburgu
(143%) oraz Wielkiej Brytanii (127%), a najni˝szy w nowych paƒstwach cz∏onkowskich: w Polsce oraz na W´grzech, odpowiednio 24% i 25% (dane World Federation of Exchanges – WFE).
Mimo ˝e wzrost znaczenia rynków kapita∏owych w krajach Unii Europejskiej mo˝na uznaç za znaczny, nale˝y go jednak porównaç z rozwojem innych rynków, w tym
przede wszystkim z rynkiem amerykaƒskim. W 1995 r. kapitalizacja wszystkich
gie∏d krajów Unii Europejskiej wynosi∏a 2882 mld EUR i stanowi∏a jedynie 63%
kapitalizacji amerykaƒskiej gie∏dy New York Stock Exchange (NYSE), natomiast
w 2006 r. ju˝ 90%. W latach 1995–2006 kapitalizacja gie∏d paƒstw cz∏onkowskich UE wzros∏a a˝ o 256%, a NYSE4 o 149%, nie wspominajàc o gie∏dzie tokijskiej, której kapitalizacja wzros∏a jedynie o 19% (wykres).
Wzrost znaczenia rynków kapita∏owych krajów Unii Europejskiej potwierdzajà tak˝e dane dotyczàce rozwoju rynków obligacji. Jeszcze w 1992 r. w krajach UE-15
wartoÊç pozostajàcych w obrocie papierów (outstanding debt) w relacji do PKB
kszta∏towa∏a si´ na poziomie 83%, natomiast w 2005 r. by∏o to ju˝ 155%. Dla porównania w tym samym okresie w Stanach Zjednoczonych wskaênik ten wynosi∏
odpowiednio 149% i 202% (ECMI Statistical Package 2006, s. 6). W przypadku
Unii Europejskiej wa˝ny jest tak˝e fakt, ˝e rozwój rynków obligacji w du˝ej mierze
odbywa si´ dzi´ki przedsi´biorstwom, które coraz cz´Êciej pozyskujà kapita∏ na tych
rynkach. W latach 1999–2004 wartoÊç rynku obligacji korporacyjnych UE wzros∏a
2,5-krotnie, z 6% PKB do ponad 15% (Lannoo, Casey, 2005).

2
3
4

Âredni poziom wskaênika dla paƒstw tworzàcych Uni´ Europejskà, bez Wielkiej Brytanii, wynosi∏
w tamtym okresie 8% (Zingales, Rajan, 2003, s. 126–127).
Na przyk∏ad w tym samym czasie w Polsce kapitalizacja do PKB wynosi∏a zaledwie 4%.
W Stanach Zjednoczonych funkcjonuje tak˝e rynek NASDAQ dla tzw. spó∏ek nowej ekonomii.
Na koniec 2006 r. jego kapitalizacja wynosi∏a 2931 mld EUR (dane WFE).
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Wraz z coraz dynamiczniejszym rozwojem rynków kapita∏owych roÊnie tak˝e zainteresowanie gospodarstw domowych inwestowaniem na tych rynkach. W 2004 r.
gospodarstwa domowe w Unii Europejskiej mia∏y ulokowane w akcjach bàdê obligacjach 22% swoich aktywów (oszcz´dnoÊci), chocia˝ w poszczególnych krajach
cz∏onkowskich udzia∏ ten by∏ zró˝nicowany. Stosunkowo niedu˝y udzia∏ akcji i obligacji w portfelu gospodarstw domowych zanotowano w Wielkiej Brytanii (12,2%)
oraz Danii (14,9%), natomiast np. na W´grzech i w Belgii udzia∏ ten by∏ zdecydowanie wy˝szy i wynosi∏ odpowiednio 36% i 29,9% (European Commission, 2006,
s. 47). Nale˝y jednak pami´taç, ˝e gospodarstwa domowe cz´sto inwestujà wi´cej
w instrumenty rynku kapita∏owego, gdy˝ mogà to robiç poÊrednio, np. poprzez fundusze inwestycyjne.
PopularnoÊç inwestowania za poÊrednictwem funduszy inwestycyjnych w krajach Unii
Europejskiej systematycznie roÊnie. Potwierdzajà to dane Europejskiego Stowarzyszenia Zarzàdzania Funduszami i Aktywami EFAMA (European Fund and Asset Manage-
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Japonia (TSE)

ment Association)5. W 2000 r. wartoÊç aktywów netto funduszy inwestycyjnych
UCITS6 w krajach UE7 wynosi∏a 3386,1 mld EUR, podczas gdy w po∏owie 2006 r.
ju˝ 5309,6 mld EUR (wzrost o 56%). Mimo znacznego wzrostu aktywów funduszy
w krajach cz∏onkowskich UE inwestowanie poprzez fundusze nadal jest znacznie mniej
popularne ni˝ w Stanach Zjednoczonych, gdzie wartoÊç aktywów netto funduszy
w 2005 r. (na koniec II kwarta∏u) wynosi∏a 6990 mld EUR (EFAMA, 2005, s. 2).
Zmiany zachodzàce na rynkach kapita∏owych w krajach Unii Europejskiej,
powodujàce wzrost ich znaczenia w gospodarce, wpisujà si´ w ogólnoÊwiatowe tendencje. Wa˝nà cz´Êcià tych zmian sà tak˝e procesy integracyjne, które dokonujà si´
na rynkach kapita∏owych paƒstw cz∏onkowskich. Wyraêne zintensyfikowanie tych
procesów obserwuje si´ w szczególnoÊci od momentu wprowadzenia wspólnej waluty euro oraz przyj´cia przez Komisj´ Europejskà Planu dzia∏aƒ w zakresie us∏ug
finansowych (Financial Services Action Plan – FSAP). W niniejszym opracowaniu
skoncentrowano si´ w∏aÊnie na tym aspekcie rozwoju rynków kapita∏owych w Unii
Europejskiej.
Celem niniejszego rozdzia∏u jest przedstawienie koncepcji funkcjonowania transgranicznego rynku kapita∏owego oraz dzia∏aƒ podejmowanych na rzecz realizacji tej
koncepcji. Nie ograniczono si´ w tym przypadku jedynie do przedstawienia obowiàzujàcego prawodawstwa wspólnotowego w zakresie rynków kapita∏owych, ale omówiono tak˝e zmiany inspirowane przez uczestników rynków, szczególnie w obr´bie
funkcjonowania infrastruktury rynkowej (m.in. gie∏d papierów wartoÊciowych). Podj´to tak˝e prób´ oceny skutków podejmowanych dzia∏aƒ na rzecz integracji, odwo∏ujàc si´ do powszechnie wykorzystywanych wskaêników opisujàcych rozwój procesów integracyjnych.

5
6

7

Organizacja ta funkcjonowa∏a wczeÊniej pod nazwà Europejskiej Federacji Funduszy Inwestycyjnych FEFSI (Fédération Européenne des Fonds et Sociétés d’Investissement).
Poj´cie funduszu inwestycyjnego UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable
Securities) lub inaczej przedsi´biorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartoÊciowe wprowadzi∏a dyrektywa 85/611/EWG w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszàcych si´ do przedsi´biorstw zbiorowego inwestowania
w zbywalne papiery wartoÊciowe. Funduszami UCITS w rozumieniu dyrektywy sà fundusze spe∏niajàce nast´pujàce warunki: jedynym ich celem jest zbiorowe inwestowanie kapita∏u pochodzàcego od obywateli w zbywalne papiery wartoÊciowe i (lub) w inne p∏ynne aktywa finansowe, okreÊlone w dyrektywie; dzia∏ajà na zasadzie dywersyfikacji ryzyka; ich jednostki uczestnictwa sà –
na ˝àdanie posiadaczy – odkupywane lub umarzane bezpoÊrednio lub poÊrednio z aktywów tych
funduszy.
Dane obejmujà tak˝e nowe paƒstwa cz∏onkowskie UE oprócz Litwy, ¸otwy, Estonii, Malty, S∏owenii i Cypru.
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2. Istota integracji rynków kapita∏owych w Unii
Europejskiej
Od poczàtku lat 90. XX w. obserwuje si´ bardzo dynamiczny rozwój procesów integracyjnych na rynkach kapita∏owych. W du˝ej mierze jest to zas∏ugà przeprowadzonych wczeÊniej liberalizacji i deregulacji rynków kapita∏owych. W ramach procesu
liberalizacji skupiono si´ przede wszystkim na znoszeniu ograniczeƒ w swobodnym
przep∏ywie kapita∏u. Proces ten rozpocz´to ju˝ w latach 70. XX w.8 Liberalizacja dotyczy∏a tak˝e rynków kapita∏owych, na których wyst´powa∏o wiele ograniczeƒ obrotu instrumentami finansowymi, np. limitowanie zakupów papierów wartoÊciowych
przez nierezydentów czy zakupów zagranicznych papierów przez rezydentów (IFSL,
2000, s. 3–4). Z kolei w ramach przeprowadzanej deregulacji zaj´to si´ znoszeniem ograniczeƒ dzia∏alnoÊci poÊredników finansowych. Warto tutaj przywo∏aç chocia˝by zmiany przeprowadzone w latach 80. XX w. w Wielkiej Brytanii w ramach
tzw. Big Bang, kiedy m.in. zniesiono restrykcje zwiàzane z cz∏onkostwem w londyƒskiej gie∏dzie papierów wartoÊciowych oraz umo˝liwiono szerszemu gronu podmiotów finansowych uczestniczenie w emisji obligacji.
Niema∏e znaczenie dla procesów integracyjnych na rynkach kapita∏owych mia∏ rozwój nowoczesnych technologii. Post´p w tej dziedzinie istotnie wp∏ynà∏ na obni˝enie kosztów transakcyjnych, szczególnie w przypadku transakcji o charakterze
transgranicznym. Dzi´ki wykorzystaniu rozbudowanej infrastruktury informatycznej
poÊrednicy finansowi uzyskali mo˝liwoÊç oferowania wi´kszego wyboru us∏ug wi´kszej liczbie klientów (zró˝nicowanej pod wzgl´dem geograficznym). Podmioty zajmujàce si´ organizacjà obrotu papierami wartoÊciowymi uruchomi∏y nowoczesne
platformy handlu znacznie zwi´kszajàce efektywnoÊç tego obrotu – pod wzgl´dem
kosztów, szybkoÊci, jak te˝ zdolnoÊci dostarczania informacji (Bank for International Settlements 2001, s. 71; Mishkin, Starhan 1999, s. 3–5).
Rosnàca otwartoÊç rynków oraz zwi´kszajàce si´ techniczne mo˝liwoÊci Êwiadczenia us∏ug i organizowania obrotu instrumentami finansowymi prowadzà do rozwoju transakcji o charakterze transgranicznym. Inwestorzy poszukujà nowych rynków,
na których mogà ulokowaç kapita∏, emitenci papierów wartoÊciowych chcà pozy8

Du˝à rol´ w tym zakresie odegra∏y Mi´dzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) oraz Organizacja
Wspó∏pracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Cz∏onkostwo w MFW wià˝e si´ ze spe∏nieniem okreÊlonych zobowiàzaƒ w zakresie wdra˝ania reform zwiàzanych z liberalizacjà obrotów kapita∏owych, wynikajàcych wprost ze statutu MFW (np. ograniczanie restrykcji wobec transakcji bie˝àcych). Z kolei OECD opracowa∏o kodeks liberalizacji przep∏ywu kapita∏ów Code of liberalisation of
capital movements (Chrabonszczewska, Or´ziak 2000, s. 147–148).
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skiwaç kapita∏ po najni˝szym koszcie, tak˝e na zagranicznych rynkach, a poÊrednicy finansowi sà zainteresowani zwi´kszeniem skali dzia∏ania w celu osiàgni´cia dodatkowych przychodów (wykorzystujàc efekty skali). Wszystko to powoduje wzrost
wspó∏zale˝noÊci mi´dzy rynkami kapita∏owymi na Êwiecie, stymulujàc w ten sposób procesy integracyjne zachodzàce na tych rynkach.
Integracj´ rynków kapita∏owych zasadniczo mo˝na rozpatrywaç z dwóch perspektyw –
od strony uczestników rynków oraz od strony teoretycznej. Wed∏ug pierwszego podejÊcia rynki kapita∏owe uznaje si´ za zintegrowane, jeÊli podmioty b´dàce stronami transakcji na tych rynkach, pochodzàce z ró˝nych krajów, nie sà dyskryminowane w dost´pie do kapita∏u oraz jego inwestowaniu (European Central Bank 2003, s. 54). Z kolei
wed∏ug drugiego, najbardziej rozpowszechnionego podejÊcia, na zintegrowanych rynkach kapita∏owych wyst´puje prawo jednej ceny (Law of The One Price). Oznacza ono,
˝e jednorodne instrumenty b´dàce przedmiotem obrotu na rynku kapita∏owym sà tak
samo wyceniane, bez wzgl´du na to, gdzie jest dokonywany obrót tymi instrumentami
(szerzej: Adam i inni 2002; Yeyati, Schmukler, Van Horen 2005). W rzeczywistoÊci
te dwa podejÊcia nie sà ze sobà sprzeczne. Zapewnienie uczestnikom rynków kapita∏owych pe∏nej swobody przeprowadzania transakcji transgranicznych powinno skutkowaç wyrównywaniem si´ cen instrumentów finansowych na tych rynkach.
Procesy integracyjne zachodzàce na rynkach kapita∏owych w Unii Europejskiej nale˝y
rozpatrywaç przede wszystkim z perspektywy uczestników rynków. Wraz ze wzrostem
powiàzaƒ gospodarczych mi´dzy paƒstwami cz∏onkowskimi roÊnie potrzeba szerszego
dost´pu do kapita∏u. Przedsi´biorstwa prowadzàce dzia∏alnoÊç na zagranicznych rynkach chcà w coraz wi´kszym stopniu wykorzystywaç mo˝liwoÊci pozyskiwania kapita∏u na tych rynkach. Tak˝e inwestorzy oraz poÊrednicy finansowi sà zainteresowani korzyÊciami z funkcjonowania jednego rynku kapita∏owego w Unii Europejskiej. Dlatego
integracja rynków kapita∏owych powinna doprowadziç do sytuacji, w której:
• podmioty Êwiadczàce us∏ugi finansowe mogà bez przeszkód Êwiadczyç je w ca∏ej UE (wyst´puje swoboda Êwiadczenia us∏ug finansowych),
• inwestorzy majà mo˝liwoÊç swobodnego lokowania Êrodków w ca∏ej UE (wyst´puje swoboda inwestowania),
• emitenci instrumentów rynku kapita∏owego (papierów wartoÊciowych) mogà
pozyskiwaç kapita∏ bez jakichkolwiek przeszkód bàdê koniecznoÊci spe∏niania
dodatkowych warunków w obr´bie ca∏ej UE (wyst´puje swoboda pozyskiwania
kapita∏u).
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3. KorzyÊci i koszty integracji rynków kapita∏owych
w Unii Europejskiej
Budowa zintegrowanego rynku kapita∏owego w Unii Europejskiej i zapewnienie nieskr´powanej swobody przeprowadzania transakcji o charakterze transgranicznym majà przynieÊç wiele korzyÊci uczestnikom rynku kapita∏owego. Do najcz´Êciej wskazywanych nale˝à (OECD, 2003, s. 101–102; Lee, 2001, s. 5; Agénor, 2003, s. 12):
• poprawa efektywnoÊci inwestowania, wynikajàca m.in. z mo˝liwoÊci lepszej dywersyfikacji portfela inwestycyjnego pod kàtem ryzyka i mo˝liwej do uzyskania stopy
zwrotu, lepszej selekcji projektów inwestycyjnych i wi´kszej p∏ynnoÊci rynku,
• spadek kosztów funkcjonowania rynków kapita∏owych, w tym kosztów transgranicznego Êwiadczenia us∏ug finansowych,
• spadek cen us∏ug finansowych oraz poprawa jakoÊci tych us∏ug na skutek
zwi´kszonej konkurencji mi´dzy poÊrednikami finansowymi na zintegrowanym
rynku kapita∏owym.
Wymienione korzyÊci z integracji rynków kapita∏owych odnoszà si´ bezpoÊrednio do funkcjonowania tych rynków. Zwraca si´ jednak uwag´, ˝e pozytywne zmiany na rynkach kapita∏owych powinny w dalszej perspektywie wp∏ywaç na procesy zachodzàce na poziomie makroekonomicznym. W tym kontekÊcie wskazuje si´, ˝e integracja rynków kapita∏owych zwi´ksza zdolnoÊci do mobilizacji kapita∏u w gospodarce oraz jego efektywnej alokacji, stymuluje wzrost oszcz´dnoÊci oraz wzrost dochodu narodowego. W ostatnim jednak przypadku wp∏yw ten nie zosta∏ jednoznacznie potwierdzony w badaniach.
Precyzyjne okreÊlenie korzyÊci z integracji rynków kapita∏owych jest bardzo trudne. Nie
oznacza to jednak, ˝e nie podj´to prób szacowania takich korzyÊci. W raporcie przygotowanym w 2002 r. dla Komisji Europejskiej wskazano, ˝e podstawowym skutkiem integracji rynków kapita∏owych w Unii Europejskiej ma byç redukcja kosztów pozyskania kapita∏u – w przypadku rynków akcji Êrednio o 0,36 pkt proc., a rynku obligacji o 0,4 pkt
proc. Redukcji tych kosztów ma towarzyszyç w dalszej perspektywie poprawa najwa˝niejszych wskaêników makroekonomicznych, np. spodziewany jest spadek bezrobocia
o 0,1 pkt proc. (szerzej: London Economics, 2002). Z kolei w innym dokumencie przygotowanym dla Komisji Europejskiej oszacowano potencjalne oszcz´dnoÊci wynikajàce ze
stworzenia w pe∏ni zintegrowanego rynku funduszy inwestycyjnych w Unii Europejskiej.
Zgodnie z obliczeniami przedstawionymi w tym dokumencie stworzenie takiego rynku po-
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zwoli∏oby zredukowaç koszty funkcjonowania funduszy, w zale˝noÊci od przyj´tego scenariusza, od 1 a˝ do 14 punktów bazowych, co w wartoÊciach bezwzgl´dnych odpowiada kwotom od 254 mln EUR do 1 785 mln EUR (Wilson, Malcolm, 2006, s. 10). Do tego rodzaju symulacji nale˝y podchodziç ostro˝nie, gdy˝ ich realizacja uwarunkowana jest
wieloma za∏o˝eniami, które niekoniecznie muszà si´ spe∏niç w przysz∏oÊci.
Integracji rynków kapita∏owych mogà towarzyszyç tak˝e okreÊlone koszty. Wynikajà one g∏ównie z koniecznoÊci dostosowania si´ uczestników rynków, w tym przede
wszystkim poÊredników finansowych, do wymogów funkcjonowania na zintegrowanym rynku (np. obs∏uga rozliczeƒ i rozrachunku transakcji transgranicznych papierami wartoÊciowymi, stosowanie si´ do przepisów stanowionych dyrektyw wspólnotowych). Z punktu widzenia krajowych poÊredników finansowych zagro˝eniem
(kosztem) mo˝e byç utrata wp∏ywów na narodowym rynku kapita∏owym w zwiàzku
ze zwi´kszonà konkurencjà zagranicznych podmiotów finansowych, jak te˝ koniecznoÊç zmiany podejÊcia do prowadzonej dzia∏alnoÊci9. Innym problemem wynikajàcym z integracji rynków kapita∏owych, mniej dotyczàcym integracji w ramach Unii
Europejskiej, jest nadmierna koncentracja przep∏ywów kapita∏owych w jednych krajach i brak dost´pu do niego w innych10.

4. Budowa transgranicznego rynku kapita∏owego
w Unii Europejskiej
Integracja rynków kapita∏owych w UE rozwija si´ dwutorowo. Z jednej strony podlega
ogólnoÊwiatowym (globalnym) tendencjom wyst´pujàcym na rynkach kapita∏owych,
a z drugiej procesom integracyjnym zachodzàcym w Unii Europejskiej, w du˝ej cz´Êci inspirowanym przez paƒstwa cz∏onkowskie i organy UE. W pierwszym przypadku integracja stymulowana jest przez fuzje dokonujàce si´ mi´dzy poÊrednikami finansowymi, rozwijanie wspólnych standardów obrotu papierami wartoÊciowymi, wprowadzanie nowoczesnych platform obrotu, uruchamianie zdalnego dost´pu do gie∏d papierów wartoÊciowych itp. W drugim przypadku si∏à nap´dowà integracji sà przede wszystkim konkretne
rozwiàzania systemowe i organizacyjne, znajdujàce wyraz w legislacji wspólnotowej.
9
10

Co mo˝e byç jednak rekompensowane mo˝liwoÊcià prowadzenia dzia∏alnoÊci na zagranicznych
rynkach przez krajowych poÊredników.
WÊród innych kosztów integracji rynków kapita∏owych nale˝y wymieniç: niew∏aÊciwe i ma∏o efektywne wykorzystanie nap∏ywajàcego kapita∏u z zagranicy (lokowanie go w ma∏o produktywne
przedsi´wzi´cia) oraz negatywny wp∏yw przep∏ywów kapita∏owych na stabilnoÊç makroekonomicznà. Wymienione koszty majà charakter ogólnogospodarczy. Ich wyst´powanie w przypadku
krajów Unii Europejskiej jest raczej ograniczone ze wzgl´du na stopieƒ powiàzaƒ gospodarek
paƒstw cz∏onkowskich (OECD 2003; Lee 2001; Agénor 2003).
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4.1. Zmiany w sferze regulacyjnej
Przez wiele lat problematyka integracji rynków kapita∏owych we Wspólnocie Europejskiej praktycznie nie by∏a dostrzegana. Na prze∏omie lat 80. i 90. XX w., kiedy
trwa∏y prace nad utworzeniem jednolitego rynku europejskiego, skupiono si´ przede
wszystkim na integracji sektora bankowego. Nie powinno to jednak dziwiç, bioràc
pod uwag´ rol´, jakà w tamtym czasie odgrywa∏ sektor bankowy w gospodarce
europejskiej. Proces integracji rynków kapita∏owych rozpatrywany by∏ raczej w kontekÊcie tworzenia wspólnego rynku us∏ug (common market for services), którego
cz´Êcià mia∏y byç tzw. us∏ugi inwestycyjne (m.in. us∏ugi maklerskie). W prze∏omowym dla budowy jednolitego rynku dokumencie z 1985 r. – Bia∏ej Ksi´dze11 – postulowano co prawda stworzenie europejskiego rynku papierów wartoÊciowych,
opierajàcego si´ na narodowych gie∏dach po∏àczonych siecià elektronicznà, jednak
praktycznie koncepcja ta nie zosta∏a rozwini´ta (Chrystal, Coughlin, 1992, s. 62).
Pierwszym wa˝nym krokiem w kierunku integracji rynków kapita∏owych by∏o przyj´cie w maju 1993 r. dyrektywy 93/22/EWG w sprawie us∏ug inwestycyjnych w zakresie papierów wartoÊciowych (Investment Services Directive)12.
Dyrektywa ta wprowadza∏a istotne udogodnienia w zakresie Êwiadczenia us∏ug inwestycyjnych przez poÊredników finansowych (firmy inwestycyjne) na obszarze
Wspólnoty Europejskiej. Przede wszystkim wprowadzono zasad´ jednolitej licencji
(single passport). Zgodnie z nià firmy inwestycyjne, które otrzyma∏y pozwolenie
na Êwiadczenie us∏ug inwestycyjnych w kraju swojej siedziby, nie muszà uzyskiwaç
dodatkowego pozwolenia na Êwiadczenie us∏ug w innym paƒstwie cz∏onkowskim
Wspólnoty. Dodatkowo ukonstytuowano system nadzoru zgodny z zasadà nadzoru
kraju macierzystego (home-country control), co wczeÊniej istnia∏o ju˝ w sektorze
bankowym. Oznacza to, ˝e firmy inwestycyjne prowadzàce dzia∏alnoÊç na obszarze
innego paƒstwa cz∏onkowskiego nadzorowane sà przez organ nadzorczy paƒstwa
macierzystego, je˝eli prowadzà tam dzia∏alnoÊç jako oddzia∏.
Mimo ˝e rozwiàzania wprowadzone dyrektywà 93/22/EWG s∏u˝y∏y integracji rynków kapita∏owych, nie da∏y jednak spodziewanego impulsu do rozwoju i integracji
tych rynków. JednoczeÊnie brak post´pu w tym zakresie uniemo˝liwia∏ pe∏ne wyko11

12

Bia∏a Ksi´ga, nazywana tak˝e Raportem Cockfielda, by∏a dokumentem zawierajàcym kompleksowy program budowy jednolitego rynku europejskiego. By∏ to pakiet 300 rozwiàzaƒ, g∏ównie
o charakterze prawnym, majàcych wyeliminowaç zidentyfikowane bariery integracyjne.
Dyrektywa Rady Wspólnoty Europejskiej 93/22/EWG z 10 maja 1993 r. w sprawie us∏ug inwestycyjnych w zakresie papierów wartoÊciowych, Dziennik Urz´dowy Wspólnot Europejskich
L 141, 11.06.1993.

96

Narodowy Bank Polski

rzystanie potencja∏u wspólnej waluty euro, która mia∏a zostaç wprowadzona
w 1999 r. Wspólnota potrzebowa∏a silnego rynku kapita∏owego do dalszego
wzmacniania procesów integracyjnych, szczególnie w procesie budowy jednolitego
rynku europejskiego. Na problemy zwiàzane z niedostatecznym rozwojem rynków
kapita∏owych w UE, tak˝e w kontekÊcie procesów integracyjnych, zwrócono uwag´
w opublikowanym w 1998 r. dokumencie pt. Risk Capital Action Plan (RCAP). Wyraênie wskazano tam na problemy przedsi´biorstw o du˝ym potencjale rozwojowym, które majà ograniczone mo˝liwoÊci finansowania swoich projektów w ca∏ej
Unii Europejskiej. JednoczeÊnie w dokumencie tym zaproponowano konkretne dzia∏ania majàce na celu popraw´ tego stanu rzeczy. By∏y to g∏ównie dzia∏ania o charakterze prawnym, odnoszàce si´ m.in. do sfery podatkowej czy zasad funkcjonowania funduszy venture capital (Kowalak 2006).
Prawdziwa szansa na zmian´ trendów w zakresie integracji rynków kapita∏owych
pojawi∏a si´ wraz z opublikowaniem przez Komisj´ Europejskà w 1999 r. Planu
dzia∏aƒ w zakresie us∏ug finansowych (Financial Services Action Plan – FSAP).
Plan co prawda zawiera∏ program konkretnych rozwiàzaƒ dotyczàcy ca∏ego rynku finansowego (rynku us∏ug finansowych), niemniej jednak spora jego cz´Êç odnosi∏a
si´ bezpoÊrednio do rynku kapita∏owego. Zaproponowane rozwiàzania mia∏y umo˝liwiç pozyskiwanie kapita∏u w ca∏ej Unii Europejskiej i zwi´kszyç bezpieczeƒstwo
przeprowadzanych transakcji papierami wartoÊciowymi. W wi´kszoÊci przyj´∏y postaç konkretnych dyrektyw, które z czasem sta∏y si´ wa˝nymi regulacjami rynków
kapita∏owych w UE (najwa˝niejsze dyrektywy zaprezentowano w tabeli 1).
WÊród najwa˝niejszych regulacji przyj´tych w ramach FSAP by∏a dyrektywa
2003/71/WE z 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego (prospectus
directive). Wprowadzono w niej wiele poj´ç istotnych z punktu widzenia przeprowadzania emisji papierów wartoÊciowych, chocia˝by jednolità definicj´ oferty publicznej13 czy inwestora kwalifikowanego14. Dzi´ki temu wyeliminowano m.in. sytuacj´, w której w jednym paƒstwie cz∏onkowskim konkretna emisja mo˝e byç potraktowana jako publiczna, natomiast w innym nie.
13

14

Zgodnie z art. 2 dyrektywy oferta publiczna oznacza obwieszczenie w ka˝dej formie i dowolnymi
Êrodkami, zawierajàce wystarczajàce informacje w sprawie warunków oferty i oferowanych papierów wartoÊciowych, w celu umo˝liwienia inwestorowi podj´cia decyzji o nabyciu lub subskrypcji takich papierów wartoÊciowych. Definicja ta odnosi si´ równie˝ do ulokowania papierów
wartoÊciowych poprzez poÊredników finansowych.
Za inwestorów kwalifikowanych uznaje si´ osoby prawne uprawnione lub uregulowane do dzia∏ania na rynkach kapita∏owych (np. instytucje kredytowe, firmy inwestycyjne) lub podmioty nieuprawnione lub nieuregulowane, których jedynym celem dzia∏alnoÊci jest inwestowanie w papiery wartoÊciowe, rzàdy krajowe i regionalne, banki centralne oraz inne organizacje mi´dzynarodowe (np. Mi´dzynarodowy Fundusz Walutowy, Europejski Bank Centralny), okreÊlone osoby fizyczne oraz ma∏e i Êrednie przedsi´biorstwa.
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tabela
1
Dyrektywa

NAJWA˚NIEJSZE DYREKTYWY
Zakresdotyczàce
regulacji rynków
kapita∏owych w UE

– obowiàzki w zakresie tworzenia przez paƒstwa cz∏onkowskie
systemów rekompensat dla inwestorów
– zasady przyst´powania firm inwestycyjnych do systemów
rekompensat
– okreÊlenie minimalnego zakresu ochrony klientów firm
inwestycyjnych (20 000 EUR)
– definicja funduszu UCITS
Dyrektywy regulujàce zasady funkcjonowania
funduszy inwestycyjnych typu UCITS:
– wymogi w zakresie zarzàdzania funduszami oraz zasady
– Dyrektywa Rady 85/611/EWG
inwestowania przez fundusze
z 20 grudnia 1985 r., Dz.U. WE L 375 z 31.12.1985 r., – zakres informacji publikowanych przez fundusze
– Dyrektywa 2001/107/WE i 2001/108/WE
– zasady nadzoru nad funduszami
Parlamentu Europejskiego i Rady
z 21 stycznia 2002 r., Dz.U. WE L 41 z 13.02.2002 r. – prowadzenie dzia∏alnoÊci transgranicznej na podstawie
jednolitego paszportu
– doprecyzowanie poj´cia manipulacji rynkiem oraz informacji poufnej
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego
i Rady 2003/6/WE z 28 stycznia 2003 r.
– sankcja za wykorzystywanie informacji poufnych
w sprawie informacji poufnych
– zasady wspó∏pracy paƒstw cz∏onkowskich w ujawnianiu
i manipulacji na rynku (Market Abuse Directive),
przypadków wykorzystywania informacji poufnej i zapobieganie
Dz.U. UE L 96 z 12.04.2003 r.
temu procederowi
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego
i Rady 97/9/WE z 3 marca 1997 r.
w sprawie systemów rekompensat
dla inwestorów, Dz.U. WE L 84 z 23.03.1997 r.

Rozporzàdzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady 1606/2002 z 19 lipca 2002 r.
w sprawie stosowania mi´dzynarodowych
standardów rachunkowoÊci,
Dz.U. UE L 243 z 11.09.2002 r.

– wprowadzenie obowiàzku stosowania miedzynarodowych
standardów rachunkowoÊci przy sporzàdzaniu skonsolidowanych
sprawozdaƒ finansowych spó∏ek notowanych na gie∏dach
papierów wartoÊciowych

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2003/71/WE z 4 listopada 2003 r.
w sprawie prospektu publikowanego
w przypadku oferowania papierow wartoÊciowych
w sposób publiczny lub dopuszczonych do obrotu
i zmieniajàca dyrektyw´ 2001/34/WE,
Dz.U. UE L 3345 z 23.03.1997 r.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2004/39/WE z 21 kwietnia 2004 r. w sprawie
rynków instrumentów finansowych,
Dz.U. UE L 145 z 30.04.2004 r.

– poj´cie publicznej oferty papierów wartoÊciowych
– zagadnienia dotyczàce badania oraz zatwierdzania prospektu
emisyjnego
– zakres wykorzystania nowoczesnych Êrodków komunikacji przy
publikacji prospektu

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego
i Rady 2004/109/WE z 15 gudnia 2004 r.
w sprawie harmonizacji wymogów dotyczàcych
przejrzystoÊci informacji o emitentach,
których papiery wartoÊciowe dopuszczone sà
do obrotu na rynku regulowanym oraz zmieniajàca
dyrektyw´ 2001/34/WE (Transparency Directive),
Dz.U. UE L 145 z 30.04.2004 r.
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– zasady Êwiadczenia us∏ug inwestycyjnych na podstawie jednolitego
paszportu (single passport)
– poj´cie us∏ug inwestycyjnych oraz rynków regulowanych
– zasady organizacji i funkcjonowania rynków regulowanych
– zasady ochrony uczestników rynku kapita∏owego
– zawartoÊç raportów sprawozdawczoÊci okresowej sporzàdzanych
przez emitentów
– sposoby rozpowszechniania i przechowywania informacji
– wymagania co do informacji o nabyciu lub zbyciu znacznych
udzia∏ów w notowanych spó∏kach
– zasady sprawowania nadzoru w przypadkach transgranicznych
emisji papierów wartoÊciowych

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego
i Rady 2003/48/WE z 3 czerwca 2003 r.
w sprawie dochodów z oszcz´dnoÊci wyp∏acanych
w formie odsetek, Dz.U. UE L 157 z 26.06.2003 r.

– zasady opodatkowania dochodów w formie odsetek uzyskiwanych
w innych paƒstwach cz∏onkowskich
– zasady wymiany informacji o dochodach w formie odsetek
uzyskiwanych przez nierezydentów mi´dzy paƒstwami
cz∏onkowskimi

èród∏o: KPWiG, 2003, 2004; Komisja Europejska; opracowanie w∏asne.

Najwa˝niejsze zmiany wprowadzone przez wspomnianà dyrektyw´ to zastàpienie
powszechnie obowiàzujàcego systemu dopuszczania papierów wartoÊciowych
do publicznego obrotu systemem zatwierdzania prospektu emisyjnego. Oferta publiczna mo˝e zostaç przeprowadzona (lub papiery wartoÊciowe mogà byç dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym) tylko po uprzednim zatwierdzeniu prospektu emisyjnego przez w∏aÊciwy organ nadzorczy. Dyrektywa jednoczeÊnie stworzy∏a
warunki do przeprowadzania emisji transgranicznych w paƒstwach cz∏onkowskich
innych ni˝ rodzime paƒstwo emitenta15. W takim przypadku wystarczy, ˝e prospekt
zostanie zatwierdzony w rodzimym paƒstwie cz∏onkowskim, aby by∏ wa˝ny do celów oferty publicznej w innym paƒstwie cz∏onkowskim. Warunkiem jest jednak powiadomienie przez w∏aÊciwy organ rodzimego paƒstwa cz∏onkowskiego odpowiedniego organu paƒstwa przyjmujàcego (paƒstwa, w którym ma zostaç przeprowadzona oferta lub ma nastàpiç dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym).
Kolejnà wa˝nà dyrektywà przyj´tà w ramach realizacji FSAP jest dyrektywa
2004/109/WE o przejrzystoÊci emitentów (Transparency Directive)16. Dyrektywa
harmonizuje wymogi odnoÊnie do informacji okresowych publikowanych przez emitentów (m.in. raportów rocznych), dzi´ki czemu inwestor otrzymuje porównywalnà
informacj´ od emitentów pochodzàcych z ró˝nych paƒstw cz∏onkowskich, a emitent
pozyskujàcy kapita∏ na innych rynkach nie musi publikowaç, z okreÊlonymi wyjàtkami, dodatkowych informacji. Wprowadzono tak˝e udogodnienia, jeÊli chodzi
o sposób publikowania informacji – umo˝liwiono wykorzystanie Êrodków elektronicznych, w tym Internetu. Emitent, którego papiery wartoÊciowe sà notowane
na rynkach kapita∏owych w innych paƒstwach cz∏onkowskich, ujawnia informacje
zale˝nie od wyboru emitenta – w j´zyku akceptowanym przez paƒstwo przyjmujàce lub w j´zyku stosowanym zwyczajowo w sferze finansów mi´dzynarodowych.
Dzi´ki proponowanej harmonizacji wiele rozwiàzaƒ zawartych w dyrektywie pozwa15
16

Rodzime paƒstwo, z okreÊlonymi w dyrektywie wyjàtkami, oznacza paƒstwo cz∏onkowskie, w którym emitent ma swojà siedzib´ statutowà.
Pe∏na nazwa dyrektywy to: Dyrektywa 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z 15 grudnia 2004 r. w sprawie harmonizacji wymogów dotyczàcych przejrzystoÊci informacji
o emitentach, których papiery wartoÊciowe dopuszczane sà do obrotu na rynku regulowanym
oraz zmieniajàca dyrektyw´ 2001/34/WE.
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la na ograniczenie kosztów emisji papierów wartoÊciowych w innych krajach, co
stymuluje transgraniczne pozyskiwanie kapita∏u (Kowalak, 2006).
Oprócz wspomnianej dyrektywy o przejrzystoÊci emitentów do rozwiàzania problemu
braku harmonizacji w zakresie informacji publikowanych przez emitentów przyczynia si´ tak˝e rozporzàdzenie Parlamentu i Rady nr 1606/2002. Zgodnie z tym rozporzàdzeniem wszystkie spó∏ki notowane na rynku publicznym sà zobowiàzane, poczàwszy od stycznia 2005 r., publikowaç swoje skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z mi´dzynarodowymi standardami rachunkowoÊci. Wprowadzenie
wspólnych zasad sporzàdzania sprawozdaƒ finansowych z jednej strony ma s∏u˝yç
zwi´kszeniu ich przejrzystoÊci, a z drugiej zapewniç ich porównywalnoÊç dla podmiotów inwestujàcych w ca∏ej Unii Europejskiej (European Commission, 2000)
W dniu 21 kwietnia 2004 r. przyj´to dyrektyw´ 2004/39/WE w sprawie rynków instrumentów finansowych (Markets in Financial Instruments – MiFID), która zastàpi∏a obowiàzujàcà przez lata dyrektyw´ 93/22/EWG w sprawie us∏ug inwestycyjnych
w zakresie papierów wartoÊciowych17. Dyrektywa utrzymuje zasad´ jednolitego paszportu dla firm inwestycyjnych oraz zasad´ nadzoru przez w∏aÊciwy organ paƒstwa
macierzystego; rozszerza tak˝e zakres dzia∏alnoÊci firm inwestycyjnych (doradztwo
inwestycyjne czy zarzàdzanie wielostronnymi platformami obrotu). Wprowadza natomiast nowe uregulowania w odniesieniu np. do rynków regulowanych, na które nak∏ada si´ obowiàzek stosowania przejrzystych i niedyskryminujàcych warunków
cz∏onkostwa. W dyrektywie ca∏y rozdzia∏ poÊwi´cono przejrzystoÊci i integralnoÊci
rynków. Zawarto w nim zapisy o obowiàzku przechowywania przez firmy inwestycyjne informacji o przeprowadzanych transakcjach (przez pi´ç lat), o obowiàzku publikowania notowaƒ oraz informacji po zawarciu transakcji (Kowalak, 2006).
Dyrektywa 2004/39/WE wzmacnia zakres ochrony klientów firm inwestycyjnych (inwestorów), g∏ównie klientów okreÊlanych jako nieprofesjonalni lub detaliczni. Narzucono obowiàzek informowania klientów o kosztach transakcji, o ryzyku zwiàzanym
z oferowanym produktem, nakazano tak˝e realizowanie zleceƒ na warunkach najkorzystniejszych dla klienta. W porównaniu z dyrektywà 93/22/EWG uszczegó∏owiono
bardzo ogólne zapisy o ochronie inwestorów. Wed∏ug pierwotnych ustaleƒ dyrektywa
93/22/EWG mia∏a straciç moc 30 kwietnia 2006 r., jednak w zwiàzku z koniecznoÊcià opracowania i przyj´cia niezb´dnych Êrodków wykonawczych i powsta∏ymi z tego powodu opóênieniami ostatecznie zosta∏a uchylona 1 listopada 2007 r.18
17
18

Dlatego te˝ dyrektyw´ 2004/39/WE cz´sto nazywa si´ Investment Services Directive 2 (ISD2).
Dyrektywa 2006/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 5 kwietnia 2006 r. zmieniajàca dyrektyw´ 2004/39/WE w sprawie rynków instrumentów finansowych w odniesieniu do niektórych
terminów.
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Znacznym wsparciem procesu integracji rynków kapita∏owych, a konkretnie zwi´kszenia efektywnoÊci procesu legislacyjnego w tym zakresie, by∏o wprowadzenie nowego systemu stanowienia prawa wspólnotowego odnoÊnie do rynków papierów
wartoÊciowych, zaproponowanego19 przez Komitet M´drców (Committee of Wise
Men, 2001), o czym by∏a mowa w rozdziale 2.
Zmiany w systemie stanowienia prawa pozwoli∏y istotnie usprawniç przyjmowanie
wspólnotowych regulacji w zakresie rynku papierów wartoÊciowych. Uda∏o si´
zwi´kszyç przejrzystoÊç systemu, a tak˝e zwi´kszyç rol´ konsultacji, które pozwalajà uwzgl´dniç opinie uczestników rynków kapita∏owych na temat przyjmowanych
rozwiàzaƒ. Z ostatecznà ocenà nowego systemu nale˝y si´ wstrzymaç do momentu wprowadzenia dyrektyw wspólnotowych przyj´tych w ramach FSAP. Wtedy te˝
b´dzie mo˝na zdecydowaç o jego dalszym rozwoju (szerzej: Ferran 2004).
Paƒstwa cz∏onkowskie oraz decydenci w UE powinni zdawaç sobie spraw´, ˝e proces integracji rynków kapita∏owych musi byç stale monitorowany. Warunki, w których ten proces przebiega, zmieniajà si´, co powoduje, ˝e przyjmowane rozwiàzania i inicjatywy muszà byç do nich systematycznie dostosowywane. Szczególnie dotyczy to stanowionego prawa. Ewentualne zaniechania mogà powa˝nie ograniczyç
mo˝liwoÊci rozwoju rynków europejskich.

4.2. Rozwój i integracja infrastruktury rynków kapita∏owych
w Unii Europejskiej
Zmiany w infrastrukturze rynków kapita∏owych w Unii Europejskiej najlepiej ukazujà
przebieg procesów integracyjnych zachodzàcych na tych rynkach. Z jednej strony nowe mo˝liwoÊci techniczne organizacji obrotu papierami wartoÊciowymi, a z drugiej
sprzyjajàce warunki instytucjonalno-prawne sta∏y si´ powa˝nym bodêcem do konsolidacji infrastruktury w wymiarze europejskim. Dotyczy to gie∏d papierów wartoÊciowych, na których dokonywany jest g∏ównie obrót akcjami, platform obrotu obligacjami, jak te˝ podmiotów odpowiedzialnych za rozliczanie i rozrachunek transakcji papierami wartoÊciowymi.
Prze∏omowym momentem dla konsolidacji infrastruktury rynkowej by∏o wprowadzenie wspólnej waluty euro. W 2000 r. zacz´∏a dzia∏aç pierwsza paneuropejska gie∏da
papierów wartoÊciowych Euronext, która powsta∏a z po∏àczenia gie∏d w Pary˝u
19

Nowy system stanowienia prawa w zakresie rynków papierów wartoÊciowych zosta∏ zaakceptowany i przyj´ty przez Parlament Europejski 5 lutego 2002 r.
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(Bourse de Paris), Amsterdamie (Amsterdam Exchanges – AEX) i Brukseli (Brussels
Stock Exchange – BSE). Dwa lata póêniej do Euronextu do∏àczy∏y: portugalska gie∏da
Bolsa de Valores de Lisboa e Porto (BVLP) oraz londyƒska gie∏da derywatów LIFFE
(London International Financial Futures and Options Exchange). Spó∏ki notowane
na poszczególnych gie∏dach tworzà wspólnà list´ -– Eurolist by Euronext. Wspólna
lista daje emitentom mo˝liwoÊç dotarcia do szerszej grupy inwestorów, a z kolei inwestorom umo˝liwia powi´kszenie spektrum mo˝liwych inwestycji (za poÊrednictwem
tylko jednej gie∏dy). Elementem spajajàcym wszystkie gie∏dy Euronextu jest wspólna
platforma obrotu NSC (Nouveau Syst¯me de Cotation)20.
Euronext wyrós∏ na znaczàcego gracza na europejskim rynku papierów wartoÊciowych
– pod wzgl´dem kapitalizacji nieznacznie ust´puje gie∏dzie londyƒskiej21. Gie∏da sta∏a
si´ na tyle interesujàca, ˝e z czasem pojawi∏y si´ powa˝ne oferty jej kupna (przej´cia). Ofert´ takà z∏o˝y∏y amerykaƒska New York Stock Exchange (NYSE) oraz spó∏ka
zarzàdzajàca gie∏dà we Frankfurcie, Deutsche Börse. Ostatecznie w 2006 r. akcjonariusze Euronextu wybrali po∏àczenie z NYSE. W ten sposób nowa spó∏ka, z siedzibà
w Nowym Jorku i biurami zagranicznymi w Pary˝u i Amsterdamie, otrzyma∏a nazw´
NYSE Euronext. Dzi´ki temu zabiegowi Amerykanie zwi´kszyli swoje wp∏ywy na rynku europejskim.
Drugim przyk∏adem udanej ponadnarodowej konsolidacji rynków gie∏dowych jest
skandynawska gie∏da OMX Nordic Exchange22. Tworzà jà trzy gie∏dy skandynawskie
– w Helsinkach (HEX), Sztokholmie (Stockholmsbörsen) i Kopenhadze (Københavns
Fondsbørs) – oraz gie∏dy paƒstw nadba∏tyckich – w Wilnie, Tallinie i Rydze.
W 2006 r. do grupy do∏àczy∏a tak˝e gie∏da spoza Unii Europejskiej -– Iceland Stock
Exchange. Spó∏ki notowane na po∏àczonej gie∏dzie podzielone sà na dwie listy -–
pierwsza obejmuje gie∏dy skandynawskie oraz gie∏d´ w Rejkiawiku (Lista Nordycka), a druga gie∏dy paƒstw nadba∏tyckich (Lista Ba∏tycka). Wszystkie gie∏dy wykorzystujà wspólnà platform´ handlu Saxess23 (opracowanà przez spó∏k´ OM, zarzàdzajàcà wczeÊniej gie∏dà w Sztokholmie, a od 2003 r. b´dàcà cz´Êcià grupy OMX).
Gie∏dy nale˝àce do OMX Nordic Exchange nigdy nie zalicza∏y si´ do g∏ównych gie∏d
w Unii Europejskiej. Tak˝e po∏àczona gie∏da, z kapitalizacjà wynoszàcà 851,46 mld
EUR na koniec 2006 r., nie jest liderem wÊród gie∏d Unii Europejskiej (dla porówna20
21
22

23

Platform´ tego typu wykorzystuje tak˝e warszawska Gie∏da Papierów WartoÊciowych.
Wed∏ug danych FESE kapitalizacja Euronextu na koniec 2006 r. wynosi∏a 2812 mld EUR, podczas gdy LSE – 2887 mld EUR.
OMX powsta∏a w 2003 r. z po∏àczenia spó∏ki OM, zarzàdzajàcej gie∏dà w Sztokholmie i obs∏ugujàcej jednoczeÊnie platform´ handlu stosowanà na tej gie∏dzie (platforma Saxess), z gie∏dà w Helsinkach (HEX). Dlatego OMX funkcjonowa∏ poczàtkowo pod nazwà OMHEX.
Platform´ t´ wykorzystuje tak˝e gie∏da w Oslo.

102

Narodowy Bank Polski

nia kapitalizacja Borsa Italiana wynosi∏a w tamtym okresie 778,5 mld EUR). Niemniej jednak konsolidacja gie∏d regionu daje du˝à szans´ zaistnienia notowanym
na nich spó∏kom, a inwestorom umo˝liwia obj´cie ca∏ego rynku skandynawskiego
i paƒstw nadba∏tyckich dzi´ki dost´powi do jednej platformy obrotu. Zmniejszajà si´
tak˝e koszty funkcjonowania gie∏dy. Warto zauwa˝yç, ˝e chocia˝ kraje, których gie∏dy wchodzà w sk∏ad OMX, pos∏ugujà si´ ró˝nymi walutami, uda∏o si´ stworzyç pr´˝nie funkcjonujàcy rynek.
Innym przyk∏adem udanej konsolidacji gie∏d, tym razem na szczeblu krajowym, jest
przypadek hiszpaƒski. Cztery gie∏dy – w Madrycie, Barcelonie, Bilbao oraz Walencji – zosta∏y zrzeszone w ramach jednej organizacji Bolsas y Mercados Españoles
(BME), która nimi zarzàdza. BME udost´pnia platform´ handlu SIBE, przez którà
dokonywana jest znaczna cz´Êç obrotu akcjami na hiszpaƒskim rynku. Integracja
gie∏d hiszpaƒskich pozwoli∏a zwi´kszyç ich potencja∏ oraz uczyniç je zdolnymi
do konkurowania z innymi europejskimi gie∏dami (Kowalak 2006).
Znacznie bardziej zaawansowana ni˝ w przypadku gie∏d papierów wartoÊciowych
jest integracja rynków, na których dokonywany jest obrót papierami d∏u˝nymi.
W Unii Europejskiej obrót tymi instrumentami odbywa si´ g∏ównie na wspólnej platformie obrotu zarzàdzanej w ramach grupy MTS24, nazywanej tak˝e Europejskim
Rynkiem Obligacji. W przypadku rzàdowych papierów wartoÊciowych (obligacje
i bony skarbowe) MTS kontroluje obrót a˝ na 13 rynkach paƒstw cz∏onkowskich
Unii – w Austrii, Belgii, Danii, Hiszpanii, Polsce, Francji, Finlandii, Grecji, Holandii,
Niemczech, Irlandii, Portugalii oraz we W∏oszech. W ramach grupy MTS funkcjonujà tak˝e takie rynki, jak np. utworzony w 1999 r. rynek EuroMTS, na którym dokonywany jest obrót obligacjami skarbowymi tworzàcymi tzw. benchmark oraz wysokiej jakoÊci obligacjami pozarzàdowymi, czy rynek EuroCreditMTS, na którym handluje si´ listami zastawnymi (covered bonds), m.in. niemieckimi Pfandbriefe czy
francuskimi Obligations Fonci¯res (strona internetowa MTS).
Od powstania w 1988 r., kiedy MTS obejmowa∏ tylko w∏oski rynek papierów rzàdowych, przez blisko 20 lat zosta∏ na tyle rozwini´ty, ˝e obecnie tworzy zr´by paneuropejskiego rynku papierów d∏u˝nych. W systemie uczestniczy ponad 1200 podmiotów, a przeci´tny dzienny wolumen transakcji przekracza 90 mld EUR (liczone
pojedynczo, dane MTS).

24

System MTS (Mercato dei Titoli de Stato) powsta∏ w 1988 r. z inicjatywy w∏oskiego Ministerstwa
Finansów oraz Banku W∏och dla usprawnienia obrotu papierami rzàdowymi.
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w Unii Europejskiej
INFRASTRUKTURA
RYNKÓW KAPITA¸OWYCH
w Unii Europejskiej

tabela 2

Lp. Kraj

Gie∏da/jednostka prowadzàca rynek

Rozliczenie

Rozrachunek

Wiener Börse

Oesterreichische Kontrollbank
Aktiengesellschaf (OeKB)

Belgia

Euronext

LCH.Clearnet SA
Narodowy Bank Belgii (dla
rzàdowych papierów
wartoÊciowych)

3

Cypr

Cyprus Stock Exchange

4

Czechy

1

2

Austria

Burza cennych papíru
∂ Praha
(Prague Stock Exchange)
Kobenhagen
Fondsbors
⁄
(Copenhagen Stock Exchange)
Tallinna Börs/OMX
(Tallin Stock Exchange)
Helsingin Pörssiin/OMX
(Helsinki Stock Exchange)

5

Dania

6

Estonia

7

Finlandia

8

Francja

Euronext

9

Grecja

Athens Exchange (ATHEX)

10 Hiszpania

Bolsas y Mercados Españoles

11 Holandia

Euronext

12 Irlandia

Irish Stock Exchange (ISE)

13 Litwa

ˇ
Vilniaus Vertybini Popieri Birza/OMX
(National Stock Exchange)

Euronext Belgium,
Eurocle Bank (dla papierów
niezdematerializowanych)
Narodowy Bank Belgii (dla
rzàdowych papierów
wartoÊciowych)
Cyprus Stock Exchange

Czeski Bank Narodowy/Univyc

Univyc

Værdipapircentralen A/S
(VP Securities Services A/S)
Estonian Central Securities Depositary
Suomen Arvopaperikeskus OM (APK)
Finski Centralny Depozyt Papierów WartoÊciowych
Euroclear France
LCH.Clearnet SA
Euroclear Bank
Central Securities Depositary SA (CSD) dla papierów
notowanych na ATHEX oraz System Rozrachunku Banku Grecji
(BOGS) dla rzàdowych papierów wartoÊciowych
IBERCLEAR
Euroclear Netherlands
LCH.Clearnet SA
Euroclear Bank
Euroclear Bank NIEC
CRESTCo (akcje)
–
Euroclear Bank (obligacje rzàdowe)
Central Securities Depository of Lithuania
Lietuvos Centrinis Vertybiniu Popieriu Depozitoriumas (LCVPD)
LuxClear

14 Luksemburg

Bourse de Luxembourg

15 ¸otwa

ˇ
Rïgas Fondu Birza/OMX
(Riga Stock Exchange)

Latvian Central Depositary
(LCD)

Borza ta'Malta
(Malta Stock Exchange)
Frankfurter Wertpapierbörse
(Deutsche Börse)

Malta Stock Exchange oraz
Bank Centralny Malty (tylko dla papierów rzàdowych)
Clearstream Banking AG oraz
Clearstream Banking AG
Eurex Clearing AG dla akcji
notowanych w systemie Xetra
oraz obligacji notowanych
na Eurex Bonds GmbH
Krajowy Depozyt Papierów WartoÊciowych (KDPW) oraz Narodowy
Bank Polski dla papierów skarbowych (przez system SKARBNET)
LCH.Clearnet SA
Interbolsa SA

16 Malta
17 Niemcy

18 Polska

Gie∏da Papierów WartoÊciowych
w Warszawie

19 Portugalia

Euronext
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DENOS zarzàdzany przez LCD
VNS zarzàdzany przez
Bank ¸otwy
(dla papierów rzàdowych)

∂
Burza cennych papierov
v Bratislave
(Bratislava Stock Exchange)
Ljubljanska Borza
(Ljubljana Stock Exchange)

The Central securities depository of the Slovak Republic
(CDCP SR)

Stockholmbörsen
∂∂
A Budapesti Értéktozsde
Részvénytársaság Budapest Stock Exchange

VPC

Wielka
24
Brytania

London Stock Exchange (LSE)

LCH.Clearnet Ltd.

CRESTCo lub
Euroclear Bank

25 W∏ochy

Borsa Italiana
(Italian Stock Exchange)

Cassa di Compensazione e
Garanzia s.p.a. (CC&G)

Monte Titoli spa

20 S∏owacja
21 S∏owenia
22 Szwecja
23 W´gry

Central Securities Clearing and Depository Institution (KDD)

Central Clearing House and Depository Ltd (KELER)

èród∏o: London Economics 2005; opracowanie w∏asne.

