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Streszczenie 

W ostatnim czasie na świecie dużego znaczenia nabrały procesy globalizacji rynków finanso-
wych. Dotyczą one również sektora bankowego, który jest szczególnie ważny dla regulatorów. Z 
jednej strony pomaga zapewnić sprawną alokację zasobów finansowych oraz stabilizację sys-
temu finansowego i gospodarczego. Z drugiej strony banki, będąc uczestnikami rynków finanso-
wych, funkcjonują jako podmioty prywatne, wykorzystujące proces alokacji do realizacji swoich 
własnych celów. Rola regulatora polega na zapewnieniu właściwych warunków do funkcjono-
wania sektora bankowego na obydwu obszarach. 

Artykuł przedstawia więc aktualne trendy w zakresie regulacji sektora bankowego. W części 
empirycznej analizuje model nadzoru sektora bankowego sprawowany przez Financial Services 
Authority – skonsolidowanego regulatora rynku finansowego w Wielkiej Brytanii. Przykład ten 
jest nowym rozwiązaniem regulacyjnym, ciągle poddawanym weryfikacji w zakresie sprawnej 
realizacji powierzonych mu funkcji nadzorczych. Jego rola polega nie tylko na nadzorze sektora 
finansowego, ale również na zapewnieniu sprawnego funkcjonowania rynków finansowych. 
Ponadto Financial Services Authority ma za zadanie dbać o to, żeby warunki stworzone przez 
rynki finansowe były uczciwe dla klientów tych rynków. 

Znaczna część publikacji jest także poświęcona konieczności współpracy regulatorów na 
międzynarodowym szczeblu. Potrzebę tę zrodziły procesy globalizacji. Modelem współpracy w 
zakresie nadzoru sektora bankowego na terenie Unii Europejskiej jest Komitet Regulatorów 
Banków Europejskich. 

1. Trendy w bankowości 

W miarę jak rynki finansowe poddają się coraz bardziej postępującym procesom globa-

lizacji, również w sektorze bankowym zachodzą stosowne zmiany. Wraz z upływem 

czasu banki świadczące swoje usługi wyłącznie na terenie jednego państwa stały się 

bankami międzynarodowymi. (Przykłady międzynarodowej ekspansji w sektorze ban-

kowym są przedstawione w tabeli 1.). Kolejny trend rozpoczął odchodzenie od trady-

cyjnej międzynarodowej bankowości na rzecz banków wielonarodowych1. Zmiany 

można dostrzec szczególnie w obszarze działania dużych banków i korporacji banko-

wych. W odróżnieniu od banków detalicznych, które zazwyczaj są zainteresowane 

                                                 
1 R. Weston, Domestic and Multinational Banking, Croom Helm Ltd., London 1980. 
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tylko świadczeniem swoich usług na terenie innych państw, duże banki dążą do jak 

najpełniejszego udziału w zagranicznych rynkach finansowych. Wyrazem tego udziału 

są równe prawa funkcjonowania na zagranicznych rynkach w porównaniu z rodzimymi 

bankami tych państw. W świetle powyższego należy mieć na uwadze obowiązującą 

w bankowości zasadę wzajemności. Możliwość funkcjonowania banku danego pań-

stwa na rynkach finansowych innego kraju jest zazwyczaj warunkowana adekwatnymi 

uprawnieniami dla banków tego drugiego państwa. Jest kilka przyczyn, dla których 

państwa dają szeroki zakres praw bankom zagranicznym do funkcjonowania na swoich 

rynkach finansowych. Szczególnym powodem takich szerokich kompetencji jest ścisłe 

powiązanie banku spółki-córki ze spółką-matką. Po pierwsze, w przypadku dużych 

operacji finansowych istotnym zabezpieczeniem takich operacji może być struktura 

aktywów banku założycielskiego (spółki-matki). Po drugie bank zagraniczny będący 

oddziałem dużego, międzynarodowego banku wzbudza większe zaufanie u dużych 

klientów i inwestorów finansowych, ze względu na reputację banku macierzystego. 

Ścisłe powiązanie zagranicznego oddziału z bankiem macierzystym gwarantuje także 

maksymalnie efektywną kontrolę tego oddziału dokonywaną przez bank macierzysty. 

Jednak obecnie samokontrola nie wystarcza do zapewnienia właściwego funkcjonowa-

nia rynków finansowych oraz sektora bankowego. Wraz z procesami globalizacji coraz 

większego znaczenia nabiera właściwy nadzór rynków finansowych. Zagadnienie to 

dotyczy również sektora bankowego. Regulacje dotyczą tego sektora w specyficzny 

sposób, ze względu na szczególny charakter bankowości. Obecny rozwój rynków fi-

nansowych doprowadził do takiej sytuacji, że nie wystarcza nadzór prowadzony przez 

krajowego regulatora rynków finansowych. Kluczowym dążeniem wszystkich podmio-

tów jest to, aby rynki finansowe wzbudzały zaufanie i zapewniały stabilność. Stanowi 

to istotny argument dla kooperacji pomiędzy funkcjonującymi podmiotami i regulato-

rami tych rynków. Mając na względzie kwestię zaufania i stabilności rynków finanso-

wych dużą uwagę trzeba poświęcać procesom globalizacji i międzynarodowej integra-

cji. W tym znaczeniu rynki finansowe trzeba postrzegać jako jeden globalny rynek. W 

szczególnej sytuacji znajdują się banki prowadzące działalność na międzynarodową 

skalę. 