Zmiany w infrastrukturze rynków kapita∏owych dotyczà tak˝e podmiotów odpowiedzialnych za rozliczanie i rozrachunek transakcji papierami wartoÊciowymi, tj. izb rozliczeniowych oraz depozytów papierów wartoÊciowych. W przypadku izb rozliczeniowych najwi´ksze znaczenie w UE majà podmioty skupione w ramach grupy LCH.
Clearnet oraz Eurex Clearing, natomiast wÊród depozytów papierów wartoÊciowych
g∏ównà rol´ odgrywa Grupa Euroclear oraz Clearstream. Warto dodaç, ˝e konsolidacja tych podmiotów przebiega najcz´Êciej w granicach wyznaczonych przez gie∏dy papierów wartoÊciowych, powiàzane kapita∏owo z tymi jednostkami.
LCH.Clearnet powsta∏ w 2003 r. z po∏àczenia brytyjskiego domu clearingowego London Clearing House (LCH) oraz izby rozliczeniowej Clearnet25. Izba rozlicza transakcje na dwóch najwi´kszych gie∏dach papierów wartoÊciowych -– London Stock
Exchange oraz Euronext. Jest najwi´kszà tego typu instytucjà w Unii Europejskiej
i jednà z wa˝niejszych na Êwiecie (London Economics, 2005, s. 30–31). Grupa
LCH.Clearnet wykorzystuje wspólnà i bardzo zaawansowanà technologicznie platform´ rozliczeniowà Clearing 21, co zwi´ksza efektywnoÊç rozliczania transakcji w ramach ca∏ej grupy. Z kolei druga izba – Eurex Clearing – obs∏uguje przede wszystkim
transakcje instrumentami pochodnymi na gie∏dzie Eurex, ale tak˝e transakcje akcjami na elektronicznej platformie handlu Xetra, zarzàdzanej przez Deutsche Börse.
WÊród depozytów papierów wartoÊciowych na europejskiego lidera wyrasta grupa
Euroclear. W grupie znajdujà si´ depozyty dzia∏ajàce we Francji, Belgii, Holandii,
Wielkiej Brytanii (depozyt funkcjonuje pod nazwà CRESTco) oraz mi´dzynarodowy
depozyt (ICSD) pod nazwà Euroclear Bank, dokonujàcy rozrachunku na rynkach
mi´dzynarodowych (m.in. na rynku euroobligacji). Euroclear obs∏uguje, podobnie
jak LCH.Clearnet, transakcje na gie∏dzie Euronext oraz London Stock Exchange.
25

Clearnet utworzono w 2001 r. w wyniku fuzji izb rozliczeniowych w Belgii, Holandii i Francji.
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Przy tak rozbudowanej strukturze Euroclear ciekawie przedstawia si´ organizacja
nadzoru nad takim podmiotem. Spó∏ka stojàca na czele grupy, Euroclear PLC,
nadzorowana jest przez brytyjskiego nadzorc´ Financial Services Authority, Euroclear
Bank przez belgijskiego, natomiast pozosta∏e narodowe oddzia∏y sà nadzorowane
przez odpowiednie w∏adze krajowe. Drugà najwa˝niejszà organizacjà rozrachunkowà
jest Clearstream, b´dàca cz´Êcià Deutsche Börse. Powsta∏a w 2000 r. z po∏àczenia
mi´dzynarodowego depozytu Cedel International (Luksemburg) oraz niemieckiego
depozytu Clearstream Banking Frankfurt. W sumie w grupie Clearstream znajdujà si´
trzy jednostki: wspomniany Clearstream Banking Frankfurt (CBF), LuxClear pe∏niàcy funkcj´ narodowego depozytu w Luksemburgu oraz mi´dzynarodowy depozyt
Clearstream Banking Luxemburg -– CBL (Schmiedel, Schönenberger, 2005).
Zmiany w infrastrukturze rynków kapita∏owych, zwiàzane z procesami konsolidacji,
silnie stymulujà rozwój integracji rynków kapita∏owych. Du˝ym problemem sà jednak
ró˝ne re˝imy prawne, którym podlega zintegrowana infrastruktura, co nie pozwala
do koƒca obni˝yç kosztów jej funkcjonowania.

5. Efekty integracji rynków kapita∏owych
Proces transgranicznej integracji rynków kapita∏owych nieustannie rozwija si´, obejmujàc swoim zasi´giem nowe obszary funkcjonowania tych rynków. W tym kontekÊcie mówienie o istnieniu w pe∏ni zintegrowanego, wspólnego rynku kapita∏owego
w Unii Europejskiej jest jeszcze przedwczesne. Trudno przy tym okreÊliç, czy faktycznie wszyscy uczestnicy rynków kapita∏owych w Unii Europejskiej mogà swobodnie przeprowadzaç transakcje o charakterze transgranicznym (inwestowaç, pozyskiwaç kapita∏, Êwiadczyç us∏ugi finansowe), tak jak ma to miejsce na rynkach
lokalnych.
Dla zobrazowania procesów integracyjnych zachodzàcych na rynkach kapita∏owych
UE wykorzystuje si´ szereg informacji oraz wskaêników obrazujàcych tendencje
w tym zakresie. Przyk∏adem mo˝e byç informacja o funduszach inwestycyjnych
UCITS prowadzàcych dzia∏alnoÊç transgranicznà (z wykorzystaniem jednolitego
paszportu). W marcu 2001 r. takich funduszy by∏o 3260, a w koƒcu 2004 r. ju˝
4875 (European Commission, 2006, s. II–14). Znaczna cz´Êç tych funduszy jest
zarejestrowana w Luksemburgu oraz Irlandii ze wzgl´du na korzystne rozwiàzania
podatkowe (European Commission, 2006, s. 52). Z kolei najwi´cej funduszy zagranicznych, wykorzystujàc jednolity paszport, Êwiadczy∏o us∏ugi w Niemczech, Austrii
i Francji. Mi´dzy paƒstwami cz∏onkowskimi wyst´puje du˝e zró˝nicowanie udzia∏u
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aktywów zagranicznych na lokalnych rynkach. W 2004 r. we Francji udzia∏ zagranicznych funduszy wynosi∏ zaledwie 3%, podczas gdy w Niemczech a˝ 41%. Powa˝ny wzrost w tym zakresie w latach 2000–2004 odnotowano we W∏oszech
(z 18% do 28%) oraz w Szwecji (z 17% do 27%).
Zintegrowanie rynków kapita∏owych mo˝na zilustrowaç tak˝e informacjà o liczbie
spó∏ek zagranicznych notowanych na krajowych gie∏dach papierów wartoÊciowych
czy informacjà o udziale zagranicznych inwestorów na poszczególnych gie∏dach.
W pierwszym wypadku, co ciekawe, obserwuje si´ spadek spó∏ek zagranicznych
notowanych na krajowych parkietach (na London Stock Exchange czy Deutsche
Börse). W latach 2000–2006 udzia∏ spó∏ek zagranicznych na LSE spad∏ z 17%
do 10%, a w przypadku Deutsche Börse z 25% do 14%. Dla porównania w 2000 r.
na Warszawskiej Gie∏dzie Papierów WartoÊciowych nie by∏a notowana ani jedna zagraniczna spó∏ka, a szeÊç lat póêniej by∏o ich 12, czyli 5% wszystkich spó∏ek.
Pozycja inwestorów zagranicznych na krajowych rynkach gie∏dowych w przekroju
poszczególnych paƒstw cz∏onkowskich jest zró˝nicowana. W wi´kszoÊci nowych
paƒstw cz∏onkowskich UE zagraniczni inwestorzy posiadajà wi´cej ni˝ po∏ow´
akcji notowanych na gie∏dach tych paƒstw (wed∏ug danych z 2003 r.). Tak by∏o
m.in. w przypadku Polski, Litwy (po 53%), S∏owacji (86%) czy W´gier (72,6%).
W wi´kszoÊci tych krajów wzrós∏ jednoczeÊnie poziom zaanga˝owania zagranicznych inwestorów (np. na S∏owacji z 39% w 2000 r. do 86% w 2003 r.). W paƒstwach UE-15, poza wyjàtkami26, stan posiadania inwestorów zagranicznych
w latach 1999–2003 by∏ stabilny, np. we W∏oszech wynosi∏ 14–16%, w Wielkiej
Brytanii 32%, Niemczech 16–17% (FESE, 2004).
Do oceny procesów integracyjnych wykorzystuje si´ tak˝e bardziej skomplikowane
wskaêniki wymagajàce wykorzystania zaawansowanych narz´dzi statystycznych
i ekonometrycznych. Przyk∏adem mo˝e byç wskaênik opisujàcy, w jakim stopniu
zdarzenia (szoki) pochodzàce ze strefy euro wp∏ywajà na zmiennoÊç cen akcji notowanych na gie∏dach w strefie euro. O ile w latach 1973–1985 zdarzenia te wyjaÊnia∏y zaledwie 8% zmiennoÊci cen akcji, o tyle w latach 1999–2003 – obejmujàcych okres po wprowadzeniu wspólnej waluty – blisko 25%. Co ciekawe, na podobnym poziomie wskaênik ten kszta∏towa∏ si´ w okresie poprzedzajàcym wprowadzenie euro (lata 1992–1998), co mo˝e sugerowaç, ˝e integracja rynków akcji
w strefie euro nie zwi´kszy∏a si´ w badanych latach (European Central Bank 2003).
Badanie stopnia integracji rynków kapita∏owych przeprowadza si´ tak˝e w odniesieniu do rynku obligacji. Najcz´Êciej wykorzystuje si´ w tym celu wskaêniki odwo26

Np. w Portugalii nastàpi∏ spadek z 44% do 39% w latach 2000–2003.
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∏ujàce si´ do zmian dochodowoÊci dziesi´cioletnich obligacji rzàdowych paƒstw
cz∏onkowskich UE w stosunku do uznawanych za benchmark obligacji niemieckich.
Z analizy tych wskaêników wynika, ˝e ju˝ w okresie poprzedzajàcym wprowadzenie wspólnej waluty nastàpi∏a wyraêna konwergencja stóp dochodowoÊci obligacji
skarbowych. JednoczeÊnie notowano ogromny wp∏yw zmian dochodowoÊci niemieckich obligacji skarbowych na dochodowoÊç obligacji innych paƒstw cz∏onkowskich ze strefy euro. W 1997 r. zmiennoÊç dochodowoÊci obligacji dla takich krajów jak Francja, Grecja czy Portugalia by∏a wyjaÊniana mniej ni˝ w 50% zmianami
odnoszàcymi si´ do obligacji niemieckich, podczas gdy w 2003 r. by∏o to prawie
100% (L. Baele i inni, s. 38, 43).
Ocena przebiegu integracji rynków kapita∏owych wy∏àcznie na podstawie jednego
wskaênika, w oderwaniu od innych informacji, mo˝e doprowadziç do b∏´dnych
wniosków odnoÊnie do faktycznego zintegrowania rynków. Dlatego zaleca si´ analiz´ wielu wskaêników, co pozwala spojrzeç na proces integracji z wielu perspektyw
i ograniczyç ryzyko wyciàgni´cia niew∏aÊciwych wniosków. Bogate zestawy takich
wskaêników publikuje chocia˝by Komisja Europejska w opracowaniu Financial Integration Monitor, ukazujàcym si´ od 2004 r.; mo˝na je tak˝e znaleêç w pracach:
L. Beale i inni (2004) czy K. Adam i inni (2002).
Niezale˝nie od tego, jak kszta∏tujà si´ wskaêniki integracji rynków kapita∏owych,
na proces ten nale˝y spojrzeç przede wszystkim z perspektywy oczekiwaƒ paƒstw
cz∏onkowskich i forsowanej przez nie koncepcji zintegrowanego (transgranicznego)
rynku kapita∏owego. W tym kontekÊcie najwa˝niejsze jest to, aby uczestnicy rynków
kapita∏owych w Unii Europejskiej mogli swobodnie pozyskiwaç kapita∏, inwestowaç
czy Êwiadczyç us∏ugi finansowe. Wiele w tym kierunku ju˝ uda∏o si´ zrobiç. Przede
wszystkim paƒstwa cz∏onkowskie oraz organy wspólnotowe zwi´kszy∏y swojà aktywnoÊç w sferze regulacyjnej. W ramach realizowanego programu FSAP przyj´to
wiele wa˝nych dyrektyw u∏atwiajàcych przeprowadzanie transakcji transgranicznych. Przyj´to m.in. dyrektyw´ o prospekcie emisyjnym, u∏atwiajàcà emisj´ papierów wartoÊciowych na wielu rynkach unijnych, dyrektyw´ o przejrzystoÊci remitentów, okreÊlajàcà wspólne standardy publikowania informacji przez emitentów
na rynkach unijnych, dyrektywy UCITS czy dyrektyw´ MIFID, wzmacniajàcà zasady ochrony inwestorów oraz utrwalajàcà zasad´ jednolitego paszportu w odniesieniu do firm inwestycyjnych. Mimo pojawiania si´, skàdinàd s∏usznych, opinii, ˝e
dzia∏ania podj´te w ramach FSAP sà niewystarczajàce, nale˝y je uznaç za krok
w dobrym kierunku.
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Integracj´ infrastruktury rynkowej, wymuszonà przede wszystkim koniecznoÊcià
ograniczania kosztów i poprawy konkurencyjnoÊci, tak˝e nale˝y traktowaç jako
czynnik zwi´kszajàcy swobod´ dokonywania transakcji. Zintegrowana infrastruktura pozwala ograniczyç zró˝nicowanie standardów i tym samym wymagaƒ stawianych uczestnikom rynków (np. warunki dopuszczenia papierów do notowaƒ gie∏dowych), pozwala tak˝e zwi´kszyç dost´pnoÊç rynków zagranicznych dla inwestorów
i – co najwa˝niejsze – ograniczaç koszty inwestowania za granicà.
Mimo post´pujàcej transgranicznej integracji rynków kapita∏owych nadal wyst´pujà liczne przeszkody hamujàce ten proces i jednoczeÊnie ograniczajàce swobody zawierania transakcji na wszystkich rynkach Unii Europejskiej. Te przeszkody to m.in.
zró˝nicowanie i skomplikowanie zasad opodatkowania dochodów kapita∏owych
uzyskiwanych za granicà (m.in. z powodów podatkowych fundusze inwestycyjne rejestrowane sà masowo w Luksemburgu), wysokie koszty rozliczeƒ i rozrachunku dla
transgranicznych transakcji papierami wartoÊciowymi, nadal zbyt skomplikowany
i d∏ugotrwa∏y, mimo wprowadzonych zmian, system stanowienia prawa (od rozpocz´cia negocjacji nad regulacjà a˝ do jej ostatecznego wdro˝enia do prawodawstwa
narodowego), ograniczenia wyboru dostawcy us∏ug rozliczenia i rozrachunku transakcji (Kowalak 2006, s. 281).

6. Podsumowanie
Proces integracji rynków kapita∏owych w Unii Europejskiej wymaga ciàg∏ego monitorowania. Jest to bardzo wa˝ne, gdy˝ stale zmieniajà si´ warunki, w których proces ten przebiega. W tym kontekÊcie szczególnà uwag´ nale˝y zwróciç na identyfikacj´ barier integracyjnych oraz mo˝liwie szerokie wykorzystanie szans na zintensyfikowanie procesów integracyjnych, pojawiajàcych si´ w otoczeniu rynków kapita∏owych. Identyfikacja i likwidacja barier muszà si´ odbywaç w sposób ciàg∏y, gdy˝
w miejsce ju˝ usuni´tych mogà powstawaç kolejne, na innych obszarach funkcjonowania rynków kapita∏owych. Je˝eli chodzi o szanse na zintensyfikowanie procesów integracyjnych w kolejnych latach, to nale˝y ich upatrywaç m.in. w:
• poszerzeniu Unii Gospodarczej i Walutowej o kolejne paƒstwa cz∏onkowskie;
przyj´cie euro np. przez Wielkà Brytani´ – najwa˝niejszy rynek finansowy w Europie – mo˝e daç powa˝ny impuls do wzrostu transakcji o charakterze transgranicznym na obszarze ca∏ej Unii Europejskiej;
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• spodziewanej reformie systemów emerytalnych w wielu paƒstwach cz∏onkowskich, która jest szansà na skierowanie dodatkowych oszcz´dnoÊci na rynek kapita∏owy (za poÊrednictwem funduszy emerytalnych);
• dalszej integracji infrastruktury rynkowej oraz transgranicznych fuzjach i przej´ciach w sektorze finansowym;
• zwi´kszaniu si´ atrakcyjnoÊci rynków kapita∏owych jako miejsca lokowania
oszcz´dnoÊci (m.in. poprzez powstawanie nowych us∏ug i instrumentów
finansowych).
Aby jak najlepiej wykorzystaç pojawiajàce si´ szanse na pog∏´bienie integracji rynków kapita∏owych, nadal bardzo po˝àdane jest zaanga˝owanie paƒstw cz∏onkowskich i organów Unii Europejskiej we wspieranie tego procesu. Podmioty te powinny zapewniç przede wszystkim w∏aÊciwe prawo, odpowiadajàce aktualnym potrzebom rynku, unikajàc jednoczeÊnie nadmiernej regulacji, mogàcej ograniczaç mo˝liwoÊci rozwoju rynków kapita∏owych. W 2005 r. Komisja Europejska opublikowa∏a
Bia∏à Ksi´g´ okreÊlajàcà polityk´ w zakresie rozwoju us∏ug finansowych na lata
2005–2010. W dokumencie tym po∏o˝ono nacisk na takie kwestie, jak: otwartoÊç
i przejrzystoÊç procesu stanowienia prawa, rzetelna ocena efektów stanowionych
rozwiàzaƒ (np. dla poziomu ochrony konsumentów) oraz to, czy zamierzone cele
regulacji zosta∏y osiàgni´te. JednoczeÊnie zwrócono uwag´ na koniecznoÊç wdro˝enia wszystkich dyrektyw uchwalonych w ramach FSAP oraz wzmocnienie wspó∏pracy organów nadzorczych. Wskazano tak˝e potrzeb´ stworzenia efektywnych rozwiàzaƒ w zakresie transgranicznych rozliczeƒ i rozrachunku transakcji papierami wartoÊciowymi (Komisja Europejska 2005).
Wsparcie integracji rynków kapita∏owych przez decydentów z Unii Europejskiej jest
nie do przecenienia, jednak trzeba pami´taç, ˝e proces ten nie mo˝e rozwijaç si´
w oderwaniu od zmian zachodzàcych na Êwiatowych rynkach kapita∏owych. W tym
kontekÊcie szczególnie wa˝ne b´dà powiàzania i relacje europejskich rynków kapita∏owych z rynkiem amerykaƒskim. Powiàzania te b´dà z pewnoÊcià coraz silniejsze po przej´ciu gie∏dy Euronext przez nowojorskà gie∏d´ NYSE oraz gie∏dy OMX
przez NASDAQ. W tej sytuacji pojawia si´ szansa na stworzenie transatlantyckiego
rynku kapita∏owego. Szkoda tylko, ˝e prawdopodobnie odb´dzie si´ to pod dyktando rynków amerykaƒskich.
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Rynek kapita∏owy w Unii
Europejskiej – dalsza integracja
czy dezintegracja?
1. Wprowadzenie
Ostatnie dekady to okres bardzo burzliwych zmian na rynkach finansowych. Rozwój
telekomunikacji i informatyki doprowadzi∏ do wzrostu konkurencji skutkujàcego procesami dezintermediacji i demutualizacji1. Odpowiedzià regulacyjnà na te zmiany ze
strony Komisji Europejskiej by∏o opracowanie Planu dzia∏aƒ w zakresie rozwoju
us∏ug finansowych (Financial Services Action Plan – FSAP), obejmujàcego zmian´
sposobu tworzenia regulacji dotyczàcych rynku us∏ug finansowych oraz opracowanie
kompletnego zestawu nowych, szczegó∏owych regulacji. Regulacje te mia∏y nie tylko nadà˝yç za zmianami zachodzàcymi na rynku, ale tak˝e zapewniç warunki
1

W przypadku rynku kapita∏owego dezintermediacja polega na odejÊciu od koniecznoÊci poÊrednictwa domów maklerskich przy zawieraniu transakcji na rynku wtórnym. Demutualizacja natomiast
oznacza odejÊcie od tradycyjnej cz∏onkowskiej („mutualnej”) struktury w∏asnoÊci gie∏d. Procesy te,
ich geneza i konsekwencje dla rynku kapita∏owego zosta∏y przedstawione w dalszej cz´Êci
rozdzia∏u.
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do mo˝liwie szybkiej integracji krajowych rynków w ramach jednego panunijnego
wspólnego rynku us∏ug finansowych.
Niniejszy rozdzia∏ przedstawia ewolucj´ jednego z g∏ównych segmentów rynku finansowego, tj. rynku kapita∏owego. Zawiera te˝ prób´ analizy, jakie mogà byç negatywne skutki wprowadzenia nowych regulacji, w szczególnoÊci czy mogà one doprowadziç do dezintegracji rynku (rozumianej jako rozbicie rynku na ró˝ne segmenty w zale˝noÊci od rodzaju notowanych instrumentów) oraz do fragmentacji obrotu (rozumianej jako rozbicie wolumenu zawieranych transakcji na kilka rynków). Zwrócenie
szczególnej uwagi na ten segment rynku finansowego wynika z bardzo dynamicznych
zmian zachodzàcych na rynku kapita∏owym w ciàgu ostatnich kilkunastu lat oraz ze
stworzenia praktycznie ca∏kowicie nowej infrastruktury regulacyjnej wspólnego rynku
kapita∏owego UE (co by∏o w du˝ej mierze konsekwencjà tych dynamicznych zmian).

2. Ewolucja rynku gie∏dowego
Nowe wyzwania na rynkach finansowych nie mog∏y byç pozostawione jedynie ich
uczestnikom i wymaga∏y wprowadzenia odpowiednich uregulowaƒ prawnych. Uregulowania te powinny z jednej strony zapewniç bezpieczeƒstwo inwestorów, z drugiej zaÊ
umo˝liwiç prowadzenie nowych rodzajów dzia∏alnoÊci. Ponadto w obliczu globalizacji
konieczne sta∏o si´ uwzgl´dnienie wzrostu konkurencji i obaw zwiàzanych z potencjalnym odp∏ywem inwestorów (i ich pieni´dzy) na inne, gorzej uregulowane (choç bardziej
ryzykowne) rynki. Co wi´cej, oczekiwane wprowadzenie wspólnej waluty mog∏o byç niepowtarzalnà szansà na stworzenie wspólnego, panunijnego rynku finansowego.
Pod koniec XX w. na rynkach finansowych zachodzi∏y bardzo gwa∏towne zmiany. Poza liberalizacjà, globalizacjà, wprowadzeniem wspólnej waluty (które wp∏ywa∏y
na wszystkie sektory gospodarki) na rynkach finansowych dochodzi∏o do rewolucyjnych zmian. Powstanie i coraz powszechniejsze stosowanie elektronicznych systemów obrotu sta∏o si´ przyczynà zwi´kszenia konkurencji, integracji gie∏d, przenikania si´ poszczególnych segmentów rynku finansowego, utraty przez gie∏dy naturalnego monopolu, zmiany struktury w∏asnoÊci gie∏d czy aliansów mi´dzynarodowych.
Rozwój technologii, a zw∏aszcza systemów komputerowych i mo˝liwoÊci porozumiewania si´ na odleg∏oÊç, pozwoli∏ na zmian´ tradycyjnej formu∏y obrotu na gie∏dach.
Stosowany od ponad wieku system open outcry, polegajàcy na zawieraniu transakcji pomi´dzy krzyczàcymi maklerami, machajàcymi do siebie i pokazujàcymi
na palcach warunki proponowanych transakcji, ustàpi∏ znacznie doskonalszej formie
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– obrotowi elektronicznemu, w którym transakcje zawierane sà w systemie komputerowym na podstawie wp∏ywajàcych zleceƒ, wed∏ug ÊciÊle okreÊlonego algorytmu.
W przypadku obrotu elektronicznego uczestnicy rynku nie muszà – jak w przypadku
obrotu tradycyjnego – byç fizycznie obecni na gie∏dzie. Z punktu widzenia gie∏d oznacza∏o to mo˝liwoÊç praktycznie nieograniczonego poszerzania kr´gu uczestników obrotu, natomiast z punktu widzenia maklerów – mo˝liwoÊç uczestnictwa w obrocie
na rynkach umiejscowionych w dowolnym, choçby najbardziej odleg∏ym zakàtku
Êwiata. Spowodowa∏o to znaczny wzrost konkurencji zarówno pomi´dzy gie∏dami,
jak i pomi´dzy ró˝nymi segmentami rynku finansowego.
Stopniowy wzrost konkurencji przyczyni∏ si´ w pierwszej kolejnoÊci do integracji
gie∏d papierów wartoÊciowych na poziomie krajowym. Drugi aspekt wzrostu konkurencji dotyczy∏ relacji z innymi segmentami rynku finansowego. Poniewa˝ elektroniczny system obrotu jest uniwersalny (podobnie jak system tradycyjny, który jednak
mia∏ inne ograniczenia, o czym by∏a mowa powy˝ej), nie ma wi´kszego znaczenia,
czy przedmiotem obrotu jest akcja, obligacja, kontrakt terminowy na indeks czy
pó∏tusze wieprzowe (oczywiÊcie pod warunkiem standaryzacji tego dobra). Z tego
powodu zaostrzajàca si´ konkurencja pomi´dzy gie∏dami papierów wartoÊciowych
doprowadzi∏a z czasem do rywalizacji o przej´cie obrotu instrumentami, które wczeÊniej nie by∏y na nich spotykane, g∏ównie instrumentami pochodnymi.
Rozwój elektronicznych systemów obrotu nieco zaburzy∏ tradycyjny podzia∏ rynków kapita∏owych na gie∏dowe (transakcje zawiera si´ w jednym miejscu, okreÊlone sà regu∏y ich
zawierania, dopuszczania instrumentów do obrotu i upowszechniania informacji o zawartych transakcjach) i pozagie∏dowe (transakcje zawierane w ró˝nych miejscach, brak regu∏
dotyczàcych transakcji, notowanych instrumentów etc.). Po powstaniu rynku NASDAQ
rynki pozagie∏dowe zacz´∏y w coraz wi´kszym stopniu regulowaç swojà dzia∏alnoÊç, tworzyç standardy charakterystyczne wczeÊniej wy∏àcznie dla rynków gie∏dowych. Sta∏y si´
one regulowanymi rynkami pozagie∏dowymi. W zasadzie jedynym rozró˝nieniem pozosta∏o miejsce zawierania transakcji – parkiet gie∏dowy lub nieokreÊlone miejsce w „przestrzeni komputerowej”. Po wprowadzeniu elektronicznych systemów obrotu wàtpliwe sta∏o si´
równie˝ to ostatnie kryterium podzia∏u rynków regulowanych na gie∏dowe i pozagie∏dowe.
Sta∏y si´ one niezwykle podobne do siebie, pojawi∏y si´ natomiast nowe mo˝liwoÊci zawierania transakcji – na nieregulowanych rynkach pozagie∏dowych. Nazwano je alternatywnymi (wobec gie∏d) systemami obrotu lub po prostu ATS-ami2. Systemy te oferowa∏y
ni˝sze koszty zawierania transakcji przy mniejszym bezpieczeƒstwie obrotu.
2

Skrót ten pochodzi od angielskiej nazwy Alternative Trading Systems, u˝ywanej zw∏aszcza w Stanach Zjednoczonych. W Unii Europejskiej podobne platformy obrotu okreÊlono mianem wielostronnych systemów obrotu (MTF – Multilateral Trading Facilities).
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Rozwój ATS-ów doprowadzi∏ do dalszego wzrostu konkurencji na rynku finansowym.
Gie∏dy, które przez d∏ugi czas mia∏y zapewniony naturalny monopol (ze wzgl´du
na koncentracj´ popytu i poda˝y oferowa∏y zawsze najlepszà cen´ zarówno kupujàcym, jak i sprzedajàcym), musia∏y zaczàç obni˝aç koszty zawierania transakcji.
Koszty te sà sumà kosztów transakcyjnych na gie∏dzie i kosztów poÊrednictwa.
Pierwszy sk∏adnik kosztów by∏ redukowany tak samo jak w ka˝dym innym przedsi´biorstwie. Drugi natomiast nie móg∏ byç ∏atwo ograniczany ze wzgl´du na struktur´
w∏asnoÊci gie∏d.
Tradycyjnie gie∏dy by∏y strukturami spó∏dzielczymi. Nie mia∏y one na celu maksymalizacji zysków, ale maksymalizacj´ korzyÊci swoich cz∏onków, którymi by∏y domy maklerskie. Tylko domy maklerskie mia∏y prawo do zawierania transakcji na gie∏dzie
i tylko one mia∏y wp∏yw na kszta∏t regulacji gie∏dowych. PoÊrednictwo domów maklerskich by∏o niezb´dne, gdy˝ wszyscy ch´tni do zawarcia transakcji nie mogliby
zmieÊciç si´ w jednym miejscu, nie znaliby zasad obrotu, nie potrafiliby zawrzeç
transakcji „na palcach” i wreszcie nie gwarantowaliby rozliczenia transakcji (tj. dostarczenia pieni´dzy lub papierów wartoÊciowych). Zyski cz∏onków gie∏dy by∏y natomiast tym wi´ksze, im lepiej funkcjonowa∏a gie∏da. Ta wzajemna zale˝noÊç i realizacja wspólnego celu przez gie∏d´ i jej cz∏onków pozwoli∏y na bardzo d∏ugie utrzymywanie takiej struktury w∏asnoÊci.
Rozwój elektronicznych systemów obrotu i wzrost konkurencji wymusi∏y jednak zmian´ tradycyjnej formu∏y w∏asnoÊci i funkcjonowania gie∏d. Okaza∏o si´, ˝e interesy gie∏dy i jej cz∏onków mogà byç rozbie˝ne. Gie∏dzie zale˝y na jak najwi´kszym obrocie,
a domom maklerskim na jak najwi´kszym obrocie, ale za ich poÊrednictwem. Przy zastosowaniu tradycyjnego systemu obrotu oba te cele by∏y to˝same. Wprowadzenie
elektronicznych systemów obrotu diametralnie zmieni∏o sytuacj´. System taki mo˝e
byç dost´pny dla nieograniczonej liczby uczestników. Zawieranie w nim transakcji nie
wymaga „wiedzy tajemnej”, gdy˝ polega jedynie na wprowadzeniu parametrów zlecenia. Obecne Êrodki infrastruktury rynku finansowego pozwalajà na weryfikacj´ zdolnoÊci p∏atniczej danej osoby – jeÊli bankomat wie, czy mo˝e nam wyp∏aciç pieniàdze,
to i system gie∏dowy mo˝e weryfikowaç, czy i jak du˝e zlecenie sprzeda˝y lub zakupu mo˝e przyjàç. Okaza∏o si´ zatem, ˝e w interesie gie∏d mo˝e byç wyeliminowanie
poÊrednictwa domów maklerskich i dopuszczenie mo˝liwoÊci bezpoÊredniego sk∏adania zleceƒ. Wymóg poÊrednictwa domów maklerskich móg∏ powodowaç dalszà utrat´ klientów na rzecz ATS-ów.
W takiej sytuacji cz∏onkowie gie∏d (czyli domy maklerskie) zacz´li rozwa˝aç mo˝liwoÊç rezygnacji z koniecznoÊci poÊrednictwa, a tym samym z koniecznoÊci ograniNarodowy Bank Polski
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czania kr´gu w∏aÊcicieli gie∏d. Ten proces odchodzenia od struktury cz∏onkowskiej
(mutualnej) na rzecz „normalnej” struktury w∏asnoÊci zosta∏ nazwany procesem demutualizacji i by∏ jednym z najwa˝niejszych czynników rozwoju gie∏d w latach 90.
Gie∏dy sta∏y si´ przedsi´biorstwami nastawionymi na zysk, a domy maklerskie sta∏y
si´ jednà z grup klientów. Byli to klienci doÊç wymagajàcy i niech´tnie ponoszàcy
op∏aty transakcyjne. W sytuacji kiedy domy maklerskie nie by∏y w∏aÊcicielami gie∏d,
zacz´∏y intensywniej szukaç mo˝liwoÊci unikni´cia op∏at na ich rzecz.
Pojawi∏a si´ zatem idea zawierania transakcji z klientami bez koniecznoÊci przekazywania zleceƒ na gie∏d´ (zawierania tzw. transakcji wewn´trznych) – w wyniku kompensacji nap∏ywajàcych przeciwstawnych zleceƒ klientów lub przez zawieranie transakcji,
których stronà by∏by dom maklerski. Gdyby tych zleceƒ by∏o wystarczajàco du˝o, sam
dom maklerski móg∏by prowadziç ATS.
W ten sposób domy maklerskie straci∏y monopol na poÊrednictwo na gie∏dach, a gie∏dy straci∏y monopol na prowadzenie obrotu. Oba te procesy by∏y du˝ym wyzwaniem
dla regulacji rynków kapita∏owych i nadzoru nad nimi. OdejÊcie od poÊrednictwa domów maklerskich (tzw. dezintermediacja) powodowa∏o powstanie dodatkowego czynnika ryzyka. Makler to nie tylko osoba przekazujàca zlecenie na gie∏d´, to równie˝
profesjonalista, który powinien oceniç, czy dana inwestycja jest odpowiednia dla konkretnego klienta, bioràc pod uwag´ jego horyzont inwestycyjny, zamo˝noÊç, sk∏onnoÊç
do ryzyka itp. BezpoÊrednie uczestnictwo w systemie obrotu umo˝liwia inwestowanie
w bardzo ryzykowne instrumenty przez przypadkowe osoby, które mogà w ten sposób
straciç oszcz´dnoÊci ca∏ego ˝ycia. Z jednej strony mo˝na nad tym przejÊç do porzàdku dziennego, z drugiej zaÊ – w dobie ostrze˝eƒ na paczce papierosów, kuriozalnych
Êrodków bezpieczeƒstwa w instrukcjach obs∏ugi wszelkich produktów – trudno si´
dziwiç beztrosce inwestorów, zw∏aszcza w krajach o bardzo silnie rozwini´tych regulacjach ochrony konsumenta.
BezpoÊrednià konsekwencjà dezintermediacji by∏a demutualizacja. Dopuszczenie dowolnych osób do grona akcjonariuszy gie∏d postawi∏o pod znakiem zapytania mo˝liwoÊç
dalszego wype∏niania przez gie∏dy funkcji regulacyjnej. W sytuacji, kiedy w∏aÊcicielami
gie∏d by∏y domy maklerskie – podmioty profesjonalnie zajmujàce si´ obrotem papierami
wartoÊciowymi i czerpiàce d∏ugofalowe zyski z w∏aÊciwego funkcjonowania gie∏d – oczywistym rozwiàzaniem by∏o opracowywanie regulacji dotyczàcych obrotu przez same
gie∏dy. Pozostawienie takich mo˝liwoÊci podmiotom, które sà w∏asnoÊcià osób prywatnych, niekoniecznie zwiàzanych z rynkiem kapita∏owym i niekoniecznie nastawionych
na zysk w d∏ugim okresie, by∏oby nieroztropne. Wystàpi∏a wi´c koniecznoÊç przekazania uprawnieƒ regulacyjnych innemu podmiotowi, najcz´Êciej organowi nadzoru.
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Z kolei wprowadzenie mo˝liwoÊci zawierania transakcji wewn´trznych przez domy maklerskie doprowadzi∏o do powstania kolejnego obszaru potencjalnego konfliktu interesów. W sytuacji kiedy dom maklerski by∏ poÊrednikiem i ka˝de zlecenie by∏o kierowane
na gie∏d´, pole do nadu˝yç by∏o znacznie mniejsze. Kiedy natomiast dom maklerski zainteresowany jest zawarciem transakcji wewn´trznej, mo˝e opóêniaç realizacj´ zlecenia
klienta w nadziei, ˝e wp∏ynie przeciwstawne zlecenie od innego klienta. Mo˝e to nawet
uzasadniaç dobrem klientów, bo przecie˝ koszt transakcji wewn´trznej b´dzie ni˝szy.
Nawet zawarcie transakcji po cenie gorszej ni˝ oferowana na gie∏dzie mo˝e byç korzystniejsze dla klienta ze wzgl´du na ni˝sze koszty transakcyjne.
Kolejnym zjawiskiem wynikajàcym z wprowadzenia elektronicznych systemów obrotu
oraz wzrastajàcej konkurencji by∏a integracja gie∏d w uj´ciu ponadnarodowym. Proces
ten jest szczególnie silny w krajach Unii Europejskiej, najprawdopodobniej z powodu du˝ej zbie˝noÊci regulacji oraz pog∏´biajàcej si´ integracji gospodarczej. O ile fuzje gie∏d
w ramach kraju by∏y procesem doÊç prostym, o tyle przeprowadzenie podobnych operacji na skal´ ponadnarodowà napotyka∏o nieproporcjonalnie wi´ksze problemy.
Przedstawione powy˝ej procesy by∏y êród∏em nowych wyzwaƒ dla regulacji rynków
finansowych i nadzoru nad nimi, gdy˝ konieczne by∏o:
• obj´cie regulacjami nowych procesów, produktów czy form Êwiadczenia us∏ug,
• opracowywanie bardziej szczegó∏owych regulacji, poniewa˝ niepowodzenie integracji rynku finansowego UE w po∏owie lat 90. wynika∏o w du˝ej mierze ze zbyt
ogólnych przepisów umo˝liwiajàcych doÊç dowolnà interpretacj´ w poszczególnych krajach cz∏onkowskich,
• przyspieszenie prac regulacyjnych, poniewa˝ zbyt szczegó∏owe regulacje mog∏yby ograniczaç rozwój rynku, jeÊli nie by∏oby mo˝liwe ich szybkie modyfikowanie,
• opracowanie formu∏y umo˝liwiajàcej realizacj´ powy˝szych celów w odniesieniu
do ca∏ej UE, a wi´c kilkunastu (wówczas) krajów.
Najwa˝niejsze instytucje Unii – Komisja Europejska i Rada – podj´∏y zatem dzia∏ania, których wynikiem by∏o okreÊlenie warunków, jakie muszà byç spe∏nione do realizacji tych celów. Rezultatem tych prac by∏o opracowanie Financial Services Action
Plan i tzw. czteropoziomowego podejÊcia do regulacji, które przedstawiane by∏y
w rozdziale drugim3.
3

Zob. te˝ Kachniewski (2004).
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3. Dà˝enie do pe∏nej harmonizacji jako czynnik
prowadzàcy do dezintegracji rynków kapita∏owych
Jednym z podstawowych celów wdro˝enia FSAP by∏a integracja rynków krajowych
w jeden ponadnarodowy rynek finansowy UE. Dyrektywy uregulowa∏y praktycznie
wszelkie aspekty funkcjonowania rynków kapita∏owych. Dyrektywa o przeciwdzia∏aniu nadu˝yciom4 zdefiniowa∏a te nadu˝ycia oraz kompetencje organów nadzoru niezb´dne do ich w∏aÊciwego zwalczania. Dyrektywa o prospekcie5 ujednolici∏a warunki przeprowadzania ofert papierów wartoÊciowych w poszczególnych krajach cz∏onkowskich, a zakres prospektu emisyjnego zosta∏ okreÊlony w rozporzàdzeniu Komisji Europejskiej6 (czyli akcie bezpoÊrednio obowiàzujàcym w krajach cz∏onkowskich),
aby uniknàç rozbie˝noÊci na etapie wprowadzenia w poszczególnych krajach. Dyrektywa o wymogach informacyjnych spó∏ek7 ujednolici∏a zakres i zasady publikowania
informacji przez spó∏ki. Dyrektywa o rynkach instrumentów finansowych8 okreÊli∏a
zasady Êwiadczenia us∏ug inwestycyjnych oraz funkcjonowania rynków papierów
wartoÊciowych: gie∏d, rynków alternatywnych, a tak˝e zawierania transakcji poza
rynkami zorganizowanymi. Wszystkie te dyrektywy zawierajà tak˝e postanowienia
dotyczàce zasad wspó∏pracy pomi´dzy organami nadzoru w poszczególnych krajach,
uznawania decyzji (dotyczàcych licencjonowania czy akceptacji prospektu) innych
organów nadzoru oraz podzia∏u kompetencji dotyczàcych nadzoru nad firmami prowadzàcymi dzia∏alnoÊç w wi´cej ni˝ jednym kraju.
4

5

6

7

8

Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council of 28 January 2003 on insider dealing and market manipulation (market abuse), Official Journal of the European Union,
L 96, 12.04.2003.
Directive 2003/71/EC of the European Parliament and of the Council of 4 November 2003 on the
prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading and
amending Directive 201/34/EC, Official Journal of the European Union, L 345, 31.12.2003.
Commission Regulation (EC) No 809/2004 of 29 April 2004 implementing Directive 2003/71/EC
of the European Parliament and of the Council as regards information contained in prospectus as
well as the format, incorporation by reference and publication of such prospectuses and dissemination of advertisements, Official Journal of the European Union, L 149, 30.04.2004; skorygowany tekst zosta∏ opublikowany ponownie kilka tygodni póêniej – Official Journal of the European
Union, L 215, 16.06.2004.
Directive 2004/109/EC of the European Parliament and of the Council of 15 December 2004 on
the harmonisation of transparency requirements in relation to information about issuers whose securities are admitted to trading on a regulated market and amending Directive 2001/34/EC, Official Journal of the European Union, L 390, 31.12.2004.
Directive 2004/39/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on markets in financial instruments amending Council Directives 85/611/EEC and 93/6/EEC and Directive 2000/12/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directive
93/22/EC, Official Journal of the European Union, L 145, 30.04.2004. W póêniejszym okresie
opublikowana zosta∏a dyrektywa zmieniajàca termin implementacji oraz akty wykonawcze do
dyrektywy.
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Aby jednak nie powtórzyç b∏´du z lat 90. (polegajàcego na doÊç dowolnej interpretacji wymogów dyrektyw w poszczególnych krajach), konieczne by∏o bardzo szczegó∏owe okreÊlenie wszelkich zasad zwiàzanych z funkcjonowaniem rynków kapita∏owych
(zgodnie z przywo∏anà powy˝ej koncepcjà czteropoziomowego podejÊcia do regulacji),
tak aby u∏atwiç ich integracj´ i ograniczyç potencjalny arbitra˝ regulacyjny. Konsekwencjà by∏o dà˝enie do osiàgni´cia maksymalnej harmonizacji, jednak podejÊcie to
nie jest wolne od wad. JeÊli bowiem na∏o˝ymy takie same wymogi na wszystkie rynki, to w odniesieniu do niektórych wymogi te b´dà zbyt ostre, dla innych natomiast –
zbyt ∏agodne.
GdybyÊmy stworzyli dla ca∏ej UE jednolity standard np. butów zimowych, to jest
oczywiste, ˝e tylko w niektórych krajach by∏yby one komfortowe. Podobnie jest
w przypadku rynku kapita∏owego – po˝àdane sà ró˝ne regulacje w zale˝noÊci od tego, czy dany rynek jest ma∏y, czy du˝y, dojrza∏y czy m∏ody, zdominowany przez
inwestorów indywidualnych czy przez instytucjonalnych, stworzony przez samych
uczestników czy administracyjnie przez paƒstwo. Z tych samych powodów Komisja
Europejska stosunkowo rzadko korzysta z mo˝liwoÊci wydawania rozporzàdzeƒ,
mimo ˝e du˝o ∏atwiej je wdra˝aç – ten sam akt prawny w ró˝nych krajach mo˝e
bowiem oznaczaç co innego.
Dodatkowo sytuacj´ skomplikowa∏o opracowanie nowych regulacji dotyczàcych rynku
kapita∏owego tu˝ przed rozszerzeniem UE – w ciàgu dwóch dni poprzedzajàcych rozszerzenie UE o 10 nowych krajów opublikowano blisko piàtà cz´Êç regulacji uchwalonych w owym roku. Si∏à rzeczy nie uwzgl´dniono w tych regulacjach specyfiki ma∏ych
i m∏odych rynków, a ze wzgl´du na znacznie ni˝szy stopieƒ rozwoju rynków finansowych w nowych krajach cz∏onkowskich rozpi´toÊç rozmiarów rynków, które mia∏y byç
obj´te tymi samymi regulacjami, zaskoczy∏a samych twórców regulacji.
Próba znalezienia równie dobrych regulacji dla wszystkich rynków musia∏a doprowadziç do sytuacji, w której wymogi regulacyjne nie zawsze odpowiada∏y potrzebom
rynku. W niektórych przypadkach dyrektywy ogranicza∏y poziom ochrony inwestorów przez wiele lat przyzwyczajonych do wi´kszej troski. W innych natomiast wiàza∏y si´ z koniecznoÊcià na∏o˝enia wymogów niewspó∏miernie wysokich w odniesieniu do potrzeb rynku.
Maksymalizacja harmonizacji regulacji rodzi∏a zatem wiele napi´ç, zw∏aszcza
w przypadku koniecznoÊci na∏o˝enia dodatkowych wymogów, odczuwanych przez
uczestników rynku jako zb´dne. Doprowadzi∏o to do ucieczki poza re˝im okreÊlony
w dyrektywach.
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Pierwszym i najbardziej spektakularnym przypadkiem celowego wyjÊcia poza obszar
regulowany dyrektywami UE by∏o utworzenie przez londyƒskà gie∏d´ papierów wartoÊciowych (London Stock Exchange) rynku AIM (Alternative Investment Market).
Rynek ten zosta∏ wydzielony z londyƒskiej gie∏dy w przeddzieƒ wejÊcia w ˝ycie dyrektywy o przeciwdzia∏aniu nadu˝yciom. Skonstruowano go tak, aby nie podlega∏ wymogom okreÊlonym w dyrektywach UE dotyczàcych rynku kapita∏owego, lecz jedynie
regulacjom wewn´trznym.
Podobne rozwiàzanie zastosowano w ramach skandynawskiego aliansu gie∏d OMX.
Utworzono tam rynki alternatywne pod nazwà First North oraz First North Baltic (zorientowany na kraje ba∏tyckie). Innym przyk∏adem rynku, którego funkcjonowanie okreÊli∏y prawie wy∏àcznie regulacje gie∏dowe, jest powsta∏y z koƒcem sierpnia 2007 r.
w Polsce rynek New Connect.
Powy˝sze przyk∏ady wskazujà, ˝e dà˝enie do maksymalnej harmonizacji – przez
na∏o˝enie jednolitych wymogów na ró˝ne rynki – choç stymulowa∏o dzia∏ania integracyjne, doprowadzi∏o do dezintegracji rynków krajowych. Dezintegracja na poziomie krajowym jest zatem pewnà cenà, jakà nale˝a∏o zap∏aciç za integracj´ na poziomie ponadnarodowym. Mo˝na wi´c oczekiwaç, ˝e kolejnym etapem ewolucji rynków
kapita∏owych – po epoce rynków krajowych – b´dzie stadium rynków ponadnarodowych, ró˝niàcych si´ poziomem ochrony inwestora. Innymi s∏owy byç mo˝e za kilka
lat proces mi´dzynarodowej integracji gie∏d zostanie powtórzony w odniesieniu
do rynków alternatywnych. W rezultacie zamiast podzia∏u rynku UE na kilkanaÊcie
rynków krajowych b´dzie istnieç podzia∏ na kilka rynków ró˝niàcych si´ dost´pnoÊcià i ochronà inwestorów – np. panunijny nieregulowany rynek pozagie∏dowy,
panunijny rynek gie∏dowy i panunijny rynek alternatywny. Potwierdza∏oby to, ˝e idea
jednego wspólnego rynku finansowego UE nie jest mo˝liwa do spe∏nienia, zw∏aszcza
w krótkim okresie.

4. Potencjalna fragmentacja rynków kapita∏owych jako
uboczny skutek wdro˝enia dyrektywy MIFID
Financial Services Action Plan obejmowa∏ utworzenie kompletnej nowej infrastruktury regulacyjnej dla rynków kapita∏owych. Jednym z najwa˝niejszych rozwiàzaƒ zawartych w nowych regulacjach jest – przewidziane w dyrektywie MIFID – wprowadzenie mo˝liwoÊci realizacji zlecenia klienta na cztery sposoby, przez:
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• transakcje z uprawnionymi podmiotami,
• transakcje wewn´trzne,
• transakcje w ramach wielostronnych platform obrotu (tzw. MTF)9,
• transakcje na rynku regulowanym.
By∏o to odpowiedzià na przedstawione powy˝ej procesy demutualizacji i dezintermediacji. Zwi´kszenie konkurencji w zakresie kojarzenia zleceƒ powinno si´ przyczyniç
do obni˝enia kosztów transakcyjnych oraz konsolidacji rynków. Oba te procesy wydajà si´ po˝àdane, gdy˝ prowadzà do dalszej integracji rynku finansowego UE. Nale˝y jednak zwróciç uwag´, ˝e procesy te mogà tak˝e doprowadziç do fragmentacji
rynków, zw∏aszcza tych najmniejszych.
Im bardziej bowiem zwi´kszy si´ mo˝liwoÊç konkurencji (a wi´c im bardziej liberalne b´dà zasady dotyczàce zawierania transakcji na ró˝nych rynkach), tym wi´ksza
b´dzie mo˝liwoÊç zawierania transakcji poza rynkiem gie∏dowym. Takie zró˝nicowanie mo˝liwoÊci zawierania transakcji wydaje si´ po˝àdane w odniesieniu do du˝ych
rynków, gdy˝ przyczyni si´ do wzrostu konkurencji. W przypadku ma∏ych rynków
mo˝e natomiast doprowadziç do ograniczenia ich rozwoju.
Du˝y rynek mo˝e tylko zyskaç na wzroÊcie konkurencji – zapewni mu lepsze warunki
zawierania transakcji, ale sam proces kszta∏towania cen papierów wartoÊciowych nie
powinien byç zagro˝ony. Dominujàca rola rynku regulowanego prawdopodobnie zostanie utrzymana, gdy˝ jeÊli dany rynek kumuluje popyt na dany papier wartoÊciowy i jego poda˝, to wszyscy inwestorzy wiedzà, ˝e w ka˝dym momencie oferuje najlepszà cen´ (zarówno kupna, jak i sprzeda˝y). JeÊli nawet w odniesieniu do niektórych instrumentów g∏ównym rynkiem notowaƒ (rozumianym jako rynek o najwi´kszej wartoÊci
obrotu) zostanie MTF, to wysoka wartoÊç obrotów b´dzie gwarantowaç efektywnà wycen´ papierów wartoÊciowych i zapewniaç odpowiednio wysoki poziom p∏ynnoÊci.
W przypadku ma∏ych rynków sytuacja mo˝e wyglàdaç zgo∏a inaczej. Fragmentacja
obrotu (wynikajàca z mo˝liwoÊci zawierania transakcji poza rynkiem regulowanym)
na zbyt wczesnym etapie rozwoju rynku mo˝e doprowadziç do tego, ˝e rynek regulowany nigdy nie stanie si´ g∏ównym rynkiem dla wielu instrumentów. Warto nad9

MTF to skrót od terminu Multilateral Trading Facility u˝ywanego w dyrektywie MIFID jako okreÊlenie zorganizowanego rynku wtórnego nieb´dàcego gie∏dà. Jest to rynek bardzo zbli˝ony do przedstawionego we wczeÊniejszej cz´Êci artyku∏u Alternatywnego Systemu Obrotu (Alternative Trading
System – ATS).
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mieniç, ˝e w Polsce przez kilkanaÊcie pierwszych lat funkcjonowania gie∏dy mia∏a
ona monopol na obrót akcjami dopuszczonymi do publicznego obrotu. Przymus zawierania transakcji na rynku regulowanym wynika∏ z koniecznoÊci zapewnienia odpowiedniej koncentracji popytu i poda˝y w celu stworzenia jak najlepszych warunków do formowania si´ kursów akcji. Przedwczesne zniesienie przymusu rynku regulowanego w odniesieniu do obligacji (w 1994 r.) doprowadzi∏o do sytuacji, w której zdecydowana wi´kszoÊç transakcji zawierana jest na mniej przejrzystym rynku
mi´dzybankowym. Brak przymusu zawierania transakcji na rynku regulowanym bardzo istotnie opóêni∏ rozwój np. gie∏dy praskiej (na której przez wiele lat dokonywana by∏a niewielka cz´Êç obrotów ze wzgl´du na mo˝liwoÊç zawierania transakcji bez
poÊrednictwa gie∏dy).
KoniecznoÊç wdro˝enia dyrektywy MIFID przez kraje, których gie∏dy sà wielokrotnie
mniejsze od warszawskiej (np. gie∏dy w S∏owenii, Bu∏garii, Rumunii czy na S∏owacji), mo˝e zatem doprowadziç do tak g∏´bokiej fragmentacji ich rynków, ˝e nigdy nie
zostanie osiàgni´ta masa krytyczna wartoÊci obrotów, tj. wartoÊç na tyle wysoka,
aby inwestorzy uznali te rynki za gwarantujàce najlepszà cen´ w zawieranych transakcjach. Transakcje poszczególnymi instrumentami by∏yby wtedy zawierane na wielu rynkach, co nie dawa∏oby mo˝liwoÊci osiàgni´cia korzyÊci skali ani emitentom,
ani inwestorom, ani samym rynkom. By∏oby to niezwykle niekorzystne nie tylko dla
gie∏d, ale dla ca∏ych gospodarek, gdy˝ nie pozwoli∏oby na wystàpienie mechanizmów
mobilizacji, transformacji, wyceny i optymalnej alokacji kapita∏u.

5. Podsumowanie
Tak jak pospieszne wprowadzenie euro przyczyni∏o si´ w wielu krajach do spowolnienia gospodarczego (wskutek koniecznoÊci jednoczesnego prowadzenia restrykcyjnej polityki monetarnej i fiskalnej w celu spe∏nienia kryteriów konwergencji), tak pospieszna integracja rynków kapita∏owych mo˝e doprowadziç do ich decentralizacji
i fragmentacji. Euro przyj´∏y jednak starannie wyselekcjonowane kraje i jego wprowadzenie by∏o na tyle istotnym impulsem do rozwoju gospodarczego, ˝e efekt netto
by∏ jednoznacznie pozytywny. Z kolei w odniesieniu do niektórych rynków wprowadzenie dyrektyw mo˝e mieç skutki negatywne. Najwa˝niejsze przyczyny tych zagro˝eƒ to bardzo szybkie dà˝enie do integracji rynków finansowych oraz koniecznoÊç
pe∏nego wdro˝enia dyrektyw bez wzgl´du na poziom rozwoju rynku.
Tempo prac nad integracjà rynków finansowych w wymiarze absolutnym byç mo˝e
nie jest osza∏amiajàce, ale w porównaniu z tempem prac w innych dziedzinach jest
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przynajmniej imponujàce. Warto zwróciç uwag´, ˝e pe∏na liberalizacja Êwiadczenia
us∏ug w ramach UE zosta∏a rozpocz´ta od najbardziej skomplikowanych us∏ug, tj.
us∏ug finansowych, przez co nie by∏o mo˝liwoÊci poznania praktycznych problemów
transgranicznego Êwiadczenia us∏ug w mniej newralgicznych sektorach. Ponadto integracji rynków finansowych nie poprzedzi∏a integracja systemów prawnych, w szczególnoÊci regulacji dotyczàcych prawa spó∏ek, co przez d∏ugie lata b´dzie utrudniaç
rzeczywistà integracj´ rynków. W konsekwencji integracja rynków na poziomie ponadnarodowym mo˝e prowadziç do dezintegracji rynków na poziomie krajowym.
KoniecznoÊç pe∏nego wdro˝enia dyrektyw dotyczàcych rynku kapita∏owego przez
kraje o najs∏abiej rozwini´tych gie∏dach mo˝e si´ wiàzaç z fragmentacjà ju˝ i tak ma∏ych rynków. Mo˝e to doprowadziç do trwa∏ego niedorozwoju instytucji rynku kapita∏owego i spowolnienia wzrostu gospodarczego w tych krajach.
Warto podkreÊliç, ˝e dyrektywa MIFID mo˝e mieç istotny wp∏yw tak˝e na inne segmenty rynku finansowego. Dynamiczny rozwój elektronicznych systemów obrotu powodowa∏, ˝e mo˝na by∏o oczekiwaç przejmowania przez gie∏dy (jako najlepiej rozwini´te rynki wtórne) obrotu instrumentami finansowymi „przynale˝àcymi” do rynku terminowego lub pieni´˝nego – wszak rozwini´ta infrastruktura zawierania transakcji
mo˝e obs∏ugiwaç obrót praktycznie dowolnym instrumentem. Umo˝liwienie zawierania transakcji poza gie∏dami spowodowa∏o, ˝e mo˝emy mieç do czynienia raczej
z procesem odwrotnym – odejÊcia od koncentracji obrotu na gie∏dach na rzecz zawierania transakcji na mniej zorganizowanych rynkach. Z drugiej strony firmy inwestycyjne i inne instytucje finansowe mogà organizowaç MTF-y, na których b´dà zawierane nie tylko transakcje instrumentami notowanymi na gie∏dach, ale tak˝e instrumentami charakterystycznymi dla rynku mi´dzybankowego. Paradoksalnie zatem
fragmentacja obrotu instrumentami rynku kapita∏owego w krótkim okresie mo˝e si´
przyczyniç do efektywniejszego obrotu istrumentami d∏u˝nymi w d∏ugim okresie.
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Integracja transgraniczna
rynku bankowego w Unii Europejskiej

1. Wprowadzenie
Integracja rynku bankowego w Unii Europejskiej jest cz´Êcià szerszego procesu globalizacji i liberalizacji gospodarki Êwiatowej na obszarze rynków finansowych. Polega ona na znoszeniu wszelkich barier utrudniajàcych utworzenie w Unii Europejskiej jednolitego rynku bankowego ze wspólnà infrastrukturà technicznà i regulacyjnà. Integracja rynku bankowego jest niezmiernie wa˝na z punktu widzenia ca∏ej gospodarki unijnej, mo˝e bowiem poprawiç mechanizm alokacji w gospodarce. Mo˝e
tak˝e przynieÊç wymierne korzyÊci dla europejskich konsumentów oraz przedsi´biorców. Integracja powinna bowiem sprzyjaç obni˝aniu cen us∏ug kredytowych
i poprawie jakoÊci bankowej oferty produktowej.
Integracj´ europejskiego rynku bankowego zalicza si´ obecnie do najwa˝niejszych
tendencji w bankowoÊci europejskiej. Dzi´ki dzia∏aniom podj´tym przez Komisj´

130

Narodowy Bank Polski

Europejskà w ramach Strategii Lizboƒskiej procesy integracyjne w ostatnim czasie
si´ wzmocni∏y. Integracja pog∏´bia si´ i w coraz wi´kszym stopniu decyduje
o kszta∏cie europejskiej bankowoÊci.
Podstawowym celem niniejszego rozdzia∏u jest scharakteryzowanie procesu integracji rynku bankowego w Unii Europejskiej. Przedstawiono w nim mechanizm integracji rynku bankowego w UE oraz wymieniono najwa˝niejsze korzyÊci wynikajàce
z integracji dla konsumentów i przedsi´biorców. Przedstawiono równie˝ konsekwencje wynikajàce z integracji dla unijnych instytucji kredytowych.
Integracja rynku bankowego post´puje nierównomiernie. Niektóre segmenty rynku
bankowego charakteryzujà si´ relatywnie du˝à integracjà, inne zaÊ pomimo podj´tych
przez Komisj´ Europejskà dzia∏aƒ na rzecz integracji pozostajà s∏abo zintegrowane.
Dlatego wa˝nà cz´Êcià rozdzia∏u jest przedstawienie stopnia i barier integracji.
Utworzenie jednolitego rynku bankowego w UE praktycznie nie jest mo˝liwe bez
znacznego zwi´kszenia stopnia integracji rynku kredytów hipotecznych w UE, a dok∏adniej rynku mieszkaniowych kredytów hipotecznych, który obecnie jest w minimalnym stopniu zintegrowany. Dzia∏ania na rzecz integracji w obszarze kredytów
hipotecznych b´dà w najbli˝szych latach jednym z priorytetów Komisji Europejskiej. Integracji tego segmentu rynku bankowego poÊwi´cono odr´bny podrozdzia∏.
Procesy integracji i liberalizacji rynków finansowych w UE coraz silniej wp∏ywajà
na polski rynek bankowy. Stàd te˝ na koniec przedstawiono stopieƒ integracji polskiego rynku bankowego z rynkiem europejskim oraz konsekwencje wynikajàce z integracji dla polskich konsumentów i banków.

2. Konsekwencje transgranicznej integracji
rynku bankowego
Jako integracj´ rynku bankowego w Unii Europejskiej nale˝y rozumieç proces scalania si´ rynków bankowych poszczególnych krajów UE w jeden du˝y rynek
o wspólnej infrastrukturze. Integracja powinna prowadziç do powstania sytuacji,
w której ten sam produkt bankowy by∏by dost´pny we wszystkich krajach cz∏onkowskich po tej samej cenie. OczywiÊcie tego typu sytuacja b´dzie trudna do osiàgni´cia w krótkim okresie.
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WÊród najwa˝niejszych celów integracji rynku bankowego w Unii Europejskiej wymienia si´ z regu∏y wzmocnienie poziomu konkurencji, obni˝enie kosztów transakcyjnych oraz wzrost efektywnoÊci i p∏ynnoÊci rynku. To z kolei powinno przynosiç
wymierne korzyÊci przedsi´biorcom, konsumentom oraz ca∏ej gospodarce.
Zacznijmy od korzyÊci z integracji rynku bankowego dla gospodarki UE. Oczekuje si´,
˝e integracja rynku us∏ug finansowych w UE b´dzie skutkowa∏a dodatkowym wzrostem
PKB i zatrudnienia. Wynika to z faktu, ˝e integracja prowadzi do wzrostu konkurencji
mi´dzy instytucjami finansowymi, co w rezultacie oznacza usprawnienie mechanizmu
alokacji kapita∏u i spadek kosztu jego pozyskania (Paw∏owicz 2004, s. 151).
Przyk∏adowo w raporcie London Economics z 2002 r. szacowano, ˝e w nast´pstwie
redukcji kosztów finansowania na skutek integracji rynku kapita∏owego i bankowoÊci korporacyjnej móg∏by nastàpiç jednorazowy wzrost PKB w UE o 1,1% (Walter
2003, s. 4).
Beneficjentami integracji b´dà z pewnoÊcià konsumenci i przedsi´biorcy. Zintegrowany rynek bankowy powinien byç bardziej konkurencyjny ni˝ rynki narodowe, a to
powinno przyczyniç si´ do wzrostu atrakcyjnoÊci oferty bankowej oraz jakoÊci us∏ug
bankowych.
Integracja wià˝e si´ równie˝ z pewnym ryzykiem. Warto przede wszystkim zwróciç
uwag´, ˝e rosnàca w wyniku integracji konkurencja mo˝e powodowaç nasilenie
protekcjonizmów narodowych w celu ochrony rynków lokalnych (krajowych)1.
Dzia∏ania protekcjonistyczne mogà przybieraç ró˝ne formy i hamowaç post´p integracji rynku bankowego w UE.
Piszàc o integracji rynku bankowego, nale˝y zwróciç uwag´, ˝e mo˝na wyró˝niç co
najmniej kilka jego segmentów o ró˝nym poziomie zintegrowania oraz ró˝nej podatnoÊci na procesy integracyjne.
Relatywnie wysokim stopniem integracji charakteryzuje si´ w strefie euro rynek pieni´˝ny, a ÊciÊlej mówiàc rynek mi´dzybankowy. Na drugim biegunie jest natomiast
europejska bankowoÊç detaliczna, której zintegrowanie jest obecnie bardzo niskie.
Istotnym czynnikiem integrujàcym rynki finansowe w UE w ostatnich latach by∏o
z pewnoÊcià wprowadzenie wspólnej waluty euro. Uwidoczni∏o ono jednak istnienie
1

OkreÊlane coraz cz´Êciej mianem patriotyzmu ekonomicznego.
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wielu barier integracji, wynikajàcych z regulacji prawnych, narodowej architektury
instytucji stabilizujàcych rynek oraz braku zintegrowanej infrastruktury technicznej
rynku bankowego2.

schemat
schemat

MECHANIZM
INTEGRACJI
RYNKU BANKOWEGO
MECHANIZM
INTEGRACJI
RYNKU BANKOWEGO
w UE
i
jej
konsekwencje
dla
konsumentów,
w UE i jej konsekwencje
dla konsumentów,
przedsi´biorców i gospodarki

przedsi´biorców i gospodarki

Dzia∏ania Komisji
Europejskiej
na rzecz integracji

Likwidacja barier
integracji rynku
bankowego

Wi´ksza sk∏onnoÊç konsumentów do zawierania
transakcji transgranicznych

Wi´ksza sk∏onnoÊç banków do Êwiadczenia us∏ug transgranicznych

Rezultaty:
• wzrost jakoÊci us∏ug
• poprawa mechanizmu alokacji
kapita∏u
• wzrost atrakcyjnoÊci oferty
bankowej
• ni˝sze ceny kredytów
i us∏ug p∏atniczych

Wzrost poziomu
integracji
i konkurencji

KorzyÊci dla:
• gospodarki
• konsumentów
• przedsi´biorców

èród∏o: opracowanie w∏asne.

2

Przyk∏adowo brak wspólnej infrastruktury utrudnia integracj´ rynku p∏atnoÊci detalicznych w euro.
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Integracja jest procesem z∏o˝onym, wymagajàcym podejmowania wielu dzia∏aƒ regulacyjnych, znoszàcych bariery utrudniajàce tworzenie si´ jednolitego rynku bankowego w UE. Mechanizm integracji rynku bankowego w UE i jego konsekwencje
przedstawiono na schemacie.
Proces integracji europejskiego rynku bankowego jest wspierany przez polityk´ Unii
Europejskiej (zob. schemat). Integracja rynku bankowego stanowi bowiem jeden
z najwa˝niejszych warunków podwy˝szenia konkurencyjnoÊci gospodarczej Unii Europejskiej i realizacji celów Strategii Lizboƒskiej (Paw∏owicz 2006, s. 214).
W latach 1999–2005 dzia∏ania na rzecz utworzenia jednolitego rynku bankowego
w Unii Europejskiej by∏y prowadzone w ramach tzw. FSAP (Financial Services
Action Plan), o czym by∏a mowa w rozdziale drugim.
Skutki dzia∏aƒ regulacyjnych podejmowanych w ramach FSAP powinny byç
na szerszà skal´ widoczne za kilka lat. Ju˝ dzisiaj widaç, ˝e dzi´ki dzia∏aniom w ramach FSAP osiàgni´to post´p w integracji rynku kapita∏owego i bankowoÊci korporacyjnej. Nadal jednak silnie rozdrobniony jest rynek bankowoÊci detalicznej.
Zakoƒczenie w 2005 r. realizacji FSAP nie oznacza∏o koƒca dzia∏aƒ na rzecz integracji rynków finansowych w Unii Europejskiej w ramach Strategii Lizboƒskiej. Dotychczasowa realizacja idei jednolitego rynku bankowego ujawni∏a bowiem koniecznoÊç
dalszych dzia∏aƒ na rzecz integracji, zw∏aszcza w zakresie detalicznych us∏ug finansowych. Dalszej integracji majà s∏u˝yç dzia∏ania przedstawione w grudniu 2005 r.
w Bia∏ej Ksi´dze w sprawie polityki w dziedzinie us∏ug finansowych na lata
2005–20103. Dokument ten jest kontynuacjà FSAP i zapisane w nim dzia∏ania mo˝na okreÊliç mianem planu post-FSAP.
W zakresie integracji rynku bankowego UE dzia∏ania okreÊlone w Bia∏ej Ksi´dze
na lata 2005–2010 dotyczà w zasadzie kredytów hipotecznych, konsumpcyjnych,
p∏atnoÊci detalicznych oraz rachunków bankowych, czyli obszaru detalicznego. Rynek bankowoÊci korporacyjnej jest bowiem znacznie bardziej zintegrowany. Dzia∏ania Komisji Europejskiej majà polegaç g∏ównie na prze∏amywaniu barier utrudniajàcych konkurencj´ transgranicznà i wzmacnianiu pozycji konsumenta na rynku
bankowym. W perspektywie 2010 r. te dzia∏ania powinny doprowadziç do zwi´kszenia integracji tych obszarów unijnego rynku bankowego oraz przyczyniç si´
do poprawy efektywnoÊci funkcjonowania rynku bankowego w UE.
3

Powstanie Bia∏ej Ksi´gi poprzedzi∏y konsultacje na temat Zielonej Ksi´gi w sprawie polityki w dziedzinie us∏ug finansowych na lata 2005–2010, opublikowanej 3 maja 2005 r. Zawiera∏a ona
wst´pnà propozycj´ okreÊlajàcà priorytety integracji rynku finansowego w latach 2005–2010.
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Pog∏´bieniu integracji europejskiego rynku finansowego oraz wzrostowi poziomu konkurencji na rynku us∏ug bankowych w UE powinna sprzyjaç równie˝ tzw. dyrektywa
o fuzjach bankowych (tj. dyrektywa zmieniajàca dyrektywy wspólnotowe w zakresie
zasad proceduralnych i kryteriów oceny stosowanych w ramach oceny ostro˝noÊciowej przypadków nabycia lub zwi´kszenia udzia∏ów w przedsi´biorstwach sektora finansowego). Przyj´te w dyrektywie zmiany powinny równie˝ w du˝ym stopniu ograniczyç problem protekcjonizmu narodowego, który szkodzi integracji i ogranicza konkurencj´ na rynku us∏ug finansowych. Przejawem takich zachowaƒ by∏y dzia∏ania
by∏ego prezesa w∏oskiego banku centralnego Antonio Fazio, który blokowa∏ przej´cie
Banca Antonveneta przez ABN AMRO i wspiera∏ w∏oskie instytucje finansowe.
Omawiana dyrektywa zosta∏a przyj´ta przez ministrów finansów Unii Europejskiej
27 marca 2007 r. Ma ona u∏atwiç mi´dzynarodowe fuzje bankowe, które stanowià
obecnie tylko oko∏o 20% wszystkich fuzji i przej´ç w europejskim sektorze bankowym. Jest to wskaênik znacznie mniejszy ni˝ w innych sektorach gospodarki. Dyrektywa zawiera m.in. zamkni´tà list´ kryteriów oceny ostro˝noÊciowej nabywcy instytucji finansowej przez organy nadzoru oraz maksymalny czas przeprowadzenia
takiej oceny. Zgodnie z nowymi przepisami potencjalny nabywca instytucji kredytowej musi powiadomiç na piÊmie organ nadzoru w∏aÊciwy dla tej instytucji kredytowej, jeÊli zamierza nabyç znaczny pakiet akcji, w wyniku czego proporcja posiadanych praw g∏osu lub posiadanego kapita∏u osiàgnie lub przekroczy 20%, 30%,
50% albo instytucja kredytowa stanie si´ przedsi´biorstwem zale˝nym od potencjalnego nabywcy. Organy nadzorcze majà 60 dni roboczych na ocen´ potencjalnego nabywcy. Potencjalnego nabywc´ oraz bezpieczeƒstwo finansowe planowanego
nabycia ocenia si´ na podstawie ÊciÊle okreÊlonych kryteriów4.
Zgodnie z nowà dyrektywà, jeÊli organ nadzorczy postanowi wyraziç sprzeciw wobec planowanego nabycia, informuje o tym potencjalnego nabywc´ na piÊmie oraz
podaje powody takiej decyzji.
Nowe przepisy implikujà koniecznoÊç zmian przepisów w polskim prawie bankowym. Dla banków krajowych oznacza to wzrost konkurencji w wyniku u∏atwieƒ
w transgranicznym nabywaniu banków.

4

Do tych kryteriów zalicza si´: reputacj´ potencjalnego nabywcy, reputacj´ i doÊwiadczenie osób,
które b´dà kierowaç instytucjà kredytowà w wyniku planowanego nabycia, kondycj´ finansowà
potencjalnego nabywcy, to, czy instytucja kredytowa spe∏ni, obecnie i w przysz∏oÊci, wymogi
ostro˝noÊciowe wynikajàce z omawianej dyrektywy oraz czy istniejà powa˝ne podstawy, by podejrzewaç, ˝e w zwiàzku z planowanym nabyciem dokonano lub usi∏owano dokonaç prania pieni´dzy lub finansowaç terroryzm.
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Innym wa˝nym aspektem procesu integracji, do którego Komisja Europejska przywiàzuje du˝à wag´, jest ochrona konsumenta na rynku detalicznych us∏ug finansowych5. Chodzi tu przede wszystkim o zapewnienie europejskim konsumentom
maksymalnego bezpieczeƒstwa korzystania z us∏ug bankowych w skali ca∏ej Unii
Europejskiej, g∏ównie przez wzmocnienie i rozszerzenie ochrony prawnej. W tym celu Komisja Europejska podejmuje ró˝norodne dzia∏ania zapewniajàce konsumentom
lepszy dost´p do rzetelnych informacji o produktach bankowych (np. informacji
przedkontraktowych, zwi´kszenie rangi doradztwa kredytowego), czy u∏atwiajàce
konsumentom rozwiàzywanie sporów z bankami poza krajem zamieszkania (sieç
FIN-NET6). OczywiÊcie dla banków oznacza to ponoszenie kosztów dostosowawczych. Koszty te wià˝à si´ z koniecznoÊcià dostosowania struktur, procedur
oraz kwalifikacji pracowników do nowych regulacji i wymogów.
Dalsza integracja oraz zwiàzana z nià poprawa efektywnoÊci europejskiego rynku
bankowego b´dà mo˝liwe tylko w warunkach funkcjonowania bezpiecznego i stabilnego systemu bankowego w UE. StabilnoÊç finansowa jest konieczna do utworzenia jednolitego rynku bankowego w UE. Tymczasem rozwiàzania w zakresie architektury instytucjonalno-regulacyjnej rynku bankowego w UE sà nieadekwatne
do obecnego stadium rozwoju rynku finansowego. Taka sytuacja jest istotnym zagro˝eniem dla dalszej integracji, o czym b´dzie mowa w rozdziale 8.
W zakresie nadzoru Komisja Europejska w latach 2005–2010 chce wzmocniç zobowiàzania do wspó∏pracy i wymiany informacji mi´dzy organami nadzoru (Komisja Europejska 2005). Zdaniem Komisji nale˝y tak˝e zapewniç wspó∏prac´ w sytuacjach kryzysowych (Komisja Europejska 2005). Komisja Europejska podtrzyma∏a
w Bia∏ej Ksi´dze zasad´, ˝e nadzór skonsolidowany nad ponadnarodowymi grupami finansowymi b´dzie sprawowa∏ nadzorca z kraju rejestracji spó∏ki dominujàcej
(kraju macierzystego). Wydarzenia zwiazane z kryzysem subprime mogà jednak
zmobilizowaç wladze unijne do zmiany stanowiska.
Do 2010 r. na obszarze UE zostanie tak˝e podtrzymany narodowy system gwarantowania depozytów. Do takich konkluzji prowadzi lektura opublikowanego 27 listopada 2006 r. Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczàcego przeglàdu dyrektywy 94/19/WE w sprawie systemów gwarancji depozytów.
Przeglàd dyrektywy nie sk∏oni∏ decydentów unijnych do podniesienia poziomu gwarancji. Zosta∏o to jednak uczynione w celu uspokojenia opinii publicznej w zwiàzku
5
6

Problematyka ochrony konsumenta jest przedmiotem rozdzia∏u 8.
Paneuropejska sieç pozasàdowych instytucji rozpatrujàcych skargi konsumentów na banki, która
powsta∏a z inicjatywy Komisji Europejskiej. Pozwala ona konsumentom rozwiàzywaç spory w skali transgranicznej.
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z konsekwencjami kryzysu subprime. Dzi´ki zgodzie politycznej minimalny poziom
gwarancji podwy˝szono z 20 000 do 50 000 euro.
Przedstawione przez Komisj´ Europejskà dzia∏ania powinny si´ przyczyniç do wzmocnienia procesu integracji rynków finansowych w UE, choç ju˝ dziÊ widaç, ˝e integracj´
mo˝e utrudniaç fakt, i˝ instytucje nadzoru nad rynkami finansowymi oraz instytucje
gwarantujàce depozyty majà charakter narodowy, a Europejski Bank Centralny nie pe∏ni explicite funkcji po˝yczkodawcy ostatniej instancji. W takiej sytuacji wi´kszemu poziomowi integracji mo˝e towarzyszyç wzrost ryzyka w systemie bankowym. Nie nale˝y
równie˝ lekcewa˝yç nasilajàcych si´ protekcjonizmów narodowych, które po 2010 r.
mogà byç g∏ównym zagro˝eniem dla dalszej integracji rynków finansowych w UE.
Zgodnie z przedstawionym na schemacie mechanizmem integracji rynku bankowego opisane dzia∏ania Komisji Europejskiej przez redukcj´ barier utrudniajàcych
integracj´ zwi´kszajà sk∏onnoÊç konsumentów do zawierania transakcji transgranicznych. Cz´Êç banków podejmuje dzia∏alnoÊç w innych krajach UE, wykorzystujàc zasad´ jednolitego paszportu. Prowadzi to do wzrostu integracji oraz konkurencji na rynku bankowym. W rezultacie poprawia si´ jakoÊç Êwiadczonych us∏ug bankowych, obni˝ajà si´ ceny kredytów, sprawniej dzia∏a mechanizm alokacji w gospodarce. KorzyÊci z integracji odnoszà konsumenci i przedsi´biorcy.
Warto si´ równie˝ zastanowiç, co oznacza integracja dla banków. W krótszej perspektywie banki muszà si´ liczyç z koniecznoÊcià ponoszenia kosztów dostosowywania
do nowych regulacji prawnych, silniejszà konkurencjà oraz wy˝szym poziomem ochrony konsumenta na rynku bankowym. W d∏ugim okresie integracja to dla wielu banków szansa ekspansji na rynki zagraniczne.

3. Ocena poziomu integracji rynku bankowego w Unii
Europejskiej
Do pomiaru stopnia integracji rynku bankowego mo˝na zastosowaç wskaêniki cenowe. Opierajà si´ one na za∏o˝eniu, ˝e na doskonale zintegrowanym rynku ceny
identycznych produktów sà takie same we wszystkich krajach nale˝àcych do ugrupowania gospodarczego (Gostomski 2004, s. 26). Do ich konstrukcji stosuje si´
statystyczne miary rozproszenia (dyspersji). Pomiarowi podlegajà ró˝nice w cenach
produktów bankowych z ró˝nych krajów UE. Do pomiaru tych ró˝nic stosunkowo
cz´sto wykorzystuje si´ odchylenie standardowe. Wskaêniki cenowe dotyczà najNarodowy Bank Polski
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cz´Êciej cen kredytów, depozytów, ale tak˝e us∏ug transferowych. Z punktu widzenia oceny post´pów integracji wskaêniki cenowe oparte na miarach dyspersji sà destymulantami. Im ni˝szy poziom wskaênika, tym wy˝szy stopieƒ integracji.
Oceniajàc stopieƒ integracji europejskiego rynku za pomocà wskaêników cenowych,
mo˝na stwierdziç, ˝e relatywnie bardzo wysokà integracjà w strefie euro charakteryzuje si´ rynek pieni´˝ny, a ÊciÊlej mówiàc rynek mi´dzybankowy. Wskazuje na to
znaczny spadek zró˝nicowania stóp oprocentowania po˝yczek mi´dzybankowych
typu overnight w krajach UE-12 w latach 2004–2006 (zob. wykres 1).

wykres 1

wykres 1
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Uwaga: do zobrazowania zró˝nicowania wykorzystano miar´ odchylenia standardowego.
èród∏o: ECB (2006a, s. 24).

Z wykresu 1 wynika, ˝e zró˝nicowanie stóp oprocentowania po˝yczek mi´dzybankowych po wprowadzeniu euro (1999 r.) spad∏o z ponad 100 punktów bazowych
do 3 punktów. W latach 1999–2006 nastàpi∏ dalszy spadek zró˝nicowania cen po˝yczek mi´dzybankowych w strefie euro: z 3 punktów bazowych do 1 punktu.
Wyraênie widaç, ˝e do integracji rynku mi´dzybankowego w UE przyczyni∏o si´
wprowadzenie od 1 stycznia 1999 r. wspólnej waluty euro. Przyk∏ad ten pokazuje
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równie˝, jak wa˝nà rol´ w procesie integracji odgrywajà standaryzacja i harmonizacja, czyli stworzenie jednolitych zasad funkcjonowania rynku. Oprócz ustanowienia wspólnej waluty wa˝nym czynnikiem integrujàcym rynek pieni´˝ny by∏o bowiem
wprowadzenie wspólnych indeksów rynkowych – EONIA i EURIBOR.
Powy˝sze zestawienia nie obejmujà okresu po wybuchu kryzysu subprime (lato
2007 r.), kiedy ujawni∏y si´ negatywne konsekwencje integracji rynku mi´dzybankowego w postaci paneuropejskiej erozji zaufania.
Na drugim biegunie pod wzgl´dem stopnia integracji jest rynek bankowoÊci detalicznej. Zró˝nicowanie cen depozytów i kredytów dla ludnoÊci jest w Unii Europejskiej relatywnie du˝e. Co wi´cej, z analizy wskaêników cenowych wynika, ˝e zró˝nicowanie cen nie zmniejsza si´, co mo˝e sugerowaç, ˝e podj´te dzia∏ania na rzecz
integracji rynku bankowoÊci detalicznej w UE nie znalaz∏y dotychczas odzwierciedlenia we wskaênikach cenowych (zob. wykres 2).
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èród∏o: ECB (2006a, s. 34).
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Wskaêniki cenowe nie sà jedynà grupà mierników stopnia integracji rynku bankowego. Do pomiaru poziomu integracji mo˝na równie˝ zastosowaç wskaêniki przedstawiajàce procentowy udzia∏ wartoÊci kredytów lub depozytów w instytucjach finansowych
z kraju A nale˝àcego do UE w innym kraju UE. Analiza poziomu tego typu wskaêników potwierdza, ˝e stopieƒ integracji rynku bankowego w UE jest relatywnie niski
(zob. wykres 3).
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èród∏o: ECB (2006).

Wykres 3 jednoznacznie wskazuje, ˝e rynek kredytowy w Unii Europejskiej ma charakter narodowy. Udzia∏ transgranicznych operacji kredytowych jest w krajach UE
relatywnie niski i w 2005 r. wyniós∏ oko∏o 3%. Co wi´cej, w analizowanym okresie
udzia∏ kredytowych transakcji transgranicznych wzrós∏ tylko nieznacznie.
Poziom integracji mo˝na równie˝ oceniaç, analizujàc znaczenie ró˝nych strategii
podejmowania dzia∏alnoÊci transgranicznej przez banki. Podejmujàc dzia∏alnoÊç
na skal´ mi´dzynarodowà w ramach UE, banki mogà wybraç jednà z czterech
strategii:
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1) sprzeda˝ us∏ug bankowych w sposób transgraniczny bez fizycznej obecnoÊci
banku na rynku zagranicznym za pomocà zdalnych kana∏ów dystrybucji (Internetu i telefonu),
2) otwieranie za granicà banków i oddzia∏ów,
3) fuzje i przej´cia transgraniczne,
4) alianse strategiczne na skal´ europejskà (Eppendorfer, Beckmann, Neimke
2002, s. 1–3).
SpoÊród wymienionych strategii ekspansji transgranicznej stosunkowo najwi´ksze
znaczenie majà fuzje i przej´cia. Wed∏ug E. Srejber, by∏ej wiceprezes banku centralnego Szwecji (Riksbank), integracja w bankowoÊci b´dzie si´ odbywa∏a w∏aÊnie
g∏ównie przez fuzje i przej´cia transgraniczne, które b´dà prowadzi∏y do integracji
produktowej, organizacyjnej oraz po stronie finansowania (Srejber 2006).
Inne formu∏y zwi´kszania stopnia integracji rynku bankowego w Unii Europejskiej
b´dà odgrywa∏y mniejszà rol´. Chodzi tu przede wszystkim o zak∏adanie oddzia∏ów
w innych paƒstwach cz∏onkowskich oraz Êwiadczenie us∏ug w sposób transgraniczny z wykorzystaniem Internetu.
Z ustaleƒ Komisji Europejskiej wynika, ˝e udzia∏ transakcji mi´dzynarodowych w fuzjach w europejskim sektorze finansowym wyniós∏ w latach 1999–2004 oko∏o
20% (Commission of the European Communities 2005, s. 7). By∏ to zatem udzia∏
znacznie mniejszy ni˝ w sferze realnej, gdzie charakter mi´dzynarodowy mia∏o oko∏o 45% fuzji (Commission of the European Communities 2005, s. 7).
Bardziej optymistyczny obraz znaczenia transgranicznych fuzji i przej´ç w sektorze
finansowym wy∏ania si´ z danych pochodzàcych z raportu PriceWaterhouseCoopers
pt. Financial Services M&A. Going for growth in Europe. Z informacji zawartych
w tym raporcie wynika, ˝e jeszcze w 2003 r. udzia∏ fuzji i przej´ç o charakterze
transgranicznym w ogólnej wartoÊci tego typu transakcji wynosi∏ oko∏o 20%, ale ju˝
w latach 2004–2005 przekracza∏ 50%. W 2006 r. na europejskim rynku finansowym odnotowano znaczny wzrost transakcji typu M&A w stosunku do 2005 r. (o 58
mld EUR). Ca∏kowita wartoÊç fuzji i przej´ç w europejskim sektorze bankowym wynios∏a w 2006 r. 137 mld EUR. Ten du˝y wzrost spowodowa∏y przede wszystkim
transakcje w sektorze bankowym. Jednak wzrost fuzji i przej´ç wynika∏ g∏ównie
z transakcji krajowych. WartoÊç transakcji transgranicznych pozosta∏a na podobNarodowy Bank Polski
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wykres 4
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èród∏o: obliczenia w∏asne na podstawie danych dost´pnych w raporcie: ECB (2006b).

nym poziomie jak w 2005 r. W rezultacie udzia∏ fuzji transgranicznych zmniejszy∏
si´ do oko∏o 45%.
Liczba oddzia∏ów zagranicznych otwieranych w innych krajach ni˝ siedziba spó∏ki
matki wzros∏a w ostatnich kilku latach w niewielkim stopniu. Udzia∏ aktywów oddzia∏ów zagranicznych w ogólnej wartoÊci aktywów banków z krajów UE-25 by∏
w 2005 r. prawie taki sam jak w 2001 r. (zob. wykres 4).
Na bardzo niskim poziomie kszta∏tuje si´ tak˝e poziom us∏ug bankowych sprzedawanych transgranicznie przez Internet. Niewielkie znaczenie majà równie˝ alianse
strategiczne na skal´ transgranicznà.
Do badania stopnia integracji europejskiego rynku bankowego wykorzystuje si´ równie˝ badania opinii publicznej. Wyniki tego typu badania zasadniczo potwierdzajà tez´ o niskim poziomie integracji europejskiego rynku bankowego. Z badaƒ przedstawionych w raporcie Financial Integration Monitor z 2005 r. wynika, ˝e niewielka liczba Europejczyków korzysta z us∏ug finansowych w innym kraju cz∏onkowskim UE lub
z innego kraju unijnego (zob. wykres 5).
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wykres 5

ODSETEK OBYWATELI korzystajàcych oraz planujàcych
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Z wykresu 5 wynika, ˝e w 2004 r. odsetek obywateli UE korzystajàcych z rachunku bankowego w innym kraju unijnym lub oferowanego przez bank z innego kraju
cz∏onkowskiego ukszta∏towa∏ si´ na poziomie 5%. Ni˝sze wskaêniki notuje si´
w wypadku us∏ug kredytowych (kart kredytowych), ubezpieczeƒ samochodowych
oraz kredytów hipotecznych.
Badania Komisji Europejskiej przeprowadzone w marcu 2005 r. potwierdzajà bardzo niski stopieƒ korzystania przez europejskich konsumentów z produktów instytucji finansowych zlokalizowanych z innym kraju ni˝ kraj ich pochodzenia. Przedstawiono je w raporcie pt. Public Opinion in Europe on Financial Services. Mo˝na
w nim przeczytaç, ˝e tylko 5% ankietowanych przez Komisj´ respondentów odpowiedzia∏o, ˝e korzystali z rachunku bie˝àcego oferowanego przez instytucj´ finansowà zlokalizowanà w innym kraju (European Commission 2005b, s. 39). W przypadku kart kredytowych ten wskaênik wyniós∏ 2% (European Commission 2005b,
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s. 39). Z przeprowadzonej w artykule oceny stopnia integracji rynku bankowego
w UE wynika, ˝e jest ona obecnie relatywnie niska, choç pomi´dzy ró˝nymi segmentami rynku bankowego wyst´pujà znaczne ró˝nice. Za w pe∏ni zintegrowany
mo˝na uznaç rynek mi´dzybankowy w strefie euro, natomiast bankowoÊç detaliczna charakteryzuje si´ bardzo niskim stopniem integracji.
Wraz z dalszà liberalizacjà rynku bankowego w UE i rozwojem technologii internetowych
kràg obywateli korzystajàcych z us∏ug finansowych z innych krajów powinien si´ rozszerzaç. Z informacji przedstawionych na wykresie 5 wynika bowiem, ˝e odsetek obywateli UE, którzy planujà korzystaç z konta osobistego w innym kraju cz∏onkowskim lub
z innego kraju cz∏onkowskiego, wynosi∏ w 2005 r. 15%. Inne badania Komisji Europejskiej wskazujà jednak, ˝e stopieƒ korzystania z us∏ug transgranicznych w najbli˝szych
kilku latach prawdopodobnie nie b´dzie tak du˝y. Udzia∏ sprzeda˝y transgranicznej
w ogólnej liczbie sprzedanych us∏ug bankowych w UE do 2010 r. b´dzie nadal relatywnie niski i nie przekroczy kilku procent.
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èród∏o: Public Opinion in Europe on Financial Services, Special Eurobarometr 230, August 2005, European
Commission cyt. za raportem IBnGR (2006).

144

Narodowy Bank Polski

W Êwietle przedstawionych wskaêników i badaƒ konsumentów stopieƒ integracji
rynku bankowego w UE nale˝y oceniç jako relatywnie niski, jednak czynniki zwiàzane z integracjà b´dà mia∏y coraz wi´ksze znaczenie dla przysz∏ego kszta∏tu europejskiego sektora bankowego. Integracja to bowiem tak˝e wiele dzia∏aƒ zwiàzanych
z podnoszeniem poziomu ochrony konsumentów czy zwi´kszaniem stabilnoÊci europejskiego rynku bankowego, które nie znajdujà bezpoÊredniego odzwierciedlenia
w poziomie wskaêników obrazujàcych stopieƒ integracji rynku bankowego w UE.

4. Bariery integracji europejskiego rynku bankowego
Integracj´ rynku bankowego w Unii Europejskiej utrudnia wiele ró˝norodnych barier.
Niektóre majà charakter naturalny (np. bariera j´zykowa) i b´dà trudne do prze∏amania w krótkim okresie. Inne zaÊ wià˝à si´ z aspektami prawnymi, które mo˝na prze∏amywaç przez odpowiednie dzia∏ania legislacyjne.
Bariery integracji mo˝na analizowaç w perspektywy konsumentów i instytucji kredytowych (zob. tabela 1).

tabela 1
tabela 1

BARIERY INTEGRACJI rynku bankowego w UE
BARIERY INTEGRACJI rynku bankowego w UE

Konsumentom europejskim w wi´kszym korzystaniu
z us∏ug bankowych na zasadach transgranicznych
przeszkadzajà:

Banki nie dzia∏ajà na skal´ ponadnarodowà
z powodu:

– ró˝nice j´zykowe
– funkcjonowanie ró˝nych walut

– wi´kszej asymetrii informacji
– zró˝nicowania regulacji

– odleg∏oÊç

– koniecznoÊci przygotowywania na rynki zagraniczne
ca∏kowicie nowej oferty produktowej

– brak wiedzy potrzebnej do rozwiàzywania sporów
transgranicznych

– braku wspólnej infrastruktury rynku

– przyzwyczajenie do form produktów bankowych
oferowanych na krajowym rynku bankowym

– wy˝szego ryzyka

– ró˝nice w zamo˝noÊci
– wy˝sze ryzyko
èród∏o: opracowanie w∏asne.
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Bariery przedstawione w tabeli 1 z jednej strony nie sk∏aniajà europejskich konsumentów i przedsi´biorców do korzystania z us∏ug finansowych za granicà, z drugiej
zaÊ ograniczajà sk∏onnoÊç banków do konkurowania w skali transgranicznej.
Du˝e znaczenie z pewnoÊcià majà bariery naturalne mi´dzy paƒstwami UE, wynikajàce z ró˝nic j´zykowych, kulturowych, historycznych czy demograficznych.
Utrudniajà one przede wszystkim integracj´ bankowoÊci detalicznej i hipotecznej
w UE, w mniejszym natomiast stopniu wp∏ywajà na bankowoÊç korporacyjnà.
SpoÊród wymienionych barier warto uwypukliç znaczenie bariery j´zykowej. Oferty
banków sà w zasadzie dost´pne tylko w j´zyku mieszkaƒców kraju, w którym bank
jest zlokalizowany. Trudno równie˝ znaleêç banki majàce ofert´ kredytowà czy depozytowà w j´zyku angielskim. Wià˝e si´ to z tym, ˝e banki nie widzà obecnie ekonomicznego sensu opracowywania oferty w innym j´zyku ni˝ j´zyk konsumentów
z najbli˝szego otoczenia. Banki doskonale zdajà sobie bowiem spraw´, ˝e o wyborze instytucji kredytowej i us∏ug bankowych decyduje przede wszystkim geograficzna bliskoÊç instytucji finansowej. Zró˝nicowanie j´zykowe mieszkaƒców UE mo˝e
byç zatem jeszcze przez wiele lat bardzo silnà barierà utrudniajàcà integracj´ europejskiego rynku bankowoÊci detalicznej oraz dla ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw.
Ró˝nice kulturowe i demograficzne mi´dzy mieszkaƒcami UE powodujà odmienne
preferencje konsumentów i przedsi´biorców w UE w zakresie produktów bankowych. WejÊcie na nowy rynek cz´sto oznacza dla banku koniecznoÊç przygotowania ca∏kowicie nowej oferty produktowej, co pociàga du˝e koszty, skutecznie zniech´cajàce do podejmowania ekspansji na zagraniczne rynki.
Integracji przeszkadzajà równie˝ bariery prawne, brak wspólnej waluty we wszystkich krajach UE oraz brak wspólnej infrastruktury rynku. Przyk∏adowo brak paneuropejskiego biura informacji kredytowej powoduje, ˝e udzielanie kredytów nierezydentom wià˝e si´ z wi´kszym ryzykiem dla banków ni˝ kredytowanie rezydentów.
W transakcjach transgranicznych wi´ksza jest bowiem asymetria informacji. Bankom trudniej ograniczaç negatywnà selekcj´ i ryzyko nadu˝ycia.
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5. Przyk∏ad integracji rynku kredytów hipotecznych
na finansowanie nieruchomoÊci mieszkaniowych w UE
Rynek kredytów hipotecznych na finansowanie nieruchomoÊci mieszkaniowych jest jednym z najwi´kszych rynków finansowych w UE. Zad∏u˝enie z tytu∏u kredytów hipotecznych na finansowanie nieruchomoÊci mieszkaniowych w relacji do PKB w krajach UE-27 kszta∏towa∏o si´ w 2006 r. Êrednio na poziomie 49% (Paw∏owicz 2008). W ostatnich kilku latach zad∏u˝enie ludnoÊci w bankach na cele mieszkaniowe szybko wzrasta.
Kredyty hipoteczne na finansowanie nieruchomoÊci mieszkaniowych odgrywajà relatywnie du˝à rol´ w strukturze kredytów hipotecznych ogó∏em. W wysoko rozwini´tych krajach UE stanowià one oko∏o 60–70% ogó∏u kredytów hipotecznych,
a w Polsce oko∏o 80%.
Wolumen kredytów hipotecznych na finansowanie nieruchomoÊci mieszkaniowych
w krajach „nowej” UE jest znacznie mniejszy ni˝ w krajach UE–15, ale tempo wzrostu imponujàce. W Polsce stosunek wolumenu kredytów na nieruchomoÊci do PKB
na koniec 2007 r. wyniós∏ oko∏o 11%, a nominalne tempo wzrostu w ostatnim roku
przekracza∏o 43,4% (w 2006 r. – 30%). W rezultacie tak szybkiego wzrostu wolumen kredytów dla ludnoÊci w Polsce przekroczy∏ wartoÊç kredytów dla przedsi´biorstw udzielanych przez banki krajowe, a rynek mieszkaniowych kredytów hipotecznych sta∏ si´ jednym z najwi´kszych segmentów rynku kredytowego w Polsce.
Sprzeda˝ kredytów hipotecznych na finansowanie nieruchomoÊci mieszkaniowych
w Unii Europejskiej ma charakter zdecydowanie narodowy. Udzia∏ transakcji transgranicznych jest bardzo niski. Stopieƒ integracji mierzony wartoÊcià transakcji o charakterze transgranicznym nie przekracza obecnie 1%7. Jest to jeden z najs∏abiej zintegrowanych rynków finansowych w UE. Co zatem utrudnia integracj´ tego rynku finansowego?
Integracj´ i zwiàzany z nià wzrost wartoÊci transakcji ponadnarodowych utrudniajà
bariery historyczne, demograficzne, regulacyjne oraz zwiàzane ze zró˝nicowanymi
preferencjami klientów. Te czynniki powodujà relatywnie du˝e zró˝nicowanie produktów hipotecznych w UE. Ró˝nice dotyczà LTV (Loan to Value), czasu kredytowania oraz innych charakterystyk produktów hipotecznych (Paw∏owicz 2005).
Poszukujàc wyjaÊnienia niskiej sk∏onnoÊci klientów do transgranicznego zaciàgania
kredytów, warto zwróciç uwag´ na obawy kredytobiorców przed utrudnieniami
7

Transakcje transgraniczne wià˝à si´ przede wszystkim z kupnem domów letnich lub nieruchomoÊci w strefach przygranicznych (zob. European Commission 2005c, s. 7).
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w rozwiàzywaniu ewentualnych sporów w innym kraju unijnym. Te obawy sà bardzo silne pomimo powstania na obszarze UE sieci FIN-NET8. Jest to istotna bariera popytowa, utrudniajàca proces integracji rynku mieszkaniowych kredytów hipotecznych w UE. Z kolei po stronie poda˝y (kredytodawców) utrudnienia w sprzeda˝y transgranicznej wynikajà ze sposobu dystrybucji kredytów hipotecznych na finansowanie nieruchomoÊci mieszkaniowych. Sà one bowiem sprzedawane g∏ównie
przez stacjonarnà sieç dystrybucji.
Integracj´ rynku mieszkaniowych kredytów hipotecznych nale˝y analizowaç tak˝e
z perspektywy êróde∏ finansowania kredytu hipotecznego. Podobnie jak sprzeda˝
mieszkaniowych kredytów hipotecznych tak˝e finansowanie dzia∏alnoÊci hipotecznej w krajach UE ma narodowy charakter. Co wi´cej, jest zró˝nicowane pod wzgl´dem formy finansowania. Ogólnie ujmujàc, w krajach unijnych przewa˝a finansowanie kredytów hipotecznych oparte na depozytach detalicznych. Jednak w krajach
skandynawskich (Dania, Szwecja) finansowanie kredytów hipotecznych9 jest zdominowane przez listy zastawne. Pozabilansowa sekurytyzacja kredytów hipotecznych jest popularna w Wielkiej Brytanii oraz w Niemczech, Hiszpanii i Holandii,
choç ostatnich trzech wymienionych krajach w znacznie mniejszym stopniu. Ogólnie w UE finansowanie tego typu nie przekracza 1%.
TrudnoÊç z integracjà rynku kredytów hipotecznych na finansowanie nieruchomoÊci
mieszkaniowych polega na tym, ˝e wymaga ona podj´cia wielu dzia∏aƒ prze∏amujàcych bariery wzrostu transgranicznej sprzeda˝y tego typu kredytów w UE oraz pozyskiwania przez instytucje kredytowe kapita∏u na finansowanie dzia∏alnoÊci hipotecznej w skali ca∏ej UE. Dzia∏ania Komisji Europejskiej b´dà roz∏o˝one na co najmniej kilka lat, a znacznego zwi´kszenia integracji mo˝na si´ spodziewaç dopiero
w d∏u˝szej perspektywie.
To, ˝e warto dzia∏aç na rzecz integracji rynku kredytów hipotecznych, pokazujà badania przeprowadzone przez London Economics (2005). Z przedstawionego raportu
wynika, ˝e bilans kosztów i korzyÊci z integracji rynku kredytów hipotecznych w UE
(w tym rynku kredytów hipotecznych na finansowanie nieruchomoÊci) by∏by korzystny dla gospodarki europejskiej i konsumentów. W omawianych badaniach szacuje
si´, ˝e dodatkowy wzrost konsumpcji i PKB w krajach UE w wyniku integracji rynku kredytów hipotecznych w 2015 r. wyniesie odpowiednio: 0,5% oraz 0,7%.
8
9

Pozasàdowy organ rozpatrujàcy skargi konsumentów, który skupia instytucje tego typu z krajów
cz∏onkowskich UE.
W wyniku sekurytyzacji powstaje rynek MBS-ów (Mortgage Backed Securities), czyli obligacji,
których emisja opiera si´ na sekurytyzowanych kredytach hipotecznych.
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Do krajów, które odniosà najwi´ksze korzyÊci z integracji, raport zalicza m.in. Polsk´. Dodatkowy wzrost konsumpcji dla Polski szacuje si´ na poziomie 0,7%,
a wzrost PKB na poziomie 1,2%.
Integracja prawdopodobnie doprowadzi w 2015 r. do istotnego wzrostu znaczenia rynku kredytów hipotecznych w UE. W tabeli 2 przedstawiono wolumen kredytów hipotecznych w relacji do PKB, który by∏by mo˝liwy do osiàgni´cia w wyniku utworzenia
na terenie UE jednolitego rynku kredytów hipotecznych.

tabela 2

tabela 2

KREDYTY HIPOTECZNE jako procent PKB w krajach
KREDYTY HIPOTECZNE jako procent PKB w krajach
UE – projekcja do 2015 r. z uwzgl´dnieniem efektu
UE – projekcja do 2015 r. z uwzgl´dnieniem efektu
integracji

integracji

Lp.
1
2
3
4
5
6
7

Kraj
Polska
Niemcy
Grecja
Czechy
W´gry
Hiszpania
Wielka Brytania

2004
3,5
54,3
17,3
4,9
8,1
42,0
70,3

Szacunki (bez integracji)
2015
13,9
54,3
17,3
19,1
31,8
42,0
70,3

Szacunki (integracja)
2015
35,3
106,6
44,0
37,5
80,7
82,4
70,3

èród∏o: London Economics (2005, s. 89).

Jak wynika z informacji zawartych w tabeli 2, w ciàgu niespe∏na 10 lat rynek kredytów hipotecznych w Polsce móg∏by si´ powi´kszyç dziesi´ciokrotnie (bez integracji
czterokrotnie). WielkoÊç polskiego rynku kredytów hipotecznych w 2015 r. mog∏aby
byç porównywalna z rynkiem greckim. Oznacza to du˝à zmian´. Dzisiaj bowiem polski rynek kredytów hipotecznych jest prawie szeÊciokrotnie mniejszy ni˝ rynek grecki.
Dla polskiego rynku szacunki te wydajà si´ nieco zawy˝one10. Nie uwzgl´dniajà one
bowiem niektórych istotnych barier rozwojowych zwiàzanych z polskim rynkiem
10

Zob. Opinia Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego; Stanowisko Rzàdu Rzeczpospolitej Polskiej. Oba dokumenty sà dost´pne pod adresem internetowym: http://europa.eu.int/comm/internal_market/finservices-retail/home-loans/comments_en.htm.
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nieruchomoÊci11. To spostrze˝enie nie zmienia jednak faktu, ˝e integracja rynku kredytów hipotecznych jest szansà dla polskiej gospodarki i polskiego rynku bankowego.
Na to, jak trudna do zrealizowania mo˝e byç integracja rynku kredytów hipotecznych w UE, wskaza∏a Zielona Ksi´ga w sprawie kredytów hipotecznych (European
Commission 2005c) opublikowana przez Komisj´ Europejskà 19 lipca 2005 r.
Dokument ten zapoczàtkowa∏ w Unii szerszà dyskusj´ na temat integracji rynku
mieszkaniowych kredytów hipotecznych (residential mortgage credit). Przedstawione w Zielonej Ksi´dze dzia∏ania dotyczy∏y u∏atwieƒ w transgranicznej sprzeda˝y
kredytów oraz budowy jednolitego rynku po stronie êróde∏ finansowania kredytów
hipotecznych.
Nad przysz∏ymi dzia∏aniami UE na rzecz integracji rynku kredytów hipotecznych
na finansowanie nieruchomoÊci mieszkaniowych pracowa∏y w 2006 r. dwie grupy
ekspertów. Pierwszy zespó∏ ekspertów (MFEG – Mortgage Funding Expert Group),
powo∏any z inicjatywy Komisji Europejskiej12, dyskutowa∏ na temat stworzenia jednolitego pierwotnego i wtórnego rynku finansowania kredytów hipotecznych w UE.
Druga grupa (Mortgage Industry and Consumers Dialogue Group – MICDG) pracowa∏a g∏ownie nad dzia∏aniami na rzecz integracji po stronie sprzeda˝y mieszkaniowych kredytów hipotecznych. Wyniki swoich prac grupy ekspertów przedstawi∏y
w raportach koƒcowych, które 17 stycznia 2007 r. zosta∏y opublikowane na stronach internetowych UE poÊwi´conych integracji (Report of the Mortgage 2006).
Zawierajà one podsumowanie dyskusji wÊród ekspertów oraz ich rekomendacje.
Wyniki prac obu grup potwierdzi∏y koniecznoÊç podj´cia wielu dzia∏aƒ na rzecz integracji i wp∏yn´∏y na kszta∏t Bia∏ej Ksi´gi dotyczàcej integracji rynku kredytów hipotecznych w UE13, która ukaza∏a si´ w grudniu 2007 r.
W Bia∏ej Ksi´dze przedstawiono pakiet Êrodków majàcych na celu popraw´ wydajnoÊci oraz konkurencyjnoÊci rynków kredytu hipotecznego na cele mieszkaniowe
w UE. Bia∏a Ksi´ga koncentruje si´ na dzia∏aniach po stronie sprzeda˝y kredytów.
Zdaniem Komisji Europejskiej stworzenie konkurencyjnego i wydajnego rynku kredytów hipotecznych w UE mo˝e zostaç osiàgni´te dzi´ki zastosowaniu Êrodków u∏atwiajàcych transgraniczne udzielanie oraz finansowanie kredytów hipotecznych,
11

12
13

Chodzi tu np. o nadmiernà ochron´ lokatora w prywatnych zasobach na wynajem w Polsce. Powoduje to brak motywacji do inwestowania w lokale na wynajem, co mo˝e byç (jeÊli nie nastàpi zmiana regulacji prawnych w Polsce) w najbli˝szych latach wa˝nym czynnikiem ograniczajàcym popyt na kredyty na ten cel.
Wi´cej informacji na temat tej grupy ekspertów mo˝na znaleêç w dokumencie: Terms of References Mortgage Funding Expert Group, Brussels, 23 February 2006 (MARKT/H3/JR D(2006).
Bia∏a Ksi´ga dotyczàca integracji rynków kredytu hipotecznego w UE, KOM (2007) 807 wersja
ostateczna, Bruksela, 18.12.2007 r.
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zwiekszeniu ró˝norodnoÊci produktów, zwiekszeniu zaufania konsumentow oraz
wspieraniu mobilnoÊci klientów14. Postawowe znaczenie dla integracji ma wzmocnienie pozycji konsumenta na rynku kredytowym.
Wymienione cele Komisja zamierza osiàgnàç poprzez dzia∏ania zwiàzane z:
1) udzielaniem informacji przed zawarciem umowy,
2) rzeczywistà rocznà stopà oprocentowania,
3) odpowiedzialnym udzielaniem kredytów,
4) przedterminowà sp∏atà kredytów.
Wed∏ug Komisji Europejskiej przedterminowa sp∏ata kredytu to g∏ówny czynnik umo˝liwiajàcy integracj´ rynku kredytów hipotecznych w UE. Jest on niezmiernie wa˝ny
dla osiàgni´cia wi´kszej ró˝norodnoÊci oferty kredytowej15. Wzrost ró˝norodnoÊci
oferty uznaje si´ w wielu opracowaniach za zasadniczy dla uzyskania maksymalnych
korzyÊci z integracji rynku hipotecznego16. Z badaƒ Mercer Oliver Wyman przeprowadzonych w 2003 r. wynika, ˝e zwiekszenie ró˝norodnoÊci produktów mog∏oby
doprowadziç do 10-procentowego wzrostu rynku, umo˝liwiajàcego nowym grupom
klientów dost´p do kredytu hipotecznego, a jednej czwartej obecnych kredytobiorców znalezienie bardziej odpowiadajàcych im produktów17.
W 2008 r. Komisja zamierza przygotowaç ocen´ skutków przedterminowej sp∏aty
kredytów.
Kolejnym wa˝nym czynnikiem, który mo˝e doprowadziç do zwi´kszenia stopnia integracji rynku hipotecznego w UE, jest porównywalnoÊç ofert. Mo˝na jà zapewniç przez
popraw´ jakoÊci i porównywalnoÊci przekazywanych przez banki danych. Informacje
powinny te˝ byç przekazywane dostatecznie wczeÊnie przed zawarciem umowy.
Podstawowà informacjà dla klienta jest poziom rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania kredytu. Dzia∏ania Komisji b´dà zmierza∏y do unifikacji sposobu obliczania
rzeczywistego oprocentowania kredytu hipotecznego. Wprowadzenie jednolitych zasad obliczania kosztu kredytu mo˝e byç wa˝nym czynnikiem sprzyjajàcym integra14
15
16
17

Bia∏a Ksi´ga dotyczàca integracji rynków kredytu, op.cit., s. 3.
Tam˝e, s. 7.
Tam˝e, s. 4.
Tam˝e, s. 5.

Narodowy Bank Polski

151

cji. Dzi´ki unifikacji sposobów obliczania kosztów kredytu wzrasta mobilnoÊç klientów, a to sprzyja integracji.
W 2008 r. Komisja Europejska zamierza zbadaç, do jakiego stopnia przepisy dotyczàce rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania zawarte w projekcie dyrektywy w sprawie kredytu konsumenckiego mogà zostaç rozszerzone na kredyt hipoteczny18.
Komisja Europejska zamierza równie˝ prowadziç dzia∏ania na rzecz odpowiedzialnego udzielania i zaciàgania kredytów hipotecznych. Zdaniem Komisji kredytodawcy powinni udzielaç konsumentom pe∏nych informacji na temat oferty i ryzyka, lecz
nie powinni byç zobligowani do doradztwa. Komisja Europejska uwa˝a, ˝e ustanowienie obowiàzkowego doradztwa mog∏oby podnieÊç ceny kredytów hipotecznych
oraz ograniczyç zakres produktów19.
Kredytodawcy powinni mieç dost´p do rejestrów kredytowych innych paƒstw cz∏onkowskich. Powinno to sprzyjaç rzetelnej ocenie zdolnoÊci kredytowej. Z kolei konsumenci powinni dostarczaç pe∏nych i rzetelnych informacji.
Wspierajàc odpowiedzialne udzielanie i zaciàganie kredytów, Komisja Europejska
w 2008 r. przeprowadzi m.in. konsultacje ze wszystkimi na temat opracowania
wysokiej jakoÊci standardów w zakresie doradztwa oraz zbada, do jakiego stopnia
przepisy o niedyskryminacji przy dostepie do rejestrów kredytowych innych paƒstw
cz∏onkowskich, zawarte w projekcie dyrektywy w sprawie kredytu konsumenckiego,
mogà zostaç rozszerzone na kredyt hipoteczny20.
Zwi´kszenie stopnia integracji rynków mieszkaniowych kredytów hipotecznych
w UE nie b´dzie mo˝liwe bez poprawy efektywnoÊci procedur zajmowania obcià˝onych nieruchomoÊci i wpisu do ksiàg wieczystych.
Komisja bedzie regularnie publikowaç informacje na temat kosztów oraz czasu uzyskiwania wpisu do ksiàg wieczystych, jak rownie˝ procedur zajmowania obcià˝onej
nieruchomoÊci we wszystkich paƒstwach cz∏onkowskich21.
Bardzo trudne b´dzie równie˝ zbudowanie w UE jednolitego rynku finansowania kredytów hipotecznych. Konieczne b´dzie bowiem prze∏amanie wielu barier utrudniajàcych obecnie instytucjom kredytowym z obszaru UE równy dost´p do rynków finan18
19
20
21

Tam˝e,
Tam˝e,
Tam˝e,
Tam˝e,
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sowania kredytów hipotecznych bez wzgl´du na lokalizacj´. Relatywnie trudne b´dzie
równie˝ utworzenie jednolitego rynku sekurytyzacji kredytów hipotecznych w UE.
Ocena dzia∏aƒ na rzecz integracji przedstawionych w Bia∏ej Ksi´dze jednoznacznie
wskazuje, ˝e beneficjentami integracji b´dà europejscy konsumenci. Zwi´kszenie
transgranicznej sprzeda˝y kredytów hipotecznych na finansowanie nieruchomoÊci
mieszkaniowych powinno daç korzyÊci w postaci wi´kszej dost´pnoÊci i ró˝norodnoÊci kredytów hipotecznych oraz ni˝szych cen. Integracja u∏atwia bowiem konkurencj´ mi´dzy bankami, co stanowi z kolei zagro˝enie dla banków.
Znaczna czeÊç inicjatyw przedstawionych w Bia∏ej Ksi´dze dotyczy ochrony praw
konsumenta. Pozwala to sàdziç, ˝e integracja doprowadzi do wzmocnienia pozycji
klienta na rynku kredytów hipotecznych. To z kolei oznacza dla banków koniecznoÊç poniesienia kosztów dostosowywania si´ do nowych przepisów chroniàcych
konsumentów.
Z perspektywy konsumentów integracja b´dzie korzystna. Z perspektywy banków
skutki integracji nie sà tak jednoznaczne. Regulacyjne wzmocnienie pozycji konsumentów oraz wzrost konkurencji to oczywiÊcie zagro˝enia dla banków, przynajmniej
w krótkim okresie. Korzystna z kolei powinna okazaç si´ integracja rynku kredytów
hipotecznych po stronie êróde∏ finansowania. Zniesienie granic w transgranicznym
pozyskiwaniu kapita∏u na dzia∏alnoÊç hipotecznà powinno zwi´kszyç dost´p do êróde∏ finansowania i przyczyniaç si´ do wi´kszej dywersyfikacji struktur finansowania
kredytów hipotecznych w krajach UE.
Reasumujàc, utworzenie jednolitego rynku kredytów hipotecznych w UE b´dzie zadaniem bardzo trudnym i jest obecnie ma∏o prawdopodobne, ˝eby w perspektywie
kilku najbli˝szych lat istotnie wzrós∏ stopieƒ integracji tego rynku w UE. Integracja
wymaga bowiem prze∏amania wielu barier i podj´cia wielu cz´sto trudnych dzia∏aƒ
regulacyjnych.