Tab. 1. Formy międzynarodowej ekspansji sektora bankowego w czterech wybranych pań-
stwach: Norwegii, Danii, Japonii i Wielkiej Brytanii 

PAŃSTWO ROK RODZAJ DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ 

Norwegia 1958 Utworzono Finanzierungsgesellschaft Viking. Powstał 
on poprzez połączenie Bergens Privatbank, Fellshan-
ken i Andreas Bank. Połączenie to wiązało się z 
uczestnictwem po raz pierwszy norweskich banków 
na zagranicznych rynkach. Głównym motywem był 
handel międzynarodowy, kluczowy dla norweskiej 
gospodarki. 

Holandia XIX wiek The Netherlands Trading Society (Holenderskie Sto-
warzyszenie Handlowe) założone przez króla Williama 
I otworzyło swoje pierwsze biuro w Indonezji i stam-
tąd rozwinęło sieć reprezentacji w Azji. 
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Holandia 1964 Powstał Amsterdam–Rotterdam Bank (AMRO) z połą-
czenia dwóch banków krajowych. Nowo powstały bank 
zaczął współpracować z innymi zagranicznymi ban-
kami z Europejskiego Komitetu Doradczego (European 
Advisory Committee). AMRO został także członkiem 
EBIC (European Banks International Company), pierw-
szego europejskiego konsorcjum bankowego. Oprócz 
innych inicjatyw EBIC utworzył między innymi: Austra-
lijsko- 
-Europejską Korporację Finansową (Australian Euro-
Pacific Finance Corporation) oraz Bank Europejsko- 
-Azjatycki (Euro-Asian Bank). 

Wielka Brytania 1920 Barclays Bank założył nowy bank: Barclays Bank 
Dominion, Colonial and Overseas, którego obszarem 
działalności była Afryka. Ponadto Barclays miał swoje 
placówki we Francji (Barclays Bank SA), większość 
udziałów w holdingu Swiss Bank oraz od 1920 roku był 
reprezentowany przez wiele oddziałów na Karaibach. 
Od początku lat 60. Barclays rozszerzał swoją działal-
ność  
w Europie i w latach 70. świadczył już pełne usługi 
bankowe w Belgii, Holandii i we Włoszech. Kolejnym 
terenem ekspansji Barclays Bank były Stany Zjedno-
czone. Inne brytyjskie banki, które przyczyniły się do 
internacjonalizacji brytyjskiego sektora bankowego, to 
między innymi: Midland Bank (był pionierem nowocze-
snych konsorcjów bankowych) oraz Lloyds Bank. 

Japonia Lata 60. Na początku lat 60. Japonia miała niewiele zagranicz-
nych oddziałów bankowych. Zwiększone umiędzyna-
rodowienie japońskich banków nastąpiło po 1965 roku. 
Kraj ten wypracował trzy ścieżki międzynarodowej 
ekspansji sektora bankowego: 1) zakładanie lokalnych 
spółek (m. in. w Stanach Zjednoczonych i Hongkongu); 
2) zakładanie spółek joint ventures z udziałem lokal-
nych banków; 3) udział w dużych, wielonarodowych 
bankach.  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: R. Weston, Domestic and Multinational Banking, Croom Helm Ltd., 

London 1980. 

Procesy zachodzące obecnie w gospodarce światowej wymuszają na dużych pod-

miotach funkcjonowanie na takim globalnym rynku, a z drugiej strony stwarzają nowe 

zagrożenia dla tych podmiotów. Jako przykład można podać ABN AMRO. Bank ten 

prowadzi działalność w 60 państwach2, a więc jest jednym z najbardziej zglobalizowa-

nych banków. Tym samym z założenia podlega on 60 instytucjom regulacyjnym 

w poszczególnych państwach. Jest więc sprawą niezwykle ważną, żeby wypracować 

wspólne międzynarodowe standardy regulacyjne, gwarantujące przejrzyste zasady dla 

podmiotów prowadzących działalność na taką skalę.  

                                                 
2 T. Kuppens, H. Prest, S. Wesseling, Banking Supervision at the Crossroads, Edward Elgar Publishing 

Ltd., Cheltenham 2003. 
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2. Regulacja sektora bankowego 

Stosunki pomiędzy prywatną częścią gospodarki a sektorem publicznym są określane 

przez ustalone systemy regulacyjne. Regulacja sektora bankowego ma długą historię. 