6. Integracja rynku bankowego w UE z perspektywy
krajowych banków i konsumentów
Polski sektor bankowy jest relatywnie silnie powiàzany z rynkiem bankowym Unii
Europejskiej. Przyczyni∏a si´ do tego przede wszystkim liberalizacja polskiego rynku bankowego w ostatnich 10 latach. G∏ównym przejawem tej liberalizacji by∏a pryNarodowy Bank Polski
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watyzacja polskich banków z relatywnie du˝ym udzia∏em inwestorów z krajów
UE-15. W rezultacie oko∏o 70% aktywów polskiego sektora bankowego jest
pod kontrolà instytucji zagranicznych. Podobnie jest w innych krajach UE-10, co
ukazuje wykres 7.

wykres 7
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Zupe∏nie inaczej wyglàda sytuacja w krajach UE-15. W tych krajach udzia∏ spó∏ek
zale˝nych w aktywach sektora bankowego wynosi bowiem oko∏o 15% (Paw∏owicz
2003, s. 48). Oznacza to, ˝e skala penetracji transgranicznej polskiego sektora
bankowego jest kilkakrotnie wi´ksza ni˝ sektorów bankowych krajów UE-15.
Innym przejawem relatywnie silnej integracji polskiego rynku bankowego z rynkiem
UE jest poziom zad∏u˝enia zagranicznego krajowych przedsi´biorstw. Na koniec
IV kwarta∏u 2006 r. wynios∏o ono 53,8 mld EUR (oko∏o 206 mld z∏). By∏o zatem
wy˝sze ni˝ zad∏u˝enie przedsi´biorstw w bankach krajowych, które na koniec
2006 r. ukszta∏towa∏o si´ na poziomie 140,2 mld z∏. Oznacza to, ˝e bankowoÊç
korporacyjna w Polsce jest silnie zintegrowana z rynkiem unijnym, poniewa˝
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krajowe przedsi´biorstwa sà bardziej zad∏u˝one w bankach zagranicznych ni˝
w krajowych.
Innym miernikiem stopnia integracji polskiego rynku bankowego z rynkiem unijnym
jest udzia∏ banków dzia∏ajàcych w Polsce zgodnie z zasadà jednolitej licencji. Ta zasada umo˝liwia bankom majàcym licencj´ w danym kraju unijnym Êwiadczenie
us∏ug bankowych w innym kraju cz∏onkowskim bez koniecznoÊci ponownego starania si´ o uzyskanie licencji.
Z tej zasady skorzysta∏ grecki EFG Eurobank Ergasias S.A., który zbudowa∏ w Polsce sieç placówek funkcjonujàcych pod markà Polbank22. Po trzech latach od startu Polbank otworzy∏ w Polsce ponad 259 placówek (114 to placówki franczyzowe)
i zatrudnia kilkaset osób. Âwiadczenie us∏ug bankowych w Polsce przez zagranicznà instytucj´ kredytowà za pomocà placówek bankowych zwi´ksza stopieƒ integracji polskiego rynku bankowoÊci detalicznej z rynkiem unijnym.
Do wzrostu stopnia integracji przyczynia si´ równie˝ emigracja zarobkowa Polaków,
która po wejÊciu Polski do UE skokowo wzros∏a. Pracujàc, uczàc si´ i mieszkajàc w innym kraju polscy obywatele coraz cz´Êciej korzystajà z us∏ug bankowych oferowanych
przez lokalne banki (irlandzkie, brytyjskie). Prowadzi to do internacjonalizacji polskiego spo∏eczeƒstwa i polskiej bankowoÊci.
Integracja jest korzystna z punktu widzenia polskiej gospodarki i konsumentów.
Dlatego powinna byç konsekwentnie wspierana przez rzàd Polski. Dla banków krajowych integracja oznacza przede wszystkim wzrost poziomu konkurencji. Trzeba
jednak pami´taç, ˝e tak˝e banki z Polski mogà podjàç ekspansj´ na rynkach w innych krajach unijnych. Integracja oznacza bowiem dla banków nie tylko wzrost konkurencji, ale równie˝ szans´ na rozszerzenie skali dzia∏alnoÊci. Inne rynki unijne,
zw∏aszcza krajów Europy Ârodkowej, mogà byç atrakcyjnym miejscem dla projektów inwestycyjnych i osiàgania wysokich stóp zwrotu.
Pionierem ekspansji zagranicznej w ramach integrujàcego si´ rynku unijnego jest
BRE Bank SA, który pod koniec listopada 2007 r. uruchomi∏ dzia∏alnoÊç operacyjnà w Czechach i na S∏owacji. Dzia∏alnoÊç BRE Banku SA na tych rynkach b´dzie
oparta na modelu biznesowym mBanku, który odniós∏ du˝y sukces w Polsce.
Stopieƒ integracji polskiego sektora bankowego z rynkiem unijnym b´dzie w najbli˝szych latach wzrasta∏. Rynek jest bardzo atrakcyjny dla zagranicznych instytucji
22

Grecki Eurobank Ergasias S.A. funkcjonuje pod markà Polbanku, poniewa˝ nazwa Eurobank
zosta∏a u˝yta wczeÊniej przez inny bank dzia∏ajàcy na polskim rynku bankowym.
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kredytowych, poniewa˝ pozwala osiàgaç wysokie stopy zwrotu przy relatywnie niskim ryzyku, a potencja∏ rynku ciàgle jest wysoki. Âwiadczà o tym m.in. niskie
wskaêniki „ubankowienia” polskiego spo∏eczeƒstwa. Tylko kwestià czasu jest pojawienie si´ nowych instytucji na polskim rynku bankowym. Liczba notyfikacji informujàcych o zamiarze podj´cia dzia∏alnoÊci transgranicznej przez instytucje kredytowe z innych paƒstw unijnych jest relatywnie du˝a. Ch´ç Êwiadczenia us∏ug zg∏osi∏y praktycznie wszystkie wi´ksze instytucje bankowe niedzia∏ajàce jeszcze w naszym kraju. W najbli˝szych latach banki zagraniczne b´dà stosunkowo cz´sto wybiera∏y strategi´ Êwiadczenia us∏ug opartà na sieci oddzia∏ów. Relatywnie najbardziej atrakcyjny jest rynek bankowoÊci detalicznej, a na tym obszarze bankowoÊci
ciàgle o sukcesie w du˝ym stopniu decyduje geograficzna bliskoÊç banku.
Proces integracji przyspieszy∏oby z pewnoÊcià wprowadzenie euro. W najbli˝szych
latach w Polsce nadal b´dzie prowadzona autonomiczna polityka pieni´˝na i z∏oty
pozostanie polskà walutà, co nie b´dzie s∏u˝y∏o post´powi integracji polskiego rynku bankowego z rynkiem unijnym.

7. Podsumowanie
Integracja transgraniczna rynku bankowego w UE jest jednà z najwa˝niejszych tendencji we wspó∏czesnej bankowoÊci europejskiej. W nied∏ugim czasie powinna
przyczyniç si´ do znacznej poprawy alokacji kapita∏u w gospodarce europejskiej
i przynosiç korzyÊci konsumentom oraz przedsi´biorcom. To oni w∏aÊnie sà g∏ównymi beneficjentami integracji. Dzi´ki integracji majà dost´p do szerszej i bardziej
zró˝nicowanej oferty produktowej i mogà korzystaç z taƒszych kredytów. Dla instytucji finansowych integracja oznacza wzrost presji konkurencyjnej. Dlatego banki
mogà postrzegaç integracj´ jako zagro˝enie dla ich dotychczasowej pozycji
konkurencyjnej.
Obecnie stopieƒ integracji rynku bankowego w Unii Europejskiej jest stosunkowo
niski. Jest to szczególnie widoczne w obszarze bankowoÊci detalicznej. Relatywnie
niski poziom integracji oznacza, ˝e rynki bankowe w krajach Unii Europejskiej pozostajà obecnie g∏ównie pod wp∏ywem uwarunkowaƒ krajowych. Znaczenie czynników zwiàzanych z procesami integracyjnymi jest znacznie mniejsze. Jednak podejmowane od 1999 r. przez Komisj´ Europejskà dzia∏ania w ramach Strategii Lizboƒskiej powinny w najbli˝szych kilku latach wp∏ynàç na wzrost stopnia integracji europejskiego rynku bankowego. Zwi´kszaniu stopnia integracji rynku bankowego
w Europie powinien równie˝ sprzyjaç rozwój zdalnych kana∏ów kontaktów klientów
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z bankami. Pog∏´bianiu integracji z pewnoÊcià nie s∏u˝à pojawiajàce si´ w niektórych krajach UE dzia∏ania protekcjonistyczne, chroniàce narodowy charakter rynku
bankowego, ale nie powinny one zatrzymaç integracji rynku bankowego w Unii
Europejskiej.

Bibliografia
Commission of the European Communities (2005), Cross-border consolidation in
the EU financial sector, „Commission Staff Working Document”, SEC (2005)
1398, Brussels.
ECB (2005), Indicators of financial integration in the euro area, Frankfurt.
ECB (2006a), Indicators of financial integration in the euro area, Frankfurt.
ECB (2006b), EU Banking Structures, Frankfurt.
Eppendorfer C., Beckmann R., Neimke M. (2002), Market Access Strategies in the
EU Banking Sector, „Backgroud Paper to the Study The Benefits of a Working EU
Market for Financial Services”, Centre for European Economic Research (ZEW),
Mannheim.
European Commission (2005a), Financial Integration Monitor, „Commission Staff
Working Document”, SEC (2005) 927, Brussels.
European Commission (2005b), Public Opinion in Europe on Financial Services,
„Special Eurobarometer”, No. 230, Brussles.
European Commission (2005c), Mortgage Credit in EU, „Green Paper”, COM
(2005)327 final, Brussels.
European Commission (2006a), Report of the Mortgage Funding Export Group,
DG-Internal Market and Services, Brussels.
European Commission (2006b), Report of the Mortgage Industry and Consumers
Expert Group. Final Report, DG – Internal Market and Services, Brussels.

Narodowy Bank Polski

157

European Commission (2006c), Terms of References. Mortgage Funding Expert
Group, DG-Internal Market and Services, Brussels.
Gostomski E. (2004), Konkurencja w bankowoÊci detalicznej w warunkach integracji rynku bankowego w krajach UE, w: M. Penczar (red.), Integracja detalicznych us∏ug finansowych w Unii Europejskiej, Niebieskie Ksi´gi 2004 – rekomendacje nr 13, Instytut Badaƒ nad Gospodarkà Rynkowà, Gdaƒsk.
IBnGR (2006), Perspektywy rozwoju rynku consumer finance w Polsce w Êwietle
integracji europejskich rynków finansowych. Konsekwencje dla bran˝y consumer
finance w Polsce, Instytut Badaƒ nad Gospodarkà Rynkowà, Gdaƒsk.
Komisja Europejska (2005), Polityka w dziedzinie us∏ug finansowych na lata
2005–2010, „Bia∏a Ksi´ga”, KOM(2005)629, Bruksela.
London Economics (2005), The Cost and Benefits of Integration of EU Mortgage
Credit, Report for European Commission, DG-Internal Market and Services.
Ma∏ecki W. (2007), Perspektywy rozwoju rynku pieni´˝nego w Polsce do 2011 roku – synteza, materia∏ powielony, IBnGR, Gdaƒsk.
NBP (2007), Sytuacja finansowa banków w okresie styczeƒ – wrzesieƒ 2006 r.
Synteza, Warszawa.
Paw∏owicz L. (2003), Transgraniczna integracja nadzoru bankowego, w: Polskie
Forum Strategii Lizboƒskiej, Liberalizacja i integracja rynku us∏ug finansowych
w Unii Europejskiej, Niebieskie Ksi´gi 2003, Gdaƒsk.
Paw∏owicz L. (2004), Dylematy integracji rynku finansowego w Unii Europejskiej
w Êwietle stabilnoÊci systemu, Bia∏a Ksi´ga 2004, Polskie Forum Strategii
Lizboƒskiej, Gdaƒsk – Warszawa.
Paw∏owicz L. (2005), Perspektywy rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do roku 2009 – synteza, materia∏ powielany, IBnGR.
Paw∏owicz L. (2006), Sieç bezpieczeƒstwa finansowego w Unii Europejskiej
a Strategia Lizboƒska, w: L. Paw∏owicz (red.), Strategia Lizboƒska a zarzàdzanie wartoÊcià, CeDeWu, Warszawa.

158

Narodowy Bank Polski

Paw∏owicz L. (2008), Biznes i ryzyko dla banków na rynku kredytów mieszkaniowych w najbli˝szych pi´ciu latach, materia∏ powielony, Instytut Badaƒ nad Gospodarkà Rynkowà, Gdaƒsk.
Srejber E. (2006), Nadzór ponad granicami, „Gazeta Bankowa”, nr 19, 8–14
maja.
Walter N. (2003), Finanzmärkte müssen Triebfeder der EU-Wirtschaft werden,
„EU-Monitor”, No. 1, Deutsche Bank Research, Frankfurt.

Narodowy Bank Polski

159

Ma∏gorzata Iwanicz-Drozdowska

Konglomeraty finansowe
●
●
●
●
●

Konglomerat finansowy – definicje
Dyrektywa 2002/87/EC
Nadzór nad konglomeratem finansowym
Cross-selling (sprzeda˝ krzy˝owa)
Efekt zara˝ania

MA¸GORZATA IWANICZ-DROZDOWSKA

prof. nadzw. dr. hab.
Ma∏gorzata Iwanicz-Drozdowska
Szko∏a G∏owna Handlowa
Katedra Ubezpieczeƒ Gospodarczych
Zak∏ad Rynku Us∏ug Finansowych

Konglomeraty finansowe1

1. Wprowadzenie
„Konglomerat”, „holding”, „koncern”, „grupa kapita∏owa” – takich okreÊleƒ u˝ywa
si´, aby nazwaç skomplikowane organizacje gospodarcze. Wyst´pujà one tak˝e
na rynkach finansowych. Ich istnienie jest wynikiem integracji mi´dzysektorowej,
a tak˝e transgranicznej, je˝eli dochodzi do fuzji i przej´ç pomi´dzy instytucjami finansowymi z ró˝nych segmentów rynku finansowego z ró˝nych krajów.
Z. Kreft (2004) podaje ró˝nice pomi´dzy przedstawionymi powy˝ej okreÊleniami
oraz genez´ powstania tych skomplikowanych podmiotów. Na rynku europejskim
jednà z pierwszych struktur o charakterze konglomeratu by∏a utworzona w 1822 r.
w Brukseli holendersko-belgijska spó∏ka bankowa. Od 1905 r., po zmianach organizacyjnych, prowadzi∏a dzia∏alnoÊç pod nazwà Societe Generale de Belgique.
Obecnie konglomerat Societe Generale jest jednà z najwi´kszych na Êwiecie grup fi1

O konglomeratach finansowych szerzej traktuje publikacja: Iwanicz-Drozdowska (red.) (2007). W niniejszym rozdziale wykorzystano niektóre fragmenty tej publikacji przygotowane przez autork´.
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nansowych. Poj´cie „holding” (a tak˝e forma organizacyjna) dominuje na obszarze
angloamerykaƒskim, „koncern” zaÊ na obszarze niemieckoj´zycznym (Kreft 2004).
Uniwersalnym okreÊleniem, które zadomowi∏o si´ w literaturze Êwiatowej, jest poj´cie konglomeratu. Jest ono stosowane przez gremia nadzorcze (utworzone
w 1996 r. Wspólne Forum dotyczàce Konglomeratów Finansowych – Joint Forum
on Financial Conglomerates2 – skupiajàce nadzorców bankowych, ubezpieczeniowych i z rynku papierów wartoÊciowych), a tak˝e w europejskich dyrektywach.
Na forum mi´dzynarodowym przez poj´cie konglomeratu finansowego rozumie si´
grupy podmiotów, które spe∏niajà nast´pujàce kryteria (Bank of Japan 2005):
• obejmujà swoim dzia∏aniem przynajmniej dwa z najwa˝niejszych sektorów
finansowych (bankowoÊç, rynki kapita∏owe, ubezpieczenia),
• ich dzia∏alnoÊç podstawowa ma miejsce w sektorze finansowym.
W definicji Joint Forum podanej w 1999 r. powy˝szà – dosyç ogólnà definicj´ – doprecyzowano. Podmioty anga˝ujàce si´ w dzia∏alnoÊç na rynku finansowym powinny byç regulowane i nie powinny podlegaç ujednoliconym wymogom w zakresie
adekwatnoÊci kapita∏owej (Bank of Japan 2005).
Rezultaty dyskusji na forum mi´dzynarodowym w zakresie definicji konglomeratu
zosta∏y przeniesione na grunt regulacji unijnych, przy czym zasadnicza ró˝nica polega na wymogu prowadzenia dzia∏alnoÊci w segmencie bankowym bàdê rynku kapita∏owego oraz w segmencie ubezpieczeniowym. Wynika to z faktu, ˝e w Europie
dominuje system bankowoÊci uniwersalnej, a zatem bez takiego zastrze˝enia ka˝dy bank dokonujàcy operacji na rynku kapita∏owym móg∏by byç uznany za konglomerat. Regulacje unijne zosta∏y zawarte w uchwalonej 16 grudnia 2002 r. dyrektywie 2002/87/EC w sprawie nadzoru uzupe∏niajàcego nad instytucjami kredytowymi, przedsi´biorstwami ubezpieczeniowymi i firmami inwestycyjnymi w konglomeracie finansowym oraz w sprawie zmian innych dyrektyw.
W przepisach prawnych obowiàzujàcych zarówno w USA, jak i w Japonii nie stosuje si´ okreÊlenia „konglomerat finansowy”. Od 1999 r. w USA (ustawa Gramm-Leach-Bliley) bankowe spó∏ki holdingowe mogà ubiegaç si´ o status finansowej
spó∏ki holdingowej (financial holding company), dzi´ki któremu mogà w szerszym
zakresie prowadziç operacje na rynku finansowym. W prawie japoƒskim stosuje si´
poj´cie spó∏ek holdingowych, a wi´c zbli˝one do amerykaƒskich (Bank of Japan
2005).
2

W 1999 r. nazw´ skrócono do „Joint Forum” (patrz: www.bis.org/bcbs/jfhistory.htm).
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Konglomeraty finansowe mogà mieç jednà z trzech form organizacyjnych (Bank of
Japan 2005):
• banku uniwersalnego,
• dominujàcej spó∏ki matki dzia∏ajàcej w segmencie bankowym, ubezpieczeniowym bàdê inwestycyjnym, która ma udzia∏y w podmiotach zale˝nych dzia∏ajàcych w ró˝nych segmentach rynku finansowego,
• spó∏ki holdingowej, majàcej udzia∏y w spó∏kach dzia∏ajàcych w ró˝nych segmentach rynku.
Dominujàcà formà sà spó∏ki holdingowe, aczkolwiek model spó∏ki matki jest tak˝e
popularny. Banki uniwersalne nie oferujà samodzielnie produktów ubezpieczeniowych, tzn. nie tworzà ich i nie podejmujà ryzyka, a wi´c ta forma organizacyjna
w praktyce nie wyst´puje.
Powstawanie konglomeratów finansowych z jednej strony jest konsekwencjà zacierania si´ ró˝nic pomi´dzy ró˝nymi segmentami rynku finansowego, m.in. na skutek
liberalizacji i deregulacji, a z drugiej strony wzmacnia t´ integracj´. Jako g∏ówne
przyczyny powstawania konglomeratów nale˝y wymieniç (Ulst 2005):
• dà˝enie do osiàgni´cia efektu synergii,
• oszcz´dnoÊç kosztów,
• dywersyfikacj´ przychodów,
• posiadanie wi´kszych zasobów informacji, m.in. na temat ryzyka podejmowanych operacji.
Osiàgni´cie wskazanych korzyÊci umo˝liwi∏oby wzrost wartoÊci dla akcjonariusza,
a tym samym umocni∏oby pozycj´ na rynku. Obecnie dà˝enie do osiàgni´cia tego
celu jest g∏ównà si∏à nap´dowà rozwoju konglomeratów finansowych, które cz´sto
– w przeciwieƒstwie do konglomeratów przemys∏owych – zajmujà dobrà pozycj´
na rynku.
Jak wspomniano, konglomeraty finansowe sà wynikiem integracji mi´dzysektorowej
i transgranicznej, wyst´pujàcej na rynkach Êwiatowych. Jak wyka˝emy poni˝ej,
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w wielu przypadkach aktywa takich konglomeratów stanowià znacznà cz´Êç PKB
kraju macierzystego i tym samym silnie wp∏ywajà na bezpieczeƒstwo systemowe.
Zliberalizowane mo˝liwoÊci przeprowadzania transgranicznych fuzji i przej´ç w UE
mogà przyczyniç si´ do zwi´kszenia skali dzia∏ania tych podmiotów. Ich dzia∏alnoÊç,
a przede wszystkim ich kondycja ekonomiczno-finansowa majà podstawowe znaczenie dla stabilnoÊci sektora finansowego na ca∏ym Êwiecie, stàd te˝ roÊnie zainteresowanie nimi zarówno ze strony nadzorców, jak i uczestników rynku. Za∏amanie
na rynku amerykaƒskich kredytów hipotecznych, które „zarazi∏o" rynki na ca∏ym
Êwiecie, w tym ponadnarodowe konglomeraty finansowe, uÊwiadomi∏o decydentom,
˝e kwestia nadzorowania ich dzia∏alnoÊci ma fundamentalne znaczenie.

2. Regulacje unijne dotyczàce konglomeratów
finansowych
Dyrektywa 2002/87/EC ustanowi∏a uzupe∏niajàcy nadzór nad dzia∏alnoÊcià konglomeratów finansowych. Jest to szczególnie wa˝ne w przypadku konglomeratów dzia∏ajàcych w tych krajach, gdzie sprawowany jest nadzór sektorowy lub mieszany,
a nie nadzór zintegrowany3. W przypadku nadzoru zintegrowanego sytuacja wydaje si´ lepsza, bowiem organ nadzoru niejako w sposób naturalny mo˝e oceniç dzia∏alnoÊç ca∏ej struktury konglomeratowej. Dyrektywa zasadniczo dotyczy podmiotów
regulowanych, czyli tych, które sà instytucjami kredytowymi, zak∏adami ubezpieczeƒ bàdê firmami inwestycyjnymi, a nie podmiotów pozostajàcych poza sferà regulacji, np. poÊredników kredytowych.
W artykule 2 dyrektywy 2002/87/EC zdefiniowano takie poj´cia, jak „konglomerat
finansowy" (financial conglomerate), „mieszany holding finansowy” (mixed financial holding company) oraz „zainteresowany organ nadzoru” (relevant competent
authorities), a tak˝e podano wiele innych definicji istotnych dla okreÊlenia zasad
sprawowania dodatkowego nadzoru nad grupami finansowymi. Przez konglomerat
finansowy rozumie si´ grup´ podmiotów, która spe∏nia nast´pujàce warunki:
• na czele grupy stoi podmiot regulowany4 lub przynajmniej jeden z podmiotów
zale˝nych w grupie jest podmiotem regulowanym;
3
4

Obecnie dominujàcà formà nadzoru w krajach UE-27 jest nadzór zintegrowany, który funkcjonuje w 15 krajach.
Przez podmiot regulowany, zgodnie z art. 1 dyrektywy, nale˝y rozumieç instytucje kredytowe, podmioty ubezpieczeniowe oraz firmy inwestycyjne.
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• na czele grupy stoi podmiot regulowany b´dàcy spó∏kà matkà dla podmiotu
z sektora finansowego albo podmiot majàcy udzia∏y w podmiocie dzia∏ajàcym
w sektorze finansowym, bàdê podmiot zwiàzany z podmiotem dzia∏ajàcym
w sektorze finansowym;
• podmiot regulowany nie stoi na czele grupy, lecz dzia∏alnoÊç grupy dotyczy
g∏ównie sektora finansowego;
• przynajmniej jeden z podmiotów b´dàcych w strukturach grupy dzia∏a w sektorze ubezpieczeniowym i przynajmniej jeden – w sektorze bankowym bàdê us∏ug
inwestycyjnych;
• skonsolidowana i (lub) zagregowana dzia∏alnoÊç podmiotów grupy w sektorze ubezpieczeniowym oraz skonsolidowana i (lub) zagregowana dzia∏alnoÊç podmiotów grupy w sektorze bankowym i us∏ug inwestycyjnych sà znaczne.
Jako mieszany holding finansowy okreÊlono grup´, w której spó∏ka matka, inna ni˝
podmiot regulowany, tworzy konglomerat finansowy wspólnie z podmiotami zale˝nymi (przy czym przynajmniej jeden z nich jest podmiotem regulowanym majàcym siedzib´ w UE) oraz innymi podmiotami.
OkreÊlenie „zainteresowany organ nadzoru” oznacza:
• w∏aÊciwy organ nadzorczy z kraju cz∏onkowskiego odpowiedzialny za ca∏oÊciowy
nadzór nad grupà w odniesieniu do ka˝dego z podmiotów regulowanych b´dàcych w strukturach konglomeratu finansowego;
• koordynator w rozumieniu art. 10, je˝eli jest innym podmiotem ni˝ wskazany
powy˝ej,
• inny w∏aÊciwy organ, je˝eli jest wa˝ny w opinii powy˝ej wskazanych organów;
opinia powinna uwzgl´dniaç przede wszystkim udzia∏ w rynku podmiotów regulowanych b´dàcych w konglomeracie finansowym w innym kraju cz∏onkowskim (w szczególnoÊci przewy˝szajàcy 5%) i znaczenie w konglomeracie finansowym ka˝dego podmiotu regulowanego w innym kraju cz∏onkowskim.
W dyrektywie okreÊlono próg, którego przekroczenie decyduje o uznaniu grupy
za konglomerat finansowy (zasadom ustalania progu poÊwi´cony jest art. 3). Pewne
wàtpliwoÊci budzi przyj´cie wartoÊci sumy bilansowej jako parametru stanowiàcego
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podstaw´ do weryfikacji. Wprawdzie w uzasadnionych przypadkach i za zgodà poszczególnych w∏adz nadzorczych dopuszcza si´ uwzgl´dnienie zakresu dzia∏alnoÊci
pozabilansowej, ale nie stanowi ona podstawowego – obok sumy bilansowej – parametru w ocenie znaczenia dzia∏alnoÊci finansowej w grupie. Jest to o tyle wàtpliwe,
˝e skala operacji pozabilansowych w du˝ych bankach znacznie przekracza wartoÊç
sumy bilansowej. Wskazane wydawa∏oby si´ wi´c przyj´cie jako podstawy do ustalania progu ∏àcznej wartoÊci sumy bilansowej i zobowiàzaƒ pozabilansowych, a dodatkowo – w uzasadnionych przypadkach – struktury przychodów.
Za sprawowanie nadzoru dodatkowego odpowiada koordynator, który jest wybierany wed∏ug zasady miejsca i znaczenia podmiotów regulowanych w strukturze konglomeratu (art. 10 dyrektywy). Zadania koordynatora zdefiniowano nast´pujàco
(art. 11):
• koordynowanie zbierania i rozpowszechniania informacji wa˝nych lub kluczowych w sposób ciàg∏y oraz w sytuacjach „awaryjnych”, ∏àcznie z przekazywaniem informacji wa˝nych dla nadzorców poszczególnych segmentów rynku
finansowego;
• przeglàd i ocena kondycji finansowej konglomeratu;
• ocena zgodnoÊci dzia∏ania konglomeratu z zasadami adekwatnoÊci kapita∏owej,
koncentracji ryzyka i transakcji wewnàtrz grupy;
• ocena struktury konglomeratu, jego organizacji i systemu kontroli wewn´trznej;
• planowanie i koordynacja dzia∏aƒ nadzorczych w sposób ciàg∏y oraz w sytuacjach „awaryjnych” we wspó∏pracy z w∏aÊciwymi organami nadzoru;
• inne zadania wynikajàce z dyrektywy bàdê z jej wdro˝enia.
Przepisy Dyrektywy 2002/87/EC zosta∏y przeniesione do prawa polskiego 15 kwietnia 2005 r., kiedy uchwalono ustaw´ o nadzorze uzupe∏niajàcym nad instytucjami
kredytowymi, zak∏adami ubezpieczeƒ i firmami inwestycyjnymi wchodzàcymi
w sk∏ad konglomeratu finansowego.
Wed∏ug listy konglomeratów opublikowanej przez agendy unijne w kwietniu 2006 r.
w Europejskim Obszarze Gospodarczym (z wy∏àczeniem Belgii, Grecji, Portugalii
i S∏owenii, a tak˝e cz´Êciowo Austrii i Francji, gdzie nie zakoƒczono procesu wdraNarodowy Bank Polski
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˝ania przepisów dyrektywy) zidentyfikowano 75 konglomeratów finansowych.
Wi´kszoÊç z nich mia∏a siedziby w krajach „starej” Unii. Z krajów „nowej” Unii pochodzi∏o tylko pi´ç konglomeratów (cztery z Czech i jeden z W´gier). Przyczynà takiego stanu rzeczy jest struktura w∏asnoÊci sektora instytucji finansowych w krajach
„nowej” Unii, jak równie˝ mniejsza skala dzia∏alnoÊci instytucji finansowych w tych
krajach.
Formalny brak konglomeratów m.in. w naszym kraju nie Êwiadczy o tym, ˝e polski rynek nie nadà˝a za Êwiatowymi trendami. Âwiadczy to jedynie, ˝e instytucje finansowe o rodzimym kapitale nie ∏àczy∏y dzia∏alnoÊci bankowo-inwestycyjnej z ubezpieczeniowà bàdê (i) by∏y zbyt ma∏e, aby spe∏niç wymogi ustalone w definicji unijnej. Instytucje kontrolowane przez kapita∏ zagraniczny by∏y rozpoznawane jako sk∏adnik konglomeratu na szczeblu ca∏ej grupy zarejestrowanej w kraju macierzystym, czyli poza
Polskà. Na polskim rynku wyst´pujà liczne przyk∏ady istnienia struktur konglomeratowych. Np. wspó∏praca mi´dzy bankami a zak∏adami ubezpieczeƒ nale˝àcymi do tej
samej ponadnarodowej grupy kapita∏owej to praktyczny skutek istnienia konglomeratu (m.in. ING Bank Âlàski i TUn˚ ING, Kredyt Bank i Warta). Podmioty dzia∏ajàce
w tej samej strukturze konglomeratowej cz´sto korzystajà z tego samego logo, co
umo˝liwia im m.in. ujednolicenie kampanii marketingowej i wiàzanà sprzeda˝ produktów kojarzonych z jednà markà. Innym przyk∏adem sà produkty ∏àczàce cechy produktów bankowych z inwestycyjnymi lub bankowych z ubezpieczeniowymi. Wprawdzie ich oferowanie przez instytucje finansowe nie wymaga dzia∏ania w tym samym
konglomeracie czy te˝ grupie kapita∏owej, ale powiàzania w∏aÊcicielskie ró˝nych typów instytucji finansowych mogà to u∏atwiç. Ten wàtek zostanie rozwini´ty w dalszej
cz´Êci opracowania.

3. Znaczenie konglomeratów finansowych
Najwi´ksze konglomeraty – pod wzgl´dem wielkoÊci mierzonej aktywami – sà zlokalizowane w UE-15, Japonii, USA i Szwajcarii (tabela 1). Z tych krajów wywodzà
si´ konglomeraty o znaczeniu systemowym w skali Êwiatowej.
W pierwszej dziesiàtce najwi´kszych konglomeratów wyst´pujà dwa podmioty
japoƒskie (Mitsubishi Tokyo Financial Group oraz Mizuho Financial Group), które sà
aktywne g∏ównie na rynku regionalnym. Poza japoƒskimi dzia∏ajà liczne konglomeraty o charakterze lokalnym bàdê regionalnym, czego dobrym przyk∏adem sà konglomeraty duƒskie lub krajów pó∏wyspu skandynawskiego (regionalne). Pozosta∏e konglomeraty uznano na globalne. Dla stabilnoÊci finansowej najwa˝niejsze sà konglo-
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meraty o charakterze systemowym, czyli wywo∏ujàce ryzyko zastosowania doktryny „zbyt du˝y, ˝eby upaÊç” (too big to fail) i „zbyt wa˝ny, ˝eby upaÊç” (too important to fail). Ponadto ukuto jeszcze jedno okreÊlenie „zbyt du˝y, ˝eby go ratowaç”
(too big to save), które jest jak najbardziej odpowiednie dla globalnych konglomeratów finansowych.
W 14 spoÊród 40 analizowanych konglomeratów relacja aktywów (2005 r.) do PKB
przekracza∏a 50%, w tym w pi´ciu – 100% PKB kraju, w którym znajduje si´ nadzorca odpowiedzialny za nadzór nad konglomeratem. W przypadku konglomeratów
europejskich oznacza to nadzorc´, który sprawuje nadzór uzupe∏niajàcy (dodatkowy). Specyficznym przypadkiem jest ABN Amro. Na liÊcie konglomeratów zidentyfikowanych na podstawie definicji zawartej w dyrektywie znajduje si´ jedynie ABN
Amro France, nad którym nadzór sprawuje Commission Bancaire. Grupa ABN Amro
jest natomiast grupà holenderskà5.
tabela
tabela1 1

WARTOÂå
AKTYWÓW
wybranych
40 konglomeratów
WARTOÂå
AKTYWÓW
wybranych
40 konglomeratów

Kraj

Wielka Brytania

Skala*

Aktywa ogó∏em
(w mln EUR)**
2004

Aktywa ogó∏em
(w mln EUR)**
2005

Barclays

G

761 277

1 347 164

L

788 627

1 346 710

Szwajcaria

Mitsubishi Tokyo
Financial Group
UBS

G

1 125 187

1 323 112

USA

Citigroup

G

1 088 025

1 262 372

Wielka Brytania

HSBC

G

929 668

1 258 467

Japonia

5

Nazwa

Holandia

ING

G

876 391

1 158 639

Wielka Brytania

Royal Bank of Scotland

G

831 921

1 132 153

USA

Bank of America

G

814 081

1 091 496

Japonia

Mizuho Financial Group

L

985 163

1 030 128

USA

JP Morgan Chase

G

705 670

1 001 310

Niemcy

Allianz

G

990 318

997 881

Hiszpania

Santander Group

G

784 380

936 938

W tabelach 1 i 2 zamieszczono dane ca∏ej grupy ABN Amro.
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Francja

BN-Amro

G

727 454

880 804

Szwajcaria

Credit Suisse

G

705 695

859 952
848 417

Francja

Societe Generale

G

678 821

Wielka Brytania

HBOS

L

633 946

788 272

W∏ochy

Unicredito

G

265 406

787 000

Sumitomo Mitsui Financial
Group
General Electric

L

713 160

770 461

G

550 212

568 934

Wielka Brytania

Lloyds TSB

L

402 326

451 438

Dania

Danske Bank

L

275 898

326 012

Szwecja

Nordea

L

280 000

326 000

Japonia
USA

Wielka Brytania

Abbey

L

261 312

301 733

Niemcy

Munich Re

G

214 791

218 639

Szwecja

SEB

L

178 064

200 587

Szwecja

Svenska Handelsbanken

L

145 948

200 587

Szwecja

Skandia

L

45 204

200 587

W∏ochy

San Paolo IMI

L

163 914

185 768

Norwegia

DNB-NOR

L

109 461

135 744

Wielka Brytania

Old Mutual

L

96 494

117 429

Holandia

Eureko

L

52 911

83 293

Niemcy

Wuestenrot

L

55 467

70 959

Holandia

SNS-Real

L

59 972

68 088

Finlandia

Sampo

L

38 138

42 985

Norwegia

Storebrand Group

L

21 483

25 253

W∏ochy

Mediolanum

L

15 391

18 892

Wielka Brytania

Liverpool Victoria

L

8 356

9 441

Dania

Alm. Brand

L

4 874

5 704

Wielka Brytania

Provident Financial

L

2 918

2 885

USA

American Express

G

142

96

* G – skala globalna, L – skala lokalna
** Kursy wg wartoÊci Êrednich NBP na koniec 2004 i 2005 r.
èród∏o: baza danych Katedry Ubezpieczeƒ Gospodarczych SGH, przygotowana na podstawie raportów rocznych
konglomeratów finansowych, dost´pnych na ich stronach internetowych; opracowanie w∏asne.
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Relacja aktywów do PKB kraju macierzystego wskazuje na du˝e znaczenie cz´Êci
konglomeratów dla stabilnoÊci finansowej nie tylko w danym kraju, ale – ze wzgl´du na dzia∏alnoÊç – tak˝e poza jego granicami. Wiele z zaznaczonych powy˝ej konglomeratów prowadzi bowiem dzia∏alnoÊç nie tylko w kraju, który odpowiada za nadzór (w tym nadzór uzupe∏niajàcy), ale tak˝e poza nim albo przez spó∏ki córki, albo
przez oddzia∏y.
Jak wspomniano, w krajach Europy Ârodkowej i Wschodniej rozpoznano niewiele
konglomeratów, jednak sà w nich obecne konglomeraty reprezentujàce ponadnarodowe instytucje finansowe. Rodzi si´ wi´c pytanie, na ile konglomeraty finansowe
sà istotne dla rynków finansowych tych krajów. Od strony czysto formalnej nie mo˝na takiej oceny przeprowadziç, jednak mo˝emy jej dokonaç, wykorzystujàc informacje o znaczeniu kapita∏u zagranicznego w sektorach bankowych (tabela 3).
W krajach Europy Ârodkowej i Wschodniej (z wyjàtkiem S∏owenii) kapita∏ zagraniczny, reprezentowany w znacznym stopniu przez konglomeraty finansowe, kontroluje
istotnà cz´Êç aktywów sektora bankowego. W Polsce, wg stanu na koniec 2007 r.,
kapita∏ zagraniczny kontrolowa∏ 67% aktywów sektora bankowego, a w sektorze
ubezpieczeƒ oko∏o 49% aktywów i oko∏o 56% sk∏adki (na podstawie danych KNF,

tabela 2

tabela 2

WARTOÂå AKTYWÓW w relacji do PKB wybranych
AKTYWÓW w relacji do PKB wybranych
40WARTOÂå
konglomeratów

40 konglomeratów

Kraj

Nazwa

Aktywa/PKB
2004

Aktywa/PKB
2005

156,39

Dania

Danske Bank

139,88

Dania

Alm. Brand

2,47

2,74

Finlandia

Sampo

5,47

27,68

Francja

ABN-Amro

44,21

52,11

Francja

Societe Generale

41,26

50,19

Hiszpania

Santander Group

93,68

103,61

Holandia

ING

179,35

230,84

Holandia

Eureko

10,83

16,59

Holandia

SNS-Real

12,27

13,57
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Japonia

Mitsubishi Tokyo Financial Group

22,23

37,19

Japonia

Mizuho Financial Group

27,77

28,45

Japonia

Sumitomo Mitsui Financial group

20,11

21,28

Niemcy

Allianz

44,70

44,44

Niemcy

Munich Re

9,69

9,74

Niemcy

Wuestenrot

2,50

3,16

Norwegia

DNB-NOR

52,54

Norwegia

Storebrand Group

10,31

56,71
10,59

Szwajcaria

UBS

389,55

450,96

Szwajcaria

Credit Suisse

244,32

293,10

Szwecja

SEB

62,43

70,70

Szwecja

Svenska Handelsbanken

51,17

59,14

Szwecja

Skandia

15,85

20,60

Szwecja

Nordea

10,88

12,12

USA

Citigroup

12,65

11,97

USA

Bank of America

9,46

10,35

USA

JP Morgan Chase

8,20

9,49

USA

General Electric

6,40

5,39

USA

American Express

0,0017

0,0009

Wielka Brytania

Barclays

46,21

76,44

Wielka Brytania

HSBC

59,45

67,66

Wielka Brytania

Royal Bank of Scotland

50,50

64,24

Wielka Brytania

HBOS

38,48

44,72

Wielka Brytania

Lloyds TSB

24,42

25,61

Wielka Brytania

Abbey

15,86

17,12

Wielka Brytania

Old Mutual

5,86

6,66
0,54

Wielka Brytania

Liverpool Victoria

0,51

Wielka Brytania

Provident Financial

0,18

0,16

W∏ochy

Unicredito

19,13

55,51

W∏ochy

San Paolo IMI

11,81

13,10

W∏ochy

Mediolanum

1,11

1,33

èród∏o: baza danych Katedry Ubezpieczeƒ Gospodarczych SGH, przygotowana na podstawie raportów rocznych
konglomeratów finansowych, dost´pnych na ich stronach internetowych; opracowanie w∏asne.
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dost´pnych na www.knf.gov.pl). Mo˝na wi´c uznaç, ˝e struktury konglomeratowe
majà du˝e znaczenie dla rynków finansowych w Polsce i w innych krajach regionu.
Sytuacja ta powoduje, ˝e nadzór nad takimi strukturami jest umiejscowiony za granicà, do czego nawià˝emy przy omawianiu zagro˝eƒ wynikajàcych z istnienia
konglomeratów.

tabela3 3
tabela

UDZIA¸
AKTYWÓW
KONTROLOWANYCH
przez kapita∏
UDZIA¸
AKTYWÓW
KONTROLOWANYCH
przez kapita∏
zagraniczny
w wybranych
systemach
bankowych,
zagraniczny
w wybranych
systemach
bankowych, wg
wgstanu
stanu na
2006
r. (wr.%)
nakoniec
koniec
2006
(w %)

Udzia∏ kapita∏u zagranicznego

Kraje

powy˝ej 90%

Estonia, S∏owacja, Luksemburg, Czechy

od 60% do 90%

Bu∏garia, Litwa, ¸otwa, Polska, Rumunia

od 40% do 60%

Finlandia, Irlandia, W´gry, Wielka Brytania

od 25% do 40%

Cypr, Grecja, Malta, S∏owenia

od 10% do 25%

Austria, Belgia, Dania, Francja, Hiszpania
Holandia, Niemcy, Portugalia, W∏ochy

do 10% do 40%

Szwecja

èród∏o: dane EBC; opracowanie w∏asne.

4. Jakie korzyÊci mogà wynikaç z istnienia
konglomeratów?
O ogólnych przyczynach powstawania konglomeratów finansowych wspomniano
w pierwszej cz´Êci opracowania. Wskazujà one na dà˝enie do zwi´kszenia wartoÊci dla akcjonariusza, a wi´c powinny korzystnie wp∏ywaç na efektywnoÊç i miejsce na rynku. Z perspektywy instytucji finansowych najbardziej widocznym skutkiem istnienia konglomeratów finansowych jest mo˝liwoÊç nabycia pakietu ró˝nych
produktów i us∏ug finansowych. Wprawdzie cross-selling nie zawsze w pe∏ni koƒczy si´ sukcesem, jednak oparty na solidnych podstawach mo˝e przyczyniç si´
do zwi´kszenia przychodów (Ruding 2002).
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Dla klientów istotnà korzyÊcià mo˝e byç dost´p do ró˝nych us∏ug finansowych
„pod jednym dachem”. Je˝eli klient ma zaufanie do konkretnej marki (np. banku),
wtedy powinien ch´tniej nabywaç produkty u tego samego „dostawcy”, z tym samym logo. Powinno to zwi´kszaç przewag´ konkurencyjnà takiego dostawcy us∏ug.
Funkcjonowanie konglomeratów z perspektywy tworzenia przez nie wartoÊci dla akcjonariusza nasuwa pytanie, czy jest jakiÊ okreÊlony profil konglomeratu, który
sprzyja osiàganiu korzystnych rezultatów.
Dla 20 Êwiatowych konglomeratów finansowych, których dane za lata 2004–2005
umo˝liwia∏y okreÊlenie profilu (bankowy, ubezpieczeniowy i mieszany), przeprowadziliÊmy weryfikacj´ statystycznà (Iwanicz-Drozdowska 2007). Analizowano trzy zmienne: ROA (zwrot na aktywach), ROE (zwrot na kapitale), LF (dêwigni´ definiowanà
jako relacja aktywów ogó∏em do kapita∏ów w∏asnych). Ze wzgl´du na niewielkà liczebnoÊç próby oraz posiadanie obserwacji jedynie z dwóch lat6 sformu∏owane wnioski
odnoszà si´ do badanej próby i nie mogà byç uogólniane na wszystkie dzia∏ajàce
konglomeraty finansowe, aczkolwiek b´dzie mo˝na szukaç pewnych podobieƒstw.
Bioràc pod uwag´ wartoÊci dla obu analizowanych okresów ∏àcznie, mo˝na stwierdziç, ˝e najwy˝szy zwrot na aktywach osiàga∏y konglomeraty mieszane, najni˝szy zaÊ
– konglomeraty bankowe. W przypadku wskaênika ROE sytuacja kszta∏towa∏a si´ odmiennie – najwy˝szy zwrot na kapitale osiàgn´∏y konglomeraty o profilu bankowym,
a najni˝szy ubezpieczeniowe. Wysuni´cie si´ na pierwsze miejsce konglomeratów
bankowych nale˝y w tym przypadku t∏umaczyç istotnie wy˝szym poziomem dêwigni
(29,73) w porównaniu z konglomeratami o pozosta∏ych profilach (11,78 – mieszane
i 16,72 – ubezpieczeniowe). Z perspektywy stabilnoÊci finansowej za najlepsze nale˝y uznaç konglomeraty mieszane, najmniej bowiem korzystajà z finansowania zewn´trznego (najni˝sza dêwignia). Analiza ró˝nic w poziomie rentownoÊci konglomeratów globalnych i lokalnych wykaza∏a, ˝e konglomeraty lokalne sà efektywniejsze.
Wyniki badaƒ firmy Mercer Oliver Wyman (2006), dotyczàce osiàgni´ç na rynku
us∏ug finansowych w 2005 r., wykaza∏y, ˝e wiele podmiotów, które osiàgn´∏y szczególnie korzystne wyniki w zakresie wzrostu wartoÊci, przyj´∏o jako model biznesowy
rozwiàzanie „selektywnego konglomeratu”, dzia∏ajàce we wszystkich mo˝liwych sferach dzia∏ania, ukierunkowanych na jasno okreÊlony segment klientów, grup´ produktów bàdê region geograficzny. W porównaniu z instytucjami w najwi´kszym stop6

Jest to spowodowane wprowadzeniem od 2005 r. obowiàzku stosowania Mi´dzynarodowych
Standardów SprawozdawczoÊci Finansowej i Mi´dzynarodowych Standardów RachunkowoÊci dla
spó∏ek notowanych na rynkach gie∏dowych w UE, co istotnie ograniczy∏o porównywalnoÊç z poprzednimi okresami.
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niu budujàcymi wartoÊç dla akcjonariuszy struktury konglomeratowe (poniewa˝ sà
silnie zdywersyfikowane) nie osiàga∏y tak korzystnych rezultatów. Pomiar osiàgni´ç
dokonywany przez Mercer Oliver Wyman dotyczy∏ ostatnich pi´ciu lat, dla których
by∏ budowany indeks wyników dzia∏alnoÊci z perspektywy akcjonariusza (SPI –
shareholder performance index). Rynek europejski, na którym dzia∏a wiele konglomeratów, w latach 2001–2005 prawie nie przysporzy∏ wartoÊci swoim akcjonariuszom. Nieznacznie s∏absze wyniki zanotowano tak˝e w Stanach Zjednoczonych
i Kanadzie. Liderami wzrostu by∏y zaÊ rynki wschodzàce: Azja (z wy∏àczeniem Japonii), Ameryka ¸aciƒska, Bliski Wschód i Afryka. Globalne konglomeraty wywodzà si´
zaÊ g∏ównie z USA i Europy, a wi´c tych rynków, których efektywnoÊç by∏a s∏aba.
Takie wyniki mog∏yby rodziç wàtpliwoÊci, czy warto tworzyç konglomeraty, je˝eli nie
przysparzajà one wartoÊci swoim w∏aÊcicielom w takim stopniu, jak bardziej wyspecjalizowane instytucje. Nale˝y jednak podkreÊliç, ˝e konglomeraty mogà wykazywaç ni˝szà efektywnoÊç w okresie wzrostu gospodarczego (z którym mieliÊmy
do czynienia w ostatnich latach), jednak mogà broniç osiàganych wyników w czasie dekoniunktury ze wzgl´du na potencjalnie wy˝szà stabilnoÊç przychodów dzi´ki dywersyfikacji prowadzonej dzia∏alnoÊci.
Z perspektywy klienta korzyÊcià z istnienia konglomeratów jest mo˝liwoÊç zakupu
wielu us∏ug finansowych „pod jednym dachem”, tj. w oddziale podmiotu dzia∏ajàcego w danej grupie (najcz´Êciej banku) bàdê poprzez stron´ WWW. Coraz wi´cej
podmiotów oferuje us∏ugi finansowe dost´pne z tym samym logo na jednej stronie
internetowej. Coraz cz´Êciej jest tak˝e wykorzystywana mo˝liwoÊç tworzenia supermarketów finansowych, gdzie mo˝na nabyç us∏ugi wielu us∏ugodawców z ró˝nych
grup (open product architecture). Celem jest wtedy osiàgni´cie prowizji z tytu∏u
sprzedanych produktów spoza grupy i jednoczeÊnie zapewnienie klientowi mo˝liwoÊci wyboru najodpowiedniejszego produktu finansowego. Jest to sposób na utrzymanie dotychczasowych i pozyskanie nowych klientów.
Za skutek istnienia konglomeratów finansowych, aczkolwiek nie bezpoÊredni, mo˝na uznaç tworzenie produktów hybrydowych (bankowo-ubezpieczeniowych, bankowo-inwestycyjnych, ubezpieczeniowo-inwestycyjnych) czy bardziej skomplikowanych produktów strukturyzowanych). Produkty hybrydowe mogà powstawaç zarówno w strukturach powiàzanych kapita∏owo, jak i wspó∏pracujàcych ze sobà na zasadach czysto biznesowych. Powstawanie takich produktów i ich rosnàca popularnoÊç wynikajà m.in. z mo˝liwoÊci osiàgni´cia wy˝szego zwrotu ni˝ w przypadku
produktów tradycyjnych (np. lokat bankowych), jak równie˝ z ch´ci unikni´cia podatku od dochodów z oszcz´dnoÊci (tzw. podatku Belki).
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5. Jakie zagro˝enia mogà wynikaç z istnienia
konglomeratów?
Oprócz pozytywnych aspektów istnienia konglomeratów finansowych nale˝y tak˝e
przedstawiç negatywne konsekwencje, które wià˝à si´ z ich istnieniem.
Samo powstawanie konglomeratów finansowych w rezultacie fuzji i przej´ç niesie
okreÊlone ryzyko, które istotnie ró˝ni si´ w zale˝noÊci od tego, czy mamy do czynienia z przej´ciem krajowym, czy transgranicznym. SpoÊród wskazanych poni˝ej typów
(por. schemat) powstawania konglomeratów dotyczà jedynie typy II i IV, gdy˝ to one
umo˝liwiajà wyjÊcie poza w∏asny sektor, w którym dotychczas by∏a prowadzona dzia∏alnoÊç. Ryzyko takie nie wyst´puje, kiedy mamy do czynienia z tworzeniem od podstaw spó∏ki bàdê spó∏ek wchodzàcych w sk∏ad konglomeratu (strategie de novo).
Zdarzenia opisane w typach II i IV mog∏y wystàpiç w przypadku wielu fuzji i przej´ç,
jednak dotàd nie doprowadzi∏y do powa˝nych perturbacji na rynku finansowym.
schemat
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Zjawisko, które wià˝e si´ zarówno z integracjà transgranicznà, jak i mi´dzysektorowà, a mianowicie efekt zara˝ania (contagion effect), mo˝e wystàpiç w przypadku
ponadnarodowych konglomeratów. Szoki makro mogà wynikaç z za∏amania koniunktury gospodarczej lub innych czynników, jak: stopy procentowe, kursy walutowe czy za∏amanie na rynku akcji. Szoki mikro mogà zaÊ przenosiç si´ dwoma kana∏ami: przez kana∏ informacyjny bàdê przez wzajemne ekspozycje na rynku mi´dzybankowym lub w systemie p∏atniczym, które mogà wywo∏aç tzw. efekt domina
(Schueler 2002). Nale˝a∏oby dodaç jeszcze jeden kana∏, a mianowicie wzajemne
powiàzania kapita∏owe pomi´dzy podmiotami (Iwanicz-Drozdowska 2004).
Z punktu widzenia dzia∏alnoÊci konglomeratów finansowych najwa˝niejsze sà kana∏
informacyjny i kana∏ powiàzaƒ kapita∏owych. Pierwszy z nich wià˝e si´ z zara˝eniem
o charakterze psychologicznym, drugi zaÊ – o charakterze faktycznym. Zara˝anie
przez kana∏ informacyjny polega∏oby na utracie zaufania klientów do innych instytucji wchodzàcych w sk∏ad konglomeratu w sytuacji, gdy stracà zaufanie do jednego
z podmiotów, np. na skutek z∏ych wyników finansowych czy ujawnienia afery gospodarczej. Zara˝enie przez kana∏ powiàzaƒ kapita∏owych mo˝e „przechodziç" zarówno
z winy spó∏ki córki na spó∏k´ matk´, jak i z winy spó∏ki matki na spó∏k´ córk´.
Spó∏ka matka odpowiada za ca∏à grup´, wi´c k∏opoty którejkolwiek ze spó∏ek
podporzàdkowanych odzwierciedlajà si´ w jej wynikach skonsolidowanych. Z kolei
k∏opoty spó∏ki matki mogà byç przynajmniej cz´Êciowo „przenoszone” na spó∏ki córki w celu poprawienia ich wyników, np. poprzez zawieranie transakcji na warunkach
niekorzystnych dla spó∏ki córki, co umo˝liwi drugiej stronie osiàgni´cie odpowiednich
korzyÊci. Szczególnie druga z wymienionych sytuacji mo˝e byç istotna w przypadku
Polski i innych krajów regionu. Jak wspomniano, w Polsce nie rozpoznano konglomeratów ze wzgl´du na struktur´ w∏aÊcicielskà, jednak gdyby k∏opoty finansowe
prze˝ywa∏y firmy w kraju pochodzenia konglomeratu, wtedy poprawa ich sytuacji
mog∏aby si´ odbyç kosztem spó∏ek zale˝nych. Konieczne jest wi´c odpowiednie
ukszta∏towanie sieci bezpieczeƒstwa finansowego na integrujàcych si´ transgranicznie rynkach finansowych, o czym b´dzie mowa w rozdziale 10. OczywiÊcie otwartà
kwestià pozostaje to, czy taki mechanizm zosta∏by wykorzystany.
Powstawanie coraz wi´kszych organizmów gospodarczych na skutek fuzji i przej´ç
zwi´ksza tak˝e potencjalnà skal´ zagro˝enia wynikajàcego z k∏opotów finansowych
„molocha” finansowego, w tym jego niewyp∏acalnoÊci. Wielkimi ponadnarodowymi
konglomeratami trudno tak˝e sprawnie zarzàdzaç. Wprawdzie nowoczesne formy
komunikacji pozwalajà na b∏yskawiczne przekazywanie informacji, jednak np. stosowanie jednolitych standardów zarzàdzania w ca∏ej strukturze, niezale˝nie od kr´gu kulturowego, mo˝e okazaç si´ rozwiàzaniem nie do koƒca trafionym. Przyk∏adem
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mo˝e byç zarzàdzanie ryzykiem operacyjnym, w którym du˝à rol´ odgrywa czynnik
ludzki. Te same formy oceny i kontroli tego ryzyka mogà mieç ró˝nà skutecznoÊç
w ró˝nych kr´gach kulturowych, a tak˝e w ró˝nych typach instytucji finansowych
wchodzàcych w sk∏ad konglomeratu. Z drugiej strony nale˝y pami´taç, ˝e konglomeraty finansowe majà du˝y potencja∏ i kapita∏y, wi´c pojedyncze incydenty nie powinny doprowadziç do zachwiania ich kondycji finansowej.

6. Podsumowanie
Na wspó∏czesnych rynkach finansowych konglomeraty sà dominujàcà formà prowadzenia dzia∏alnoÊci. Wynika to z jednej strony z ch´ci dywersyfikacji biznesu i êróde∏ przychodów, a z drugiej – z potrzeby zaspokojenia rosnàcych wymagaƒ klientów. Ich istnienie niesie zarówno korzyÊci, jak i zagro˝enia.
Zarówno w∏aÊciciele, jak i klienci mogà odnieÊç korzyÊci wynikajàce z istnienia konglomeratów finansowych. W wi´kszym jednak zakresie wydajà si´ korzystaç na tym
klienci, bowiem nie mo˝na jednoznacznie oceniç, ˝e struktury konglomeratowe pozwalajà w∏aÊcicielom na uzyskanie wy˝szych stóp zwrotu.