Tradycyjnie w największym stopniu rząd był zainteresowany ustalaniem sposobu funk-

cjonowania sektora bankowego3. Z jednej strony bowiem sektor bankowy służy do 

zapewnienia sprawnej alokacji zasobów finansowych oraz zapewnia stabilizację sys-

temu finansowego i gospodarczego. Z drugiej strony pośrednicy finansowi funkcjonują 

jako podmioty prywatne, wykorzystujące proces alokacji do realizacji swoich wła-

snych celów. Jeżeli wystąpi taka sytuacja, że system bankowy nie będzie funkcjonował 

prawidłowo, to skutki takiego stanu mogą być dużo poważniejsze, niż gdy zawiedzie 

jakiś inny sektor rynków finansowych.  

W tradycyjnym ujęciu regulacja sektora bankowego oznacza zdefiniowanie, której 

funkcje (czynności finansowe) mogą być realizowane przez banki, oraz wyznaczenie 

ograniczeń, którymi muszą kierować się banki w realizacji tych funkcji4. Istnieje kilka 

obszarów, które należy chronić poprzez system regulacji i nadzoru czynności banko-

wych. Można tutaj wymienić między innymi:  

– rynki finansowe i ich strukturę (w tym w szczególności sam rynek bankowy); 

– klientów sektora bankowego (zarówno duże podmioty, jak również indywidual-

nych konsumentów); 

– instrumenty finansowe wykorzystywane przez banki (np. ochrona przed „pra-

niem brudnych pieniędzy”). 

Ustalając przepisy regulacyjne w zakresie bankowości, należy mieć na uwadze ko-

nieczność zapewnienia odpowiednich warunków dla konkurencyjnego działania ban-

ków. Nie można wprowadzać nadmiernej regulacji, gdyż może to ograniczać zarówno 

samo funkcjonowanie banków, jak również atrakcyjność całego sektora bankowego 

w danym państwie. Kolejną ważną cechą nadzoru sektora bankowego jest to, żeby 

nadzór ten był spójny z nadzorem pozostałych segmentów rynków finansowych. Doty-

czy to w szczególności spójności przepisów prawnych. 

Istotna jest jeszcze jedna kwestia dotycząca regulacji sektora bankowego. Najwięk-

sza uwaga regulatorów skupia się na największych podmiotach tych rynków. Do takich 

należy zaliczyć duże banki o charakterze wielonarodowym. Jednak paradoksalnie naj-

większej liczby regulacji wymagają detaliczne rynki bankowe. Stanowi to bezpośredni 

rezultat procesów globalizacji. Liczba produktów finansowych kierowanych do klien-

tów detalicznych uległa znacznemu zwiększeniu w przeciągu ostatnich lat. W związku 

z powyższym dla sprawnego funkcjonowania całego sektora bankowego należy za-

dbać, żeby również na tym obszarze był zapewniony największy profesjonalizm 

w zakresie świadczonych usług.  

                                                 
3 A.M.H. Slager, Banking Across Borders, Erasmus Research Institute of Management, Erasmus 

University, Rotterdam 2004. 
4 Ibidem. 
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3. Historia regulacji banków w Wielkiej Brytanii 

Po drugiej wojnie światowej aż do roku 1979 banki komercyjne w Wielkiej Brytanii 

były poddane rządowej regulacji. Ta forma nadzoru nakładała na banki zarówno ilo-

ściowe, jak i jakościowe ograniczenia. Na początku kontrola (prowadzona przez Bank 

Anglii) dotyczyła wyłącznie banków rezydujących na terytorium Wielkiej Brytanii5.  

W miarę upływu czasu wzrost znaczenia banków zagranicznych świadczących swoje 

usługi i zawierających transakcje na terenie Wielkiej Brytanii zmusił regulatorów do 

objęcia przepisami regulacyjnymi również banki zagraniczne. Początkowo szczególne 

kontrowersje budziła bowiem względna swoboda funkcjonowania banków zagranicz-

nych w porównaniu z rodzimymi bankami brytyjskimi. W 1971 roku reforma w zakre-

sie konkurencji i kontroli kredytowej6 wprowadziła przepis, wedle którego banki za-

graniczne zaczęły podlegać takim samym wymogom w zakresie rezerw i płynności 

finansowej jak banki brytyjskie. Dalsze regulacje sektora bankowego zostały wprowa-

dzone w Wielkiej Brytanii w 1979 roku przepisem Banking Act. Przepis ten uregulował 

między innymi kwestie ochrony depozytariusza oraz minimalne wymogi kapitałowe 

dla banków. (Dalsze ważne wydarzenia w zakresie regulacji sektora bankowego po 

1979 roku przedstawia tabela 2). Dla banków brytyjskich po 1970 roku nastąpił okres 

deregulacji. Inaczej było w odniesieniu do banków zagranicznych. Nieformalne moni-

torowanie funkcjonowania tych banków zaczęło być w coraz większym stopniu forma-

lizowane. Ostatnim etapem w zakresie regulacji brytyjskich rynków finansowych (w 

tym i sektora bankowego) było utworzenie w 1996 roku Financial Services Authority7. 

Jest to skonsolidowany regulator rynków finansowych. Wraz z konsolidacją regulacji 

systemu bankowego w FSA oraz wprowadzeniem nowego prawa w tym zakresie, osta-

tecznie zostały wyeliminowane różnice pomiędzy bankami brytyjskimi i zagraniczny-

mi bankami prowadzącymi działalność i świadczącymi usługi na terenie Wielkiej Bry-

tanii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 A.M.H. Slager, op.cit.  
6 Ibidem, The Competition and Credit Control Reform, s. 279. 
7 Financial Services Authority został formalnie utworzony przez ministra skarbu 20 maja 1997 roku. 

Najpierw połączono nadzór nad sektorem bankowym z regulatorem usług inwestycyjnych i utworzono The 

Securities and Investment Board (SIB). W październiku 1997 roku SIB formalnie zmienił swoją nazwę na 

Financial Services Authority. W 1998 roku został zakończony pierwszy etap reformy systemu nadzoru 

rynków finansowych, gdy nadzór nad sektorem bankowym został przeniesiony z Banku Anglii do FSA. 

W kolejnych latach następowały dalsze etapy konsolidacji tego nadzoru. Pod nadzór FSA były przekazy-

wane kolejne segmenty rynków finansowych. Ostatecznie całość regulacji rynków finansowych w Wielkiej 

Brytanii podlega jednej instytucji nadzoru, jaką jest Financial Services Authority. 
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Tab. 2. Ważniejsze wydarzenia w zakresie regulacji w Wielkiej Brytanii w latach 1979–2000 

Rok 
Polityka w zakresie 
regulacji 

Wpływ na umiędzynarodo-
wienie 

Wpływ na wejście  
banków zagranicznych 
na rynek brytyjski 

1979 Banking Act, abolicja 
kontroli wymiany 

– – 

1982–
1986 

deregulacja rynków 
finansowych 

dywersyfikacja banków 
brytyjskich w zakresie ban-
kowości inwestycyjnej, 
rozszerzenie jej na inne 
centra finansowe 

akwizycja usług broker-
skich i dealerskich przez 
banki zagraniczne 

1986 Building Societies Act częściowa liberalizacja 
towarzystw budowlanych, 
zwiększenie krajowej kon-
kurencji 

 

– 

1991 krach BCCI – zwiększenie regulacji 

1995 krach Barings – porażka operacji pomocy 
dokonanej przez Bank 
Anglii, przejęcie przez 
holenderski ING 

1996 ustanowienie FSA   

2000 Financial Services and 
Markets Act 

  

Źródło: A.M.H. Slager, Banking Across Borders, Erasmus Research Institute of Management, Erasmus University, 

Rotterdam 2004. 

4. Charakter nadzoru bankowego prowadzonego przez Financial 
Services Authority 

Obecnie nadzór sektora bankowego w Wielkiej Brytanii jest prowadzony przez Finan-

cial Services Authority – zintegrowanego regulatora rynków finansowych. W 1997 

roku w Wielkiej Brytanii dokonano reformy systemu nadzoru bankowego. Nadzór ten 

został przeniesiony z banku centralnego (Bank of England) do nowo utworzonej insty-

tucji – Financial Services Authority (FSA). Reforma nie odbyła się bez obaw i wątpli-

wości. Ze względu na to, że tradycyjnie bank centralny jest odpowiedzialny za politykę 

monetarną i stabilność cenową, posiada on duże doświadczenie w tym zakresie. W 

momencie przekazania nadzoru skonsolidowanej instytucji nadzoru, instytucja ta musi 

przejąć obowiązek dbania o finansową stabilność na rynkach finansowych danego 

państwa8. Z założenia nowo powstały regulator musi pozostawać w stałym kontakcie z 

bardziej doświadczonym od niego w tych kwestiach bankiem centralnym. 

                                                 
8 C.A.E. Goodhart, The organisational structure of banking supervision [w:] R.A. Brealey et al., Finan-

cial Stability and Central Banks – A Global Perspective, Routledge, London 2001. 
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W przypadku FSA nie było takiej konieczności, gdyż cały zespół nadzoru został prze-

niesiony z banku centralnego do nowo powstałego regulatora. Tak więc można powie-

dzieć potocznym językiem: ci sami ludzie wykonują tę samą pracę. 

Jest jeszcze jedna sprawa niezwykle istotna w przypadku oddzielenia regulatora skon-

solidowanego nadzorującego sektor bankowy od banku centralnego. Tylko bank central-

ny może dokonywać finansowania instytucji (banków) w razie wystąpienia kryzysu 

(funkcja pożyczkodawcy ostatniego ratunku). Po reformie nadzoru, w momencie gdy 

instytucja nadzoru wystąpi z potrzebą zasilenia systemu finansowego dodatkowymi 

środkami pieniężnymi, musi uzyskać na taką operację zgodę banku centralnego, jak rów-

nież ministra finansów. Z tego powodu pewne sprawy są konsultowane w trójstronnym 

gronie: prezesa FSA, ministra skarbu oraz naczelnego dyrektora Banku Anglii.  