Nale˝y mieç ÊwiadomoÊç, ˝e pewna cz´Êç konglomeratów finansowych ma znaczenie systemowe, czyli ich k∏opoty (nawet pojedynczy przypadek) mog∏yby zagroziç
stabilnoÊci rynków finansowych nie tylko w kraju pochodzenia, ale tak˝e w innych
krajach, gdzie prowadzà one dzia∏alnoÊç. Z tego wzgl´du szczególnie wa˝ne jest zapewnienie jak najskuteczniejszych form nadzoru nad ich funkcjonowaniem.
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Ochrona konsumenta
na integrujàcym si´ rynku
bankowym w Unii Europejskiej

1. Wprowadzenie
Istotnym ogniwem integracji detalicznego rynku us∏ug finansowych sà konsumenci.
Bez wyraênego wzrostu ich zapotrzebowania na transgraniczne produkty finansowe
nie b´dzie mo˝na mówiç o pe∏nej integracji rynku. Stàd te˝ na szczeblu unijnym podejmowane sà liczne inicjatywy, których celem jest wzrost zaufania konsumentów
do us∏ug finansowych. Komisja Europejska podkreÊla koniecznoÊç wzmocnienia
ochrony prawnej konsumentów na jednolitym rynku us∏ug finansowych przede
wszystkim przez niwelowanie asymetrii informacyjnej pomi´dzy dostawcami us∏ug
a ich klientami. Wed∏ug ustawodawców wzrost obowiàzków informacyjnych instytucji
finansowych wobec konsumentów pozwoli m.in. na lepsze zrozumienie obowiàzków
i praw przys∏ugujàcych klientom. Przyczyni si´ to jednoczeÊnie do wzrostu konkurencji pomi´dzy instytucjami, gdy˝ dzi´ki wystandaryzowanym informacjom o produk-
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tach konsumenci zyskajà mo˝liwoÊç porównywania ich cen i warunków umowy spoÊród ofert kilku ró˝nych instytucji finansowych.
W niniejszym rozdziale scharakteryzowano g∏ówne inicjatywy legislacyjne w zakresie ochrony prawnej konsumentów na rynku kredytów dla ludnoÊci w UE, zg∏oszone w programach FSAP i post-FSAP. Propozycje regulacji rynku kredytowego proponowane w tych dokumentach wprowadzajà bowiem nowe zasady udzielania kredytów oraz prawa i obowiàzki po stronie kredytodawcy i kredytobiorcy.

2. Geneza i istota ochrony konsumenta na rynku us∏ug
finansowych w Unii Europejskiej
Model rynku doskona∏ego zak∏ada istnienie konkurencji doskona∏ej, która poprzez
dzia∏ania samoregulacyjne zapewnia równowag´ si∏ na rynku mi´dzy stronà popytowà i poda˝owà. W praktyce model rynku doskona∏ego jednak nie wyst´puje. Istniejà
znaczne ró˝nice kompetencji i doÊwiadczenia pomi´dzy przedsi´biorstwami a konsumentami, na niekorzyÊç konsumentów. W celu zrównania uk∏adu si∏ na rynku potrzebne jest wzmocnienie praw konsumentów, tak aby mechanizm konkurencji nie by∏ zak∏ócany. Ochrona konsumenta obejmuje ró˝norakie inicjatywy i dzia∏ania podejmowane przez instytucje rzàdowe powo∏ane do tego celu oraz organizacje konsumenckie dla
zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeƒstwa konsumenta na rynku.
KoniecznoÊç ochrony interesów konsumentów argumentuje si´ najcz´Êciej wyst´powaniem nast´pujàcych zak∏óceƒ na rynku (Rokicka 1998):
• ograniczenia konkurencji, zak∏ócenie zasad wolnej konkurencji,
• ograniczenia dost´pu konsumentów do rzetelnej informacji, wzmacniane przez
agresywny marketing dostawców us∏ug i produktów,
• brak realnego wp∏ywu konsumentów na warunki zawieranych umów,
• ograniczenia dost´pu konsumentów do wymiaru sprawiedliwoÊci wynikajàce
z bariery finansowej, psychologicznej i kulturowej,
• ograniczenia reprezentacji konsumentów wynikajàce ze s∏aboÊci ruchu konsumenckiego i trudnoÊci w dost´pie do gremiów politycznych i gospodarczych.
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Ochrona konsumentów na rynku us∏ug finansowych ma szczególne znaczenie ze wzgl´du na ryzyko ekonomiczne, które ponosi klient zawierajàcy transakcje z instytucjà finansowà. W literaturze podkreÊla si´ (¸´towska 2004), ˝e us∏ugi finansowe charakteryzujà si´ relatywnie ma∏à przejrzystoÊcià, co wynika ze z∏o˝onoÊci produktów. Dodatkowo deficyt wiedzy konsumenta dotyczyç mo˝e wszystkich etapów transakcji finansowej – przed zawarciem umowy, w trakcie jej trwania, a tak˝e po rozwiàzaniu umowy.
Ponadto ryzyko ekonomiczne ponoszone przez konsumentów us∏ug finansowych jest
wy˝sze ni˝ w przypadku innych transakcji, co wynika tak˝e z elektronizacji transakcji
finansowych.
Za poczàtek nowej ery konsumeryzmu na Êwiecie uznaje si´ wystàpienie prezydenta USA J.F. Kennedy’ego w Kongresie w 1962 r., zawierajàce s∏ynne stwierdzenie
„wszyscy jesteÊmy konsumentami”. W Unii Europejskiej proces budowy praw konsumentów trwa∏ wiele lat. Za prze∏omowy moment w tworzeniu europejskiego ustawodawstwa konsumenckiego uwa˝a si´ rezolucje zawarte w pierwszym i drugim
programie EWG dotyczàcym polityki ochrony i informowania konsumentów z 1975
i 1981 r. (Maliszewska-Nienartowicz 2003), które da∏y impuls do dalszych prac
w tej dziedzinie.
Zagadnienia zwiàzane z ochronà konsumenta na rynku us∏ug finansowych zosta∏y
po raz pierwszy poruszone w planie dzia∏aƒ Komisji na lata 1996–1998 (European Commission 1995) w sferze polityki konsumenckiej. Komisja Europejska
za priorytet w tym okresie uzna∏a popraw´ dost´pu konsumentów do informacji
i edukacji, powstanie organizacji reprezentujàcych konsumentów oraz w∏aÊnie
ochron´ klientów na rynku us∏ug finansowych.
Póêniejsze dzia∏ania regulatorów unijnych, majàce na celu wzrost bezpieczeƒstwa konsumenta na rynku us∏ug finansowych, zosta∏y okreÊlone w nast´pujàcych dokumentach:
• Traktat Amsterdamski, który wszed∏ w ˝ycie 1 maja 1999 r. Dotychczasowe
prawa konsumenta zosta∏y poszerzone m.in. o ochron´ bezpieczeƒstwa i interesów ekonomicznych konsumentów, prawo do informacji, edukacji i zrzeszania
si´ konsumentów w celu ochrony swoich interesów. Rezultatem postanowieƒ
przyj´tych w Traktacie Amsterdamskim by∏o m.in. przyj´cie dyrektywy dotyczàcej sprzeda˝y us∏ug finansowych na odleg∏oÊç1.

1

Directive 2002/65/EC of the European Parliament and of the Council of 23 September 2002
concerning the distance marketing of consumer financial services and amending Council Directive
90/619/EEC and Directives 97/7/EC and 98/27/EC, Official Journal L 271/16.
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• Plan dotyczàcy polityki ochrony konsumenta na lata 1999–2001.
• Zielona Ksi´ga o ochronie konsumenta w UE z 2001 r. podsumowujàca dokonania Wspólnoty w dziedzinie ustawodawstwa konsumenckiego. Dokument
wskazywa∏ na pozytywne zmiany w poziomie bezpieczeƒstwa konsumentów,
które dokona∏y si´ w ostatnich latach. Z drugiej strony Zielona Ksi´ga podkreÊla∏a fragmentaryczny sposób ujmowania regulacji, jak równie˝ wybiórczy system ich stosowania.
• Strategia polityki konsumenckiej na lata 2002–2006, wskazujàca na koniecznoÊç osiàgni´cia wysokiego i powszechnego poziomu ochrony konsumenta
na rynku wewn´trznym, efektywnego wdra˝ania regulacji konsumenckich
w krajach cz∏onkowskich oraz w∏àczenia instytucji prokonsumenckich w realizacj´ priorytetowych celów wyznaczanych przez Uni´ Europejskà.
Przedstawione powy˝ej g∏ówne êród∏a prawa konsumenckiego w Unii Europejskiej
przyczyni∏y si´ bezpoÊrednio do zainicjowania dyskusji na temat ochrony praw konsumenta na rynku us∏ug finansowych. Skutkiem dzia∏aƒ podj´tych przez regulatorów unijnych w zakresie bezpieczeƒstwa konsumentów by∏o powstanie podstaw
ustawodawstwa konsumenckiego w krajach cz∏onkowskich Wspólnoty. Do g∏ównych inicjatyw przed 1999 r., z punktu widzenia interesu ekonomicznego konsumentów, regulujàcych zasady funkcjonowania sektora bankowego w UE, zalicza si´:
• Dyrektyw´ o reklamie wprowadzajàcej w b∏àd oraz zmieniajàcà jà dyrektyw´
dotyczàcà reklamy wprowadzajàcej w b∏àd w celu uwzgl´dnienia reklamy
porównawczej2,
• Dyrektyw´ w sprawie systemów gwarancji depozytów3 oraz systemów rekompensat dla inwestorów4,
• Dyrektyw´ w sprawie zbli˝enia przepisów prawa, zarzàdzeƒ i postanowieƒ administracyjnych paƒstw cz∏onkowskich dotyczàcych kredytu konsumenckiego5,
2

3
4
5

Directive 97/55/EC of European Parliament and of the Council of 6 October 1997 amending Directive 84/450/EEC concerning misleading advertising so as to include comparative advertising,
Official Journal L 290
Directive 94/19/EC of the European Parliament and of the Council of 30 May 1994 on deposit-guarantee schemes, Official Journal L 135.
Directive 97/9/EC of the European Parliament and of the Council of 3 March 1997 on investor-compensation schemes, Official Journal L 084.
Corrigendum to:87/102/EEC: Council Directive of 22 December 1986 for the approximation of
the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning consumer
credit.
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• Dyrektyw´ w sprawie nieuczciwych klauzul w umowach konsumenckich6.
Zalecenia Komisji Europejskiej w sprawie wdro˝enia prawa konsumenckiego
do ustawodawstwa poszczególnych krajów cz∏onkowskich z regu∏y opiera∏y si´
na zasadzie minimalnej harmonizacji. W praktyce okaza∏o si´, ˝e model minimalnej harmonizacji w przypadku ustawodawstwa konsumenckiego nie sprzyja integracji rynku wewn´trznego i nie powoduje wzrostu transakcji transgranicznych z powodu zró˝nicowanych standardów ochrony konsumentów w poszczególnych
paƒstwach.

3. Za∏o˝enia integracji detalicznego rynku us∏ug
finansowych dla ludnoÊci
Kompleksowe podejÊcie do ochrony praw konsumenta na rynku us∏ug finansowych
zaprezentowano dopiero w Planie dzia∏aƒ w zakresie us∏ug finansowych (FSAP –
Financial Services Action Plan) w maju 1999 r., którego g∏ównym celem by∏a integracja rynku finansowego w Unii Europejskiej. Za∏o˝enia integracji rynku us∏ug dla
ludnoÊci opiera∏y si´ m.in. na zwi´kszaniu efektywnoÊci i konkurencyjnoÊci rynku
pod wzgl´dem oferowanych cen i produktów, zwi´kszeniu roli nowoczesnych kana∏ów dystrybucji us∏ug. Zak∏adano, ˝e wzrost bezpieczeƒstwa konsumentów na jednolitym rynku finansowym zostanie osiàgni´ty przez niwelowanie utrudnieƒ
w dost´pie do transgranicznych us∏ug finansowych m.in. przez:
• zapewnienie konsumentom dost´pu do rzetelnej i pe∏nej informacji o produktach,
• umo˝liwienie konsumentom dochodzenia roszczeƒ w stosunku do instytucji
finansowych przez stworzenie sieci pozasàdowych organów rozpatrujàcych
spory.
Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e w pe∏ni funkcjonujàcy jednolity rynek detalicznych us∏ug
finansowych przyniós∏by realne korzyÊci przeci´tnym konsumentom. Faktem jest
bowiem, ˝e kraje cz∏onkowskie w ciàgu lat wykszta∏ci∏y w∏aÊciwe dla danej gospodarki regulacje prawne ochrony konsumentów, niepokrywajàce si´ z zakresem
ochrony klientów w innych krajach Wspólnoty. W rezultacie produkty i us∏ugi finansowe tworzone sà pod kàtem klientów narodowych, a ewentualna sprzeda˝ trans6

Council Directive 93/13/EEC of 5 April 1993 on unfair terms in consumer contracts, Official
Journal L 095.
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graniczna wymaga zaprojektowania produktu od nowa, stosownie do oczekiwaƒ
klientów i regulacji obowiàzujàcych na danym rynku zagranicznym (Penczar 2004).
Zak∏adany w FSAP wzrost bezpieczeƒstwa konsumentów na rynku wewn´trznym
opiera∏ si´ m.in. na realizacji nast´pujàcych dzia∏aƒ (European Commission 1999):
• dyrektywa regulujàca zasady dzia∏aƒ marketingowych z wykorzystaniem Êrodków przekazu w us∏ugach finansowych,
• rekomendacja Komisji w sprawie akceptacji przez instytucje finansowe dobrych
praktyk przy udzielaniu kredytów hipotecznych,
• raport Komisji informujàcy o faktycznych ró˝nicach pomi´dzy mi´dzy krajami
cz∏onkowskimi w zakresie uregulowaƒ praw konsumenta,
• komunikat Komisji dotyczàcy wspólnego rynku p∏atnoÊci,
• plan dzia∏ania Komisji majàcy na celu przeciwdzia∏anie przest´pstwom w systemie p∏atniczym,
• komunikat Komisji dotyczàcy polityki w sprawie handlu elektronicznego us∏ug
finansowych,
• budowa pozasàdowej sieci rozpatrujàcej skargi konsumentów w spornych kwestiach z instytucjami finansowymi – FIN-NET.
Stopieƒ realizacji FSAP przedstawiony przez Komisj´ Europejskà w maju 2005 r.
w dokumencie konsultacyjnym: Zielonej Ksi´dze w sprawie Polityki Us∏ug Finansowych (2005–2010), wskaza∏ na relatywnie s∏abe tempo integracji europejskiego
rynku us∏ug detalicznych. Z podsumowania dwuletniego procesu konsultacyjnego
zainicjowanego przez Komisj´ wynika, ˝e rynek detalicznych us∏ug finansowych b´dzie w przysz∏oÊci wymaga∏ szczególnej uwagi.
Rezultatem konsultacji ze Êrodowiskami finansowymi i organizacjami konsumenckimi w zakresie zagadnieƒ i pytaƒ postawionych przez Komisj´ Europejskà w Zielonej Ksi´dze by∏a Bia∏a Ksi´ga w sprawie Polityki Us∏ug Finansowych
2005–2010, wyznaczajàca kierunki dalszych regulacji rynku finansowego
w Europie.
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Komisja Europejska uzna∏a, ˝e w celu przyspieszenia integracji rynku us∏ug detalicznych, której warunkiem koniecznym jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony
konsumenta, potrzebne jest podj´cie nast´pujàcych inicjatyw:
• w dziedzinie kredytu mieszkaniowego – opublikowanie Bia∏ej Ksi´gi w 2006 r.,
zawierajàcej niezb´dne inicjatywy, które muszà zostaç podj´te, aby zintegrowaç
europejski rynek kredytów mieszkaniowych;
• w dziedzinie kredytu konsumenckiego – opublikowanie 10 paêdziernika 2005 r.
zmodyfikowanej propozycji Dyrektywy;
• w dziedzinie us∏ug rozliczeniowych – opublikowanie propozycji Dyrektywy w zakresie us∏ug rozliczeniowych, która przyczyni si´ do wzrostu konkurencji i okreÊli zasady dla u˝ytkowników oraz prawa i obowiàzki dla dostawców us∏ug. Ta
inicjatywa ma si´ przyczyniç do budowy Jednolitego Obszaru P∏atnoÊci w Euro
(SEPA – Single Euro Payments Area).
Priorytety dzia∏aƒ Komisji Europejskiej w zakresie us∏ug finansowych dla ludnoÊci
na najbli˝sze lata zosta∏y przedstawione w Zielonej Ksi´dze w sprawie detalicznych
us∏ug finansowych na jednolitym rynku (Commission of the European Communities
2007), opublikowanej 30 kwietnia 2007 r. W opinii inicjatorów Zielonej Ksi´gi
post´p w zakresie integracji detalicznych us∏ug finansowych b´dzie mo˝liwy
pod warunkiem:
• zapewnienia konkretnych korzyÊci konsumentom pod wzgl´dem cen, jakoÊci
i mo˝liwoÊci wyboru,
• zwi´kszenia zaufania konsumentów do transgranicznych us∏ug finansowych,
• wzmocnienia pozycji konsumentów na rynków us∏ug finansowych.
Komisja Europejska podkreÊla, ˝e dzia∏ania na rzecz zwi´kszenia integracji detalicznego rynku us∏ug finansowych b´dà w najbli˝szych latach podejmowane tylko i wy∏àcznie pod warunkiem dodatniego bilansu korzyÊci dla konsumentów i gospodarki. W pierwszej kolejnoÊci nale˝y oczekiwaç inicjatyw gospodarczych, których skutkiem b´dzie wzrost sprzeda˝y transgranicznej us∏ug finansowych oraz wzrost zaufania konsumentów.
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4. Konsumencka ocena standardów ochrony
konsumenta na rynku us∏ug finansowych
w Unii Europejskiej
Regulatorzy unijni w inicjatywnych majàcych na celu utworzenie jednolitego europejskiego rynku detalicznych us∏ug finansowych podkreÊlajà decydujàce znaczenie
wysokiego poziomu bezpieczeƒstwa konsumentów na rynku. Bez zapewnienia odpowiednich standardów ochrony konsumentów sprzeda˝ transgraniczna us∏ug finansowych pozostanie incydentalna, a proces integracji rynku us∏ug dla konsumenta b´dzie zahamowany.
Badania Komisji Europejskiej przeprowadzone w marcu 2006 r. wskazujà na stosunkowo liczny odsetek europejskich konsumentów, którzy istniejàcy poziom ochrony na rynku uznajà za niewystarczajàcy do obrony swoich interesów – 34%. Najni˝ej poziom bezpieczeƒstwa na rynku oceniajà konsumenci z krajów Êródziemnomorskich i Europy Ârodkowo-Wschodniej, najwy˝ej zaÊ w krajach skandynawskich.
Relatywnie wysoki wp∏yw na opinie konsumentów w zakresie oceny poziomu ochrony prawnej na rynku ma przejrzystoÊç cen na rynku (42% respondentów). Ponadto zdaniem konsumentów europejskich gwarancjà wysokiego poziomu standardów
ochrony na rynku, w tym us∏ug finansowych, sà:
• prawo do zwrotu towarów lub us∏ug bez podawania przyczyny w przypadku,
gdy produkt zosta∏ kupiony w domu, przez Internet, telefon (35%),
• prawo do wymiany, naprawy, obni˝ki cen, rozwiàzania umowy w przypadku, gdy
produkt zosta∏ kupiony w domu, przez Internet, telefon (34%),
• prawo do otrzymania jasnych, pisemnych informacji o g∏ównych warunkach
umowy oraz cechach produktu lub us∏ug (30%),
• ∏atwoÊç porównywania ofert ró˝nych dostawców, w tym warunków cenowych (27%),
• bezpieczeƒstwo kupowanych produktów i us∏ug (27%),
• nadzór ze strony instytucji publicznych nad respektowaniem przez dostawców
zasad ochrony konsumenta (24%),
• odpowiedni poziom informacji i doradztwa ze strony instytucji konsumenckich (24%).
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W wyniku tego, ˝e relatywnie wysoki odsetek europejskich konsumentów uznaje obowiàzujàce standardy ochrony konsumenta za niewystarczajàce do ochrony swoich interesów, proces integracji rynku us∏ug finansowych dla ludnoÊci przebiega doÊç wolno.
Z raportu dotyczàcego ochrony konsumentów na rynku wewn´trznym wynika, ˝e a˝
70% konsumentów nie korzysta z transgranicznych us∏ug finansowych. Pomimo obowiàzujàcej w Unii Europejskiej swobody Êwiadczenia us∏ug gospodarstwa domowe nadal preferujà wspó∏prac´ z bankami krajowymi, w szczególnoÊci z bankami lokalnymi
dzia∏ajàcymi w ich najbli˝szym otoczeniu. Wynika to przede wszystkim z uwarunkowaƒ
kulturowych (∏atwiej jest znaleêç wspólny j´zyk w przypadku wspó∏pracy z bankiem ze
swojego regionu), mniejszej asymetrii informacyjnej w stosunkach klient – lokalny bank
i bliskoÊci geograficznej. Poza tym kraje cz∏onkowskie w ciàgu lat wykszta∏ci∏y charakterystyczne dla danego rynku regulacje prawne ochrony konsumentów, niepokrywajàce si´ z zakresem ochrony klientów w innych krajach Wspólnoty. Powoduje to, ˝e produkty i us∏ugi finansowe tworzone sà pod kàtem klientów narodowych, a ewentualna
sprzeda˝ transgraniczna wymaga zaprojektowania produktu od nowa, stosownie
do wymagaƒ klientów i regulacji obowiàzujàcych na danym rynku zagranicznym. Usuni´cie wyst´pujàcych obecnie barier polityczno-prawnych w Êwiadczeniu transgranicznych us∏ug finansowych umo˝liwi∏oby rozpocz´cie standaryzacji oferty produktowej
oraz centralizacj´ przeprowadzanych operacji bez koniecznoÊci ponoszenia dodatko-
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wych kosztów funkcjonowania na zagranicznych rynkach. To z kolei bezpoÊrednio
wp∏yn´∏oby na mo˝liwoÊç zaoferowania konsumentom us∏ug charakteryzujàcych si´
ni˝szym kosztem – oprocentowaniem i prowizjami (Penczar 2004).

5. Znaczenie sàdownictwa polubownego
w podnoszeniu bezpieczeƒstwa konsumentów
na rynku w Unii Europejskiej
Z punktu widzenia przeci´tnego konsumenta transgraniczne us∏ugi finansowe charakteryzujà si´ wysokim stopniem niepewnoÊci. Komisja Europejska w Planie dzia∏aƒ w zakresie us∏ug finansowych z 1999 r. wysz∏a wi´c z inicjatywà powo∏ania pozasàdowego organu rozstrzygajàcego sporne kwestie pomi´dzy konsumentem a instytucjà finansowà – FIN-NET (Europa Press Releases RAPID 2002). W opinii Komisji taka instytucja przyczyni si´ do zwi´kszenia bezpieczeƒstwa konsumentów
na rynku i wzrostu zaufania do transgranicznych us∏ug finansowych. Potrzeba powstania FIN-NET wynika tak˝e z trudnoÊci w dost´pie konsumentów do wymiaru
sprawiedliwoÊci. Z badaƒ przeprowadzonych na zlecenie Komisji wynika bowiem, ˝e
a˝ 66% konsumentów z krajów Europy Ârodkowo-Wschodniej jest zdania, ˝e rozwiàzanie sporu z dostawcà us∏ug na drodze sàdowej jest bardzo skomplikowane.
Celem FIN-NET jest udzielanie pomocy konsumentom, którzy skorzystali z us∏ug finansowych poza granicami swojego kraju, w uzyskaniu zadoÊçuczynienia w przypadku z∏amania powszechnych zasad Êwiadczenia us∏ug finansowych.
Pomys∏ budowy systemu rozwiàzywania sporów konsumentów z instytucjami finansowymi opiera∏ si´ na w∏àczeniu funkcjonujàcych ju˝ na rynkach narodowych instytucji sàdownictwa polubownego do jednej sieci, która mia∏aby zapewniaç obs∏ug´
spraw w zakresie transakcji transgranicznych.
Do g∏ównych zadaƒ FIN-NET nale˝y zaliczyç (European Commission 2005b):
• zapewnienie konsumentom ∏atwego dost´pu do pozasàdowych organów rozpatrujàcych skargi konsumentów (pomoc konsumentom w znalezieniu odpowiedniej instytucji stosownie do rodzaju skargi zg∏aszanej przez konsumenta i podanie wszystkich niezb´dnych informacji o danej instytucji w j´zyku narodowym konsumenta),
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• zapewnienie efektywnej wymiany informacji pomi´dzy nale˝àcymi do sieci
FIN-NET instytucjami europejskimi rozpatrujàcymi skargi konsumentów na
instytucje finansowe, tak aby transgraniczne spory mog∏yby byç rozpatrywane
szybko, efektywnie i profesjonalnie,
• zapewnienie spójnoÊci zasad rozpatrywania sporów w pozasàdowych organach
we wszystkich instytucjach europejskich zgodnie z powszechnym zbiorem zasad.
Sieç FIN-NET zosta∏a zaprojektowana w taki sposób, aby konsument niezadowolony z jakoÊci transgranicznych us∏ug finansowych uzyska∏ we w∏asnym kraju porad´
w zakresie sposobów rozwiàzania spornych kwestii finansowych. Narodowy cz∏onek
sieci FIN-NET powinien pomóc konsumentowi w wype∏nieniu niezb´dnych dokumentów potrzebnych do rozpocz´cia procedury pozasàdowej. Cz∏onek sieci
FIN-NET kontaktuje si´ nast´pnie z analogicznà organizacjà w kraju, z którego pochodzi instytucja finansowa, w celu przekazania dokumentów sprawy i na dalszym
etapie mo˝e, za zgodà konsumenta, prowadziç spraw´ w jego imieniu.
Budowa FIN-NET jeszcze si´ nie zakoƒczy∏a. Komisja Europejska dok∏ada wszelkich staraƒ, aby do funkcjonujàcej obecnie sieci w∏àczaç nowe instytucje zajmujàce si´ pozasàdowym rozstrzyganiem sporów konsumentów z instytucjami finansowymi. Polska instytucja sàdownictwa polubownego – Bankowy Arbitra˝ konsumencki dzia∏ajàcy przy Zwiàzku Banków Polskich – zosta∏a przyj´ta do europejskiej
sieci FIN-NET 5 stycznia 2006 r.
Wa˝nym zadaniem Komisji w tej dziedzinie jest ponadto edukacja konsumentów
w zakresie korzystania z us∏ug FIN-NET. Brak ÊwiadomoÊci osób korzystajàcych
z us∏ug bankowych, ˝e przys∏uguje im prawo do zadoÊçuczynienia w przypadku braku satysfakcji z jakoÊci trasgranicznej us∏ugi finansowej, mo˝e bowiem skutkowaç
niskim poziomem zaufania do tych us∏ug.

6. Nadmierne zad∏u˝enie i problem uÊwiadamiania
klienta
Dynamiczny rozwój rynków kredytowych oraz nasilenie procesów integracyjnych
w Unii Europejskiej rodzà pytanie, czy wraz z rosnàcym poziomem zad∏u˝enia Europejczyków w instytucjach finansowych wzrastaç b´dzie ryzyko nadmiernego
zad∏u˝enia.
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Zjawisko nadmiernego zad∏u˝enia jest bardzo istotnym problemem dla wielu gospodarstw domowych w Europie. Mimo to nie istnieje jednolita definicja tego zjawiska
w UE. W krajach europejskich nadmierne zad∏u˝enie jest najcz´Êciej definiowane
szeroko, jako poziom zobowiàzaƒ, których sp∏ata jest istotnym i realnym utrudnieniem dla gospodarstwa domowego.
Wed∏ug innego podejÊcia, prezentowanego przez Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform w Wielkiej Brytanii (Kempson 2002), do okreÊlenia
zjawiska nadmiernego zad∏u˝enia wykorzystuje si´ dwa rodzaje wskaêników:
• obrazujàcy ca∏kowity rozmiar problemu nadmiernego zad∏u˝enia,
• zwiàzany z indywidualnà percepcjà zjawiska nadmiernego zad∏u˝enia przez gospodarstwa domowe.
W podejÊciu tym do oceny zjawiska nadmiernego zad∏u˝enia stosuje si´ zatem
obiektywne i subiektywne wskaêniki, pozwalajàce na uzyskanie pe∏nego obrazu sytuacji, przedstawiajàce liczb´:
• osób prywatnych, które na sp∏at´ zad∏u˝enia niezabezpieczonego przeznaczajà
wi´cej ni˝ 25% dochodów miesi´cznych brutto,
• osób, które na sp∏at´ zad∏u˝enia ca∏kowitego (zabezpieczonego i niezabezpieczonego) przeznaczajà wi´cej ni˝ 50% dochodów miesi´cznych brutto,
• osób prywatnych majàcych wi´cej ni˝ cztery umowy kredytowe,
• osób prywatnych, których zobowiàzania kredytowe i pozakredytowe (rachunki
za mieszkanie, telefon, energi´) sà nieobs∏ugiwane od ponad trzech miesi´cy,
• osób prywatnych deklarujàcych w badaniach, ˝e poziom posiadanego zad∏u˝enia i jego obs∏uga sà dla nich istotnym utrudnieniem.
Problem nadmiernego zad∏u˝enia roÊnie wraz z liczbà zaciàganych zobowiàzaƒ.
Gospodarstwa domowe, które majà cztery umowy kredytowe lub wi´cej, sà bardziej
nara˝one na problemy finansowe ni˝ osoby deklarujàce posiadanie dwóch lub
nawet trzech kredytów.
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Z doÊwiadczeƒ krajów zachodnich wynika, ˝e problemem nadmiernego zad∏u˝enia
sà potencjalnie zagro˝one przede wszystkim nast´pujàce grupy ludnoÊci (Department of Trade and Industry 2003):
• osoby tu˝ po rozwodzie (52%),
• samotni rodzice (48%),
• osoby bezrobotne (43%),
• gospodarstwa domowe, którym urodzi∏o si´ dziecko (42%),
• gospodarstwa domowe o bardzo niskim dochodzie (37%).
Nadmierne zad∏u˝enie konsumentów jest najcz´Êciej wynikiem nieprzewidzianych
zmian sytuacji majàtkowej konsumentów. Wyró˝nia si´ trzy g∏ówne grupy czynników wp∏ywajàcych na rosnàce problemy konsumentów z obs∏ugà zad∏u˝enia. Wià˝à si´ one z:
• nag∏à zmianà warunków funkcjonowania gospodarstwa domowego:
–

utrata pracy,

–

nag∏a choroba,

–

Êmierç w rodzinie,

–

rozwód;

• istotnym ograniczeniem dotychczasowego poziomu dochodów gospodarstwa
lub utrzymujàcym si´ niskim poziomem dochodów;
• nadmiernym zad∏u˝eniem si´ i z∏ym zarzàdzaniem Êrodkami finansowymi przez
konsumentów (ma∏a wiedza na temat finansów).
Skutecznà metodà ograniczania nadmiernego zad∏u˝enia mogà si´ okazaç dzia∏ania
prewencyjne, polegajàce przede wszystkim na powszechnej edukacji konsumentów.
Dostrzega to Unia Europejska. Paƒstwa Unii Europejskiej we Wspólnym Raporcie
na temat Reintegracji Spo∏ecznej (Rada Unii Europejskiej 2001) podkreÊlajà, ˝e
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wÊród dzia∏aƒ prewencyjnych za g∏ówne dzia∏anie strategiczne nale˝y uznaç szkolenia i poradnictwo w zakresie zarzàdzania pieni´dzmi oraz bud˝etem dla rodzin zagro˝onych. WÊród dzia∏aƒ zaradczych wi´kszoÊç paƒstw cz∏onkowskich opracowa∏a strategie u∏atwiania sp∏aty d∏ugów przez dopasowanie warunków oraz d∏ugoÊci
okresu sp∏at do mo˝liwoÊci finansowych osób zad∏u˝onych, w szczególnoÊci mo˝liwoÊç wprowadzenia moratorium lub umorzenia d∏ugów.
Nale˝y podkreÊliç, ˝e obecne propozycje regulacji rynków kredytowych w Unii
Europejskiej majà tak˝e na celu zwi´kszenie ÊwiadomoÊci kredytowej konsumentów, m.in. w zakresie skutków zawarcia umowy kredytowej. Wed∏ug nowych propozycji instytucje kredytowe zostanà zobowiàzane do przekazywania pe∏niejszych
informacji o produktach kredytowych i udzielania kredytów zgodnie z zasadà „odpowiedzialnego udzielania kredytów” (responsible lending). Zgodnie z za∏o˝eniami
regulatorów unijnych ma to przyczyniç si´ do ograniczenia nadmiernego zad∏u˝enia
w krajach Unii Europejskiej.

7. Ochrona konsumenta na rynku kredytów
konsumpcyjnych
Wyniki analiz przeprowadzonych na zlecenie Komisji Europejskiej wskaza∏y
na znaczne ró˝nice w ustawodawstwie dotyczàcym kredytu konsumpcyjnego w poszczególnych krajach cz∏onkowskich. Jednà z przyczyn takiego stanu jest niedostateczne dopasowanie regulacji zawartych w obowiàzujàcej dyrektywie 87/102/EWG
(Council 1997) do bie˝àcej sytuacji na rynku kredytów konsumpcyjnych. PodkreÊla
si´, ˝e dyrektywa 87/102/EWG okreÊla∏a podstawy regulacji dla kredytu konsumenckiego i ustanawia∏a minimalny zakres ochrony prawnej konsumentów, jednak
nie przyczyni∏a si´ do istotnego zintegrowania rynków kredytów konsumpcyjnych
we Wspólnocie.
Skutkiem procesu konsultacyjnego Komisji Europejskiej by∏a propozycja dyrektywy,
przedstawiona we wrzeÊniu 2002 r. (Commission of the European Communities
2002), w sprawie rewizji zasad funkcjonowania rynku kredytów konsumpcyjnych. Dyrektywa proponuje ca∏kowicie nowe podstawy przyznawania kredytu konsumenckiego.
Celem propozycji zawartych w dyrektywie by∏o stworzenie ram prawnych dla bardziej przejrzystego, wydajnego i nowoczesnego (nowe metody kredytowania) rynku
kredytów konsumpcyjnych, przy zachowaniu wysokiego poziomu ochrony konsumenta na rynku.
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Istotnà zmianà w stosunku do dyrektywy 87/102/EWG by∏o wprowadzenie maksymalnej harmonizacji przepisów na terenie ca∏ej Wspólnoty. W opinii regulatorów
pe∏na harmonizacja jest konieczna w celu zapewnienia wszystkim konsumentom:
• wysokiego i odpowiedniego poziomu ochrony ich interesów,
• odpowiedniego poziomu informacji,
• prawdziwego rynku wewn´trznego.
Jednolity rynek kredytów konsumpcyjnych w Unii Europejskiej b´dzie oznaczaç dla
konsumenta przede wszystkim wy˝szy poziom i porównywalny zakres ochrony
prawnej. Ze wzgl´du na pe∏nà harmonizacj´ przepisów, zak∏adanà w propozycji Dyrektywy o kredycie konsumenckim, konsumenci b´dà mogli zaciàgnàç kredyt na takich samych zasadach w ka˝dym kraju UE, niezale˝nie od miejsca zawierania
transakcji kredytowej. Oznacza to, ˝e konsumenci otrzymajà mo˝liwoÊç porównywania cen i warunków uzyskania kredytów oraz wyboru najlepszej dla nich oferty.
W rezultacie nale˝y oczekiwaç wzrostu konkurencji pomi´dzy instytucjami kredytowymi i, w konsekwencji tego, spadku cen i mar˝ kredytowych. Warto jednak podkreÊliç, ˝e na integrujàcym si´ rynku kredytów konsumenckich mo˝e dojÊç do przejÊciowego wzrostu cen us∏ug kredytowych w pierwszym okresie po wprowadzeniu
nowych regulacji. Mo˝e to wynikaç z przerzucenia przez instytucje kredytowe
na klientów cz´Êci kosztów zwiàzanych z dostosowaniem do nowego prawa.
Projekt Dyrektywy kredytu dla konsumentów budzi∏ wiele kontrowersji. Konflikt interesów zwolenników i przeciwników nowych propozycji uregulowania rynku kredytów
konsumpcyjnych by∏ widoczny ju˝ w Parlamencie Europejskim, w którym w kwietniu 2004 r. po pierwszym czytaniu przyj´to 152 poprawki do wst´pnej propozycji.
Zmodyfikowany projekt Dyrektywy przyj´ty przez Komisj´ Europejskà w listopadzie
2004 r. zosta∏ nast´pnie przekazany do konsultacji z krajami cz∏onkowskimi i Êrodowiskami dzia∏ajàcymi na rynku kredytu konsumenckiego. Wynikiem prac konsultacyjnych z uczestnikami zwiàzanymi z rynkiem kredytowym jest zmodyfikowana
propozycja Dyrektywy dotyczàca kredytu konsumenckiego przedstawiona
7 paêdziernika 2005 r. (COM(2005)483). Ostatni etap prac nad kszta∏tem nowej
dyrektywy regulujàcej kwestie kredytów konsumpcyjnych rozpoczà∏ si´ w 2007 r.
pod przewodnictwem Prezydencji Niemieckiej, która za zgodà Rady zaproponowa∏a
kompromisowe rozwiàzania w sprawie nowych warunków funkcjonowania rynku
kredytów konsumpcyjnych. Konsensus, czyli porozumienie polityczne paƒstw cz∏onkowskich UE w sprawie wniosku Komisji dotyczàcego dyrektywy w sprawie umów
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konsumenckich, zosta∏ osiàgni´ty podczas spotkania Rady Unii Europejskiej w maju
2007 r. Opracowany zarys dyrektywy trafi∏ pod obrady Parlamentu Europejskiego,
który 16 stycznia 2008 r. przyjà∏ rezolucj´ legislacyjnà Parlamentu Europejskiego dotyczàcà wspólnego stanowiska Rady majàcego na celu przyj´cie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie umów o kredyt konsumencki7. Zakoƒczenie
prac nad projektem dyrektywy mo˝e nastàpiç do koƒca 2008 r.
Analizujàc propozycje uregulowania sytuacji kredytobiorcy (konsumenta) zawarte
w tekÊcie dyrektywy przyj´tej przez Parlament 16 stycznia 2008 r., nale˝y wskazaç
na istotne podniesienie dotychczasowych standardów ochrony konsumenta na rynku kredytów konsumpcyjnych. Wynikajà one z jednej strony z integracji standardów
ochrony konsumenta na rynku wewn´trznym, a z drugiej strony ze znacznego
zwi´kszenia zakresu ochrony prawnej.
Ogólnie mo˝na stwierdziç, ˝e wi´kszoÊç nowych uregulowaƒ dotyczàcych ochrony
konsumenta zawartych w projekcie dyrektywy polega na zaostrzeniu obowiàzków
informacyjnych kredytodawcy wzgl´dem kredytobiorcy. Za g∏ówne prawa i udogodnienia dla konsumenta wprowadzone w propozycji dyrektywy w zakresie kredytu
konsumpcyjnego nale˝y uznaç:
• prawo do informacji i doradztwa,
• prawo do reklamy niewprowadzajàcej konsumenta w b∏àd,
• prawo do odstàpienia od umowy kredytowej (wyd∏u˝enie okresu z 10 dni kalendarzowych obowiazujàcych obecnie w Polsce do 14 dni kalendarzowych wg
rozwiàzaƒ proponowanych w dyrektywie unijnej),
• prawo do przedterminowej sp∏aty (kredytodawca ma zagwarantowanà kwot´
rekompensaty).
Dyrektywa proponuje wprowadzenie bardzo szerokich obowiàzków informacyjnych
na ka˝dym etapie obejmujàcym sprzeda˝ kredytu: przed zawarciem umowy kredytowej, przy podpisywaniu umowy i w trakcie jej trwania.
Propozycja ustawodawcza w zakresie nowych zasad funkcjonowania kredytów konsumpcyjnych obliguje kredytodawc´ ju˝ na etapie przed zawarciem umowy do przeprowadzenia wst´pnej oceny zdolnoÊci kredytowej konsumenta oraz przedstawienia
7 9948/2/2007 – C6-0315/2007 – 2002/0222(COD)
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w formie pisemnej, „na standardowym europejskim arkuszu informacyjnym", informacji niezb´dnych do podj´cia przez kredytobiorc´ decyzji o wyborze kredytu.
Do takich informacji w dyrektywie zalicza si´ m.in.:
• czas trwania umowy,
• oprocentowanie oraz rzeczywistà rocznà stop´ oprocentowania,
• kwot´, liczb´ i cz´stotliwoÊç p∏atnoÊci,
• istnienie lub brak prawa do odstàpienia od umowy,
• ostrze˝enie o konsekwencjach braku p∏atnoÊci,
• koszty ewentualnej przedterminowej sp∏aty kredytu.
Tak szerokie obowiàzki informacyjne majà na celu umo˝liwienie konsumentowi
wybranie najkorzystniejszej dla niego oferty kredytowej, przy uwzgl´dnieniu czynników cenowych i pozacenowych. Powszechnie uwa˝a si´, ˝e konsumenci powinni mieç prawo do rzetelnej informacji przed zawarciem umowy kredytowej i mo˝liwoÊç porównania ofert kilku instytucji. Wydaje si´ jednak, ˝e wymogi informacyjne zaproponowane przez ustawodawc´ unijnego przed zawarciem umowy kredytowej sà zbyt szerokie, tym bardziej ˝e ich zakres jest prawie identyczny z informacjami zawartymi w samej umowie kredytowej. Oznacza to, ˝e banki b´dà musia∏y ponieÊç realne koszty, nie majàc pewnoÊci, i˝ konsument wybierze w∏aÊnie
ich ofert´. Nale˝y jednak podkreÊliç, ˝e to jakoÊç, a nie iloÊç informacji przyczynia
si´ do podniesienia bezpieczeƒstwa kredytobiorcy na rynku. Zbyt du˝a dawka informacji przekazywana konsumentowi na wst´pnym etapie wyboru oferty kredytowej mo˝e przyczyniaç si´ do dezinformacji, która nie b´dzie korzystnie wp∏ywaç
na wzrost zaufania do transgranicznych us∏ug kredytowych i poziomu odczuwalnej
ochrony prawnej. Zasadnicze pytanie w tym zakresie dotyczy przede wszystkim realnego wykorzystania informacji przedstawionych konsumentom przez instytucje
kredytowe.
Istotne wzmocnienie ochrony prawnej konsumentów na rynku kredytowym w UE
wynika ponadto z art. 5 dyrektywy „Informacje przed zawarciem umowy" i obowiàzku udzielania wyjaÊnieƒ (art. 5 ust. 6). Jest to zmodyfikowana, prezentowana we
wczeÊniejszych projektach dyrektywy, zasada „odpowiedzialnego udzielania kredytu” (principle of responsible lending). Zgodnie z tekstem dyrektywy przyj´tej przez
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Parlament Europejski w styczniu 2008 r. paƒstwa cz∏onkowskie zapewniajà, by
kredytodawcy, i w stosownych przypadkach poÊrednicy kredytowi, udzielali
konsumentowi odpowiednich wyjaÊnieƒ, aby móg∏ on oceniç, czy proponowana
umowa o kredyt jest dostosowana do jego potrzeb i sytuacji finansowej przez
objaÊnienie g∏ównych cech proponowanego produktu oraz okreÊlonych skutków dla
konsumenta, jakie mogà one za sobà pociàgaç, mi´dzy innymi konsekwencji
zaleg∏oÊci w sp∏acie.
Oznacza to, ˝e bank udzielajàcy kredytu b´dzie zobligowany przed zawarciem umowy poinformowaç konsumenta o:
• ogólnych warunkach kredytowania (informacje zawarte w „standardowym europejskim arkuszu informacyjnym"),
• wadach i zaletach oferowanego produktu,
• czy dana umowa kredytowa jest zgodna z potrzebami i sytuacjà finansowà
konsumenta.
W praktyce oznacza to bardzo du˝à odpowiedzialnoÊç po stronie kredytodawcy, a co
za tym idzie wzrost kosztów obs∏ugi kredytu konsumenckiego dla banków. Powy˝sze
uregulowanie mo˝e byç przyczynà postawy roszczeniowej konsumentów. OdpowiedzialnoÊç za ewentualne k∏opoty z obs∏ugà kredytu przez konsumenta praktycznie
bowiem cià˝y na banku, który zgodnie z propozycjà dyrektywy powinien udzieliç
klientowi odpowiednich wyjaÊnieƒ, aby mog∏ on oceniç, czy dany produkt kredytowy jest dostosowany do jego sytuacji finansowej. Mo˝na oczekiwaç, ˝e przyczyni si´
to do zwi´kszenia sformalizowania procedury udzielania kredytu, a tak˝e wykluczenia z rynku kredytowego klientów o mniejszej wiarygodnoÊci kredytowej.
Ochrona konsumenta na rynku kredytów konsumpcyjnych obejmuje tak˝e wytyczne dla kredytodawców w zakresie standardowych informacji zawartych w reklamie
(art. 4), tak aby dzia∏ania marketingowe podejmowane przez instytucje finansowe
nie wprowadza∏y klientów w b∏àd. W dyrektywie proponuje si´, aby w przypadku
podania w reklamie stopy oprocentowania bàdê innego aspektu kosztu kredytu kredytodawcy byli zobligowani do przedstawienia w tej reklamie standardowych informacji o kredycie. Do standardowych informacji, które powinny byç podane w sposób jasny, zwi´z∏y i widoczny, zalicza si´ w dyrektywie:
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• stop´ oprocentowania kredytu i wszelkie op∏aty uwzgl´dnione w ca∏kowitym
koszcie kredytu,
• ca∏kowità kwot´ kredytu,
• rzeczywistà rocznà stop´ oprocentowania,
• czas trwania umowy kredytowej („w razie potrzeby”),
• ca∏kowità kwot´ do zap∏aty oraz wysokoÊç rat kredytowych („w stosownych
przypadkach”).
Nale˝y w tym miejscu zaznaczyç, ˝e przepis ten nie ma zastosowania w krajach,
w ktorych prawo wymaga podawania rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania
w reklamach dotyczàcych umów o kredyt. Poniewa˝ ustawa o kredycie konsumenckim w art. 16 reguluje powy˝sze zagadnienie, wy∏àczenie to b´dzie obowiàzywa∏o
równie˝ w Polsce.
Ochrona interesów ekonomicznych konsumentów przewidziana w propozycji dyrektywy przejawia si´ ponadto prawem kredytobiorcy do:
• odstàpienia od umowy kredytu w terminie 14 dni kalendarzowych bez podania
przyczyn (art. 14),
• przedterminowej sp∏aty kredytu wraz z prawem uzyskania proporcjonalnego obni˝enia ca∏kowitego kosztu kredytu – odsetki i koszty przypadajàce na pozosta∏y okres obowiàzywania umowy (art. 16).
W przypadku decyzji konsumenta o przedterminowej sp∏acie kredytu kredytodawcy
przys∏uguje „sprawiedliwa i obiektywnie uzasadniona rekompensata za ewentualne
koszty bezpoÊrednio zwiàzane z przedterminowà sp∏atà kredytu". Rekompensata
dotyczy wy∏àcznie umów kredytowych o sta∏ej stopie oprocentowania. Górna granica rekompensaty ustalona zosta∏a w dyrektywie na poziomie 1% sp∏aconej
przed terminem cz´Êci kwoty kredytu w przypadku umów, które trwa∏yby jeszcze
rok, oraz 0,5% dla umów o krótszym terminie trwania.
Nale˝y podkreÊliç, ˝e zbyt silna pozycja konsumenta w niektórych kwestiach mo˝e nie prowadziç do wyrównania si∏ na rynku kredytów konsumpcyjnych, lecz jedynie powodowaç dodatkowe zak∏ócenia mechanizmu konkurencji. Propozycje
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ustawodawcze polegajàce na niezbilansowanym obcià˝eniu tylko jednej strony
rynku, w tym przypadku kredytodawców, majà z regu∏y skutki odmienne od za∏o˝onych, czyli os∏abiajà, a nie wzmacniajà ochron´ prawnà na rynku kredytów konsumpcyjnych w Unii Europejskiej.

8. Ochrona konsumenta na rynku kredytów
mieszkaniowych
Ochrona konsumenta na rynku kredytów mieszkaniowych wydaje si´ szczególnie
istotna i s∏uszna. Ryzyko ekonomiczne ponoszone przez kredytobiorc´ przy podpisywaniu umowy o kredyt mieszkaniowy jest znacznie wy˝sze w porównaniu z innymi transakcjami zawieranymi przez konsumenta. Uwzgl´dniajàc wielkoÊç zobowiàzaƒ europejskich konsumentów z tytu∏u kredytów mieszkaniowych w przeliczeniu
na jednà osob´ (Êrednio w UE 25–11 tys. EUR), zad∏u˝enie z tytu∏u kredytów
mieszkaniowych jest z regu∏y najwi´kszym zobowiàzaniem konsumenta w stosunku do innych podmiotów.
Dà˝àc do likwidacji barier w dost´pie do transgranicznych kredytów mieszkaniowych i budowy jednolitego rynku us∏ug finansowych dla ludnoÊci w Unii Europejskiej, Komisja podkreÊla koniecznoÊç zwi´kszenia poziomu ochrony konsumentów
na rynku kredytów mieszkaniowych.
Interes ekonomiczny konsumenta na rynku kredytów mieszkaniowych w Unii Europejskiej uwzgl´dniajà przede wszystkim dwie inicjatywy:
• Kodeks dobrych praktyk z marca 2001 r. – Dobrowolny Kodeks Post´powania
w zakresie informacji udzielanych przed zawarciem umowy,
• Zielona Ksi´ga, Kredyty hipoteczne w UE, z czerwca 2005 r., i Bia∏a Ksi´ga dotyczàca integracji rynków kredytu hipotecznego w UE, z grudnia 2007 r.
W marcu 2001 r. Komisja Europejska wyda∏a rekomendacj´ (European Commission
2001) dotyczàcà zakresu informacji przekazywanych konsumentom przez kredytodawców przed zawarciem umowy o kredyt na cele mieszkaniowe. Rekomendacja ta
by∏a wynikiem konsensusu europejskich stowarzyszeƒ konsumenckich i Stowarzyszenia Europejskiego Sektora Kredytowego oferujàcego kredyty mieszkaniowe. Rekomendacja Komisji ma charakter samoregulacji sektora kredytowego. Instytucje banNarodowy Bank Polski
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kowe oferujàce kredyty mieszkaniowe mogà wi´c dobrowolnie zobowiàzaç si´
do przestrzegania zasad przewidzianych w Kodeksie Dobrych Praktyk.
Kodeks standaryzuje zakres informacji udzielanych konsumentom w skali europejskiej, przekazywanych wed∏ug obowiàzujàcego wszystkich cz∏onków „Europejskiego znormalizowanego arkusza informacyjnego”. Wdro˝enie Kodeksu ma na celu
uproszczenie porównywania produktów kredytowych ró˝nych kredytodawców, tak˝e z innych krajów cz∏onkowskich.
Do podstawowych obowiàzków instytucji finansowych uznajàcych Kodeks nale˝y
dostarczenie konsumentom:
• ogólnych informacji o oferowanych produktach hipotecznych,
• informacji odnoszàcych si´ do potrzeb konkretnego klienta na etapie przed zawarciem umowy, które majà byç przedstawione w „Europejskim znormalizowanym arkuszu informacyjnym".
Rekomendacja Komisji wskazuje ponadto jednoznacznie na finalnà odpowiedzialnoÊç
konsumenta za podj´tà decyzj´ finansowà co do kredytu mieszkaniowego. Wydaje si´,
˝e jest to niezwykle wa˝ne stwierdzenie, którego na przyk∏ad zabrak∏o w propozycji
dyrektywy regulujàcej kwesti´ kredytu konsumpcyjnego, co wywo∏uje liczne kontrowersje w Êrodowiskach bankowych.
Planowane w dobrowolnym kodeksie podniesienie standardów ochrony konsumenta uwzgl´dnia prawo konsumenta do uzyskania informacji m.in. o:
• formach zabezpieczenia,
• rodzajach dost´pnych kredytów mieszkaniowych wraz z krótkim opisem ró˝nicujàcym produkty kredytowe o sta∏ej i zmiennej stopie procentowej,
• orientacyjnej wysokoÊci kosztów typowego dla klienta kredytu mieszkaniowego,
• dodatkowych kosztach zwiàzanych z udzieleniem kredytu – op∏atach administracyjnych, ubezpieczeniowych,
• orientacyjnym harmonogramie sp∏at,
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• mo˝liwoÊciach i warunkach przedterminowej sp∏aty.
Zakres informacji przekazywanych potencjalnemu kredytobiorcy w „Europejskim
znormalizowanym arkuszu informacyjnym” jest stosunkowo szeroki, co mo˝e niestety powodowaç trudnoÊci z porównywaniem ofert ró˝nych instytucji bankowych.
Wyniki badaƒ przeprowadzonych przez Komisj´, która zobowiàzana jest do monitorowania stosowania i skutecznoÊci kodeksu, wskazujà na niedostateczny –
z punktu widzenia budowy jednolitego rynku kredytów mieszkaniowych w UE – poziom wdro˝enia i przestrzegania zasad dobrowolnego kodeksu. W konsekwencji Komisja zdecydowa∏a si´ zintensyfikowaç dzia∏ania zmierzajàce do integracji rynku
kredytów mieszkaniowych. W opublikowanej w czerwcu 2005 r. Zielonej Ksi´dze
dotyczàcej kredytów hipotecznych Komisja podj´∏a prób´ oceny dotychczasowych
osiàgni´ç w dziedzinie kredytu mieszkaniowego i zadeklarowa∏a gotowoÊç do podj´cia konkretnych inicjatyw w celu budowy jednolitego rynku kredytów mieszkaniowych. Z kolei Bia∏a Ksi´ga dotyczàca integracji rynków kredytu hipotecznego w UE,
z grudnia 2007 r., wskazuje ju˝ konkretne dzia∏ania, które Komisja b´dzie podejmowa∏a w najbli˝szej przysz∏oÊci. W Bia∏ej Ksi´dze przedstawiono pakiet Êrodków
majàcych na celu popraw´ wydajnoÊci oraz konkurencyjnoÊci rynków kredytu hipotecznego w UE.
Dalsza integracja rynków kredytu hipotecznego w UE b´dzie mo˝liwa pod warunkiem realizacji czterech celów strategicznych.
• u∏atwienia transgranicznego udzielania i finansowania kredytów hipotecznych
przez zniesienie przeszkód i zmniejszenie kosztów zaanga˝owania w dzia∏alnoÊç
transgranicznà,
• poszerzenia oferty produktów, które mog∏yby zaspokoiç potrzeby klientów dzi´ki zniesieniu przeszkód w dystrybucji i sprzeda˝y produktów na terenie ca∏ej Europy, w tym równie˝ innowacyjnych i nowych produktow hipotecznych,
• zwi´kszenia zaufania konsumentów przez zapewnienie, ˝e b´dà Êwiadomi swoich mo˝liwoÊci w zakresie podejmowania decyzji i b´dà korzystali z ochrony
na wysokim poziomie,
• u∏atwienia klientom mobilnoÊci przez zapewnienie, by konsumentowi pragnàcemu zmieniç kredytodawc´ hipotecznego nie utrudniano tego lub nie zosta∏ od-
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wiedziony od tego zamiaru z powodu istnienia przeszkód prawnych lub nieusprawiedliwionych przeszkód gospodarczych.
Komisja Europejska w Zielonej i Bia∏ej Ksi´dze bardzo du˝à wag´ przyk∏ada
do wzmocnienia standardów ochrony konsumenta. Argumentuje to istnieniem du˝ej asymetrii informacyjnej na rynku kredytów mieszkaniowych, wynikajàcej m.in.
z relatywnie wysokiego stopnia z∏o˝onoÊci tych produktów kredytowych.
Do obszarów, na których Komisja planuje wzmocniç pozycj´ konsumenta, zalicza
w pierwszej kolejnoÊci:
• polityk´ informacyjnà na etapie przed zawarciem umowy kredytowej,
• doradztwo kredytowe i odpowiedzialne udzielanie kredytu,
• kwestie przedterminowej sp∏aty kredytu,
• kwestie porównywalnoÊci stopy oprocentowania kredytów.
Uznajàc prawo do informacji za jedno z podstawowych praw ochrony konsumenta, Komisja prowadzi szeroki dialog z interesariuszami na temat zakresu i iloÊci informacji
udzielanych przez kredytodawców przed zawarciem umowy, a tak˝e terminu, w którym
konsument powinien uzyskaç informacj´. W tej kwestii nie zosta∏ jeszcze osiàgni´ty
konsensus. Konsultacje dotyczà m.in. mo˝liwoÊci modyfikacji „Europejskiego znormalizowanego arkusza informacyjnego" obowiàzujàcego ju˝ w Kodeksie Dobrych Praktyk
W Bia∏ej Ksi´dze podkreÊla si´ ponadto znaczenie doradztwa dla poprawy jakoÊci obs∏ugi konsumentów na rynku kredytów mieszkaniowych. Z jednej strony Komisja
uwzgl´dnia ewentualny negatywny wp∏yw obowiàzkowego doradztwa na wzrost cen
produktów kredytowych i wzrost ryzyka prawnego kredytodawców. Z tego wzgl´du,
w opinii Komisji, instytucje kredytowe nie powinny byç zobligowane do doradztwa, ale
powinny udzielaç konsumentom informacji na temat oferty i ewentualnego ryzyka.
Z drugiej strony wskazuje si´ na pozytywne skutki us∏ug doradczych, tj. wzrost zaufania konsumentów do us∏ug kredytowych lub zapobieganie takim problemom jak nadmierne zad∏u˝enie. Komisja deklaruje przeprowadzenie w 2008 r. konsultacji w zakresie wypracowania wysokiej jakoÊci standardów us∏ug doradczych.
Ró˝nice poglàdów mi´dzy Êrodowiskiem bankowym i konsumenckim na temat
przysz∏oÊci rynku kredytów mieszkaniowych w UE oraz zakresu poziomu ochrony
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konsumenta sà znaczne. Opublikowany w grudniu 2006 r. raport (European Commission, Internal Market and Services DG 2006) ze spotkaƒ grupy reprezentujàcej
sektor bankowy i organizacje konsumenckie (Mortgage Industry and Consumer
Expert Group) wskazuje na odmienne stanowiska tych Êrodowisk niemal w ka˝dej
kwestii.
Osiàgni´cie konsensusu w tej sprawie jest warunkiem rozpocz´cia budowy jednolitego rynku kredytów hipotecznych, choç z obecnej perspektywy wydaje si´ to doÊç
odleg∏ym i d∏ugotrwa∏ym procesem.