W strukturze organizacyjnej FSA funkcjonuje zespół, który zajmuje się nadzorem 

sektora bankowego. Zadaniem tego zespołu jest identyfikowanie i nadzorowanie ryzyk 

wiążących się z funkcjonowaniem tego sektora. W tym zakresie zespół ten realizuje 

cztery statutowe cele FSA (ochrona klientów, prawidłowe funkcjonowanie rynków 

finansowych, edukacja klientów oraz redukcja przestępczości finansowej)9. Obszar 

regulacyjny zespołu nadzorującego sektor bankowy obejmuje wszystkie rodzaje ban-

ków (m.in. banki detaliczne oraz duże korporacje bankowe, towarzystwa budowlane, 

banki inwestycyjne oraz zagraniczne banki funkcjonujące na terenie Wielkiej Bryta-

nii). Wyjątkiem są unie kredytowe. W ramach wewnętrznej struktury organizacyjnej 

FSA zespół do spraw banków zajmuje się bieżącą wymianą informacji ze wszystkimi 

pozostałymi departamentami regulatora, w jakikolwiek sposób powiązanymi z sekto-

rem bankowym. Pozyskiwane informacje są gromadzone nie tylko regularnie, ale czę-

sto także doraźnie, w celu dokonania kontroli określonej, pojedynczej sprawy. Podsta-

wowym powodem gromadzenia takich szczegółowych informacji jest dokonanie iden-

tyfikacji nowych ryzyk, monitorowanie istniejących oraz zapewnienie, że regulacje i 

polityka dotycząca sektora bankowego są ze sobą spójne. Działalność tej jednostki 

musi mieć także na uwadze fakt, że informacje gromadzone przez zespół do spraw 

banków mają służyć także innym komórkom FSA. Stąd duży nacisk jest kładziony na 

pozyskiwanie właściwych informacji oraz na wydajny i poprawny obieg tych informa-

cji. Powyższe czynności są wykonywane w ramach struktury FSA. Jednak sektor ban-

kowy prowadzi również zewnętrzną działalność. W tym zakresie współpracuje z inny-

mi podmiotami i instytucjami odpowiedzialnymi za działalność bankową. Do takich 

instytucji można zaliczyć na przykład: Banking Code Standards Board, British Ban-

kers’ Association, Association of Foreign Banks, Building Societies Association, Lon-

don Investment Banking Association i wiele innych. Oprócz współpracy na szczeblu 

instytucjonalnym zespół bankowy FSA prowadzi również indywidualne konsultacje  

i odbywa spotkania z przedstawicielami banków, konsultantami z tego sektora, anali-

tykami i innymi przedstawicielami przemysłu. Celem takich konsultacji bardzo często 

są nie tylko sprawy o charakterze ogólnym, przekrojowym, ale również indywidualne, 

pojedyncze zagadnienia i problemy z zakresu bankowości. Trzeba dodać, że dążeniem 

zespołu bankowego nie jest zastąpienie regularnych kontaktów społeczności banko-

wych z różnymi departamentami i komórkami FSA. Ma on na celu ustalenie dodatko-

                                                 
9 http://www.fsa.gov.uk/Pages/About/Teams/Banking/index.shtml. 
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wych kanałów komunikacji, za pomocą których FSA kontaktuje się ze środowiskiem 

bankowym w celu analizy jego problemów, priorytetów i celów, oraz zapewnienie, że 

FSA współpracuje we wszystkich dziedzinach ze środowiskiem bankowym.  

Podobnie jak inne komórki FSA, również zespół zajmujący się bankami dąży do 

pełnej realizacji programu Governments Better Regulation10. Program ten zakłada 

wprowadzanie udoskonaleń w usługach świadczonych na rzecz sektora finansowego. 

W obszarze działania FSA ma to praktyczne odzwierciedlenie w czterech podstawo-

wych aspektach: 

1) wyniki funkcjonowania są właściwe; 

2) istniejące zasady prowadzą do osiągania właściwych wyników; 

3) nadzór jest spójny z istniejącymi zasadami; 

4) dobre szacowanie jest warunkiem dobrego nadzoru. 

Ponadto istotną cechą nowej wizji jest to, że zasady i regulacje nie odgrywają 

pierwszoplanowej roli w tej wizji. Szczegółowe wytyczne i regulacje mogą jedynie 

pomagać w realizacji zasad. 

To, że wyniki funkcjonowania są właściwe oznacza, iż: klienci detaliczni są trakto-

wani w uczciwy sposób, rynki funkcjonują poprawnie i wydajnie, natomiast FSA 

świadczy wysokiej jakości usługi i wykonuje je efektywnie. W celu zapewnienia takich 

wyników FSA musi koncentrować się zarówno na swojej pracy, jak również musi 

wywierać wpływ na firmy, które nadzoruje. FSA ustaliła jedenaście zasad, których 

autoryzowane firmy muszą przestrzegać. Jeżeli będą one przestrzegane, to realizacja 

programu właściwej regulacji przebiegnie w odpowiedni sposób. Są to zasady o bardzo 

ogólnym charakterze, bardzo łatwe i przystępne. Zasady szczegółowe nie są narzucane 

ze względu na założenie, że zasady takie powinny być wprowadzane przez sam sektor 

bankowy. Jednak zasady ustalane przez sektor bankowy nie mogą przekraczać ogól-

nych wytycznych ustalonych przez FSA. 

W zakresie nadzoru zespół bankowy, podobnie jak pozostałe departamenty i zespo-

ły funkcjonujące w ramach FSA, nie opierają swoich usług na reżimie kontrolnym oraz 

wytycznych wymagających przestrzegania reguł na „zasadzie XYZ”11. W zamian jest 

wymagane żeby firmy prowadziły swoją działalność w ramach ustalonych wytycz-

nych. Obowiązek ten spoczywa w szczególności na kierownictwie każdej firmy i każ-

dego banku. Każdy senior manager ponosi indywidualną odpowiedzialność za działal-

ność zgodną z ustalonymi zasadami12. Dotyczy to w szczególności zasady uczciwości 

w zakresie prowadzonej działalności (zasada 1) oraz konieczności pełnej kooperacji 

z FSA (zasada 11). Firmy są zobowiązane we własnym zakresie wprowadzić systemy 

zarządzania i kontroli w celu identyfikacji, szacowania, zarządzania i kontroli ryzyka 

(jest to zasada 3). Jeżeli FSA nabierze przekonania, że może polegać na tych działa-

niach prowadzonych przez firmę (bank) we własnym zakresie, czyni to, nie stosując 

swoich własnych mechanizmów. Jeżeli nie ma takiej pewności, regulator stosuje swoje 

własne mechanizmy regulacyjne.  

                                                 
10 T. Huertas, przemówienie na czwartej Corocznej Konferencji Dotyczącej Regulacji Bankowości 

w Wielkiej Brytanii, British Bankers’ Association, marzec 2006. 
11 Ibidem. 
12 Principles for Business, http://fsahandbook.info/FSA/html/handbook/PRIN/2/1, strona odwiedzona 

28 listopada 2006. 

http://fsahandbook.info/FSA/html/handbook/PRIN/2/1


Wpływ procesów globalizacji na nadzór sektora bankowego 193 

Dobry nadzór opiera się na właściwym szacowaniu i pomiarze ryzyka, na dyspo-

nowaniu właściwymi i utalentowanymi ludźmi. Ponadto trzeba zawsze wiedzieć, które 

instrumenty najlepiej nadają się do zastosowania w celu osiągnięcia pożądanych rezul-

tatów. Wszystko to różni się w zależności od banku oraz od zagadnienia, którego nad-

zór dotyczy. W celu ustalenia właściwych priorytetów w zakresie regulacji sektora 

bankowego stosowany jest system regulacji oparty na ryzyku. 

5. Nadzór sektora bankowego w praktyce 

Model nadzoru sektora bankowego stosowany przez Financial Services Authority jest 

przedstawiony na rysunku 1. Trzy etapy postępowania (szacowanie ryzyka, narzędzia 

nadzoru i ocena) w rzeczywistości nie występują w odosobnieniu, lecz wszystkie 

wspólnie nakładają się na siebie i tworzą dynamiczny proces. Każdy z opisywanych 

etapów występuje podczas „okresu nadzoru”, który jest czasem formalnego szacowa-

nia ryzyka w danym banku. Długość okresu nadzoru może być różna (zazwyczaj od 

6 miesięcy do dwóch lat lub dłużej) i zależy od rodzaju banku, profilu kontrolowanego 

ryzyka oraz innych czynników. Okres nadzoru jest tym dłuższy, im niższy jest profil 

ryzyka danego banku, oraz dłuższy dla banku, którego działalność oraz ramy kontrolne 

są stabilne i niezmienne13.  

Rys. 1. Etapy nadzoru sektora bankowego przez FSA 

Źródło: Risk based approach to supervision of banks, Financial Services Authority, London 1998. 

                                                 
13 Risk based approach to supervision of banks, Financial Services Authority, London 1998. 
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Pierwszy etap jest szacowaniem ryzyka. Polega on na analizie informacji, które 

FSA zgromadziła w wyniku spotkań z senior managementem danego banku. Ponadto 

w przypadku banków mających siedzibę w państwach niebędących członkami Unii 

Europejskiej FSA współpracuje z regulatorem sektora bankowego danego państwa 

w celu otrzymania stosownych informacji, dotyczących zarówno określonego banku, 

jak również całego sektora bankowego w tym państwie. Celem tego etapu nadzoru jest 

analiza sytuacji banku i występujących rodzajów ryzyk oraz wypracowanie adekwat-

nych i efektywnych sposobów ich kontroli. Ten etap polega także na identyfikacji 

struktury organizacyjnej danego banku oraz zarządzania tym bankiem w celu ustalenia 

właściwego programu nadzoru. 