9. Dyrektywa w sprawie sprzeda˝y konsumentom
us∏ug finansowych na odleg∏oÊç
Us∏ugi finansowe, w szczególnoÊci ze wzgl´du na swój niematerialny charakter, mogà byç oferowane na odleg∏oÊç, z wykorzystaniem elektronicznych kana∏ów dystrybucji – telefonu, Internetu. Stworzenie ram prawnych takich transakcji umo˝liwi
konsumentom dost´p do znacznie szerszej oferty produktowej, charakteryzujàcej
si´ konkurencyjnymi cenami. Zagwarantowanie wysokich standardów ochrony konsumentów przy transakcjach zawieranych na odleg∏oÊç wzmocni poczucie bezpieczeƒstwa klientów na rynku i zapotrzebowanie na tego typu us∏ugi.
Wychodzàc naprzeciw oczekiwaniom rynku, Parlament Europejski i Rada przedstawi∏y we wrzeÊniu 2002 r. dyrektyw´ dotyczàcà sprzeda˝y konsumentom us∏ug finansowych na odleg∏oÊç (Commission of the European Communities 2002).
„Umowà na odleg∏oÊç” okreÊla si´ wszelkà umow´ dotyczàcà us∏ug finansowych zawartà pomi´dzy us∏ugodawcà a konsumentem w ramach zorganizowanej sprzeda˝y na odleg∏oÊç. Us∏ugodawca do celów umowy korzysta z jednego lub kilku Êrodków komunikacji na odleg∏oÊç w∏àcznie do momentu zawarcia umowy. Dyrektywa
nie ma zastosowania w przypadku wykorzystywania Êrodków porozumiewania si´
na odleg∏oÊç (Internetu, telefonu) wy∏àcznie w celu promocji i reklamy produktów
finansowych.
Dyrektywa najwi´cej miejsca poÊwi´ca standardom ochrony konsumenta dotyczàcym jakoÊci i zakresu informacji przekazywanych klientom zawierajàcym transakcje
finansowe na odleg∏oÊç.

Narodowy Bank Polski

205

Obowiàzki informacyjne dostawcy us∏ug zosta∏y zaszeregowane do czterech grup:
• w odniesieniu do dostawcy (podanie m.in. nazwy, adresu, kraju pochodzenia firmy oferujàcej okreÊlone us∏ugi),
• w odniesieniu do us∏ugi finansowej (koniecznoÊç opisania g∏ównych cech us∏ugi
finansowej oraz podania ∏àcznej ceny, w∏àczajàc w to wszystkie op∏aty, koszty
i wydatki oraz podatki p∏acone za poÊrednictwem dostawcy),
• w odniesieniu do umowy na odleg∏oÊç (podanie m.in. faktu istnienia bàdê nieistnienia prawa do wycofania si´ z umowy),
• w odniesieniu do dzia∏aƒ naprawczych (podanie m.in. informacji o istnieniu funduszu gwarancyjnego lub poinformowanie o innych regulacjach kompensacyjnych i istnieniu pozasàdowego mechanizmu rozstrzygania sporów).
Warto zauwa˝yç, ˝e dyrektywa definiuje relatywnie du˝y zakres informacji przekazywanych konsumentom, co ma s∏u˝yç podejmowaniu przez nich racjonalnych decyzji finansowych.
Kompleksowe podejÊcie do ochrony prawnej konsumentów na rynku wewn´trznym
uwzgl´dnia oprócz prawa do informacji prawo do odstàpienia od umowy. Zgodnie z art.
6 dyrektywy dotyczàcej sprzeda˝y konsumentom us∏ug finansowych na odleg∏oÊç konsument ma zagwarantowane 14 dni kalendarzowych na odstàpienie od umowy bez
stosowania kar i bez podawania przyczyny. W przypadku zawarcia umowy na odleg∏oÊç
dotyczàcej ubezpieczenia na ˝ycie i prywatnych emerytur gwarantowany termin odstàpienia od umowy powinien byç wyd∏u˝ony do 30 dni kalendarzowych.
Ochrona interesów konsumenta w umowach zawieranych na odleg∏oÊç przejawia
si´ tak˝e zakazem Êwiadczenia us∏ug finansowych bez wczeÊniejszej zgody konsumenta, w przypadku gdy takie Êwiadczenie obejmuje wniosek o natychmiastowà
lub odroczonà zap∏at´ za us∏ug´.
Ze wzgl´du na brak fizycznego kontaktu mi´dzy stronami przy zawieraniu umowy
ewentualna p∏atnoÊç za us∏ug´ jest dokonywana za pomocà karty p∏atniczej. Dyrektywa obliguje kraje cz∏onkowskie do umo˝liwienia konsumentowi z∏o˝enia wniosku
o uniewa˝nienie p∏atnoÊci w przypadku nieuprawnionego u˝ycia karty p∏atniczej.
Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e dynamiczny rozwój elektronicznych kana∏ów dystrybucji
us∏ug finansowych oraz mo˝liwoÊç zawierania umów na odleg∏oÊç sà g∏ównymi
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czynnikami wp∏ywajàcymi na tempo integracji rynku us∏ug finansowych dla
ludnoÊci. Z kolei warunkiem koniecznym popularyzacji transakcji zawieranych
na odleg∏oÊç jest gwarancja wysokiego poziomu ochrony konsumenta przy tego typu
transakcjach.

10. Podsumowanie
Dzia∏ania na rzecz budowy jednolitego rynku finansowego w Unii Europejskiej w znacznym stopniu przyczyni∏y si´ do poprawy ochrony prawnej konsumentów na rynku. Analiza standardów ochrony konsumenta w poszczególnych segmentach rynku finansowego wskazuje na zabezpieczenie jego interesów w wi´kszoÊci transakcji finansowych. Powstajà jednak pytania: czy konsumenci sà Êwiadomi przys∏ugujàcych im praw, czy czujà si´ dzi´ki temu bezpieczni, czy b´dà ch´tniej zawieraç transakcje transgraniczne.
Badania opinii konsumentów i poznanie odpowiedzi na powy˝sze pytania pozwolà
wyznaczyç w∏aÊciwy, optymalny dla rynku kierunek rozwoju ustawodawstwa konsumenckiego. W sytuacji gdy konsumenci mimo poprawy ich bezpieczeƒstwa na rynku us∏ug finansowych nie b´dà zainteresowani us∏ugami transgranicznymi, trzeba
b´dzie zastanowiç si´ nad koniecznoÊcià ponoszenia przez instytucje finansowe
wysokich kosztów dostosowawczych zwiàzanych z pe∏nà harmonizacjà przepisów
prawnych we Wspólnocie. Mo˝e lepiej by∏oby si´ przyjrzeç innym metodom, mniej
kosztownym, przyczyniajàcym si´ do wzrostu wartoÊci transakcji transgranicznych.
Przysz∏e dzia∏ania na rzecz ochrony konsumentów na rynku us∏ug finansowych powinny iÊç w kierunku (Penczar 2004):
1) wzrostu ÊwiadomoÊci konsumentów w zakresie przys∏ugujàcych im praw,
2) edukacji finansowej konsumentów prowadzonej przez zwiàzki konsumenckie,
instytucje rzàdowe i same instytucje bankowe,
3) niwelowania asymetrii informacji mi´dzy stronami rynku – czyli mi´dzy konsumentami a instytucjami finansowymi – a nie ingerencji w mechanizm cenowy,
4) poprawy konkurencyjnoÊci rynku w wymiarze transgranicznym, który jest gwarancjà ochrony praw konsumentów na rynku detalicznych us∏ug finansowych,
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5) zapewnienia taniego, prostego i ∏atwo dost´pnego systemu rozpatrywania sporów pomi´dzy konsumentami a instytucjami finansowymi przy Êwiadczeniu
transgranicznych us∏ug finansowych.
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SEPA – jednolity obszar
p∏atnoÊci w euro

1. Wprowadzenie
Jednolity Obszar P∏atnoÊci w Euro (Single Euro Payments Area – SEPA) to projekt
majàcy zrewolucjonizowaç europejskie p∏atnoÊci w euro, który od czterech lat jest
realizowany przez europejskie Êrodowisko bankowe. Dzieƒ wprowadzenia SEPA,
okreÊlony na 28 stycznia 2008 r., b´dzie mo˝na porównaç np. z dniem pojawienia si´ pierwszego banknotu euro. Wymierne efekty b´dà jednak widoczne po kilkuletnim okresie, który dla sektora us∏ug p∏atniczych b´dzie pe∏en wyzwaƒ zwiàzanych z rosnàcà konkurencjà na rynku, ale tak˝e wi´kszych mo˝liwoÊci biznesowych. Wszystko to ma na celu – zgodnie z wizjà inspiratorów tego projektu, tj. Parlamentu i Komisji Europejskiej, a tak˝e Europejskiego Banku Centralnego (EBC)
i Eurosystemu – dobro obywateli Unii Europejskiej (UE) i jej sukces gospodarczy.
Taki obszar p∏atnoÊci powstanie, gdy wszystkie p∏atnoÊci w euro b´dà traktowane
jak p∏atnoÊci krajowe i gdy zniknie rozró˝nienie mi´dzy p∏atnoÊciami krajowymi
a transgranicznymi. B´dzie to wymaga∏o nie tylko ujednolicenia praktyk bankowych
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w poszczególnych krajach, ale równie˝ zmiany zachowaƒ klientów w ca∏ej strefie
euro (EPC 2002).

2. Geneza
Projekt SEPA jest elementem wizji wspólnego rynku europejskiego, której realizacja
urzeczywistnia si´ m.in. poprzez wprowadzenie w 1999 r. waluty euro w obrocie
bezgotówkowym, a w 2001 r. tak˝e w formie banknotów i bilonu. Wydarzenia te
spowodowa∏y, ˝e w krajach, które wprowadzi∏y wspólnà walut´, transgraniczny obrót – zarówno bezgotówkowy, jak i gotówkowy – sta∏ si´ ∏atwiejszy i taƒszy, gdy˝
usta∏a potrzeba dokonywania wymiany walut.
Za tymi wydarzeniami nie nadà˝a∏o dostosowanie systemów p∏atnoÊci krajów Eurolandu, do tej pory obs∏ugujàcych krajowe i mi´dzynarodowe operacje detaliczne dokonywane w ró˝nych walutach europejskich. Wyjàtkiem by∏y dzia∏ania banków centralnych pod egidà EBC, które szybko udost´pni∏y system TARGET przeznaczony
do transakcji wysokokwotowych w euro. W przypadku obrotu bezgotówkowego
w relacjach paneuropejskich dla konsumentów jedynà korzyÊcià z wprowadzenia
euro by∏y oszcz´dnoÊci przy wymianie walut. Poza tym zarówno czas rozliczeƒ, jak
i koszty transakcji transgranicznych pozostawa∏y na tym samym poziomie co
przed wprowadzeniem wspólnej waluty i znacznie ró˝ni∏y si´ w porównaniu z transakcjami krajowymi. Powodem tej sytuacji by∏y g∏ównie brak adekwatnej infrastruktury technicznej oraz rozbie˝noÊç standardów (informacyjnych i biznesowych) stosowanych w poszczególnych krajach. Problem ten zg∏aszano ju˝ na poczàtku wprowadzania wspólnej waluty w Europie. Brak widocznej i skutecznej aktywnoÊci Êrodowiska bankowego zmierzajàcej do zmiany tej sytuacji sk∏oni∏ centralne urz´dy
Unii Europejskiej do wprowadzenia regulacji. Ich celem by∏o zapewnienie mechanizmów efektywnego dokonywania p∏atnoÊci w euro na obszarze Eurolandu i ujednolicenie w nim zasad dokonywania p∏atnoÊci bezgotówkowych. Polityka ta wyp∏ywa∏a bezpoÊrednio ze Strategii Lizboƒskiej, która zak∏ada budow´ silnej gospodarki europejskiej, mogàcej skutecznie konkurowaç na Êwiatowym rynku.
Podstawowym dokumentem stymulujàcym post´p w tej kwestii sta∏a si´ Regulacja
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2560/20011, w której zawarto jednolite warunki p∏atnoÊci transgranicznych w euro w Unii Europejskiej.

1

Rozporzàdzenie nr 2560/2001 z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie p∏atnoÊci transgranicznych
w euro.
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SCHEMAT ORGANIZACYJNY EPC
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èród∏o: opracowanie w∏asne.

Ârodowisko bankowe w krajach Eurolandu uzna∏o, ˝e dla spe∏nienia wymagaƒ zawartych w Regulacji najlepszym rozwiàzaniem b´dzie wprowadzenie mechanizmów
samoregulacyjnych. W zwiàzku z tym powo∏a∏o Europejskà Rad´ ds. P∏atnoÊci
(European Payments Council – EPC) – organizacj´ mi´dzybankowà, która koordynuje i nadzoruje prace nad SEPA.
W ramach EPC wspó∏pracuje wiele organizacji i instytucji, których potencja∏ wykorzystywany jest w pracach grup roboczych. G∏ównymi uczestnikami i odbiorcami
prac SEPA sà banki. Wa˝nà rol´ odgrywajà tak˝e europejskie i krajowe zwiàzki banków, które delegujà swoich przedstawicieli do poszczególnych grup EPC oraz
w wi´kszoÊci przypadków koordynujà prace nad SEPA na szczeblu lokalnym. Ponadto w prace nad projektem SEPA zaanga˝owani sà operatorzy systemów p∏atniczych, jak izby rozliczeniowe czy operatorzy systemów kartowych.
W pracach nad SEPA uczestniczà tak˝e przedstawiciele klientów banków, którzy reprezentujà zaproszone przez EPC mi´dzynarodowe organizacje konsumenckie oraz
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globalne koncerny z ró˝nych bran˝. Nale˝y zaznaczyç, ˝e klienci banków sà g∏ównymi beneficjentami SEPA.
Polsk´ reprezentujà w EPC przedstawiciele Zwiàzku Banków Polskich oraz
PKO BP SA.
Ostatnim, najistotniejszym aktem prawnym majàcym wp∏yw na SEPA jest Dyrektywa o us∏ugach p∏atniczych Parlamentu Europejskiego i Rady2, której wprowadzanie
ma si´ zakoƒczyç w listopadzie 2009 r. Dyrektywa okreÊla niezb´dne ramy prawne nie tylko dla p∏atnoÊci w euro i produktów SEPA, ale te˝ dla wszystkich innych
walut i krajowych produktów p∏atniczych. Celem dyrektywy jest harmonizacja wymogów, które muszà byç spe∏nione przez wszystkie podmioty Êwiadczàce us∏ugi
p∏atnicze, co pozwoli na stworzenie równorz´dnych warunków na rynku i wzrost
konkurencyjnoÊci. Wprowadza ona jednolite zasady co do zakresu informowania
konsumentów o Êwiadczonych us∏ugach p∏atniczych, a tak˝e precyzuje podstawowe prawa i obowiàzki u˝ytkowników oraz dostawców us∏ug p∏atniczych. B´dzie ona
równie˝ podstawà stworzenia ram prawnych dla SEPA, poprzez ujednolicenie zró˝nicowanych wymogów prawnych obowiàzujàcych obecnie w poszczególnych krajach. Dyrektywa ju˝ na etapie opracowywania nadawa∏a impet pracom Êrodowiska
bankowego w ramach EPC. Jej pe∏ne wprowadzenie w poszczególnych krajach b´dzie niezb´dne tylko dla tych instrumentów p∏atniczych SEPA, których funkcjonowanie opiera si´ zasadach i prawach obecnie znacznie ró˝niàcych si´ w poszczególnych krajach UE.

3. Idea SEPA
W ramach SEPA obywatele, przedsi´biorcy i inne podmioty b´dà mogli dokonywaç
i otrzymywaç p∏atnoÊci w euro na obszarze Europy zarówno transgranicznie, jak
i w paƒstwach cz∏onkowskich, wed∏ug takich samych prostych zasad i regulacji
prawnych oraz bez wzgl´du na miejsce dzia∏ania obywateli i przedsi´biorców.
SEPA obejmuje g∏ównie kraje strefy euro, ale dotyczy tak˝e pozosta∏ych paƒstw Unii
Europejskiej (UE), jak równie˝ Islandii, Lichtensteinu, Norwegii i Szwajcarii (EPC
2005).
G∏ównym celem prac podejmowanych w ramach SEPA jest wprowadzenie mechanizmów efektywnego dokonywania p∏atnoÊci w euro na obszarze Europy i traktowa2

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie us∏ug p∏atniczych na rynku wewn´trznym
zmieniajàca dyrektywy 97/7/WE, 2000/12/WE i 2002/65/WE.
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504 mln

339 tys.
73 mld **

240 tys.
50 mld

Terminale p∏atnicze (POS)
Bankomaty
Transakcje elektroniczne

UE

èród∏o: EPC.

• Ryzyko i z∏o˝onoÊç transakcji transgranicznych

do us∏ug Êwiadczonych przez ró˝nych dostawców

• Brak wspó∏pracy zapewniajàcej wzajemny dost´p u˝ytkowników

• Uproszczenie, zwi´kszenie efektywnoÊci, redukcja ryzyka

• Harmonizacja i konsolidacja

u˝ytkowników do us∏ug

• Wspó∏praca dostawców zapewniajàca wzajemny dost´p

spójne standardy, stosowanie zharmonizowanych praw
dotyczàcych ochrony konsumenta

• G∏ówne instrumenty p∏atnicze i praktyka - wspólne, jednolite,

• Ró˝ne systemy, praktyka, standardy, ochrona konsumenta

Europejski Obszar
Gospodarczy
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• Wspólne rozwiàzania uwzgl´dniajàce potrzeby krajowe

Jutro – harmonizacja SEPA
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Systemy kartowe
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** nie tylko transakcje euro

> 20

11
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DziÊ – zró˝nicowanie krajowe

WIZJA SEPA

• Krajowe (lokalne) rozwiàzania

DziÊ

schemat 2

nie tej strefy jako rynku lokalnego ze wszystkimi tego konsekwencjami, zwiàzanymi tak˝e z czasem realizacji transakcji i ponoszonymi za nie op∏atami (tj. zrównanie tych parametrów w ramach p∏atnoÊci krajowych i transgranicznych w euro). Aby
zrealizowaç ten cel, przyj´to nast´pujàce za∏o˝enia:
• nale˝y zapewniç spójne ramy prawne dla wszystkich us∏ug p∏atniczych w Unii
Europejskiej, niezale˝ne od konkretnych rozwiàzaƒ technicznych,
• nale˝y wprowadziç jednolite standardy technologiczne i biznesowe dla dostawców us∏ug p∏atniczych,
• nale˝y stworzyç mechanizmy samoregulacji w relacjach biznesowych pomi´dzy
uczestnikami obrotu p∏atniczego i jednoczeÊnie zminimalizowaç ingerencj´ organów ustawodawczych.

4. KorzyÊci
Inicjatorzy tych zmian przewidujà korzyÊci dla uczestników obrotu finansowego
na obszarze Unii Europejskiej. Nale˝y przypuszczaç, ˝e z punktu widzenia spo∏ecznego SEPA spowoduje zmian´ struktury rynkowej, polegajàcà na utworzeniu efektywnej infrastruktury wymiany zleceƒ p∏atniczych w skali Europy. W krótszym okresie nale˝y si´ spodziewaç wymiernych korzyÊci dla korporacji mi´dzynarodowych,
dzia∏ajàcych na ró˝nych krajowych rynkach. KorzyÊci te b´dà polega∏y m.in.
na wi´kszym zautomatyzowaniu procesów biznesowych, redukcji kosztów operacyjnych i poprawieniu p∏ynnoÊci finansowej. W przypadku ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw, dzia∏ajàcych g∏ównie na lokalnych rynkach, korzyÊci te mogà byç mniejsze
i polegaç jedynie na redukcji op∏at za transakcje bankowe (EBC 2007c).

W przypadku banków trudno wskazaç bezpoÊrednie korzyÊci, gdy˝ projekt SEPA
mo˝e spowodowaç koniecznoÊç wprowadzenia kosztownych zmian w zakresie p∏atnoÊci, co sprawi, ˝e przy zwi´kszonej konkurencji poniesione nak∏ady mogà byç
trudne do odzyskania w krótkim czasie. Jednak dla tego sektora SEPA to tak˝e perspektywa swobodnej ekspansji us∏ug p∏atniczych na ca∏ym obszarze wspólnego rynku w strefie euro oraz dost´pu do ujednoliconej, a tym samym taniej oferty dostawców infrastruktury p∏atniczej (np. izb rozliczeniowych, operatorów kart p∏atniczych,
producentów urzàdzeƒ, takich jak terminale p∏atnicze lub bankomaty).
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Koncentrujàc si´ na korzyÊciach, mo˝na uznaç, ˝e projekt SEPA b´dzie mia∏ du˝y
wp∏yw na wszystkich uczestników rynku p∏atniczego, stworzy nowe mo˝liwoÊci
i wyzwania. Podstawowym czynnikiem mogàcym wp∏ynàç na rewolucyjne przekszta∏cenia i integracj´ rynku p∏atnoÊci w obr´bie SEPA b´dzie bez wàtpienia wzrost
konkurencji (EBC 2006).
Najwi´kszà grupà beneficjentów b´dà konsumenci. Dost´p do ujednoliconych produktów p∏atniczych w ca∏ej strefie euro znacznie u∏atwi im dokonywanie codziennych p∏atnoÊci (EBC 2007c; EPC 2007).
Konsumenci b´dà potrzebowali tylko jednego rachunku bankowego, z którego b´dà
mogli dokonywaç przelewów i korzystaç z poleceƒ zap∏aty w euro w ka˝dym miejscu w strefie euro równie ∏atwo, jak przy zlecaniu p∏atnoÊci we w∏asnych krajach.
B´dà mogli na przyk∏ad przekazywaç pieniàdze dzieciom uczàcym si´ za granicà,
p∏aciç za produkty albo us∏ugi oferowane przez firmy europejskie, np. zakupy internetowe, us∏ugi telefoniczne, ubezpieczeniowe. Osoby mieszkajàce za granicà, np.
z powodu pracy czy nauki, nie b´dà musia∏y utrzymywaç jednego rachunku w swoim kraju, a drugiego tam, gdzie przebywajà.
Usprawnione b´dzie korzystanie z kart p∏atniczych, poniewa˝ konsumenci b´dà
mogli u˝ywaç tej samej karty do wszystkich p∏atnoÊci w euro na obszarze SEPA.
Posiadacze kart p∏atniczych z mi´dzynarodowym logo byç mo˝e nie odczujà tutaj
znacznej, bezpoÊredniej korzyÊci z wprowadzenia jednolitych zasad. Przy korzystaniu z lokalnych produktów kartowych, szczególnie opartych na kartach debetowych, bywajà jednak przypadki, ˝e pos∏u˝enie si´ w∏asnà kartà nie jest mo˝liwe.
PoÊrednio korzyÊci te b´dà znaczne dla wszystkich posiadaczy kart p∏atniczych,
gdy˝ SEPA spowoduje ujednolicenie zasad funkcjonowania kart p∏atniczych i stosowanie bezpieczniejszej technologii, co powinno przyczyniç si´ do popularyzacji tego instrumentu p∏atniczego. PowszechnoÊç, uniwersalnoÊç i popularnoÊç kart p∏atniczych pozytywnie wp∏ynà na interesy placówek handlowych co najmniej z dwóch
przyczyn. Po pierwsze, powinny wzrosnàç obrót handlowy i jego bezpieczeƒstwo.
Po drugie, z powodu wi´kszej konkurencji pomi´dzy operatorami kart p∏atniczych
powinny zostaç obni˝one koszty p∏atnoÊci kartowych. Obecnie punkty handlowe,
aby móc akceptowaç p∏atnoÊci kartowe, podpisujà umowy z operatorami, którzy je
obs∏ugujà. Bywa tak, ˝e dla umo˝liwienia akceptacji wi´kszej liczby marek kart
p∏atniczych sklep musi podpisaç umowy nawet z kilkoma operatorami. SEPA spowoduje, ˝e operatorzy b´dà mogli przetwarzaç wszystkie p∏atnoÊci kartami spe∏niajàcymi kryteria SEPA, nawet transgraniczne, a sprzedawcy b´dà mogli wybraç dowolnego operatora kartowego. Powinno si´ to przyczyniç si´ do wzrostu konkuren-
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cji pomi´dzy operatorami kart p∏atniczych, a co za tym idzie do obni˝enia op∏at dla
punktów handlowych.
SEPA przyczyni si´ do uproszczenia zarzàdzania p∏atnoÊciami przez przedsi´biorstwa. B´dà one mog∏y centralnie dokonywaç wszelkich transakcji w euro, z jednego
rachunku bankowego, korzystajàc z instrumentów p∏atniczych SEPA. Obs∏uga p∏atnoÊci zostanie uproszczona, poniewa˝ format wszystkich wp∏at i wyp∏at b´dzie taki
sam. Konsolidacja tych p∏atnoÊci i zarzàdzania p∏ynnoÊcià w jednym miejscu zapewni przedsi´biorstwom strefy euro oszcz´dnoÊci zarówno kosztów, jak i czasu. Ponadto us∏ugi p∏atnicze oparte na elektronicznej wymianie danych i automatycznym przetwarzaniu informacji, tak˝e biznesowej, umo˝liwià wykorzystanie dodatkowych funkcji, takich jak fakturowanie elektroniczne czy elektroniczne uzgadnianie sald, co pozwoli przedsi´biorstwom jeszcze bardziej usprawniç obs∏ug´ p∏atnoÊci.
Klienci, zarówno indywidualni, jak i instytucjonalni, uzyskajà dodatkowo dost´p
do us∏ug innowacyjnych bez wzgl´du na kraj pochodzenia. Nale˝y podkreÊliç, ˝e
strategicznym celem sektora bankowego jest stosowanie instrumentów p∏atniczych
SEPA wy∏àcznie w formie elektronicznej. Dzi´ki temu mo˝na b´dzie ∏atwo po∏àczyç
p∏atnoÊci z us∏ugami wartoÊci dodanej, tj. us∏ugami upraszczajàcymi przetwarzanie
p∏atnoÊci przed ich rozrachunkiem i po nim, zarówno klientów indywidualnych, jak
i przedsi´biorstw. Us∏ugi takie zwiàzane sà m.in. z inicjowaniem p∏atnoÊci przez telefon komórkowy lub Internet, wystawianiem elektronicznym biletów lotniczych czy
awizem kredytowym. Us∏ugi wartoÊci dodanej pozwolà klientom oszcz´dziç czas
i pieniàdze poÊwi´cane na obs∏ug´ p∏atnoÊci.
Instrumenty p∏atnicze SEPA oraz bazujàce na nich nowe us∏ugi dostawców infrastruktury p∏atniczej, swobodnie dzia∏ajàcych w strefie euro, dadzà bankom mo˝liwoÊç rozszerzenia dzia∏alnoÊci oraz konkurowania w ca∏ej strefie euro i oferowania
us∏ug klientom w dowolnym kraju tego obszaru.
Oddzielenie modeli p∏atnoÊci od dostawców infrastruktury technicznej (np. izb rozliczeniowych czy operatorów kart p∏atniczych) zwi´kszy konkurencj´ pomi´dzy tymi podmiotami. Spowoduje to, ˝e granice paƒstw przestanà stanowiç barier´
Êwiadczenia przez nich us∏ug wspomagajàcych instrumenty SEPA. Ponadto wspólne standardy techniczne umo˝liwià interoperacyjnoÊç, czyli wzajemne po∏àczenia
poszczególnych dostawców infrastruktury, zapewniajàce swobod´ przekazywania
danych.
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5. Harmonogram
Zgodnie z harmonogramem przyj´tym przez EPC instrumenty SEPA majà byç wprowadzane stopniowo od stycznia 2008 r., a ich wykorzystanie ma osiàgnàç mas´
krytycznà do koƒca 2010 r., co przedstawia schemat 3 (EPC 2005).
Pierwszy etap – projektowania – zaczà∏ si´ w 2004 r. i jest na ukoƒczeniu. Na tym
etapie zaprojektowano schematy nowych poleceƒ przelewu i zap∏aty, a tak˝e ramowe zasady dla kart oraz elementów infrastruktury rozliczeniowej i rozrachunkowej.
Opracowano równie˝ niezb´dne standardy i specyfikacje dotyczàce wymogów
bezpieczeƒstwa.
Drugi etap – wprowadzania – zaczà∏ si´ w po∏owie 2006 r. i wkrótce zostanie zakoƒczony. Etap ten obejmuje przygotowanie do wprowadzenia nowych instrumentów, standardów i elementów infrastrukturalnych SEPA oraz przeprowadzenie niezb´dnych testów. Istotnà rol´ na tym etapie odgrywajà krajowe organy odpowiedzialne za wprowadzenie i migracj´ SEPA.

schemat 3

HARMONOGRAM EUROPEJSKIEJ RADY ds. P¸ATNOÂCI

01.2004

Etap projektowania

06.2006

01.2008

Etap
wprowadzania

Etap migracji

Udost´pnienie
instrumentów
SEPA
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Ostatni etap – migracji – to okres, w którym obecnie stosowane krajowe instrumenty p∏atnicze b´dà wspó∏istnieç z nowymi, paneuropejskimi instrumentami p∏atniczymi SEPA. Klienci b´dà mogli korzystaç zarówno z dotychczasowych us∏ug, jak
i z nowych instrumentów jednolitego obszaru p∏atnoÊci w euro. Do koƒca 2010 r.
powinna nastàpiç stopniowa migracja obecnie stosowanych produktów p∏atniczych
w kierunku SEPA, a˝ do momentu osiàgni´cia masy krytycznej wolumenu transakcji realizowanych wed∏ug nowych rozwiàzaƒ, tj. do momentu, w którym dalszy proces przechodzenia na produkty SEPA b´dzie si´ odbywaç pod wp∏ywem si∏ rynkowych. Po up∏ywie tego okresu nale˝y si´ spodziewaç stopniowego wycofywania si´
banków z krajowych rozwiàzaƒ p∏atniczych w celu ca∏kowitego wyeliminowania
tych rozwiàzaƒ.

6. SEPA a Polska
Mimo ˝e Polska nie nale˝y jeszcze do strefy euro, Êrodowisko bankowe zainteresowane jest wprowadzeniem standardów SEPA do rozliczeƒ euro w polskim systemie
p∏atniczym.
W Polsce zosta∏a utworzona, wzorem podobnych organizacji w wielu innych krajach Unii Europejskiej, specjalna struktura organizacyjna w celu przygotowania i realizacji planu wprowadzenia programu SEPA. Program SEPA w Polsce jest koordynowany przez SEPA Forum Polska (SEPA PL).
Misjà SEPA PL jest przygotowanie polskiego systemu bankowego do realizacji projektu SEPA oraz koordynacja jego wprowadzania w sposób uwzgl´dniajàcy specyfik´ i interes polskiego systemu p∏atniczego (ZBP 2007).
Z dotychczasowej dyskusji na forum SEPA PL wynika, ˝e polskie Êrodowisko bankowe jest zdecydowane niezw∏ocznie wprowadzaç standardy SEPA, tj. równolegle
z krajami strefy euro. Powodem sà powiàzania gospodarcze polskich przedsi´biorstw z rynkiem krajów Eurolandu i mo˝liwoÊç sprawniejszego dzia∏ania na rynku europejskim.
Ze wzgl´du na dominacj´ transakcji z∏otowych w polskim systemie p∏atniczym nale˝y przypuszczaç, ˝e nowe produkty SEPA b´dà obejmowaç jedynie jego ma∏y fragment do czasu wejÊcia Polski do strefy euro. Dlatego z punktu widzenia klienta banku mo˝na wyodr´bniç trzy etapy wprowadzania SEPA w Polsce.
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W pierwszej fazie, od 2008 r., tj. po wprowadzeniu instrumentów p∏atniczych
SEPA, klienci b´dà mogli nadal u˝ywaç dotychczasowych instrumentów p∏atniczych
(zarówno w z∏otych, jak i w euro). System bankowy b´dzie musia∏ utrzymywaç infrastruktury dla p∏atnoÊci w dotychczasowych instrumentach p∏atniczych i p∏atnoÊci SEPA.
W drugiej fazie, przed 2011 r., analogicznie do harmonogramu przyj´tego przez
EPC, instrumenty p∏atnicze w euro oraz karty p∏atnicze b´dà stopniowo przekszta∏cane w nowe instrumenty p∏atnicze SEPA.
Na ostatnim etapie wprowadzania SEPA, tj. po przyj´ciu przez Polsk´ waluty euro,
nale˝y si´ spodziewaç, ˝e instrumenty p∏atnicze, które nie b´dà spe∏niaç standardów SEPA, zniknà z rynku. Obecnie nie mo˝na przewidzieç tego terminu.
Nale˝y zaznaczyç, ˝e funkcjonujàcy w Polsce system p∏atniczy jest bardzo nowoczesny i wysoko oceniany przez jego uczestników. Ponadto wolumen transakcji
w euro jest nieznaczny w porównaniu z liczbà transakcji dokonywanych w z∏otych.
schemat 4

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SEPA PL
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Dlatego wprowadzenie w Polsce zmian wynikajàcych z SEPA, które z pewnoÊcià b´dà nieuniknione, budzi na tym etapie wiele wàtpliwoÊci. Np. rozwiàzaniem przyj´tym przez polski system p∏atniczy, które istotnie usprawnia obrót p∏atniczy w kraju
i które ze wzgl´du na lokalny charakter nie b´dzie spe∏niaç wymogów SEPA, sà specjalnie dostosowane zlecenia p∏atnicze na rzecz ZUS i urz´dów skarbowych. Specjalne formaty przelewów dla tych instytucji spowodowa∏y du˝e usprawnienie obs∏ugi, a co za tym idzie obni˝enie kosztów ich funkcjonowania. Wprowadzenie nowych instrumentów SEPA spowoduje, ˝e w przysz∏oÊci trzeba b´dzie zaniechaç
tych rozwiàzaƒ. Nie wydaje si´ to racjonalne, zw∏aszcza kiedy dotyczy p∏atnoÊci,
które b´dà mia∏y g∏ównie krajowy zasi´g. Polskie Êrodowisko bankowe, majàc
na uwadze uniwersalnoÊç p∏atnoÊci w standardach SEPA, a tak˝e mobilnoÊç polskich obywateli, ju˝ teraz przygotowuje si´ do tego, aby w tego rodzaju przypadkach poziom us∏ug p∏atniczych po wprowadzeniu SEPA nie uleg∏ pogorszeniu. Temu celowi s∏u˝y opracowanie tzw. AOS – Additional Optional Services, dopuszczanych przez EPC w ramach SEPA. Rozszerzajà one funkcje podstawowych standardów instrumentów p∏atniczych SEPA, które sà dost´pne i akceptowane przez
wszystkich uczestników rynku p∏atniczego SEPA. Stworzenie AOS, wspierajàcych
obs∏ug´ naszych obywateli na rynku europejskim, b´dzie potrzebne m.in. ze wzgl´du na istnienie polskich znaków diakrytycznych.
W ramach SEPA PL powsta∏a Krajowa Organizacja Wspierajàca Banki w Przyst´powaniu do Systemów SEPA (National Adherence Support Organization – NASO),
rejestrujàca banki chcàce oferowaç us∏ugi SEPA. Od 28 stycznia 2008 r. pierwsza
grupa polskich banków ma w swojej ofercie polecenie przelewu SEPA.

7. Produkty SEPA
Patrzàc na projekt SEPA, nale˝y sobie uÊwiadomiç, ˝e nie jest on zwiàzany z konkretnym rozwiàzaniem technicznym czy biznesowym. Zawiera on jedynie zbiór zasad i praktyk dost´pnych dla wszystkich uczestników europejskiego systemu p∏atniczego. Dlatego w ramach projektu SEPA EPC ustanowi∏ regu∏y i procedury, których dostawcy infrastruktury muszà przestrzegaç (izby rozliczeniowe, operatorzy
kart p∏atniczych oraz inne podmioty Êwiadczàce us∏ugi przetwarzania, transferu
i wymiany informacji o p∏atnoÊciach na rzecz instytucji finansowych). Oznacza to,
˝e banki korzystajàce obecnie z danej us∏ugi p∏atniczej u wybranego dostawcy dostosowujà si´ do jego wymogów co do standardów technicznych i biznesowych.
W nowych warunkach jednolitego obszaru p∏atniczego regu∏y i standardy b´dà niezale˝ne od dostawców. Pozwoli to dostawcom infrastruktury na konkurowanie i ofeNarodowy Bank Polski
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rowanie us∏ug przetwarzania p∏atnoÊci ka˝demu bankowi lub wydawcy kart p∏atniczych (EBC 2007a).
Europejska Rada ds. P∏atnoÊci okreÊli∏a dwa nowe schematy p∏atnoÊci (dla poleceƒ
przelewu SEPA i poleceƒ zap∏aty SEPA) oraz ramowe zasady dotyczàce kart p∏atniczych SEPA. Istniejàce instrumenty krajowe b´dà stopniowo zast´powane instrumentami SEPA opartymi na tych wspólnych modelach i ramowych zasadach.
Pierwszym produktem opracowanym w ramach EPC jest polecenie przelewu
SEPA. W modelu tego instrumentu okreÊlono jednolity poziom us∏ug Êwiadczonych
przez instytucje finansowe uczestniczàce w ramach SEPA, m.in. dost´pnoÊç tej
us∏ugi na ca∏ym obszarze SEPA, uznawanie rachunku beneficjenta pe∏nà kwotà
przelewu (obecnie banki uczestniczàce w rozliczeniach mogà potràcaç z przelewu
op∏at´ za realizacj´ transakcji) oraz maksymalny czas rozrachunku czy sposób identyfikacji rachunku za pomocà numerów IBAN i BIC (EPC 2007c; 2007d).
SEPA PL rekomenduje wprowadzanie zasad oraz standardów dla polecenia przelewu SEPA, zgodnie z ustaleniami EPC. Przyj´to za∏o˝enie, ˝e banki w Polsce powinny osiàgnàç zdolnoÊç do odbioru nowych przelewów od 28 stycznia 2008 r., natomiast zdolnoÊç do ich wysy∏ania do koƒca 2008 r. (ZBP 2007).
Innym równie wa˝nym instrumentem SEPA jest karta p∏atnicza. P∏atnoÊci kartowe
SEPA b´dà dokonywane wed∏ug jednolitych zasad, do których b´dà musieli si´ dostosowaç wszyscy uczestnicy rynku. Jedna z zasad polega na wprowadzeniu kart
w standardzie EMV, tj. zastosowaniu mikroprocesora zabezpieczonego kodem PIN,
w celu zwi´kszenia bezpieczeƒstwa operacji dokonywanych za pomocà kart p∏atniczych (EPC 2006).
SEPA PL rekomenduje wydawanie kart p∏atniczych zgodnych z nowym schematem
poczàwszy od 1 stycznia 2008 r., przy czym wprowadzenie standardu EMV powinno nastàpiç do koƒca 2010 r. Dotyczy to tak˝e dostosowania terminali p∏atniczych
do tego standardu. Od 1 stycznia 2011 r. wszystkie terminale i bankomaty majà
akceptowaç karty w standardzie EMV (ZBP 2007).
Kolejnym produktem EPC jest polecenie zap∏aty SEPA, które b´dzie instrumentem
p∏atniczym opartym na wspólnym zestawie zasad obejmujàcym dwa warianty.
W pierwszym d∏u˝nik udziela zgody na obcià˝anie rachunku bezpoÊrednio wierzycielowi. W drugim wariancie d∏u˝nik przekazuje zgod´ do swojego banku (EPC
2007a; 2007b).
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Polskie Êrodowisko bankowe w ramach SEPA PL rekomenduje stworzenie nowego polecenia zap∏aty (oprócz teraz stosowanego), opartego na standardzie SEPA. Oznacza
to, ˝e w Polsce powinny istnieç dwa niezale˝ne produkty: jeden oparty na standardzie
SEPA i drugi obecnie u˝ywany. Instrumenty te b´dà wykorzystywane stosownie do potrzeb klientów.
Nale˝y zaznaczyç, ˝e ze wzgl´du na ró˝norodnoÊç przepisów regulujàcych zasady
funkcjonowania polecenia zap∏aty SEPA w krajach UE wprowadzenie tego instrumentu wymaga harmonizacji prawa; ma temu s∏u˝yç Dyrektywa o us∏ugach p∏atniczych.
Oznacza to jednak, ˝e polecenie zap∏aty SEPA, z powodu trwajàcego teraz okresu
wprowadzania dyrektywy w ˝ycie, prawdopodobnie b´dzie mog∏o byç stosowane
w ca∏ej Europie dopiero pod koniec 2009 r.
Oprócz okreÊlenia zasad funkcjonowania poszczególnych instrumentów p∏atniczych
EPC opracowa∏ ramowe zasady dotyczàce rozliczeƒ i rozrachunków w ramach SEPA.
Regulujà one warunki Êwiadczenia us∏ug przez dostawców infrastruktury obs∏ugujàcych polecenia przelewu i polecenia zap∏aty SEPA. Podstawowà zasadà jest uniezale˝nienie obowiàzujàcych standardów technicznych i biznesowych dla ró˝nych instrumentów p∏atniczych od dostawców oferujàcych us∏ugi techniczne, którymi np. mogà
byç izby rozliczeniowe. Zasady te okreÊlajà tak˝e ró˝nego rodzaju elementy infrastrukturalne, poczynajàc od tworzenia nowych, paneuropejskich, elektronicznych izb rozliczeniowych (PEACH), przez zasady wspó∏pracy istniejàcych izb rozliczeniowych,
a koƒczàc na rozliczeniach bilateralnych pomi´dzy bankami.
Celem tych dzia∏aƒ jest stworzenie mechanizmów pozwalajàcych na przekazywanie,
odbieranie i dokonywanie rozrachunku wszelkich p∏atnoÊci w euro. Zak∏ada si´, ˝e
do koƒca 2010 r. wszystkie elementy infrastruktury p∏atniczej powinny byç
dostosowane do SEPA. Dodatkowym celem jest zapewnienie pe∏nej przejrzystoÊci
w odniesieniu do cen i us∏ug dostawców infrastruktury.
Nale˝y zwróciç uwag´, ˝e jednà z istotnych zalet wprowadzenia SEPA b´dzie automatyzacja procesów zachodzàcych pomi´dzy stronami transakcji. Dlatego standardy SEPA nie sà dostosowane wy∏àcznie do dokonywania p∏atnoÊci, ale wspierajà te˝ inne
etapy procesu biznesowego, np. wystawianie faktur czy uzgadnianie sald. Ma to
umo˝liwiç pe∏ne, bezpoÊrednie oraz automatyczne przetwarzanie danych przekazywanych od zleceniodawcy do beneficjenta (tzw. Straight Through Processing – STP).
W ramach prac EPC postanowiono, ˝e w produktach SEPA zostanie wykorzystana
mi´dzynarodowa norma komunikatów dla bran˝y finansowej UNIFI XML (ISO
20022), która b´dzie obowiàzkowa dla transakcji mi´dzybankowych i zalecana
w transakcjach mi´dzy klientami a bankami.
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Na koniec nale˝y wspomnieç kwestie zwiàzane z gotówkà, która jest cz´Êcià sprawnie dzia∏ajàcego systemu p∏atniczego. W ramach projektu SEPA opracowywano
koncepcj´ jednolitego obszaru gotówki euro (Single Euro Cash Area – SECA) dla
podmiotów wyspecjalizowanych w obs∏udze gotówki. EBC okreÊli∏ program, który
powinien stworzyç warunki do rzetelnej konkurencji us∏ug gotówkowych Êwiadczonych w Eurosystemie. Dzia∏ania te b´dà mia∏y wp∏yw na sektor bankowy, b´dàcy
g∏ównym partnerem Eurosystemu w sprawach zwiàzanych z us∏ugami gotówkowymi, a tak˝e jego poÊrednikiem w dostarczaniu gotówki spo∏eczeƒstwu.

8. Podsumowanie
Obserwujàc tempo prac i zaanga˝owanie europejskiego Êrodowiska bankowego skupionego w EPC, mo˝na stwierdziç, ˝e SEPA b´dzie faktem. Oceniajàc sytuacj´ Polski,
mo˝na zauwa˝yç, ˝e poszczególne polskie banki, dzia∏ajàce g∏ównie na lokalnym rynku i poza strefà euro, stojà przed dylematem zwiàzanym z podj´ciem decyzji o momencie wprowadzenia do swoich ofert nowych instrumentów SEPA, tj. czy nale˝y robiç to bezzw∏ocznie, równolegle z bankami ze strefy euro, czy w miar´ rozwoju sytuacji podà˝aç za tymi krajami. Niektóre podj´∏y ju˝ to wyzwanie od samego poczàtku
wprowadzania SEPA, równolegle z innymi bankami z Eurolandu, widzàc w tym szanse, a byç mo˝e „uciekajàc do przodu”. Wydaje si´, ˝e podj´cie decyzji o wprowadzaniu nowych rozwiàzaƒ przez inne banki w Polsce jest nieuniknione, gdy˝ pr´dzej czy
póêniej mechanizmy rynkowe wymuszà na nich i na ich partnerach stosowanie standardów SEPA.
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1. Wprowadzenie
StabilnoÊç systemu finansowego jest warunkiem koniecznym osiàgni´cia korzyÊci
z integracji rynków finansowych w Unii Europejskiej (UE). D∏ugookresowy i zrównowa˝ony wzrost gospodarczy ka˝dego kraju, a tak˝e UE jako ca∏oÊci, w du˝ym
stopniu zale˝y od stabilnego systemu finansowego. Stàd te˝ stabilnoÊç systemu finansowego nale˝y traktowaç jako cenne dobro publiczne zarówno w skali krajowej,
jak i mi´dzynarodowej. Mimo ˝e w gospodarce rynkowej rynek i mechanizmy z nim
zwiàzane wymuszajà efektywnoÊç gospodarowania i racjonalnoÊç zachowania si´
uczestników gry rynkowej, to jednak nie zapewniajà stabilnoÊci systemu finansowego. Zjawisko to okreÊla si´ jako zawodnoÊç rynku. Przyczyny tego sà liczne i z∏o˝one (Szczepaƒska 2005, s. 21–24).
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System bankowy, b´dàcy z regu∏y dominujàcym elementem systemu finansowego,
jest w wi´kszoÊci krajów chroniony przed destabilizacjà swoistà siecià bezpieczeƒstwa. Sieç bezpieczeƒstwa finansowego (ang. safety net) rozumiana jest na ogó∏ jako zespó∏ rozwiàzaƒ instytucjonalnych i regulacji majàcych na celu ochron´ systemu finansowego przed destabilizacjà. Jako uzasadnienie dla tworzenia sieci bezpieczeƒstwa finansowego przytaczane sà zazwyczaj dwa argumenty:
• chroni ona deponentów, nieÊwiadomych sytuacji finansowej banków,
• daje poczucie zaufania spo∏eczeƒstwa i zapobiega ewentualnej irracjonalnej panice, a wi´c niweluje tzw. ryzyko systemowe.
Wymieniane sà co najmniej dwa mankamenty sieci bezpieczeƒstwa finansowego:
• stymuluje ona irracjonalne zachowania banków, g∏ównie wobec deponentów,
okreÊlane mianem pokusy nadu˝ycia (ang. moral hazard),
• powoduje, ˝e wycena premii za ryzyko dla zobowiàzaƒ bankowych jest zani˝ona, co zach´ca banki do utrzymywania ni˝szego kapita∏u i podejmowania wy˝szego ryzyka (Larosi¯re 2004).
Dlatego zaleca si´, aby systemy nadzoru nad rynkami finansowymi kreowaç i reformowaç w sposób, który zapewni, ˝e zachowania banków b´dà podobne jak w sytuacji braku sieci bezpieczeƒstwa (Greenspan 2001).
Szeroko rozumiana sieç bezpieczeƒstwa finansowego jest skomplikowanym systemem i obejmuje ca∏oÊç podsystemów, których prawid∏owe funkcjonowanie zapewnia stabilnoÊç finansowà. Sà to m.in. nadzór w∏aÊcicielski, audyt zewn´trzny
i wewn´trzny, agencje ratingowe, wywiadownie gospodarcze, izby rozliczeniowe,
instytucje nadzorcze i regulacyjne, a w szczególnoÊci nadzór bankowy, instytucje
ochrony konkurencji i konsumentów, banki centralne jako po˝yczkodawcy ostatniej
instancji, fundusze ochrony depozytów, ministerstwa finansów administrujàce Êrodkami bud˝etowymi, a tak˝e niezale˝ni analitycy oraz kodeksy dobrych praktyk,
w tym corporate governance. Zasady wspó∏pracy mi´dzy poszczególnymi instytucjami, ich zakres kompetencji i wspó∏odpowiedzialnoÊci za stabilnoÊç finansowà
zale˝à od tradycji stanowienia prawa, stopnia liberalizacji gospodarki, a tak˝e
od uwarunkowaƒ kulturowych i historycznych. Ró˝nià si´ zatem od siebie
w poszczególnych krajach.
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W wi´kszoÊci krajów g∏ównymi elementami sieci bezpieczeƒstwa finansowego sà:
• instytucje nadzorcze,
• bank centralny – w funkcji po˝yczkodawcy ostatniej instancji,
• systemy gwarantowania depozytów.
Wa˝nym elementem sieci bezpieczeƒstwa finansowego jest tak˝e rzàd, poniewa˝ jest
on dysponentem publicznych zasobów finansowych, z których mo˝e w razie potrzeby udzieliç wsparcia finansowego. Z regu∏y jednak zaanga˝owanie rzàdu nie ma charakteru sformalizowanego (Szczepaƒska et al. 2004, s. 6). Celem wszystkich instytucji tworzàcych sieç bezpieczeƒstwa finansowego jest dà˝enie do ograniczenia cz´stotliwoÊci i skali zak∏óceƒ w systemie finansowym oraz ∏agodzenie skutków w przypadku ich wystàpienia (Szczepaƒska et al. 2004, s. 6). Stàd te˝ wszystkie instytucje tworzàce sieç bezpieczeƒstwa finansowego powinny ze sobà ÊciÊle wspó∏pracowaç. Wspó∏praca ta powinna przebiegaç na trzech p∏aszczyznach: identyfikacji i monitorowania zagro˝eƒ, zapobiegania kryzysom i zarzàdzania ewentualnym kryzysem.
W konsekwencji obowiàzujàcej w UE zasady subsydiarnoÊci organizacja sieci bezpieczeƒstwa finansowego jest zró˝nicowana w poszczególnych krajach. Ma ona
charakter zdecentralizowany. Jednak nasilajàce si´ w UE procesy integracji,
a w skali Êwiatowej procesy globalizacji, powodujà post´pujàce umi´dzynarodowienie dzia∏alnoÊci banków i sprawiajà, ˝e dotychczasowy zdecentralizowany charakter sieci bezpieczeƒstwa finansowego staje si´ niedostosowany do wspó∏czesnych
uwarunkowaƒ. Stàd te˝ odpowiedzialnoÊç za stabilnoÊç finansowà w UE przestaje
byç domenà wy∏àcznie w∏adz krajowych, a staje si´ przedmiotem zainteresowania
ca∏ej Wspólnoty Europejskiej (Baka 2005, s. 93–94).
Tworzàcy si´ jednolity rynek finansowy na obszarze UE wymusza ujednolicanie rozwiàzaƒ regulacyjnych oraz wspó∏prac´ transgranicznà mi´dzy poszczególnymi podsystemami sieci bezpieczeƒstwa finansowego w celu zapewnienia stabilnoÊci finansowej w skali ponadnarodowej.
W zasadzie od 1999 r., tj. od momentu wprowadzenia wspólnego pieniàdza euro,
rozpocz´∏a si´ w UE burzliwa debata na temat adekwatnoÊci struktury instytucjonalnej sieci bezpieczeƒstwa finansowego w UE do wyzwaƒ integracji rynku finansowego. Istnieje ÊwiadomoÊç, ˝e obecna struktura sieci bezpieczeƒstwa finansowego, bazujàca g∏ównie na krajowej odpowiedzialnoÊci za zapobieganie kryzysowi fi-
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tabela 11
tabela

REGULACYJNE
I INSTYTUCJONALNE
RAMY ZARZÑDZANIA
REGULACYJNE
I INSTYTUCJONALNE
RAMY ZARZÑDZANIA
KRYZYSEM
finansowym
w Unii Europejskiej
KRYZYSEM
FINANSOWYM
w Unii Europejskiej

W∏adze odpowiedzialne za stabilnoÊç finansowà
instytucje nadzoru
ministerstwa
banki centralne
bankowego
finansów
Dyrektywa w sprawie wymogów kapita∏owych
Rozwiàzania regulacyjne (Capital Requirements Directive – CRD)
(regulacje obligatoryjne) Dyrektywa w sprawie konglomeratów finansowych
(Financial Conglomerates Directive – FDC)
Wielostronne porozumienie z 2005 r. dotyczàce zarzàdzania kryzysowego
(Memorandum of Understanding on crisis management)
Wielostronne porozumienie z 2003 r. dotyczàce zarzàdzania
Porozumienia
kryzysowego
o dobrowolnej
(Memorandum of Understanding on crisis management)
wspó∏pracy
Wielostronne porozumienie z 2001 r. dotyczàce systemu p∏atnoÊci
(regulacje fakultatywne) (Memorandum of Understanding on payment systems)
Regionalne porozumienia o wspó∏pracy*
Narodowe porozumienia o wspó∏pracy*
Porozumienie banków
Eurosystem
centralnych
Komitet Nadzoru Bankowego
Komitet Us∏ug Finansowych
(Banking Supervision Committee – BSC)
(Financial Services Committee
Europejski Komitet Nadzorców Bankowych
– FSC)
(Committee of European Banking Supervisors – CEBS)
Komitety UE
Komitet Ekonomiczny
Komitet Ekonomiczny i Finansowy
i Finansowy
(Economic and Financial Committee
(Economic and Financial
– EFC)
Committee – EFC)
åwiczenia symulujàce kryzys finansowy
Narz´dzia praktycznej
implementacji
Rozwój praktyk przez Komitety UE
* Regionalne i narodowe porozumienia o wspó∏pracy mogà dotyczyç ró˝nych grup instytucji, obejmujà bàdê banki
centralne, bàdê instytucje nadzoru albo oba rodzaje instytucji. Równie˝ ministerstwa finansów niektórych krajów
podpisa∏y wielostronne porozumienia.
èród∏o: EBC (2007, s. 75).

nansowemu i zarzàdzanie nim mo˝e nie byç wystarczajàca w przypadku wystàpienia kryzysu transgranicznego. Obecne dzia∏ania polegajà g∏ównie na doskonaleniu
procedur wspó∏pracy mi´dzy instytucjami odpowiedzialnymi za stabilnoÊç finansowà, ujednolicaniu regulacji ostro˝noÊciowych oraz na okreÊlonych çwiczeniach
w dziedzinie transgranicznego zarzàdzania kryzysowego, organizowanych przez
Europejski Bank Centralny.
Narodowy Bank Polski

233

Wspó∏czesna sieç bezpieczeƒstwa finansowego w Unii Europejskiej ma ciàgle narodowy charakter i nie jest adekwatna do stopnia integracji rynku finansowego w UE.
Przyj´ta zosta∏a ewolucyjna droga reformowania sieci bezpieczeƒstwa finansowego,
dotychczas sprowadzajàca si´ do usprawniania koordynacji dzia∏aƒ narodowych instytucji na wspólnym rynku. Mechanizm wspó∏pracy tylko w cz´Êci oparty jest
na obligatoryjnych regulacjach (CRD), spoÊród których najwa˝niejsza jest Dyrektywa w sprawie wymogów kapita∏owych okreÊlajàca zasady wspó∏pracy instytucji
nadzorczych zarówno w sytuacji normalnej, jak i kryzysowej (art. 129–132).
W wielu dziedzinach porozumienia mi´dzy instytucjami odpowiedzialnymi za stabilnoÊç finansowà nie majà mocy prawnej lub w ogóle nie istniejà. Nie okreÊlono
dotychczas np. zasad wspó∏pracy mi´dzy instytucjami gwarantowania depozytów.
Obecnie sieç bezpieczeƒstwa finansowego na jednolitym rynku finansowym UE
znajduje si´ w fazie transformacji: od krajowej do europejskiej.