Na podstawie oszacowania ryzyka FSA przedstawia swoje wnioski bądź krytyczne 

uwagi ocenianemu bankowi i jeżeli jest to uzasadnione, również regulatorowi państwa, 

w którym bank ten ma siedzibę. Dokonuje tego w formie listu, zawierającego również 

zalecenia do wykonania celem uniknięcia ryzyka. Ponadto w liście tym FSA przedsta-

wia też narzędzia nadzoru, których zastosowanie może zapewnić odpowiednią akcję 

naprawczą. Wspomniane narzędzia mogą posłużyć zarówno do łagodzenia wystąpienia 

danego rodzaju ryzyka lub skutków tego ryzyka, jak również do badania innych obsza-

rów o podwyższonym ryzyku. Rezultaty zastosowania narzędzi nadzoru są badane 

w momencie, gdy stają się one dostępne. Do narzędzi, które FSA może wykorzystać, 

zalicza się14: 

– raporty księgowych – zazwyczaj są wynajmowani zewnętrzni księgowi, spoza 

struktury banku. Raporty księgowych dotyczą wewnętrznej struktury banku jak 

również adekwatności kapitałowej i efektywności kontrolnej tego banku; 

– wizyty składane przez wyspecjalizowanych pracowników FSA, posiadających 

wiedzę w zakresie gospodarki finansowej oraz innych szczegółowych obszarów 

działalności banku; 

– wymianę informacji z regulatorami z innych państw. Obejmuje ona zarówno te-

lefoniczną, jak również pisemną informację bądź dyskusję na temat określonych 

obszarów działalności banku; 

– spotkania z senior managementem banku w celu omówienia określonych działań 

podejmowanych przez bank; 

– spotkania ad hoc w siedzibie FSA, jak i w innych miejscach. Omawiane sprawy 

dotyczą zarówno rozwoju działalności lub innych planów banku, jak również 

spraw i problemów wynikających z przeprowadzanego procesu szacowania ry-

zyka. 

Podczas całego okresu nadzoru FSA nieustannie dokonuje oceny informacji, które 

otrzymuje. Ponadto dokonuje ona formalnej oceny w celu zapewnienia, że bank zasto-

sował wszystkie zalecenia oraz że FSA wykonała zaplanowane procedury w zakresie 

nadzoru. Ocena ma również na celu stwierdzenie stopnia efektywności nadzoru. Wnio-

ski z etapu oceny mają za zadanie posłużyć do następnego szacowania ryzyka.  

W obszarach, w których FSA zidentyfikuje nieprawidłowości (niezależnie od tego, 

na jakim etapie okresu nadzoru te nieprawidłowości wystąpią), oczekuje ona akcji 

zaradczej od banku. Jeżeli dany bank nie ma swojej siedziby w obrębie państw Unii 

                                                 
14 Ibidem. 
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Europejskiej, zalecane czynności zaradcze są konsultowane z instytucją nadzoru pań-

stwa, w którym bank ma swoją siedzibę. Jeżeli stosowne działania nie zostaną podjęte 

przez bank w określonym czasie bądź nie spełniają oczekiwań FSA, regulator sam 

inicjuje określone działania zaradcze. 

W zakresie nadzoru sektora bankowego przez Financial Services Authority obowią-

zuje system regulacji opartej na ryzyku. W wymiarze praktycznym FSA stosuje swój 

program zwany potocznie ARROW (Advanced, Risk-Responsive Operating Frame-

work). Stanowi on połączenie celów statutowych FSA oraz czynności regulacyjnych 

wykonywanych przez regulatora. Stosowanie ARROW polega na wykonywaniu czte-

rech etapów czynności15: 

– identyfikacji głównych obszarów ryzyka; 

– pomiaru stopnia istotności danego rodzaju ryzyka; 

– łagodzenie tych rodzajów ryzyk, których rozmiar oraz wielkość wymagają ta-

kiego działania; 

– monitorowanie i raportowanie rozwoju zarządzania ryzykiem. 

Mechanizm opisany przez system ARROW w pełni wpisuje się w przedstawione 

wcześniej etapy nadzoru sektora bankowego, dokonywanego przez FSA. Celem stoso-

wania programu ARROW jest przeprowadzenie skutecznego nadzoru sektora banko-

wego na podstawie selektywnie wybranych obszarów nadzoru. Nie każdy rodzaj ryzy-

ka jest przedmiotem czynności nadzoru wykonywanych przez FSA. Ryzyko szacowa-

ne przez FSA jest wybierane na podstawie oceny stopnia istotności danego rodzaju 

ryzyka oraz prawdopodobieństwa wystąpienia tego ryzyka16. Program ARROW może 

być zastosowany zarówno do danego banku, do całego sektora bankowego, jak rów-

nież do danego rodzaju ryzyka, które dotyczy sektora bankowego. Szczególny rodzaj 

nadzoru dotyczy dużych banków. Według szacunków, 0,33% wszystkich firm wywiera 

duży wpływ na cele statutowe FSA17. Z kolei 94,91% firm wywiera na cele statutowe 

FSA wpływ, który jest określany jako niski. Wspomniane 0,33% firm, które wywierają 

duży wpływ na cele statutowe FSA, wymagają nadzoru określanego jako bieżący 

i ciągły18. Natomiast przytoczona liczba 94,91% firm o niskim wpływie na cele statu-

towe FSA wymaga nadzoru opartego na okazjonalnych wizytach bądź wyłącznie do-

starczaniu statystyczno-tematycznych informacji dla FSA. Statystyki te dotyczą całego 

obszaru nadzoru prowadzonego przez FSA. Analogiczna zależność dotyczy jednak 

również sektora bankowego. 