2. Instytucje nadzorcze
W zasadzie nadzór pe∏ni funkcj´ profilaktycznà i jego celem jest niedopuszczenie
do kryzysu bankowego. Jednak ze wzgl´du na zasób informacji, którym dysponuje,
stanowi równie˝ filar zarzàdzania kryzysowego i dlatego cz´sto jest silnie zwiàzany
z bankiem centralnym. W jedenastu krajach Unii Europejskiej banki centralne pe∏nià bezpoÊrednio funkcj´ nadzorczà nad systemem bankowym. Jedynie w dwóch
paƒstwach (Malta i Luksemburg) banki centralne nie sà w ˝aden sposób zaanga˝owane w nadzór bankowy. W pozosta∏ych krajach banki centralne sà w ró˝nym stopniu zaanga˝owane w funkcje nadzoru bankowego (KwaÊniak 2007). Zasadniczo
w UE nie ma jednolitego modelu nadzoru bankowego. Europejska struktura organizacyjna nadzoru podlega jednak integracji w dwóch kierunkach:
• transsektorowej,
• transgranicznej.
Transsektorowa integracja nadzoru jest odpowiedzià na wyzwania ze strony konglomeratów finansowych tworzonych przez banki, instytucje ubezpieczeniowe oraz
sektor us∏ug inwestycyjnych. Ze wzgl´du na wzajemne powiàzania kapita∏owe oraz
transfer ryzyka instytucji tych nie mo˝na nadzorowaç wed∏ug formu∏y nieskonsolidowanej. Dyrektywa w sprawie konglomeratów finansowych regulujàca nadzór
nad instytucjami kredytowymi, zak∏adami ubezpieczeƒ oraz firmami inwestycyjnymi wzmocni∏a tendencj´ do transsektorowej integracji nadzoru, w rezultacie której
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tabela 22
tabela

STRUKTURA
ORGANIZACYJNA
NADZORU
nad rynkaminad
STRUKTURA
ORGANIZACYJNA
NADZORU
finansowymi:
bazowe
modele
dla
Europy
finansowymi: bazowe modele dla Europy

Poziom
narodowej
integracji
transsektorowej

1
sektorowy
oddzielny nadzór
dla banków,
ubezpieczycieli
i rynku
kapita∏owego

Poziom
integracji
transgranicznej

A. Decentralizacja
+ wspó∏praca

B. Koordynacja

C. Centralizacja

2
transsektorowy:
funkcjonalny
oddzielny nadzór
ostro˝noÊciowy
i nad zasadami
prowadzenia
biznesu
(conduct
of business
supervision)

rynkami

3
transssektrowy:
zintegrowany
horyzontalnie
nadzorca

Wspó∏praca w sektorowych
komitetach

Kooperacja mi´dzy
narodowymi, zintegrowanymi
Kooperacja
w funkcjonalnych komitetach poziomo nadzorcami nad
rynkami finansowymi

Wspó∏praca mi´dzy
narodowymi nadzorcami
sektorowymi:
– harmonizacja sektorowych
regulacji
– konwergencja praktyk
nadzorczych w
bankach, zak∏adach
ubezpieczeniowych
i na rynku papierów
wartoÊciowych

Koordynacja mi´dzy
narodowymi nadzorcami
funkcjonalnymi:
– europejska legislacja
funkcjonalna,
– konwergencja praktyk
nadzorczych,
ostro˝noÊciowych i nadzoru
nad zasadami prowadzenia
biznesu

Koordynacja mi´dzy
narodowymi zintegrowanymi
poziomami nadzorczymi:
– jednolita regulacja rynku
finansowego w UE,
– konwergencja
praktyk nadzorczych
mi´dzy narodowymi
zintegrowanymi poziomo
nadzorcami

Oddzielne europejskie
systemy nadzoru
nad bankowoÊcià,
ubezpieczeniami i rynkiem
papierów wartoÊciowych

Europejski
system nadzoru
ostro˝noÊciowego
Europejska
Komisja Papierów
WartoÊciowych

Europejski skonsolidowany
nadzór (European FSA)

èród∏o: Kremers et al. (2003).
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powstajà krajowe instytucje nadzorcze kontrolujàce coraz szerszy zakres instytucji
finansowych. Ciàgle jednak cz´Êç rynku finansowego nie jest regulowana, w tym
fundusze private equity i fundusze hedgingowe. Gwa∏towny wzrost funduszy
hedgingowych mo˝e byç g∏ównym êród∏em ryzyka systemowego. Dlatego podkreÊla
si´ koniecznoÊç rozszerzenia regulacji i nadzoru na fundusze hedgingowe (Wellink
2007).
Transgraniczna integracja nadzoru bankowego w UE odbywa si´ ewolucyjnie i jest
wzorowana na koncepcji integracji rynku kapita∏owego opracowanej przez zespó∏
A. Lamfalussy’ego (szerzej zob.: Paw∏owicz 2004).
W europejskiej debacie nad przysz∏oÊcià nadzoru nad rynkami finansowymi widoczne sà dwa, przeciwstawne poglàdy:
• pierwszy, ˝e jednolity rynek finansowy wymaga jednolitego scentralizowanego
nadzoru; podwa˝a on skutecznoÊç dzia∏ania narodowych rozdrobnionych nadzorców; twierdzi si´, ˝e wyczerpa∏y si´ ju˝ mo˝liwoÊci, które daje metoda narodowej koordynacji nadzoru;
• drugi, ˝e krajowi nadzorcy na wspólnym rynku skuteczniej pe∏nià funkcje nadzorcze, a na jednolitym rynku finansowym nie jest konieczna centralizacja organizacyjna nadzoru, lecz jedynie ujednolicenie regulacji i ÊciÊlejsza koordynacja
lokalnych nadzorców.
Zwolennicy pe∏nej centralizacji traktujà propozycj´ zespo∏u A. Lamfalussy’ego jako
krok poÊredni w kierunku utworzenia jednolitych w∏adz regulacyjnych i nadzorczych. Uwa˝ajà, ˝e jednolity rynek potrzebuje jednolitych w∏adz regulacyjnych
i nadzorczych, poniewa˝ wówczas gwarantuje instytucjonalnà (systemowà) przewag´ konkurencyjnà. Postulujà koniecznoÊç pe∏nej centralizacji nadzoru nad rynkami
finansowymi zarówno w uk∏adzie transgranicznym, jak i transsektorowym oraz powo∏anie Europejskiej Instytucji Nadzoru nad Rynkami Finansowymi (European Financial Services Authority – EFSA) (Deutsche Bank Research 2003). Powo∏anie
scentralizowanej Europejskiej Instytucji Nadzoru nad Rynkami Finansowymi wymaga zmiany porzàdku prawnego okreÊlonego w Traktacie UE. Koncepcja ta obecnie
nie mo˝e liczyç na wsparcie wi´kszoÊci politycznej. Proponuje si´ jednak wprowadzenie niezb´dnych procedur w trakcie zbli˝ajàcej si´ nowelizacji Traktatu, aby
umo˝liwiç utworzenie Europejskiej Instytucji Nadzoru nad Rynkami Finansowymi
w póêniejszym terminie (w tabeli 2 by∏oby to pole C-3).
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Jest zrozumia∏e, ˝e narodowi nadzorcy gremialnie podzielajà i wspierajà drugi poglàd. Co wi´cej, ka˝dy z nich uwa˝a, ˝e jego model nadzoru jest najlepszy1. Jako
koronny argument przeciwko centralizacji nadzoru podaje si´ przyk∏ad Stanów Zjednoczonych, gdzie mimo wspólnego rynku i jednolitej strefy walutowej nadzór
nad rynkiem finansowym jest rozdrobniony i nawet takie autorytety jak A. Greenspan nie widzà uzasadnienia dla centralizacji nadzoru2.
Mi´dzy tymi skrajnymi poglàdami znajduje si´ szerokie spektrum mo˝liwych
do przyj´cia rozwiàzaƒ.
Na obecnym etapie transgranicznej integracji nadzoru g∏ównym problemem jest wspó∏praca miedzy nadzorcami z kraju goszczàcego i z kraju pochodzenia banku. Dotyczy to
co prawda tylko oko∏o czterdziestu banków, które prowadzà w UE dzia∏alnoÊç transgranicznà, ale reprezentujà one 70% aktywów sektora bankowego w Europie. Problem polega na tym, ˝e odpowiedzialnoÊç za transgraniczny nadzór skonsolidowany nie idzie
w parze z odpowiedzialnoÊcià finansowà, która ciàgle ma wymiar krajowy.
Kluczem do dalszej integracji nadzoru, adekwatnej do integracji rynku finansowego, jest rozwiàzanie problemu podzia∏u kosztów przywracania stabilnoÊci finansowej w UE.

3. Bank centralny w funkcji po˝yczkodawcy ostatniej
instancji
Dzia∏alnoÊci banków nieod∏àcznie towarzyszy ryzyko p∏ynnoÊci, przez które rozumie
si´ zagro˝enie banku utratà zdolnoÊci do wywiàzywania si´ z bie˝àcych obowiàzków p∏atniczych. Ryzyko p∏ynnoÊci jest przede wszystkim konsekwencjà tego, ˝e
banki pe∏nià funkcj´ poÊrednika finansowego pomi´dzy deponentami a kredytobiorcami. Ich kapita∏ w∏asny w bilansie jest niski w porównaniu z przedsi´biorstwami
przemys∏owymi. Specyficzna jest tak˝e struktura terminowa bilansów banków – pasywa sà z regu∏y krótkoterminowe (depozyty), aktywa sà zaÊ na ogó∏ d∏ugoterminowe (kredyty i inwestycje w papiery wartoÊciowe).
1

2

Zapytani o preferowany europejski model nadzoru wszyscy jednak odpowiadajà, ˝e najwa˝niejsza
w strukturze nadzoru jest ponadnarodowa harmonizacja, a dopiero póêniej rozwiàzania narodowe
dotyczàce horyzontalnej integracji nadzoru (por. Blocks 2003, s. 151).
A. Greenspan: „Bardzo bym si´ martwi∏, gdybyÊmy mieli jakiegoÊ wielkiego superregulatora.
Superregulatorzy wykazujà sk∏onnoÊç do przesady w regulacji i pope∏niajà niewiarygodne
b∏´dy” (za: Woodward 2002, s. 192).
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Wa˝nym elementem funkcjonowania banków jest utrzymanie zaufania klientów. JeÊli zaufanie to zostanie zachwiane, mo˝e nastàpiç gwa∏towne wycofywanie depozytów. Proces ten ∏atwo mo˝e objàç inne banki w wyniku tzw. efektu zara˝ania (contagion effect). W rezultacie zjawisko okreÊlane jako run na banki mo˝e przekszta∏ciç si´ w powa˝ny kryzys na rynku bankowym i doprowadziç nawet do upad∏oÊci
banków o solidnej kondycji finansowej. Aby opanowaç taki proces „zara˝ania”, niezb´dne jest zasilenie banków potrzebnà iloÊcià Êrodków p∏ynnych przez „po˝yczkodawc´ ostatniej instancji” (ang. Lender of Last Resort).
Zgodnie z teoretycznymi zasadami opracowanymi w XIX w. przez H. Thorntona
i W. Bagehota po˝yczkodawca ostatniej instancji powinien byç w stanie, w przypadku wystàpienia kryzysu bankowego, w bardzo krótkim czasie udzieliç nielimitowanej po˝yczki wyp∏acalnym bankom dotkni´tym szokiem p∏ynnoÊci. Wymienieni
wy˝ej autorzy podkreÊlajà jednak, ˝e pomoc po˝yczkodawcy ostatniej instancji
powinna mieç charakter przejÊciowy, a jej celem nie mo˝e byç ratowanie banków
niewyp∏acalnych, by∏oby to bowiem sprzeczne z zasadami rynkowymi i doprowadzi∏oby do zniekszta∏cenia konkurencji na rynku. Zadaniem takiej pomocy, nazywanej awaryjnym wsparciem p∏ynnoÊciowym (ang. emergency liquidity asistance),
powinno byç odbudowanie p∏ynnoÊci na rynku bankowym i przerwanie w ten
sposób procesu „zara˝ania si´” banków (Demartini 2004, s. 160).
Do pe∏nienia funkcji po˝yczkodawcy ostatniej instancji najbardziej predysponowane sta∏y si´ banki centralne, które z jednej strony majà mo˝liwoÊç szybkiej kreacji
pieniàdza rezerwowego, a z drugiej strony, wykorzystujàc instrumenty b´dàce
do ich dyspozycji, mogà szybko Êciàgnàç Êrodki p∏ynne z rynku, po przezwyci´˝eniu szoku p∏ynnoÊci.
Prekursorem w pe∏nieniu funkcji po˝yczkodawcy ostatniej instancji sta∏ si´ w XIX w.
Bank Anglii. Za jego przyk∏adem funkcj´ t´ zacz´∏y pe∏niç inne banki centralne
(Patat 2003, s. 21).
Banki centralne, zasilajàc p∏ynnoÊcià banki komercyjne w reakcji na szoki p∏ynnoÊci,
zdawa∏y sobie spraw´, ˝e dzia∏alnoÊç po˝yczkodawcy ostatniej instancji mo˝e zach´caç banki komercyjne do dzia∏aƒ okreÊlanych jako pokusa nadu˝ycia. W celu ograniczenia pokusy nadu˝ycia sformu∏owano dwa warunki, które nale˝y stosowaç
przy udzielaniu awaryjnego wsparcia p∏ynnoÊci:
• udzielone przez bank centralny po˝yczki powinny byç zabezpieczone papierami
wartoÊciowymi dobrej jakoÊci,
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• po˝yczki banku centralnego powinny byç stosunkowo wysoko oprocentowane,
aby banki dotkni´te szokiem p∏ynnoÊci traktowa∏y awaryjne wsparcie p∏ynnoÊci
przez bank centralny jako ostatecznoÊç.
Teoria monetarna, rozwijana przede wszystkim przez M. Friedmana w latach 60.
XX w., potwierdzajàc koniecznoÊç funkcjonowania instytucji po˝yczkodawcy
ostatniej instancji, wskazuje jednak na trudnoÊci z ustaleniem w czasie kryzysu, czy
dany bank prze˝ywa k∏opoty z p∏ynnoÊcià, czy jest niewyp∏acalny. W takiej sytuacji
bank centralny pe∏niàcy funkcj´ po˝yczkodawcy ostatniej instancji powinien
udzielaç wsparcia p∏ynnoÊciowego nie poszczególnym bankom komercyjnym, ale
ca∏emu systemowi bankowemu, przez operacje otwartego rynku.
Dyskusyjnà kwestià przez wiele lat by∏ problem strategii dzia∏ania banku centralnego jako po˝yczkodawcy ostatniej instancji. W. Bagehot uwa˝a∏, ˝e zasady dzia∏ania
banku centralnego jako po˝yczkodawcy ostatniej instancji powinny byç okreÊlone ex
ante. Coraz cz´Êciej jednak zwracano uwag´, ˝e og∏aszanie ex ante dok∏adnych
procedur post´powania po˝yczkodawcy ostatniej instancji mo˝e spowodowaç
zwi´kszenie ogólnego poziomu ryzyka w systemie bankowym. Dà˝àc do ograniczenia pokusy nadu˝ycia, E.G. Corrigan, by∏y prezes Banku Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku, zaproponowa∏ w 1990 r. stosowanie strategii „konstruktywnej niejednoznacznoÊci” (ang. constructive ambiguity). W okreÊleniu tym s∏owo „konstruktywna" odnosi si´ do sk∏aniania banków do rygorystycznego zarzàdzania, poniewa˝
nie mogà one stale liczyç na pomoc banku centralnego w razie wystàpienia powa˝nych k∏opotów. S∏owo „niejednoznacznoÊç” oznacza w tym przypadku, ˝e wsparcie
p∏ynnoÊciowe banku centralnego nigdy nie jest pewne (Patat 2003, s. 178). Powszechne stosowanie strategii „konstruktywnej niejednoznacznoÊci” oznacza wi´c
odejÊcie od postulatu okreÊlania ex ante dok∏adnych procedur post´powania po˝yczkodawcy ostatniej instancji. W konsekwencji ani w statucie Europejskiego Banku Centralnego, ani w statutach krajowych banków centralnych paƒstw nale˝àcych
do UE nie zawarto procedur post´powania tych banków jako po˝yczkodawców
ostatniej instancji.
Post´pujàce procesy integracji gospodarczej w UE, a zw∏aszcza coraz silniejsze powiàzania transgraniczne mi´dzy bankami, stosowanie zasady jednolitej licencji bankowej oraz wprowadzanie w ˝ycie instytucji spó∏ki europejskiej powodujà wzrost ryzyka wystàpienia zaburzeƒ w utrzymaniu p∏ynnoÊci banków w skali mi´dzynarodowej. Zaburzenia te z kolei wywo∏ujà wzrost ryzyka systemowego. W tej sytuacji nale˝y zadaç pytanie: jaka instytucja powinna pe∏niç w UE funkcj´ po˝yczkodawcy
ostatniej instancji. Odpowiedê na to pytanie jest trudna – szczególnie w warunkach
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stosowania strategii „konstruktywnej niejednoznacznoÊci”. Wydaje si´, ˝e funkcj´
po˝yczkodawcy ostatniej instancji powinny pe∏niç w pierwszej kolejnoÊci krajowe
banki centralne. Jednak skutecznoÊç ich dzia∏aƒ w warunkach umi´dzynarodowienia europejskiej bankowoÊci mo˝e si´ okazaç niedostateczna. Oczekuje si´ wi´c, ˝e
funkcj´ po˝yczkodawcy ostatniej instancji b´dà pe∏niç konsorcja sk∏adajàce si´
z mniejszej lub wi´kszej, w zale˝noÊci od potrzeb, liczby krajowych banków centralnych paƒstw cz∏onkowskich UE, na czele których b´dzie staç Europejski Bank
Centralny. W celu koordynacji dzia∏aƒ na wypadek kryzysu bankowego paƒstwa
cz∏onkowskie Unii zawar∏y na szczeblu wspólnotowym (por. w tabela 1) dwa wielostronne porozumienia dotyczàce zarzàdzania kryzysowego: pierwsze w 2003 r.,
a drugie w 2005 r. Postanowienia zawarte w ostatnim wielostronnym porozumieniu zosta∏y przetestowane w trakcie çwiczeƒ symulacyjnych dla ca∏ej UE w kwietniu 2006 r. Równie˝ banki centralne strefy euro przeprowadzi∏y w maju 2006 r. symulacj´ kryzysu finansowego w celu zbadania mo˝liwoÊci Eurosystemu w zakresie
skutecznego dzia∏ania w sytuacji kryzysu finansowego, który mo˝e mieç konsekwencje transgraniczne i systemowe (EBC 2007, s. 153).
Niezale˝nie od porozumieƒ zawartych na szczeblu wspólnotowym niektóre krajowe
banki centralne zawar∏y podobne porozumienia na szczeblu regionalnym (szerzej:
ECB 2007, s. 73–84).
O ile pe∏nienie funkcji po˝yczkodawcy ostatniej instancji pozostaje g∏ównym
zadaniem banków centralnych w zapobieganiu kryzysom bankowym i ich
hamowaniu, o tyle od lat 80. XX w. obserwuje si´ szersze podejÊcie tych banków
do kwestii odpowiedzialnoÊci za stabilnoÊç finansowà. To szersze podejÊcie oznacza
podejmowanie dzia∏aƒ majàcych na celu tworzenie warunków sprzyjajàcych
pobudzaniu dyscypliny rynkowej, która jest wa˝nym czynnikiem zapobiegania
kryzysom.
Znacznie szersze ni˝ w przesz∏oÊci podejÊcie banków centralnych do zapobiegania
kryzysom bankowym przejawia si´ przede wszystkim:
• wzrostem zaanga˝owania w dzia∏ania na rzecz bezpieczeƒstwa i stabilnoÊci systemów p∏atniczych,
• rozwojem nowego podejÊcia do identyfikacji i oceny zagro˝eƒ dla stabilnoÊci
systemu bankowego okreÊlanego jako analiza makroostro˝noÊciowa (ang. macroprudential analysis),
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• wzrostem znaczenia polityki informacyjnej jako instrumentu wspierania stabilnoÊci finansowej (Szczepaƒska 2007, s. 3).

4. Systemy gwarantowania depozytów
Trzecim wa˝nym elementem sieci bezpieczeƒstwa finansowego sà – oprócz
instytucji nadzorczych i banków centralnych – systemy gwarantowania
depozytów.
Pierwszy fundusz gwarancyjny utworzono w Stanach Zjednoczonych w 1934 r.
w czasie kryzysu bankowego, kiedy klienci banków masowo wycofywali swoje
depozyty, pog∏´biajàc w ten sposób kryzys. W Europie Zachodniej rozwój
systemów gwarantowania depozytów nastàpi∏ w latach 70. i 80. XX w. Z kolei
w latach 90. ubieg∏ego stulecia systemy gwarantowania depozytów zacz´to
wprowadzaç w krajach europejskich, które wyzwoli∏y si´ od dominacji radzieckiej
i rozpocz´∏y proces transformacji swych gospodarek centralnie planowanych
w gospodarki rynkowe.
W UE jednym z elementów integracji gospodarczej sta∏o si´ przyj´cie Dyrektywy
Unii Europejskiej 94/19/EC z 1994 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów.
Dyrektywa ta by∏a wa˝nym krokiem na drodze do harmonizacji rozwiàzaƒ prawnych dotyczàcych gwarantowania depozytów. Jej postanowienia nie mia∏y jednak
prowadziç do ujednolicenia tych systemów w krajach cz∏onkowskich Unii, ale
do przyj´cia pewnych rozwiàzaƒ majàcych na celu ochron´ depozytów najliczniejszej grupy klientów banków, tj. klientów detalicznych, a w konsekwencji do ochrony stabilnoÊci systemów bankowych w przypadkach wystàpienia szoków na rynkach finansowych. Dyrektywa ta wprowadzi∏a w Unii Europejskiej pewne wspólne zasady, które muszà byç przestrzegane w krajach cz∏onkowskich. Do najwa˝niejszych z nich nale˝à (Zdanowicz 2007, s. 111):
• Zasada powszechnoÊci, która oznacza obj´cie systemem wszystkich instytucji
kredytowych i równe ich traktowanie. Zgodnie z tà zasadà ka˝de paƒstwo ma
obowiàzek zapewnienia i oficjalnego uznania na swym terytorium jednego lub
kilku systemów gwarantowania wk∏adów.
• ObligatoryjnoÊç uczestnictwa w systemie wszystkich instytucji przyjmujàcych
depozyty. Oznacza to, ˝e ˝adna instytucja bankowa nie mo˝e pozostaç poza
systemem. Paƒstwo mo˝e jednak zwolniç instytucj´ kredytowà z uczestnictwa
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w systemie, jeÊli jest ona cz∏onkiem innego systemu, który zapewnia jej p∏ynnoÊç i wyp∏acalnoÊç.
• Zasada terytorialnoÊci, która oznacza, ˝e system pokrywa zobowiàzania banków dzia∏ajàcych w danym kraju oraz oddzia∏ów tych banków dzia∏ajàcych
w innych krajach.
• Minimalny poziom gwarancji dla wszystkich depozytów jednego klienta w danej
instytucji w wysokoÊci 20 000 EUR. Dopuszczono tak˝e mo˝liwoÊç stosowania
koasekuracji do 10%. Od paêdziernika 2008 r. trwajà prace nad nowelizacjà dyrektywy, dzi´ki której kwota gwarancji zostanie podniesiona do 50 000 EUR.
• Obligatoryjne wy∏àczenie z zakresu gwarancji depozytów innych instytucji finansowych, funduszy w∏asnych instytucji kredytowych oraz wk∏adów pochodzàcych z przest´pstw.
• Zapewnienie szybkoÊci i efektywnoÊci wyp∏at kwot gwarantowanych dzi´ki
uruchomieniu ich ju˝ w momencie niedost´pnoÊci depozytów. Oznacza to, ˝e
wyp∏ata powinna nastàpiç w ciàgu trzech miesi´cy od tego momentu. W wyjàtkowych przypadkach okres ten mo˝e byç dwukrotnie przed∏u˝any. W ramach
nowelizacji dyrektywy dà˝y si´ do skrócenia okresu wyp∏at.
• Obowiàzek zapewnienia klientom dost´pu do wszystkich niezb´dnych informacji
zwiàzanych z systemem gwarancji wk∏adów w danym banku.
• Gwarancje dla oddzia∏ów banków zagranicznych – oddzia∏y utworzone w innym
kraju cz∏onkowskim obj´te sà macierzystym systemem gwarantowania.
• Zasada doubezpieczenia, która oznacza, ˝e kraj goszczàcy mo˝e zapewniç dodatkowe gwarancje w stosunku do oferty systemu macierzystego kraju danej instytucji kredytowej.
• Zasada ponoszenia kosztów finansowania systemów przez instytucje kredytowe.
Oprócz regulacji wspólnych w zakresie konstrukcji systemów gwarantowania depozytów w krajach cz∏onkowskich UE w poszczególnych paƒstwach systemy te, zgodnie z zasadà subsydiarnoÊci, majà wiele rozwiàzaƒ odmiennych. Dotyczà one szczególnie takich kwestii, jak (Zdanowicz 2007, s. 86–97):
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• Sposób finansowania – ex post lub ex ante. Sposób ex ante polega na akumulowaniu funduszu gwarancyjnego ze sk∏adek wnoszonych przez banki, a sposób
ex post polega na wnoszeniu przez banki wp∏at dopiero po upad∏oÊci banku.
Z finansowaniem wià˝e si´ tak˝e problem wyboru formy sk∏adki, która mo˝e
mieç charakter liniowy albo opieraç si´ na ryzyku, jakie dany bank stwarza dla
systemu bankowego.
• Zakres uprawnieƒ instytucji, czyli pe∏nienia przez nià jedynie funkcji gwarancyjnych (pay box) lub szerszych funkcji, polegajàcych dodatkowo na prowadzeniu
akcji sanacyjnych i wspieraniu finansowym banków w sytuacji zagro˝enia (risk
minimizer).
• Maksymalny poziom gwarancji, który mo˝e byç kszta∏towany w relacji do wielkoÊci PKB na jednego mieszkaƒca w danym kraju.
• Mo˝liwoÊç zastosowania koasekuracji do 10%, co oznacza, ˝e cz´Êç depozytu
nie podlega gwarancji. Stosowanie koasekuracji ma na celu przede wszystkim
przeciwdzia∏aç pokusie nadu˝ycia ze strony deponentów.
• Zakres podmiotowy i przedmiotowy gwarancji. Zgodnie z za∏àcznikiem do omawianej dyrektywy paƒstwa cz∏onkowskie UE mogà wy∏àczaç z gwarancji niektóre
depozyty okreÊlonych instytucji oraz niektóre rodzaje depozytów.
• Organizacja i sposób administrowania. Systemy gwarantowania w UE mogà byç
administrowane przez administracj´ publicznà, administracj´ prywatnà bàdê
przez w∏adze mieszane, tj. publiczno-prywatne.
Wybrane cechy systemów gwarantowania depozytów w krajach cz∏onkowskich UE
przedstawiono w tabeli 3 (w tabeli nie podano danych dla Bu∏garii i Rumunii z powodu braku danych êród∏owych). Wymieniajàc cechy systemów gwarantowania depozytów, nale˝y dodaç, ˝e ka˝de z rozwiàzaƒ przyj´tych w poszczególnych krajach
ma zalety i wady. Ograniczone ramy opracowania nie pozwalajà jednak na ich szerszà analiz´. Analiz´ takà mo˝na znaleêç m.in. w: Zdanowicz 2007, s. 9–114.
Od chwili uchwalenia dyrektywy 94/19/WE, regulujàcej w ogólnej formie systemy
gwarantowania depozytów w UE, min´∏o ju˝ 14 lat. W tym okresie w Europie nasila∏y si´ procesy konsolidacji instytucji finansowych, powsta∏o wiele ponadnarodowych
grup bankowych i konglomeratów finansowych, zwi´kszy∏ si´ wolumen transgranicznych operacji pieni´˝nych. Wszystko wskazuje na to, ˝e w nadchodzàcych latach proNarodowy Bank Polski
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tabela 33
tabela

WYBRANE CECHY SYSTEMÓW gwarantowania depozytów
WYBRANE CECHY SYSTEMÓW gwarantowania depozytów
w krajach cz∏onkowskich UE-25 wg stanu na koniec 2007 r.

w krajach cz∏onkowskich UE-25 wg stanu na koniec 2007 r.
Sposób
gromadzenia
funduszy

Kraj

Zakres
uprawnieƒ
instytucji

WysokoÊç
gwarancji
w EUR

Stosowanie
koasekuracji

Sk∏adki
oparte na
ryzyku

20 000

10% dla osób
prawnych

nie

10%
10%

nie
nie
nie
nie

10%

nie

10%

tak
tak
nie
nie
nie
nie

10%

nie

Austria

ex post

risk minimizer

Belgia
Cypr
Czechy
Dania

ex ante
ex ante
ex ante
ex ante

risk minimizer
pay box
pay box
risk minimizer

Estonia

ex ante

Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia

ex ante
ex ante
ex ante
ex ante
ex post
ex ante

Litwa

ex ante

Luksemburg

ex post

¸otwa

ex ante

Malta
Niemcy (system
obowiàzkowy)
Polska

ex ante

22 000
22 000
25 000
40 200
12 278
pay box
(od 1.01.2008)
20 000)
pay box
25 000
risk minimizer
70 000
pay box
20 000
risk minimizer
20 000
pay box
40 000
pay box
20 000
15.929
risk minimizer (od 1.01.2008 r.
20 000)
pay box
20 000
15 000
pay box
(od 1.01.2008 r.
20 000)
pay box
20 000

ex ante

pay box

mieszane

Portugalia
S∏owacja
S∏owenia
Szwecja

nie
10%

nie

20 000

10%

nie

risk minimizer

22 500

10% powy˝ej
1000 EUR

nie

ex ante
ex ante
ex post
ex ante

pay box
pay box
pay box
pay box

25 000
20 000
21 300
26 600

W´gry

ex ante

risk minimizer

23 700

Wielka Brytania

mieszane

pay box

46 200

W∏ochy

ex post

risk minimizer

èród∏o: Iwanicz-Drozdowska (2007), Zdanowicz (2007, s. 88–89).
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103 291

10%

10% powy˝ej
1 mln HUF
10% powy˝ej
2000 GBP

tak
nie
nie
tak
nie
nie
tak

cesy te b´dà kontynuowane. W konsekwencji pewne zmiany nastàpià tak˝e w systemie gwarantowania depozytów w UE. Kierunki tych zmian by∏y przedmiotem prac
specjalnej grupy roboczej, powo∏anej przez w∏adze unijne w koƒcu 2004 r. w celu
przeprowadzenia przeglàdu postanowieƒ Dyrektywy 94/19/WE. Grupa ta sk∏ada∏a si´
z przedstawicieli instytucji gwarantujàcych depozyty w krajach cz∏onkowskich. W latach 2005–2006 przeprowadzi∏a szerokie badania dotyczàce takich kwestii, jak:
• wysokoÊç limitu gwarancyjnego,
• adekwatnoÊç aktualnej definicji depozytu i zakres gwarancji,
• zasadnoÊç wspó∏odpowiedzialnoÊci deponenta (koasekuracja),
• problemy zwiàzane z zasadà doubezpieczenia,
• mo˝liwoÊç harmonizacji modelu finansowania systemu gwarantowania (w tym
wykorzystanie sk∏adek opartych na ryzyku),
• transfer Êrodków finansowych zgromadzonych przez bank w systemie gwarantowania zwiàzany ze zmianà systemu przez bank,
• informowanie konsumentów i reklama,
• terminy zaspokajania deponentów,
• system paneuropejski i systemy regionalne,
• wy∏àczenia z gwarancji najmniejszych depozytów: 10–35 EUR, czyli wprowadzenie zasady de minimis (Obal 2007, s. 4–11).
Po zakoƒczeniu prac grupy roboczej Komisja Europejska w listopadzie 2006 r. „(...)
przekaza∏a Parlamentowi Europejskiemu komunikat zawierajàcy konkluzj´ o mo˝liwoÊci poprawy niedostatków regulacji w zakresie gwarantowania depozytów w sposób
„samoregulujàcy”, tj. bez zmiany zapisów dyrektywy. Wskazano tak˝e, ˝e zmiany
przepisów sà uzale˝nione od szerszych zmian dotyczàcych sieci bezpieczeƒstwa finansowego (Iwanicz-Drozdowska 2007, s. 15). Na fali kryzysu subprime w∏adze UE
zadeklarowa∏y podniesienie poziomu gwarancji do 50 000 EUR, aby zwi´kszyç bezpieczeƒstwo europejskiego systemu bankowego w oczach deponentów.
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5. Podsumowanie. Analiza konsekwencji kryzysu
subprime
Obecna architektura sieci bezpieczeƒstwa finansowego w Unii Europejskiej zasadniczo nie jest adekwatna do stopnia integracji rynku finansowego, w szczególnoÊci
do skali transgranicznej aktywnoÊci banków i centralizacji zarzàdzania ryzykiem.
Jak wczeÊniej przedstawiono, brak jest jasnej odpowiedzi na pytanie, jaka instytucja lub jakie instytucje powinny pe∏niç w UE funkcj´ po˝yczkodawcy ostatniej instancji w sytuacji wystàpienia w jednym kraju lub w skali mi´dzynarodowej du˝ych
szoków p∏ynnoÊci.
W zakresie funkcjonowania systemów gwarantowania depozytów w ostatnich latach obserwuje si´ tendencje do harmonizacji stosowanych rozwiàzaƒ. Daleko jednak do pe∏nej harmonizacji.
Obecnie trudno przewidzieç kierunek przysz∏ych zmian. W dalszej przysz∏oÊci byç mo˝e powstanie jeden wspólny europejski system gwarantowania depozytów albo obecnie funkcjonujàce systemy krajowe stworzà jakàÊ federacj´. Nie mo˝na te˝ wykluczyç
powstania na szczeblu Unii nowego funduszu regwarancji dla krajowych funduszy
gwarantowania depozytów.
Rozpatrujàc funkcjonowanie systemów gwarantowania depozytów jako elementu
sieci bezpieczeƒstwa finansowego, nale˝y mieç ÊwiadomoÊç ich ograniczonoÊci
w procesie stabilizowania rynku bankowego. W przypadku upad∏oÊci najwi´kszych
banków lub kryzysu systemowego instytucja gwarancyjna nie b´dzie w stanie zaspokoiç wszystkich, prawem uzasadnionych roszczeƒ deponentów. Niezb´dna b´dzie wówczas finansowa pomoc innych instytucji tworzàcych sieç bezpieczeƒstwa
finansowego, takich jak bank centralny i rzàd dysponujàcy Êrodkami publicznymi.
Poziom centralizacji zarzàdzania ryzykiem w bankowych holdingach transgranicznych
wkrótce dodatkowo wzroÊnie wskutek wdra˝ania postanowieƒ Nowej Umowy Kapita∏owej, zwanej w skrócie Bazylea II. Mimo dotychczasowych prób koordynacji dzia∏aƒ
27 nadzorców bankowych na jednolitym rynku finansowym UE obecna architektura
nadzoru nie gwarantuje bezpieczeƒstwa ca∏ego systemu. Powoduje, ˝e internacjonalizacji korzyÊci wskutek integracji rynku finansowego towarzyszy ryzyko nacjonalizacji
strat w okresie kryzysu. Ryzyko to jest znacznie wi´ksze dla krajów goszczàcych ni˝
dla krajów macierzystych g∏ównie z powodu konfliktu interesu nadzorcy z kraju ma-
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cierzystego. Ma on miejsce w sytuacji niewyp∏acalnoÊci spó∏ki dominujàcej (parent
company). Wówczas narodowy nadzorca z kraju macierzystego, odpowiedzialny
za nadzór skonsolidowany nad transgranicznym holdingiem, musi wybieraç: dzia∏aç
w interesie stabilnoÊci narodowego systemu bankowego czy w interesie stabilnoÊci
holdingu ponadnarodowego. Warto równie˝ zauwa˝yç, ˝e ∏atwiej poprawiç sytuacj´ finansowà spó∏ki dominujàcej kosztem spó∏ek zale˝nych ni˝ odwrotnie. Z perspektywy
krajów goszczàcych brak odpowiedzialnoÊci finansowej kraju macierzystego jest silnà
barierà rzeczywistej integracji nadzoru nad transgranicznymi bankami.
OdpowiedzialnoÊç banku dominujàcego z jednego kraju za podmiot zale˝ny w drugim
kraju sprowadza si´ do ryzyka utraty zaanga˝owanego kapita∏u i ryzyka utraty reputacji. OdpowiedzialnoÊç kraju goszczàcego, w sytuacji gdy bank zale˝ny ma w kraju
goszczàcym znaczenie systemowe, jest nieporównywalnie wi´ksza i mo˝e odpowiadaç równowartoÊci kilkunastu procent produktu krajowego brutto. Mo˝liwe sankcje
nadzoru z kraju goszczàcego wobec spó∏ki dominujàcej to uchylenie zezwolenia
na wykonywanie praw g∏osu z posiadanych akcji. W tej sytuacji trudno si´ dziwiç, ˝e
nadzorcy z krajów goszczàcych obawiajà si´ braku odpowiedzialnoÊci ze strony
spó∏ek dominujàcych – odpowiedzialnoÊci adekwatnej do wp∏ywu na spó∏k´ zale˝nà.
OdpowiedzialnoÊç materialna spó∏ki dominujàcej, okreÊlanej mianem inwestora strategicznego, jedynie do wysokoÊci wy∏o˝onego kapita∏u nie jest równie˝ adekwatna do skali korzyÊci inwestora strategicznego w stosunku do pozosta∏ych akcjonariuszy. Dlatego
oczekiwania nadzorców z krajów goszczàcych wobec spó∏ki dominujàcej sà wi´ksze,
szczególnie w zakresie odpowiedzialnoÊci za depozyty z∏o˝one w banku zale˝nym3.
3

W ostatnich latach polski nadzór bankowy zada∏ bankom zale˝nym od mi´dzynarodowych grup
bankowych nast´pujàce trzy pytania (KwaÊniak 2007):
• Czy na mocy przepisów w kraju macierzystym podmiot dominujàcy ponosi
odpowiedzialnoÊç za depozyty z∏o˝one w banku zale˝nym?
• Czy z tytu∏u umowy mi´dzy bankiem dominujàcym a zale˝nym podmiot dominujàcy
zobowiàza∏ si´ do takiej gwarancji?
• Czy na mocy jednostronnej deklaracji podmiot dominujàcy zobowiàza∏ si´ do takiej gwarancji?
Odpowiedzi wszystkich banków brzmia∏y: trzy razy nie.
Analizujàc przewidywany wp∏yw regulacji zawartych w Nowej Umowie Kapita∏owej na stabilnoÊç
spó∏ek zale˝nych, polski nadzór bankowy na poczàtku 2007 r. zada∏ bankom zale˝nym kolejne dwa
pytania:
• Czy na mocy projektowanych rozwiàzaƒ w grupie podmiot dominujàcy udzieli∏ spó∏ce
zale˝nej deklaracji lub gwarancji w zakresie pomocy p∏ynnoÊciowej lub dokapitalizowania
w sytuacji awaryjnej?
• Czy na mocy projektowanych rozwiàzaƒ w grupie podmiot dominujàcy udzieli∏ lub
zamierza udzieliç spó∏ce zale˝nej deklaracji lub gwarancji w zakresie transferu
zabezpieczeƒ (transfer of collateral) w przypadku uzyskania przez nià natychmiastowej
dodatkowej p∏ynnoÊci?
Uzyskane odpowiedzi od zdecydowanej wi´kszoÊci banków (z wyjàtkiem dwóch) by∏y równie˝
negatywne.
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Od jesieni 2007 r. na mi´dzynarodowym rynku finansowym trwa kryzys zaufania,
a znaczna cz´Êç rynku znajduje si´ pod presjà utraty p∏ynnoÊci finansowej. Ryzyko
utraty reputacji dotkn´∏o wi´kszoÊç uczestników rynku:
• kredytobiorców, którzy utracili zdolnoÊç do sp∏aty zaciàgni´tych zobowiàzaƒ,
• kredytodawców, którym wydawa∏o si´, ˝e wytransferowali na rynek kapita∏owy
ryzyko kredytowe,
• agencje ratingowe, których ratingi okaza∏y si´ bezwartoÊciowe,
• nadzorców i regulatorów, którzy nie potrafili w por´ podjàç dzia∏aƒ profilaktycznych,
• fundusze inwestycyjne, które „zagwarantowa∏y” inwestorom utrat´ ich kapita∏u,
• zarzàdców instytucji finansowych, którzy zniszczyli wartoÊç dla akcjonariuszy.
èród∏em obecnego kryzysu jest mechanizm ekspansji bankowoÊci hipotecznej, generujàcy b∏´dne przes∏anki zarzàdzania ryzykiem, g∏ównie w wyniku przewartoÊciowania zabezpieczeƒ. Banki z roli instytucji zarzàdzajàcych ryzykiem przesz∏y do roli poÊredników transferujàcych ryzyko do innych uczestników rynku.
W dobie globalizacji rynków finansowych g∏ównym kana∏em rozprzestrzeniania si´
kryzysu kredytowego poza instytucje kredytowe sta∏a si´ sekurytyzacja kredytów hipotecznych. Powoduje ona bowiem skutki transsektorowe i transgraniczne w zale˝noÊci od skali oraz struktury rynku nabywców pochodnych kredytowych.
Przez globalny rynek pochodnych instrumentów kredytowych kryzys kredytowy
dosi´ga instytucji ubezpieczeniowych, funduszy inwestycyjnych, banków inwestycyjnych i innych instytucji, których profesjà nie jest zarzàdzanie ryzykiem kredytowym. Co wa˝ne, êród∏a kryzysu i jego skutki sà zlokalizowane nie tylko w ró˝nych
sektorach, lecz tak˝e w ró˝nych krajach.
To, co wydaje si´ najbardziej zaskakujàce, to fakt, ˝e kryzys ten ma miejsce w dobie wykorzystywania przez banki modeli zarzàdzania ryzykiem opartych na technologiach informatyczno-telekomunikacyjnych, o których jeszcze kilkanaÊcie lat temu
mo˝na by∏o jedynie marzyç. Co wi´cej – banki, które do niedawna postrzegane by∏y
jako wzór dobrych praktyk w zakresie zarzàdzania ryzykiem, prze˝ywajà obecnie po-
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wa˝ne perturbacje finansowe i og∏aszajà miliardowe straty. Warto przypomnieç, ˝e
niektóre z tych banków by∏y inicjatorami szeregu regulacji finansowych, w tym
Bazylea II. Modele zarzàdzania ryzykiem zawarte w Bazylea II sà analogiczne do stosowanych w ostatnich latach przez najwi´ksze banki Êwiata, og∏aszajàce obecnie gigantyczne straty. Wspó∏czesne koncepcje zarzàdzania ryzykiem stanowià zazwyczaj
cz´Êç znacznie obszerniejszego systemu – systemu zarzàdzania wartoÊcià dla akcjonariuszy. Jego istotà jest osiàganie maksymalnej stopy zwrotu z kapita∏u w∏asnego
skorygowanej o ryzyko (RAMP, RAROC, RARORAC itp.). Obecne perturbacje na rynkach finansowych pokaza∏y, ˝e banki, poza nielicznymi dotychczas wyjàtkami,
posiadajà kapita∏y w∏asne niezb´dne do pokrycia strat. Wydaje si´, ˝e ryzyko niewyp∏acalnoÊci banków spad∏o, co u∏atwia bankom centralnym zarzàdzanie kryzysowe.
Warto jednak zauwa˝yç, ˝e zarzàdzanie ryzykiem i szacowanie kapita∏u ekonomicznego z jednej strony sà pod presjà maksymalizacji stopy zwrotu dla akcjonariuszy,
których udzia∏ w kapita∏ach banków jest relatywnie niewielki, z drugiej zaÊ odbywajà si´ w warunkach „pokusy nadu˝ycia”, wynikajàcej z coraz wi´kszej przewidywalnoÊci zachowania banków centralnych w sytuacji kryzysu p∏ynnoÊci finansowej. Sytuacja ta sk∏ania do mniejszej przezornoÊci i podejmowania dzia∏aƒ, których ryzyko
ponosi podatnik. Stymuluje to uczestników rynku finansowego do niedoszacowania
podejmowanego ryzyka. Z drugiej strony coraz wi´kszy zasi´g dzia∏ania i wielkoÊç instytucji finansowych stwarzajà sytuacj´, w której ryzyko systemowe wià˝e si´ z dzia∏alnoÊcià coraz wi´kszej liczby instytucji.
W opinii Alana Greenspana obecny system oceny ryzyka, a w szczególnoÊci okreÊlenie adekwatnoÊci kapita∏owej, b´dzie wymaga∏ gruntownej kontroli w Êwietle ostatnich doÊwiadczeƒ. Ju˝ obecnie prywatni inwestorzy ˝àdajà wi´kszych buforów kapita∏owych. Nowe mi´dzynarodowe porozumienie regulacyjne (Bazylea II) b´dzie wymaga∏o poprawy. W opinii A. Greenspana niedoskona∏oÊç najnowoczeÊniejszych modeli zarzàdzania ryzykiem wynika m.in. z faktu, ˝e opierajà si´ one na szeregach czasowych danych wzi´tych zarówno z okresów ekspansji, jak i okresów dekoniunktury. W ostatnich 50 latach amerykaƒska gospodarka by∏a w fazie dekoniunktury tylko przez jednà siódmà tego okresu. „Ale to w∏aÊnie na poczàtek tej jednej siódmej
zarzàdzanie ryzykiem musi byç najlepiej przygotowane” (Greenspan 2008). Strategia dywersyfikacji portfela oparta na negatywnych korelacjach mi´dzy ró˝nymi rodzajami aktywów w okresie koniunktury mo˝e okazaç si´ zawodna w okresie kryzysu, gdy wszystkie ceny aktywów spadajà. Ponadto modele zarzàdzania ryzykiem nie
obejmujà w pe∏ni wrodzonych, nieracjonalnych reakcji psychologicznych, wyra˝ajàcych si´ wahaniami mi´dzy euforià a obawà, powtarzajàcymi si´ w kolejnych pokoleniach. Spekulacyjne baƒki cen na rynku kapita∏owym rosnà i p´kajà podobnie
od oko∏o dwustu lat.
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Zaskakujàce okaza∏o si´ kryzysogenne dzia∏anie sekurytyzacji aktywów banków, postrzeganej dotychczas jako narz´dzie redukcji ryzyka systemowego. Obecny kryzys
pokaza∏, ˝e sekurytyzacja aktywów banków wywo∏uje pewne skutki przeciwne
do zamierzonych.
Po pierwsze, sekurytyzacja kredytów hipotecznych sta∏a si´ g∏ównym kana∏em rozprzestrzeniania si´ kryzysu poza kredytodawców i kredytobiorców. Spowodowa∏a, ˝e
ryzyko systemowe rynków finansowych wzros∏o, a nie zmala∏o.
Po drugie, transfer ryzyka kredytowego z instytucji kredytowych do nabywców
MBS-ów (ang. mortgage-backed securities), tj. g∏ównie funduszy inwestycyjnych
i instytucji ubezpieczeniowych, spowodowa∏, ˝e banki, które nie ponosi∏y ju˝ ryzyka,
przesta∏y si´ troszczyç o jakoÊç portfela kredytowego. Ryzyko jest rozproszone wÊród
inwestorów z ca∏ego Êwiata, a banki, wyzbywajàc si´ ryzyka kredytowego, beztrosko
zacz´∏y stymulowaç sprzeda˝ kredytów bez wk∏adu w∏asnego kredytodawców
i rzetelnego sprawdzenia ich zdolnoÊci kredytowej. Szacuje si´, ˝e takie ryzykowne
kredyty to ponad po∏owa wszystkich kredytów hipotecznych udzielonych w USA
w latach 2005–2007.
Po trzecie, sekurytyzacja kredytów hipotecznych sta∏a si´ stymulatorem pokusy nadu˝ycia, w rezultacie której powsta∏ ca∏y ∏aƒcuch poÊredników zarabiajàcych na op∏atach i nieponoszàcych ryzyka kredytowego. Brokerzy i multibrokerzy kredytowi podobnie jak banki starajà si´ maksymalizowaç dochody, sprzedajàc jak najwi´cej kredytów, nast´pnie przekszta∏cajà je w papiery wartoÊciowe gwarantowane kredytami
hipotecznymi (MBS). W agencjach ratingowych ma miejsce konflikt interesów, poniewa˝ pobierajà one op∏aty od emitentów transferujàcych ryzyko kredytowe. Inwestorzy, obserwujàc wzrost cen nieruchomoÊci, beztrosko kupujà pochodne kredytowe, wierzàc zawodnym ratingom, chocia˝ oczywiste wydaje si´, ˝e prawid∏owa wycena tych z∏o˝onych i niep∏ynnych instrumentów jest prawie niemo˝liwa.
Dzi´ki temu, ˝e w Polsce skala sekurytyzacji aktywów bankowych jest symboliczna
i nie ma jeszcze emitentów pochodnych kredytowych ani inwestorów, którzy by je
kupowali, skutki obecnego kryzysu na rynkach mi´dzynarodowych nie b´dà prawdopodobnie zbyt du˝e. Ograniczà si´ do spadku cen aktywów finansowych funduszy inwestycyjnych i innych instytucji, odp∏ywu kapita∏u z rynku akcji i niewielkiej redukcji tempa wzrostu gospodarczego.
Dotychczasowe doÊwiadczenia krajów, których dotknà∏ kryzys kredytowy, pokazujà, ˝e zabrak∏o tam nale˝ytej ostro˝noÊci. Fakt, ˝e uczestnicy rynku ulegali pokusie nadu˝ycia, nie
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budzi zdziwienia, bo takie dzia∏ania stymulujà mechanizm ekspansji kredytowej.
W rezultacie mamy obecnie do czynienia z sytuacjà, w której banki centralne w krajach obj´tych kryzysem, pompujàc p∏ynnoÊç finansowà do systemu bankowego, kreujà wartoÊç dla akcjonariuszy, poniewa˝ nie dopuszczajà do spadku wartoÊci akcji
adekwatnego do podj´tego przez nie ryzyka. Obni˝ajà stopy procentowe, mimo ryzyka inflacji, poniewa˝ nie chcà dopuÊciç do spadku cen na rynku nieruchomoÊci,
które stanowià o rynkowej wartoÊci zabezpieczeƒ udzielonych kredytów hipotecznych.
Ceny nieruchomoÊci stanowià bowiem centralny element mechanizmu ekspansji kredytowej, a tak˝e mechanizmu kryzysu. To gwa∏towny spadek cen nieruchomoÊci powoduje, ˝e rynkowa wartoÊç zabezpieczeƒ kredytów hipotecznych staje si´ iluzoryczna, co stanowi bezpoÊredni impuls do zamiany mechanizmu ekspansji kredytowej
w mechanizm kryzysu.
Powszechnie uwa˝a si´, ˝e polityka pieni´˝na prowadzona przez banki centralne powinna byç skoncentrowana na niedopuszczeniu do wzrostu inflacji. W wi´kszoÊci banków centralnych (w tym NBP) cel inflacyjny stanowi g∏ównà wytycznà polityki pieni´˝nej. W wypadku obecnego kryzysu okaza∏o si´, ˝e restrykcyjna realizacja celu inflacyjnego mo˝e byç w konflikcie ze stabilnoÊcià sytuacji finansowej. Wzrost stóp procentowych, g∏ówne narz´dzie walki z inflacjà na rynku dóbr i us∏ug konsumpcyjnych,
mo˝e bowiem spowodowaç deflacj´ na rynku nieruchomoÊci. Wyzwaniem dla polityki pieni´˝nej w 2008 r. jest z jednej strony presja inflacyjna na rynku dóbr i us∏ug konsumpcyjnych, z drugiej zaÊ strony ryzyko kryzysu kredytowego w rezultacie spadku
wartoÊci rynkowej zabezpieczeƒ kredytów hipotecznych, wskutek spadku cen
nieruchomoÊci.
Inaczej mówiàc, dalsze podwy˝szanie stóp mo˝e spowodowaç deflacj´ na rynku nieruchomoÊci wraz z jej wszystkimi ujemnymi skutkami, podobnie jak obni˝anie stóp stanowi jeden z wa˝niejszych czynników uruchamiajàcych mechanizm nadmiernej ekspansji kredytowej i galopujàcà inflacj´ na rynku nieruchomoÊci.
Bardzo trudno odpowiedzieç na pytanie, jaki poziom stóp procentowych równowa˝y
ryzyko wzrostu inflacji i ryzyko utraty stabilnoÊci. Oczekujemy bowiem, ˝e na polityk´
pieni´˝nà z jednej strony zareaguje mechanizm generujàcy inflacj´ na rynku dóbr
konsumpcyjnych, a z drugiej strony – mechanizm kryzysu (deflacji) na rynku
nieruchomoÊci.
G∏´bokoÊç i specyfika obecnego kryzysu na rynkach finansowych spowodowa∏y reakcje polityków. Znajdujà si´ oni pod presjà coraz wy˝szych szacunków kosztów obecNarodowy Bank Polski
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nego kryzysu (por. Wolf 2008). Sta∏o si´ oczywiste, ˝e obecna architektura sieci bezpieczeƒstwa finansowego (safety net) nie jest adekwatna do wyzwaƒ wspó∏czesnego
kryzysu finansowego zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Unii Europejskiej.
W najbli˝szych latach nale˝y zatem oczekiwaç szeregu inicjatyw zmierzajàcych
do rozwiàzania problemu w skali europejskiej. Nie b´dà one bez znaczenia dla d∏ugookresowej stabilnoÊci polskiego systemu finansowego. Wydaje si´, ˝e dwie z nich mogà si´ okazaç szczególnie wa˝ne.
Pierwsza wià˝e si´ z proponowanà nowelizacjà dyrektyw opartych na Bazylei II, os∏abiajàcà pokus´ redukowania kapita∏u przez banki i ˝àdajàcà od nich posiadania znacznego dodatkowego kapita∏u w∏asnego niewa˝onego ryzykiem (por. Benink et al. 2008).
Druga ∏àczy si´ z centralizacjà nadzoru nad transgranicznymi bankami; by∏a ona zg∏aszana w I kwartale 2008 r. przez premiera W´gier i Ministra Skarbu Wielkiej Brytanii.
Nie uda si´ dog∏´bnie zreformowaç europejskiej sieci bezpieczeƒstwa bez wczeÊniejszych uzgodnieƒ, kto zap∏aci za koszty transgranicznego kryzysu. Dlatego negocjacje
b´dà d∏ugotrwa∏e. Sta∏o si´ jednak oczywiste, ˝e Unia Europejska nie jest przygotowana na kryzys nawet jednego du˝ego transgranicznego banku. Wystarczy si´ zastanowiç,
co by by∏o, gdyby Northern Rock mia∏ oddzia∏y i spó∏ki zale˝ne np. w Polsce i na Litwie. Jaka by∏aby wówczas reakcja Banku Anglii, a jaka NBP.
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1. Wprowadzenie
D∏ugoterminowy, stabilny rozwój gospodarki nie jest mo˝liwy bez bezpiecznie i efektywnie dzia∏ajàcych poÊredników finansowych, takich jak: banki, zak∏ady ubezpieczeƒ i fundusze inwestycyjne1. Podmioty te odgrywajà bowiem niezwykle istotnà rol´ w mobilizowaniu oszcz´dnoÊci, alokowaniu kapita∏ów, a tak˝e zabezpieczaniu
przed ró˝nymi rodzajami ryzyka finansowego i gospodarczego. Stàd te˝ wynika waga dobrego funkcjonowania mechanizmów dyscyplinujàcych dzia∏ania poÊredników
finansowych. Wspomniane mechanizmy mogà byç dwojakiej natury: regulacyjnej
i rynkowej. Te ostatnie budzà obecnie coraz wi´ksze zainteresowanie.
1

W regulacjach UE nazywane instytucjami wspólnego inwestowania (UCITS).
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Prezentowane opracowanie sk∏ada si´ z czterech cz´Êci. Punktem wyjÊcia rozumowania b´dzie porównanie definicji dyscypliny rynkowej i regulacyjnej. Stworzy to
podstawy do przedstawienia – w nast´pnej cz´Êci – przyczyn wzrostu zainteresowania rynkowymi mechanizmami dyscyplinujàcymi. WÊród tych przyczyn wa˝ne
miejsce zajmujà post´py procesów integracyjnych. Kolejny podpunkt przedstawia
inicjatywy zmierzajàce do wzmocnienia dyscypliny rynkowej, podejmowane obecnie w UE i mo˝liwe do podj´cia w przysz∏oÊci. Opracowanie koƒczy si´ podsumowaniem z∏o˝onych zwiàzków mi´dzy dyscyplinà rynkowà a procesami integracji
rynków finansowych.

2. Definicja dyscypliny rynkowej i regulacyjnej
Najprostsza definicja dyscypliny rynkowej, jakà mo˝na sformu∏owaç, odwo∏uje si´
do powszechnie znanej metafory kija i marchewki. W tym uj´ciu z funkcjonowaniem
dyscypliny rynkowej mamy do czynienia wówczas, gdy rynki z jednej strony karzà
za niepo˝àdane zachowania, a z drugiej nagradzajà za te kroki i decyzje, które sà
zgodne z interesami ró˝nych grup uczestników rynków. Do wywierania dyscyplinujàcego wp∏ywu nie zawsze jest przy tym potrzebne rzeczywiste u˝ycie „kija”; cz´sto wystarcza ÊwiadomoÊç jego obecnoÊci w odpowiednich r´kach.
Bardziej precyzyjnie w sensie naukowym mo˝emy stwierdziç, ˝e na dyscyplin´ rynkowà, jak te˝ regulacyjnà w systemie finansowym sk∏adajà si´ dwa procesy: monitorowania ryzyka dzia∏alnoÊci poÊredników finansowych oraz oddzia∏ywania
na decyzje ich kierownictw. Ró˝nice mi´dzy rynkowymi a regulacyjnymi mechanizmami dyscyplinujàcymi w systemie finansowym dotyczà: rodzaju podmiotów monitorujàcych i wywierajàcych wp∏yw, umocowania prawnego podejmowanych przez
te podmioty dzia∏aƒ, podstaw oceny przez nie ryzyka poÊredników finansowych oraz
pozostajàcych do ich dyspozycji narz´dzi oddzia∏ywania na profil ryzyka. Wspomniane odmiennoÊci sà dobrze widoczne na schemacie 1, porównujàcym dyscyplin´ rynkowà i regulacyjnà.
Dyscyplin´ rynkowà sprawujà g∏ównie kapita∏odawcy, np. deponenci, obligatariusze i inni niedepozytowi wierzyciele oraz akcjonariusze. Motywy dzia∏ania wyliczonych grup kapita∏odawców kszta∏tujà prywatne umowy zawierane z poÊrednikami
finansowymi, uzale˝niajàce bogactwo tych pierwszych od kondycji tych drugich.
Do monitorowania rynkowego wykorzystuje si´ wy∏àcznie publicznie dost´pne informacje. Oddzia∏ywanie na decyzje kierownictw poÊredników finansowych odbywa
si´ albo za pomocà Êrodków finansowych: poprzez koszt pozyskania kapita∏u, jego
Narodowy Bank Polski
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schemat 1
schemat 1

DYSCYPLINA RYNKOWA I REGULACYJNA – porównanie
DYSCYPLINA RYNKOWA I REGULACYJNA – porównanie
Dyscyplina rynkowa

Dyscyplina regulacyjna

Monitorowanie
dzia∏alnoÊci poÊredników
finansowych
i wp∏ywanie na decyzje
ich kierownictw

Monitorowanie
dzia∏alnoÊci poÊredników
finansowych
i wp∏ywanie na decyzje
ich kierownictw

Podmioty sektora
prywatnego, g∏ównie
kapita∏odawcy

Publiczne organy
nadzorcze lub instytucje
nadzorcze dzia∏ajàce
w interesie publicznym

Umocowanie
prawne dzia∏aƒ:

Prywatne umowy zawarte
z poÊrednikami
finansowymi

Przepisy prawne
regulujàce dzia∏anie
systemu finasowego

Podstawa
monitorowania:

Publicznie dost´pne
êród∏a informacji
o kondycji poÊredników
finansowych

Publicznie dost´pne
êród∏a informacji oraz
informacja o charakterze
poufnym

Kryteria
porównawcze:

Istota:

Podmioty
sprawujàce:

Narz´dzia
oddzia∏ywania:

Finansowe, np. koszt
kapita∏u, wolumen
transakcji, oraz
nieadministracyjne,
pozafinasowe, np. rynek
pracy mened˝erów,
dzia∏ania du˝ych
akcjonariuszy

BezpoÊrednie,
administracyjne narz´dzia
oddzia∏ywania, w∏àcznie
z mo˝liwoÊcià cofni´cia
licencji na prowadzenie
dzia∏alnoÊci finansowej

PoÊrednia dyscyplina rynkowa

èród∏o: opracowanie w∏asne.
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Sygna∏y
rynkowe

dost´pnoÊç, wolumen transakcji zawartych z poÊrednikiem, liczb´ nabytych produktów finansowych, albo za pomocà nieadministracyjnych narz´dzi pozafinansowych: rynku pracy mened˝erów, wrogich przej´ç, dzia∏aƒ du˝ych akcjonariuszy
i ich instytucjonalnych reprezentantów oraz wykonania umownych klauzul zabezpieczajàcych przed podwy˝szaniem ryzyka.
Dyscyplin´ regulacyjnà najcz´Êciej sprawujà specjalne organy nadzoru finansowego, ale tak˝e banki centralne i instytucje gwarantujàce depozyty lub wyp∏acajàce inwestorom rekompensaty. Sposobu i zakresu ich dzia∏ania nie wyznaczajà umowy,
ale akty prawne: przepisy prawa finansowego, normy ostro˝noÊciowe, zasady licencjonowania, restrukturyzacji i likwidacji poÊredników finansowych oraz, w mniejszym stopniu, regu∏y prowadzenia polityki konkurencji i kszta∏towania struktury
w∏asnoÊciowej sektora finansowego. Monitorowanie w ramach dyscypliny regulacyjnej, w odró˝nieniu od dyscypliny rynkowej, odbywa si´ zarówno na podstawie informacji publicznie dost´pnej, jak te˝ poufnej, zdobywanej np. podczas inspekcji
na miejscu lub w wyniku zobowiàzania poÊredników finansowych do sk∏adania niejawnych raportów instytucjom nadzorujàcym. Narz´dzia oddzia∏ywania dyscypliny
regulacyjnej majà charakter administracyjny i obejmujà sankcje o ró˝nej dolegliwoÊci dla poÊredników finansowych, z regu∏y ∏àcznie z mo˝liwoÊcià cofni´cia pozwolenia na prowadzenie okreÊlonego rodzaju dzia∏alnoÊci.
Pomi´dzy zdefiniowanymi w ten sposób: dyscyplinà rynkowà i dyscyplinà regulacyjnà znajduje si´ tzw. poÊrednia dyscyplina rynkowa, którà sprawujà publiczne instytucje nadzorcze lub instytucje nadzorcze dzia∏ajàce w interesie publicznym, ale
na podstawie sygna∏ów p∏ynàcych z rynków finansowych. PoÊrednia dyscyplina rynkowa wykorzystuje zatem wyniki rynkowego monitorowania kondycji poÊredników
finansowych, w sferze oddzia∏ywania na decyzje ich kierownictw pos∏uguje si´ jednak narz´dziami administracyjnymi, charakterystycznymi dla dyscypliny regulacyjnej (Jackowicz 2004, s. 15–24).

3. Przyczyny wzrostu zainteresowania dyscyplinà
rynkowà
Wyraêny wzrost zainteresowania dyscyplinà rynkowà zarówno w teorii finansów, jak
i w praktyce gospodarczej ma bardzo ró˝ne przyczyny. Mo˝na je jednak uporzàdkowaç, jak widaç na schemacie 2, wyró˝niajàc trzy grupy zwiàzane z:
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• przemianami w systemie finansowym,
• niedoskona∏oÊciami regulacyjnych mechanizmów dyscyplinujàcych,
• korzystnà dla dyscypliny rynkowej wymowà wyników badaƒ empirycznych.

schemat 22
schemat

PRZYCZYNY
WZROSTU
zainteresowania
dyscyplinà
rynkowà rynkowà
PRZYCZYNY
WZROSTU
zainteresowania
dyscyplinà
w systemie finansowym

w systemie finansowym

Zjawiska
w systemie
finansowym:

Konsolidacja

Skutki:

Wzrost przeci´tnej
skali dzia∏ania
poÊredników
finansowych

Ustalenia
literatury
przedmiotu:

Dyscyplina
rynkowa sprzyja
stabilnoÊci
systemu
finansowego

Wykszta∏cenie si´
cykli regulacji –
reakcji –
regulacji

Skutki:

Cechy
dyscypliny
regulacyjnej:

NieelastcznoÊç

èród∏o: opracowanie w∏asne.

262

Narodowy Bank Polski

Integracja
transgraniczna
i mi´dzysektorowa

Powstanie
konglomeratów
finansowych
aktywnych na
rynkach
mi´dzynarodowych

Dezintermediacja

Wzrost ryzyka
dzia∏alnoÊci
poÊredników
finansowych

Zwi´kszanie si´
zainteresowania
rynkowymi
mechanizmami
dyscyplinujàcymi,
uzupe∏niajàcymi
dyscyplin´ regulacyjnà

Tendencja do
pob∏a˝liwoÊci

3.1. Przemiany w systemie finansowym
Zapotrzebowanie na sprawnie funkcjonujàcà dyscyplin´ rynkowà wynika z nast´pujàcych procesów obserwowanych w europejskich systemach finansowych:
• konsolidacji,
• integracji,
• dezintermediacji (odpoÊredniczenia).
Procesy konsolidacji obejmujà: fuzje, wrogie przej´cia oraz po∏àczenia aran˝owane
przez w∏adze nadzorcze. Dobre przybli˝enie nat´˝enia procesów konsolidacyjnych
dajà dane o liczbie dzia∏ajàcych poÊredników finansowych w sytuacji, gdy liczba ich
upad∏oÊci jest bliska zera – tak jak ma to miejsce w Europie w ostatnich latach. Przyk∏adowo w krajach strefy euro (MU-12) w latach 1997–2005 liczba instytucji kredytowych zmala∏a a˝ o blisko 27%. Tymczasem w okresie o rok krótszym uby∏o niewiele ponad 12% instytucji ubezpieczeniowych. Bioràc pod uwag´, ˝e wielkoÊç majàtku badanych sektorów stale roÊnie, mamy zatem do czynienia w Europie z systematycznym zwi´kszaniem si´ przeci´tnej skali dzia∏ania obu analizowanych typów
poÊredników finansowych. Towarzyszy temu wzrost koncentracji rynku bankowego
i ubezpieczeniowego. W paƒstwach EU-25 wskaênik koncentracji aktywów w gestii
pi´ciu najwi´kszych podmiotów bankowych w latach 2001–2005 zwi´kszy∏ si´
z 37,8% do 42,3% (ECB 2006, s. 54). W przypadku instytucji ubezpieczeƒ na ˝ycie analogiczny wskaênik wyliczony dla zebranej przez nie sk∏adki wzrós∏ z 41,9%
w 1993 r. do 57,9% w 2004 r., a w instytucjach ubezpieczeƒ majàtkowych i pozosta∏ych z 34% do 58,1% (CEA 2006, s. 47–48). Przedstawione zjawiska prowadzà
do zwi´kszania si´ liczby poÊredników finansowych zbyt du˝ych lub zbyt wa˝nych,
by pozwoliç im na upad∏oÊç (ang. too big to fail – TBTF, too important to fail –
TITF). Wraz ze wzrostem skali dzia∏ania czo∏owych instytucji coraz realniejsze jest
wykszta∏cenie si´ jeszcze jednej grupy podmiotów systemu finansowego, które mo˝na okreÊliç – zgodnie z propozycjà Sironiego (2002, s. 1085) – jako zbyt du˝e do ratowania (ang. too big to rescue – TBTR). Istnienie obu kategorii wielkich poÊredników finansowych zwi´ksza zainteresowanie rynkowymi mechanizmami kontroli ich
ryzyka, wspomagajàcymi dyscyplin´ regulacyjnà. Dyscyplina rynkowa jest w tym
kontekÊcie dodatkowym narz´dziem minimalizacji prawdopodobieƒstwa koniecznoÊci sanacji poÊredników finansowych lub obni˝ania oczekiwanej wartoÊci niezb´dnej
pomocy publicznej.
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Jak wspomniano w rozdziale 1., integracja w systemie finansowym mo˝e mieç dwa
wymiary: transgraniczny i mi´dzysektorowy. W pierwszym przypadku prowadzi
do rozszerzania geograficznego zasi´gu dzia∏ania poÊredników finansowych. W drugim powoduje uniwersalizacj´ funkcjonujàcych w Europie grup finansowych. Obecnie najwa˝niejszym sposobem pog∏´biania integracji transgranicznej sà mi´dzynarodowe po∏àczenia poÊredników finansowych. Liczba tego rodzaju procesów konsolidacyjnych jest zró˝nicowana w czasie i zale˝y od stopnia rozwoju gospodarek poszczególnych krajów. W okresie restrukturyzacji i prywatyzacji sektorów bankowych krajów, które przystàpi∏y do UE w 2004 r., zdecydowanie przewa˝a∏y transakcje z udzia∏em inwestorów zagranicznych. Z kolei w paƒstwach strefy euro w latach
2000–2004 ponadgraniczne po∏àczenia Êrednio stanowi∏y zaledwie 14% wartoÊci
wszystkich procesów konsolidacyjnych. W latach 2005–2006 udzia∏ ten wzrós∏ jednak a˝ do 38% (ECB 2007, s. 34–35). Podobnie sytuacja kszta∏towa∏a si´ w systemie ubezpieczeniowym. W latach 1999–2004 procesy konsolidacyjne w UE, obejmujàce instytucje z ró˝nych paƒstw, stanowi∏y przeci´tnie nieca∏e 15% wszystkich
przeprowadzonych po∏àczeƒ (European Commission 2006, s. 40–41).
Koƒcowym rezultatem integracji mi´dzysektorowej jest powstawanie konglomeratów
finansowych. Monitorowanie du˝ych, oferujàcych ró˝norodne produkty i us∏ugi finansowe, dzia∏ajàcych w wielu krajach konglomeratów, wymaga znacznych zasobów
ludzkich i finansowych. Racjonalne w tej sytuacji wydaje si´ przynajmniej dzielenie
kosztów oceny kondycji tych podmiotów mi´dzy sektor publiczny i prywatny. W przeciwnym razie ju˝ wkrótce nastàpi szybki przyrost kosztów sprawowania dyscypliny
regulacyjnej.
Procesy dezintermediacji polegajà na zmniejszaniu si´ roli banków i innych poÊredników finansowych w procesie mobilizowania oszcz´dnoÊci, a nast´pnie alokowania inwestycji. Konkurentem omawianej grupy podmiotów w sprawowaniu tej funkcji sà tzw.
otwarte rynki finansowe, np. rynki krótkoterminowych papierów d∏u˝nych, obligacji
i akcji przedsi´biorstw. BezpoÊrednio odzwierciedlonà w rachunku zysków i strat konsekwencjà dezintermediacji jest zmniejszanie si´ znaczenia w kszta∏towaniu wyniku finansowego dochodów z tradycyjnego poÊrednictwa mi´dzy podmiotami nadwy˝kowymi a deficytowymi w gospodarce. Naturalnà reakcjà na taki stan rzeczy interesujàcej
nas grupy podmiotów jest poszukiwanie innych obszarów aktywnoÊci, w tym rozwijanie tzw. nowych form poÊrednictwa finansowego, czyli poÊrednictwa mi´dzy podmiotami zagro˝onymi przeciwstawnymi skutkami ró˝nych rodzajów ryzyka (Allen, Santomero 1997). Wspomniane nowe obszary aktywnoÊci cz´sto charakteryzujà si´ du˝à lub
trudnà do okreÊlenia wielkoÊcià zagro˝eƒ. Stàd te˝ zainteresowanie dodatkowà, oprócz
dyscypliny regulacyjnej, linià obrony przed narastaniem ryzyka w systemie finansowym.
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3.2. Niedoskona∏oÊci regulacyjnych mechanizmów
dyscyplinujàcych
Wady dyscypliny regulacyjnej w naturalny sposób powodujà wzrost zainteresowania
rynkowymi mechanizmami dyscyplinujàcymi. Najsilniej przyczyniajà si´ do tego:
• tendencja do wybierania strategii pob∏a˝liwoÊci przez w∏adze nadzorcze i
• nieelastycznoÊç dyscypliny regulacyjnej.
Strategia pob∏a˝liwoÊci w dzia∏aniu organów nadzoru finansowego polega na Êwiadomym odk∏adaniu w czasie niezb´dnych kroków interwencyjnych w stosunku
do obj´tych monitorowaniem podmiotów. Jej êród∏a sà wielorakie. Po pierwsze,
podj´cie zdecydowanych dzia∏aƒ naprawczych oznacza upublicznienie informacji
o pope∏nieniu b∏´dów w zakresie wczesnego wykrywania zagro˝eƒ, a wi´c tak˝e pogorszenie perspektyw zawodowych osób odpowiedzialnych za ten stan rzeczy.
Po drugie, wyborowi strategii pob∏a˝liwoÊci sprzyjajà: zbyt bliskie stosunki pomi´dzy nadzorujàcymi a nadzorowanymi oraz przekonanie, ˝e krótkookresowe straty
mogà zostaç skompensowane zyskami w d∏u˝szej perspektywie. DoÊwiadczenia historyczne uczà, ˝e pob∏a˝liwoÊç nadzorcza by∏a przyczynà pog∏´bienia wielu kryzysów finansowych i istotnego zwi´kszenia kosztu wychodzenia z nich. Dobrym przyk∏adem jest kryzys japoƒskiego systemu bankowego. W przeciwieƒstwie do podmiotów sprawujàcych dyscyplin´ regulacyjnà kapita∏odawcy poÊredników finansowych (podmioty sprawujàce dyscyplin´ rynkowà) nie majà interesu ekonomicznego
w odk∏adaniu niezb´dnych dzia∏aƒ interwencyjnych. Wzmocnienie dyscypliny rynkowej ogranicza zatem mo˝liwoÊci stosowania przez w∏adze nadzorcze strategii pob∏a˝liwoÊci (Jackowicz 2004, s. 28).
Zmiana sposobu dzia∏ania dyscypliny regulacyjnej wymaga nowelizacji aktów prawnych ró˝nej rangi, co powoduje, ˝e tego rodzaju mechanizmy dyscyplinujàce ma∏o elastycznie reagujà na zjawiska zachodzàce w rzeczywistoÊci gospodarczej. Prowadzi to
do wykszta∏cenia si´, jak zauwa˝a R. DeYoung (2000, s. 164), spirali cyklów: regulacji – reakcji – reregulacji2. Ich powstawanie opiszemy dok∏adniej na przyk∏adzie sektora bankowego. W celu ochrony drobnych deponentów lub zapobiegania niekontrolowanemu przenoszeniu problemów finansowych ustanawia si´ systemy gwarantowania
cz´Êci Êrodków ulokowanych w bankach przez kapita∏odawców. Dzi´ki temu banki majà dost´p do znaczàcych pod wzgl´dem wolumenu, niewra˝liwych na ryzyko êróde∏ kapita∏u. Mogà wi´c w miar´ bezkarnie podnosiç poziom ryzyka w swojej dzia∏alnoÊci.
2

W literaturze przedmiotu zjawisko to okreÊla si´ te˝ mianem dialektyki regulacyjnej.
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Zwiàzane z tym zagro˝enia okreÊlamy w teorii finansów mianem pokusy nadu˝ycia
(ang. moral hazard). Odpowiedzià na wynikajàce z pokusy nadu˝ycia zmniejszenie
bezpieczeƒstwa systemu bankowego sà zwykle regulacje w zakresie adekwatnoÊci kapita∏owej. Sà one dotkliwe zarówno dla mened˝erów, jak i w∏aÊcicieli. Pierwszym nie
pozwalajà na niekontrolowane powi´kszanie skali dzia∏ania zarzàdzanych przez nich
instytucji i podnoszenia w ten sposób swojego presti˝u. Drugim ograniczajà mo˝liwoÊci maksymalizowania wartoÊci posiadanych akcji. Stàd wynikajà zach´ty do obchodzenia norm ostro˝noÊciowych lub przynajmniej zmniejszania ich dolegliwoÊci. Im skuteczniejsza jest reakcja banków na prób´ regulacji, tym szybciej wyst´puje potrzeba reregulacji, np. w postaci udoskonalenia norm adekwatnoÊci kapita∏owej. Reregulacja
spotka si´ oczywiÊcie z odpowiedzià ze strony nadzorowanych instytucji i ca∏y opisany
cykl znów si´ powtórzy. Liczba powtórzeƒ tego rodzaju cyklów jest zatem teoretycznie
nieograniczona. Szansà na os∏abienie spirali cyklów regulacji – reakcji – reregulacji lub
przynajmniej zmniejszenie liczby cyklów w okreÊlonym czasie jest wzmocnienie dyscypliny rynkowej. Jest ona z natury niesformalizowana i dzi´ki temu elastycznie reaguje
na zmiany warunków dzia∏ania podmiotów gospodarczych i obieranych przez nie strategii post´powania.

3.3. Wyniki badaƒ empirycznych potwierdzajàcych
pozytywny wp∏yw dyscypliny rynkowej
na bezpieczeƒstwo systemu finansowego
Badania empiryczne dotyczàce istnienia i skutków funkcjonowania dyscypliny rynkowej dotyczà praktycznie wy∏àcznie banków. W literaturze przedmiotu bardzo
rzadko pojawiajà si´ dociekania wykorzystujàce dane o innych rodzajach poÊredników finansowych (Harrington 2004). Dlatego o wp∏ywie rynkowych mechanizmów
dyscyplinujàcych na bezpieczeƒstwo systemu finansowego b´dziemy wnioskowaç
na podstawie literatury bankowej. Wskazuje ona w chwili obecnej wyraênie, ˝e dyscyplina rynkowa sprzyja stabilnoÊci systemu bankowego. Dowody na to majà dwojaki charakter i odnoszà si´ do kondycji pojedynczych banków oraz kryzysów doÊwiadczanych przez ca∏e systemy bankowe.
Argumentów na poziomie mikroekonomicznym dostarczajà badania Niera i Baumanna. Nier (2004) przeanalizowa∏, jaka jest zale˝noÊç mi´dzy prawdopodobieƒstwem wyst´powania powa˝nych problemów finansowych, odzwierciedlonych w cenach akcji instytucji bankowych, a przejrzystoÊcià sytuacji finansowej ex ante – sprzyjajàcej sprawowaniu wobec nich dyscypliny rynkowej. Oszacowanie modelu probitowego na bazie danych o 550 bankach gie∏dowych wywodzàcych si´ z 32 krajów (roz-
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wini´tych i rozwijajàcych si´) pokaza∏o, ˝e banki prowadzàce bardziej otwartà polityk´ informacyjnà cechujà si´ statystycznie istotnie ni˝szym prawdopodobieƒstwem popadni´cia w k∏opoty finansowe. Baumann i Nier (2003, 2006) zaobserwowali z kolei, ˝e istnieniu czynników wzmacniajàcych dyscyplin´ rynkowà towarzyszà statystycznie istotnie wy˝sze poziomy wyposa˝enia kapita∏owego banków. W uwzgl´dnionej przez nich próbie 729 instytucji, wywodzàcych si´ ponownie z 32 krajów, podnoszeniu wartoÊci ilorazu kapita∏ów w∏asnych i zobowiàzaƒ sprzyja∏y bowiem: ni˝szy poziom sformalizowanych gwarancji depozytów, mniejszy zakres oczekiwanej pomocy
dla banków, wy˝szy udzia∏ depozytów mi´dzybankowych w strukturze finansowania
oraz lepsze standardy informacyjne.
Poznanie zwiàzków mi´dzy zjawiskiem kryzysu bankowego a funkcjonowaniem
dyscypliny rynkowej u∏atwiajà rezultaty dociekaƒ Tadesse oraz zestawienie wyników badaƒ wp∏ywu rozwiàzaƒ budujàcych sieç bezpieczeƒstwa w systemie bankowym na odpowiednio: mo˝liwoÊç jego generalnej destabilizacji i si∏´ dzia∏ajàcych
w nim rynkowych mechanizmów dyscyplinujàcych. Przedmiotem zainteresowania
Tadesse (2005; 2006) by∏o oddzia∏ywanie obowiàzków informacyjnych spoczywajàcych na bankach na prawdopodobieƒstwo wystàpienia kryzysu bankowego. Analiza ekonometryczna danych o 49 krajach i 22 przypadkach kryzysu bankowego pozwoli∏a stwierdziç, ˝e mniej podatne na zjawiska kryzysowe sà systemy, w których
przepisy wymagajà: szybkiego publikowania ró˝norodnych informacji, podawania
istotnych dla inwestorów danych, np. o pozycjach pozabilansowych i jakoÊci portfela kredytowego, oraz rygorystycznego audytu sprawozdaƒ finansowych. Prawdopodobieƒstwo kryzysu by∏o zatem tym ni˝sze, im ∏atwiejsze by∏o rynkowe monitorowanie kondycji banków. Do interesujàcych wniosków prowadzi te˝, jak ju˝ wspominaliÊmy, porównanie rezultatów referowanych w pracach poÊwi´conych wp∏ywowi g∏ównego elementu sieci bezpieczeƒstwa w systemie bankowym, tj. ubezpieczenia depozytów, na: (1) si∏´ dyscypliny rynkowej i (2) stabilnoÊç systemu bankowego. Demirgü˜-Kunt i Huizinga (2004), wykorzystujàc dane z 30 krajów, zgodnie
z oczekiwaniami uzyskali potwierdzenie, ˝e ochrona Êrodków ulokowanych przez
deponentów generalnie zmniejsza wra˝liwoÊç premii za ryzyko zawartych w stopach oprocentowania depozytów na miary ryzyka dzia∏ania banków. Negatywny
wp∏yw gwarantowania depozytów by∏ przy tym silniej zaznaczony w przypadku finansowania ex ante ze Êrodków publicznych funduszu gwarantujàcego depozyty
oraz szerszego podmiotowego i wartoÊciowego zakresu ubezpieczenia, s∏abiej zaÊ,
gdy system ubezpieczenia depozytów by∏ wspólnie zarzàdzany przez w∏adze publiczne i sektor prywatny oraz przewidywa∏ niepe∏nà gwarancj´ wartoÊci nominalnej depozytów (ang. co-insurance). Badanie oddzia∏ywania sieci bezpieczeƒstwa
na stabilnoÊç systemu bankowego przeprowadzone przez Hoggartha et al. (2005)
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dowiod∏o, ˝e praktycznie te same czynniki powodujà os∏abienie dyscypliny rynkowej (zjawisko udokumentowane powy˝ej) i zwi´kszenie prawdopodobieƒstwa wystàpienia kryzysu bankowego. W grupie 29 paƒstw obj´tych analizà najwy˝sze
prawdopodobieƒstwo generalnej destabilizacji systemu bankowego notowano bowiem w krajach z nielimitowanymi gwarancjami depozytów, a nast´pnie tam, gdzie
nie by∏o sformalizowanego systemu ochrony deponentów, co w praktyce cz´sto
oznacza wyst´powanie szeroko rozciàgni´tych gwarancji domyÊlnych. Najni˝sze
prawdopodobieƒstwo wystàpienia kryzysu cechowa∏o kraje, w których funkcjonowa∏ sformalizowany i ograniczony wartoÊciowo system ubezpieczenia depozytów,
zw∏aszcza gdy przestrzegano w nich zasady udzia∏u deponentów w stratach spowodowanych upad∏oÊcià banku.
***
Silnie obecnie odczuwana potrzeba przesuni´cia akcentów w obszarze dyscyplinowania
dzia∏aƒ poÊredników finansowych w kierunku mechanizmów rynkowych wynika z na∏o˝enia si´ kilku czynników. Procesy konsolidacji, integracji i dezintermediacji w systemach finansowych doprowadzi∏y do wzrostu przeci´tnej skali dzia∏ania tej grupy podmiotów, umo˝liwi∏y jej wyjÊcie poza granice tradycyjnie obs∏ugiwanego rynku w sensie
geograficznym oraz rodzaju oferowanych produktów i us∏ug finansowych. Przemiany te
uwydatni∏y nieadekwatnoÊç Êrodków, którymi dysponuje dyscyplina regulacyjna, uczyni∏y te˝ bardziej niebezpiecznymi jej wady: nieelastycznoÊç i tendencj´ do opóêniania
niezb´dnych dzia∏aƒ interwencyjnych. JednoczeÊnie coraz liczniejsze i bardziej przekonujàce by∏y dowody na du˝y potencja∏ dyscypliny rynkowej w zakresie kontrolowania
ryzyka pojedynczych podmiotów oraz sprzyjania stabilnoÊci ca∏ego systemu.

4. Inicjatywy zmierzajàce do wzmocnienia dyscypliny
rynkowej
Propozycje wzmacniania dyscypliny rynkowej w systemie finansowym sà bardzo
ró˝norodne. Istnieje zatem potrzeba ich usystematyzowania. Wydaje si´, ˝e najlepszym kryterium porzàdkujàcym jest przewidywany mechanizm oddzia∏ywania.
Patrzàc z tej perspektywy, mo˝emy wyodr´bniç – jak pokazuje schemat 3 – dwie
zasadnicze grupy inicjatyw, których celem jest:
• u∏atwianie procesów rynkowego monitorowania,

268

Narodowy Bank Polski

• zach´canie do sprawowania dyscypliny rynkowej i wyposa˝anie podmiotów
sektora prywatnego w silniejsze narz´dzia oddzia∏ywania.
Podzia∏ ten pokrywa si´ w pewnym stopniu, jak widaç na schemacie 3, z rozró˝nieniem na inicjatywy wprowadzane w ˝ycie i propozycje funkcjonujàce jedynie
na kartach pozycji literatury przedmiotu. W zakresie poprawy informacyjnych podstaw monitorowania sytuacji poÊredników finansowych podj´to w UE wiele konkretnych kroków, natomiast bardzo niewiele zrobiono, by wzmocniç si∏´ rynkowych mechanizmów dyscyplinujàcych.

4.1. Inicjatywy u∏atwiajàce proces rynkowego monitorowania
Ze wzgl´du na ograniczonà obj´toÊç tego opracowania nie mo˝na szczegó∏owo
omówiç wszystkich, doÊç licznych, inicjatyw tego rodzaju. Konieczna jest zatem ich
selekcja. Za najwa˝niejsze mo˝na uznaç uregulowania: trzeciego filaru Nowej
Umowy Kapita∏owej (Bazylea II, NUK) w bankowoÊci3 i cz´Êci trzeciego filaru projektu noszàcego roboczà nazw´ Wyp∏acalnoÊç II opracowanego dla sektora ubezpieczeƒ, a ponadto postanowienia Dyrektywy dotyczàcej przejrzystoÊci z 2004 r.
Pozosta∏e realizowane i projektowane inicjatywy zostanà jedynie zasygnalizowane.
Trzecie filary Nowej Umowy Kapita∏owej i projektu Wyp∏acalnoÊç II ∏àczy wiele
cech. Nie jest to przypadkiem. NUK dla bankowoÊci, opracowana jako pierwsza,
by∏a wzorcem podczas prac nad zmodyfikowanymi regulacjami dla sektora ubezpieczeniowego. Nie bez znaczenia by∏y tak˝e wzrost roli grup bankowo-ubezpieczeniowych i zwiàzana z tym koniecznoÊç ujednolicenia mechanizmów regulacyjnych
w dwóch analizowanych sektorach. Podstawowe podobieƒstwo sprowadza si´
do tego, ˝e oba dokumenty dà˝à do u∏atwienia rynkowego monitorowania poprzez
dostarczenie z jednej strony informacji o wyposa˝eniu kapita∏owym danego podmiotu i jego zagro˝eniu ró˝nymi rodzajami ryzyka, a z drugiej o stosowanych
przez niego metodach identyfikacji, pomiaru i kszta∏towania ryzyka. OczywiÊcie
na poziomie szczegó∏owych rozwiàzaƒ istniejà ró˝nice, wynikajàce ze specyfiki
dzia∏alnoÊci bankowej i ubezpieczeniowej. Przyk∏adowo w NUK bardziej rozbudowane sà wymogi informacyjne dotyczàce ryzyka kredytowego i technik jego redukcji. Z kolei jedynie w projekcie Wyp∏acalnoÊç II pojawia si´ obowiàzek udost´pniania danych pozwalajàcych oceniç wysokoÊç rezerw technicznych i ryzyko pokrywajàcych je sk∏adników aktywów. Obie regulacje starajà si´ uzupe∏niaç, a nie dublowaç wymogi informacyjne wynikajàce z przepisów rachunkowych i o publicznym
obrocie papierami wartoÊciowymi. Przestrzegajà tych samych generalnych zasad:
3

W krajach Unii Europejskiej regulacjami tymi obj´to tak˝e firmy inwestycyjne.
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• materialnoÊci, tj. publikowania jedynie tych informacji, których pomini´cie mo˝e wp∏ynàç na sàdy i decyzje adresatów przekazu,
• proporcjonalnoÊci, a wi´c dostosowania wymagaƒ informacyjnych do skali
i stopnia skomplikowania dzia∏alnoÊci prowadzonej przez dany podmiot,
• nierozpowszechniania informacji poufnych lub warunkujàcych utrzymanie pozycji konkurencyjnej.
Przewidujà te˝ generalnà zasad´ publikowania informacji raz do roku, z mo˝liwoÊcià zwi´kszenia cz´stoÊci raportowania w uzasadnionych przypadkach.
Bazylea II w bankowoÊci i projekt Wyp∏acalnoÊç II dla sektora ubezpieczeƒ dzielà
na poziomie ogólnym dwie ró˝nice. Po pierwsze, Bazylea II jest ju˝ wprowadzana
w ˝ycie. Podstawà tych dzia∏aƒ w odniesieniu do jej trzeciego filaru jest za∏àcznik
XII do Dyrektywy 2006/48/EC4 o podejmowaniu i prowadzeniu dzia∏alnoÊci przez instytucje kredytowe. Jego odzwierciedleniem w polskim systemie prawnym jest
Uchwa∏a nr 380/2008 Komisji Nadzoru Finansowego z grudnia 2008 r.5 Przyj´cie dyrektywy ramowej dla projektu Wyp∏acalnoÊç II planuje si´ natomiast obecnie dopiero
na lata 2008–2009. Podstawà dyskusji o III filarze w ubezpieczeniach jest dokument
konsultacyjny opatrzony numerem 15, opracowany w listopadzie 2006 r. przez Europejski Komitet Nadzorców Ubezpieczeƒ i Pracowniczych Funduszy Emerytalnych (CEIOPS 2006). Po drugie, o ile III filar Nowej Umowy Kapita∏owej dotyczy tylko informacji publicznie dost´pnej, o tyle III filar projektu Wyp∏acalnoÊç II zawiera te˝ regulacje dotyczàce raportowania instytucjom nadzorujàcym dzia∏alnoÊç ubezpieczeniowà.
Zasadniczym celem Dyrektywy dotyczàcej przejrzystoÊci6 (2004/109/EC) jest harmonizacja warunków stawianych emitentom papierów wartoÊciowych, a przez to
zniesienie barier mi´dzy rynkami krajów UE. Dyrektywa ta zawiera jednak kilka zapisów, które mogà byç istotne z punktu widzenia dyscypliny rynkowej. Dost´pnoÊç
informacji dla inwestorów poprawia wymóg publikowania rocznych i pó∏rocznych
raportów nie tylko przez emitentów akcji, ale tak˝e d∏u˝nych papierów wartoÊciowych. Podnoszeniu jakoÊci informacji sprzyja obowiàzek certyfikacji rocznych i pó∏4
5

6

Directive 2006/48/EC of the European Parliament and of the Council of 14 June 2006 relating to
the Taking up and Pursuit of the Business of Credit Institutions.
Zastàpi∏a ona Uchwa∏´ nr 6/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie
szczegó∏owych zasad i sposobu og∏aszania przez banki informacji o charakterze jakoÊciowym i iloÊciowym dotyczàcych adekwatnoÊci kapita∏owej oraz zakresu informacji podlegajàcych og∏aszaniu.
Directive 2004/109/EC of the European Parliament and of the Council of 15 December 2004 on
the Harmonisation of Transparency Requirements in Relation to Information about Issuers whose
Securities Are Admitted to Trading on a Regulated Market.
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rocznych sprawozdaƒ finansowych przez mened˝erów. Obni˝eniu kosztu pozyskania informacji s∏u˝y natomiast postulat organizowania w krajach cz∏onkowskich
scentralizowanych, elektronicznych systemów przechowywania raportowanej informacji, udost´pniajàcych jà na niedyskryminacyjnych zasadach i wed∏ug cen akceptowalnych dla inwestorów detalicznych.

schemat 3

INICJATYWY zmierzajàce do wzmocnienia dyscypliny

schemat 3 rynkowej
INICJATYWY zmierzajàce do wzmocnienia dyscypliny
rynkowej
U∏atwienie rynkowego
monitorowania

Przewidywany
mechanizm
dzia∏ania:

Przyk∏ady:

Nak∏adanie nowych
obowiàzków informacyjnych:
trzecie filary: NUK
(dyrektywa 2006/48/EC),
projekt Wyp∏acalnoÊç II

Standaryzacja wymogów informacyjnych
stawianych emitentom papierów
wartoÊciowych (dyrektywy: 2003/71/EC
i 2004/109/EC)
Poprawa porównywalnoÊci sprawozdaƒ
poprzez wdro˝enie MSSF
Poprawa rzetelnoÊci publikowanych danych
dzi´ki zwi´kszeniu odpowiedzialnoÊci
mened˝erów (dyrektywa 2006/46/EC)

Publikacja ocen nadzorczych ryzyka
poÊredników finansowych (Scott, Jens,
Spudeck 1991)

Zwi´kszenie zach´t do
sprawowania dyscypliny
rynkowej i wzmacnianie
jej narz´dzi

Obowiàzkowa emisja
obligacji podporzàdkowanych
Ograniczenie rzeczywistego
zakresu ubezpieczenia
kapita∏odawców (Gilbert)
1990; Stern 1999)
Emisja obligacji
obowiàzkowo wymiennych
na akcje (Flannery 2002;
Raviv 2004)

U∏atwianie rynkowej
restrukturyzacji w drodze
po∏àczeƒ i przej´ç (dyrektywy
2004/25/EC i 2005/56/EC)

Inicjatywy w trakcie
realizacji lub przygotowaƒ
do realizacji

èród∏o: opracowanie w∏asne.
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Dzia∏anie Dyrektywy o przejrzystoÊci w zakresie zwi´kszania rzetelnoÊci publikowanych danych wzmacnia Dyrektywa 2006/46/EC7, podkreÊlajàca wspólnà odpowiedzialnoÊç zarzàdu i rady nadzorczej za publikowane sprawozdania finansowe.
Do wzrostu porównywalnoÊci danych finansowych w UE przyczynia si´ tak˝e, wprowadzony regulacjami z 2002 r., obowiàzek sporzàdzania skonsolidowanych sprawozdaƒ przez podmioty, które wprowadzi∏y akcje do obrotu gie∏dowego (w tym banki i ubezpieczycieli) wed∏ug Mi´dzynarodowych Standardów SprawozdawczoÊci Finansowej (poczàwszy od 2005 r.). Uproszczeniu rynkowego monitorowania s∏u˝y
równie˝ Dyrektywa dotyczàca prospektów emisyjnych (2003/71/EC). Harmonizuje
ona minimalne wymogi informacyjne stawiane przy okazji emisji akcji, obligacji i instrumentów pochodnych8.
***
Oceniajàc ∏àcznie grup´ inicjatyw zmierzajàcych do u∏atwienia procesów rynkowego monitorowania w drodze: rozszerzenia obowiàzków informacyjnych, standaryzacji publikowanych raportów, obni˝ania kosztu dost´pu do nich i zwi´kszania rzetelnoÊci udost´pnianych danych finansowych, nale˝y przede wszystkim wskazaç, ˝e
ich realizacja jedynie w umiarkowany sposób wzmacnia dyscyplin´ rynkowà.
Dzieje si´ tak, poniewa˝ udoskonalenie informacyjnych podstaw monitorowania
w przypadku omawianej grupy inicjatyw nie idzie w parze ze zwi´kszaniem zainteresowania kapita∏odawców sprawowaniem dyscypliny rynkowej oraz wyposa˝aniem ich w skuteczne narz´dzia oddzia∏ywania. Powstaje zatem pytanie, czy realizacja takich inicjatyw, jak trzecie filary Nowej Umowy Kapita∏owej i projektu Wyp∏acalnoÊç II, jest po˝yteczna. W moim przekonaniu, mimo zasygnalizowanej fundamentalnej ich wady, odpowiedê jest twierdzàca. Wynika to z przes∏anek natury
zarówno teoretycznej, jak i empirycznej.
Na gruncie teoretycznym wskazuje si´, ˝e wyst´powanie efektów zewn´trznych
przy udost´pnianiu informacji finansowej i problemów agencyjnych mi´dzy mened˝erami a w∏aÊcicielami mo˝e prowadziç do sytuacji, w której dobrowolnie obierane standardy informacyjne sà skromniejsze ni˝ okreÊlane mianem spo∏ecznie optymalnych. Zauwa˝my, ˝e poÊrednicy finansowi, produkujàc informacj´, ponoszà pe∏ne koszty tego procesu, natomiast nie kontrolujà wszystkich korzyÊci. Przyk∏adowo
7

8

Directive 2006/46/EC of the European Parliament and of the Council of 14 June 2006 amending
Council Directives 78/660/EEC on the Annual Accounts of Certain Types of Companies,
83/349/EEC on Consolidated Accounts, 86/635/EEC on the Annual Accounts and Consolidated
Accounts of Banks and Other Financial Institutions and 91/674/EEC on the Annual Accounts and
Consolidated Accounts of Insurance Undertakings.
Directive 2003/71/EC of the European Parliament and of the Council of 4 November 2003 on the
Prospectus To Be Published when Securities Are Offered to the Public or Admitted to Trading.
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porównujàc informacje z opublikowanych raportów, konkurenci mogà znaleêç obszary wyst´powania rezerw efektywnoÊci. Udost´pnianie informacji finansowej jest
zatem typowym êród∏em dobrze znanych z ekonomii pozytywnych efektów zewn´trznych (Hannes 2004). Ponadto osoby kierujàce poÊrednikami finansowymi
z regu∏y majà wyraênie krótszy oczekiwany okres pozostawania interesariuszami ni˝
w∏aÊciciele. Wolà wi´c stosowaç w polityce informacyjnej rozwiàzania zapewniajàce im maksymalnà elastycznoÊç, a wi´c umo˝liwiajàce np. unikanie raportowania
niewielkich strat, wyrównywanie wyniku finansowego w czasie, ∏àczenie wiadomoÊci z∏ych z dobrymi, ukrywanie znacznych zagro˝eƒ o niskim prawdopodobieƒstwie
materializacji. ElastycznoÊç ta jest tym wi´ksza, im mniejszy jest zakres standardowo publikowanych informacji (Jackowicz, Kury∏ek 2005).
Argumentów na korzyÊç rozwiàzaƒ u∏atwiajàcych rynkowe monitorowanie dostarczajà te˝ wyniki badaƒ empirycznych. Z podpunktu 3.3 wiemy ju˝, ˝e bardziej rygorystyczne standardy informacyjne sprzyjajà podnoszeniu przez banki wyposa˝enia kapita∏owego i zmniejszajà prawdopodobieƒstwo wystàpienia kryzysu w systemie bankowym. Obecnie mo˝emy dodaç dwie kolejne obserwacje empiryczne. Baumann i Nier (2004) stwierdzili, ˝e bardziej otwarta polityka informacyjna obni˝a
statystycznie istotnie zmiennoÊç cen akcji banków. Park (1991) udowodni∏ zaÊ, ˝e
dostarczenie rzetelnej informacji o sytuacji banków skutecznie zapobiega rozprzestrzenianiu si´ paniki bankowej.

4.2. Inicjatywy wzmacniajàce zach´ty do sprawowania
dyscypliny rynkowej i zwi´kszajàce si∏´ jej oddzia∏ywania
Inicjatywy koncentrujàce si´ na zach´tach do sprawowania dyscypliny rynkowej
i narz´dziach oddzia∏ywania pozostajà w doskona∏ej wi´kszoÊci wcià˝ w sferze projektów. Wyjàtkiem sà dyrektywy UE o przej´ciach9 (2004/25/EC) oraz mi´dzynarodowych po∏àczeniach10 (2005/56/EC). Dzi´ki u∏atwieniu dokonywanej na zasadach rynkowych restrukturyzacji w systemie finansowym powinny one istotnie
wzmacniaç rol´ rynkowych mechanizmów dyscyplinujàcych. Opcje przys∏ugujàce
paƒstwom cz∏onkowskim na podstawie pierwszej ze wspomnianych dyrektyw
i mo˝liwoÊci dokonywania wyjàtków sprawiajà jednak, ˝e bariery na europejskim
rynku przej´ç wcià˝ pozostajà wysokie (European Commission 2007). Termin przeniesienia do ustawodawstwa krajowego drugiej z dyrektyw minà∏ z koƒcem 2007 r.
9
10

Directive 2004/25/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on Takeover Bids.
Directive 2005/56/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on
Cross-border Mergers of Limited Liability Companies.
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Ze zbioru niezrealizowanych propozycji wzmacniania zach´t do sprawowania dyscypliny rynkowej i si∏y jej wp∏ywu – widocznych na schemacie 3 – przedstawimy
bli˝ej tylko plany obowiàzkowej emisji obligacji podporzàdkowanych przez poÊredników finansowych, a zw∏aszcza banki. W przypadku upad∏oÊci instrumenty te sà
sp∏acane po zaspokojeniu wszystkich roszczeƒ zwyk∏ych (niepodporzàdkowanych)
wierzycieli. Projekty omawianego rodzaju ró˝nià si´: podmiotowym zakresem obowiàzku emisyjnego, wymaganà wielkoÊcià i cz´stoÊcià emisji oraz proponowanym
stopniem standaryzacji emitowanych instrumentów. Wszystkie zmierzajà jednak
do realizacji jednego celu, a mianowicie stworzenia grupy wierzycieli profesjonalnie przygotowanych do oceny ryzyka, w sposób wiarygodny nieobj´tych siecià
bezpieczeƒstwa funkcjonujàcà w systemie finansowym. Dzi´ki temu mo˝na
wzmocniç dyscyplin´ rynkowà na dwa sposoby. Z jednej strony rynek pierwotny
dyscyplinowa∏by podejmowanie ryzyka poprzez koniecznoÊç okresowego emitowania instrumentów podporzàdkowanych. Z drugiej strony rynek wtórny dostarcza∏by
cennych sygna∏ów o kondycji emitentów w postaci zmian cen i wymaganych stóp
dochodu.
Do roli narz´dzia wzmacniania dyscypliny rynkowej w systemie finansowym predestynuje obligacje podporzàdkowane przynajmniej szeÊç czynników. Po pierwsze, zobowiàzania podporzàdkowane, w przeciwieƒstwie np. do depozytów, sà stabilnym
êród∏em finansowania, nie mogà byç bowiem wycofane w sytuacji pogorszenia si´
kondycji danego podmiotu. Po drugie, posiadacze obligacji podporzàdkowanych sà
nara˝eni na straty podobnie jak akcjonariusze, jednak nie partycypujà w zyskach
p∏ynàcych z ryzyka podj´tego przez emitenta. Interesy ekonomiczne nabywców obligacji podporzàdkowanych sà zatem zbie˝ne z interesami deponentów i instytucji
nadzoru. Po trzecie, obligatoryjna emisja obligacji podporzàdkowanych w po∏àczeniu z ch´cià utrzymania niskiego kosztu finansowania zmusza∏aby poÊredników finansowych do stosowania bardziej otwartej polityki informacyjnej. Prowadzi∏aby
zatem do oddolnego doskonalenia standardów informacyjnych. Po czwarte, obowiàzkowa emisja obligacji podporzàdkowanych ograniczy∏aby mo˝liwoÊç unikania
przez poÊredników finansowych dyscyplinujàcego wp∏ywu rynkowego. Obecnie
podmioty o pogarszajàcej si´ kondycji mogà bowiem zast´powaç nieubezpieczone
kapita∏y êród∏ami finansowania gwarantowanymi na ró˝ne sposoby. Po piàte, obowiàzkowa emisja obligacji podporzàdkowanych jest znacznie ∏atwiejsza do zaakceptowania pod wzgl´dem politycznym ni˝ np. ograniczanie zakresu ubezpieczenia
deponentów lub inwestorów. Po szóste, mo˝liwe jest wkomponowanie obowiàzku
emisji obligacji podporzàdkowanych do obecnie obowiàzujàcych przepisów dotyczàcych adekwatnoÊci kapita∏owej banków.
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Zdecydowana wi´kszoÊç analiz empirycznych dyscyplinujàcego potencja∏u obligacji podporzàdkowanych zosta∏a przeprowadzona na podstawie danych z rynku
amerykaƒskiego o dobrowolnych emisjach banków. Badania te potwierdzajà, ˝e
ceny, stopy dochodu i premie za ryzyko dobrze odzwierciedlajà dost´pnà informacj´ o ryzyku dzia∏alnoÊci banków (Jackowicz 2004, s. 213–229). Zbli˝one rezultaty uzyska∏ Sironi (2001; 2002), weryfikujàc tez´ o wyst´powaniu w Europie dyscypliny rynkowej na rynku pierwotnym obligacji podporzàdkowanych. Okaza∏o si´
bowiem, ˝e wymagane premie za ryzyko ros∏y statystycznie istotnie wraz z pogarszaniem si´ ocen ratingowych emitentów. Obserwacja ta dotyczy∏a jednak wy∏àcznie banków znajdujàcych si´ w r´kach prywatnych w∏aÊcicieli. Dowody monitorowania europejskich banków przez nabywców obligacji podporzàdkowanych wyst´powa∏y ponadto przede wszystkim w drugiej po∏owie przyj´tego okresu badania, tj.
w latach 1997–2000.
Mimo licznych zalet obligacji podporzàdkowanych jako narz´dzia wzmacniania dyscypliny rynkowej w systemie finansowym i korzystnej wymowy badaƒ empirycznych perspektywa wprowadzenia programów ich obowiàzkowej emisji wydaje si´
odleg∏a.

5. Podsumowanie
Zale˝noÊci ∏àczàce procesy integracyjne na rynkach finansowych z dyscyplinà rynkowà sprawowanà przez zainteresowane podmioty w stosunku do poÊredników finansowych majà, jak pokazuje schemat 4, skomplikowany i dwukierunkowy charakter. Znaczna ich cz´Êç zosta∏a ju˝ przedstawiona lub zasygnalizowana w poprzednich podrozdzia∏ach. Niektóre jednak zostanà omówione po raz pierwszy.
Po pierwsze, jak uzasadnialiÊmy, integracja transgraniczna i mi´dzysektorowa, prowadzàca do wykszta∏cenia si´ konglomeratów finansowych o szerokim geograficznym zasi´gu dzia∏ania, zwi´ksza zainteresowanie dyscyplinà rynkowà jako narz´dziem: uzupe∏niajàcym dyscyplin´ regulacyjnà i weryfikujàcym dokonane w ramach
tej ostatniej oceny bezpieczeƒstwa funkcjonowania poÊredników finansowych. Integracja powoduje bowiem, ˝e sprawowanie dyscypliny regulacyjnej staje si´ coraz
trudniejsze i dro˝sze, a zapewnienie bezpieczeƒstwa systemu finansowego wy∏àcznie Êrodkami administracyjnymi – coraz mniej prawdopodobne.
Po drugie, integracja rynków sprzyja rozpowszechnianiu si´ innowacji finansowych.
Dla efektywnego dzia∏ania dyscypliny rynkowej szczególne znaczenie ma zwi´kszeNarodowy Bank Polski
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schemat
schemat4 4

ZALE˚NOÂCI
procesu
integracji
i dyscypliny
rynkowej rynkowej
ZALE˚NOÂCI
procesu
integracji
i dyscypliny

Powstanie
konglomeratów o
szerokim geograficznym
zasi´gu dzia∏ania

Wzrost
zapotrzebowania na
dyscyplin´ rynkowà

Rozpowszechnianie si´
innowacji finansowych

U∏atwienie radzenia
sobie z presjà
dyscypliny rynkowej

Poszerzenie grona
profesjonalnych
inwestorów
sprawujàcych
dyscyplin´ rynkowà

Poprawa jakoÊci
rynkowego
monitorowania
i oddzia∏ywania

Integracja
rynków
finansowych

Upodobnienie
mechanizmów
kontrolnych w
systemie finansowym

Dyscyplina
rynkowa
w systemie
finansowym

Wdro˝enie inicjatyw
wzmacniajàcych
dyscyplin´ rynkowà

èród∏o: opracowanie w∏asne.

nie dost´pnoÊci narz´dzi kszta∏towania ryzyka kredytowego, takich jak: sekurytyzacja nale˝noÊci kredytowych i derywaty kredytowe. Post´p, jaki dokona∏ si´ w tej
mierze w ostatnich latach na rynkach europejskich i Êwiatowych, by∏ ogromny.
W rezultacie integracji mened˝erowie instytucji poÊrednictwa finansowego zyskali
narz´dzia, które mogà im pomóc radziç sobie z presjà rynkowà. Sà to narz´dzia
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do szybkiej restrukturyzacji nie tylko zagro˝enia rynkowymi rodzajami ryzyka finansowego (np. ryzykiem stopy procentowej i ryzykiem walutowym), ale tak˝e zagro˝enia ryzykiem kredytowym. W miar´ post´pu integracji tracà zatem na znaczeniu
argumenty przeciwko wzmacnianiu dyscypliny rynkowej, wykorzystujàce obawy
przed jej destabilizujàcym wp∏ywem w sytuacji, gdy mened˝erowie nie sà w stanie
odpowiednio szybko i efektywnie zareagowaç na sygna∏y rynkowe. Nale˝y jednak
zaznaczyç, ˝e kryzys subprime podwa˝y∏ zaufanie wielu uczestników rynku do ww.
instrumentów.
Po trzecie, znoszenie barier pomi´dzy krajowymi rynkami prowadzi do poprawy jakoÊci dyscypliny rynkowej. W Êlad za rozszerzaniem si´ geograficznego zasi´gu dost´pnoÊci instrumentów finansowych istotnie powi´ksza si´ grono profesjonalnych
inwestorów oceniajàcych ryzyko dzia∏alnoÊci podmiotów finansowych, zw∏aszcza
tych najwi´kszych. Dodatkowo do formu∏owania ocen rynkowych u˝ywane sà bardziej ró˝norodne narz´dzia przetwarzania dost´pnej informacji. Dzi´ki temu oceny
rynkowe, wyra˝one w kategoriach cen, stóp dochodu lub wolumenów transakcji, sà
bardziej precyzyjne.
Po czwarte, wprowadzenie w ˝ycie inicjatyw zmierzajàcych do wzmocnienia dyscypliny rynkowej pog∏´bia integracj´ rynków finansowych. Wynika to stàd, ˝e zasadnicze mechanizmy dzia∏ania dyscypliny rynkowej sà jednakowe we wszystkich krajach.
Wzrostowi roli dyscypliny rynkowej towarzyszy zatem upodobnianie si´ mechanizmów kontrolnych w ró˝nych systemach finansowych, co u∏atwia dalszà integracj´.
Przedstawione argumenty przemawiajà na korzyÊç tezy o z∏o˝onym i dwukierunkowym charakterze zale˝noÊci mi´dzy dyscyplinà rynkowà a procesami integracji. Integracja zwi´ksza zapotrzebowanie na rynkowe mechanizmy dyscyplinujàce, ale
jest te˝ warunkiem mo˝liwoÊci ich poprawnego funkcjonowania. Wzmacnianie dyscypliny rynkowej, poprzez upodobnianie mechanizmów kontrolnych, jest z kolei
istotnym bodêcem do pog∏´biania integracji rynków finansowych.
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