 

 

 

 

                                                 
15 The FSA’s risk assessment framework, Financial Services Authority, London 2006. 
16 Ibidem. 
17 Ibidem. 
18 http://www.fsa.gov.uk/pages/Library/Communication/Speeches/2006/0213_cm.shtml . 
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6. Regulacja bankowości w obliczu procesów globalizacji rynków 
finansowych 

Nadzór sektora bankowego jest prowadzony na zasadzie podziału tego sektora na po-

szczególne rodzaje klientów. Wyróżnia się część dotyczącą gospodarstw domowych 

oraz klientów korporacyjnych. Dalszy podział w obrębie wymienionych części dotyczy 

rodzajów usług finansowych, jakie są świadczone dla tych klientów, oraz ryzyk, 

z jakimi wiąże się świadczenie tych usług. W ostatnim czasie dużego znaczenia nabra-

ło też świadczenie usług bankowych na rzecz klientów zagranicznych (zarówno korpo-

racyjnych, jak i gospodarstw domowych). Usługi w tym zakresie zyskują na znaczeniu 

w miarę postępowania procesów globalizacji i rozwoju korporacji bankowych, które 

funkcjonują na wielu rynkach i świadczą usługi za pomocą zagranicznych oddziałów i 

filii19. Banki w coraz większym stopniu stają się więc bankami wielonarodowymi. 

Wraz z tymi procesami pojawia się pytanie dotyczące skutecznego nadzoru banków 

wielonarodowych oraz podziału kompetencji nadzorczych pomiędzy poszczególne 

instytucje regulacyjne. FSA ma świadomość, że nie jest jedynym regulatorem 

w zakresie sektora bankowego. W Wielkiej Brytanii istnieje wiele innych instytucji 

determinujących zakres działalności bankowej. Z tego powodu nadzór stosowany przez 

FSA musi uwzględniać fakt, że wizerunek sektora bankowego będzie nie taki, jaki 

przewiduje FSA, lecz taki, jaki zostanie ukształtowany przez wszystkich regulatorów 

wspólnie. Ważna jest wzajemna współpraca wszystkich regulatorów w celu udoskona-

lenia regulacji sektora bankowego. W obecnej dobie globalizacji i internacjonalizacji 

rynków finansowych wiele banków prowadzi działalność o charakterze międzynaro-

dowym. Są one więc regulowane zarówno przez regulatorów brytyjskich, jak i przez 

instytucje nadzoru z innych państw, na terenie których prowadzą swoją działalność. 

Wiele zagadnień regulacyjnych w dziedzinie bankowości jest rozstrzygane na szczeblu 

międzynarodowym. Szczególne rozwiązania dotyczące nadzoru sektora bankowego 

wypracowano w wyniku porozumienia zwanego Basel 2. W miarę upływu czasu proste 

wymogi bazujące na utrzymywaniu 8% zabezpieczenia w stosunku do określonych 

aktywów ważonych ryzykiem, będące wynikiem porozumienia bazylejskiego (Basel 1) 

utraciły swoją aktualność. Nowe standardy dotyczące minimalnych wymagań kapita-

łowych dla banków (Basel 2) zostały opublikowane 11 maja 2004 roku20. W świetle 

tych nowych ustaleń banki są zobowiązane alokować kapitał z uwzględnieniem trzech 

obszarów ryzyka: ryzyka kredytowego, ryzyka rynkowego oraz ryzyka operacyjnego. 

Nowe ramy ustaleń bazylejskich wprowadzają też trzy filarowe podejścia w zakresie 

utrzymywania kontroli kapitałowej. Filar I precyzuje minimalne kapitałowe wymaga-

nia regulacyjne21. Filar II określa stosunki pomiędzy bankiem a instytucją regulacyjną. 

Etap ten ma na celu zapewnienie, że każda instytucja finansowa we właściwy sposób 

stosuje wewnętrzne wymogi kapitałowe wobec określonych rodzajów potencjalnego 

                                                 
19 http://www.fsa.gov.uk/pages/library/communication/speeches/2005/sp231.shtml . 
20 The Basel Capital Accord and the Capital Requirements Directive, European Banking Federation, 

http://www.fbe.be, strona odwiedzona 28 listopada 2006. 
21 H. Sants, Overview of the FSA’s implementation proposals for the Capital Requirements Directive 

and Basel 2 in the UK, Financial Services Authority, London 2005. 

http://www.fbe.be/
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ryzyka. Na regulatorze spoczywa natomiast obowiązek kontroli przestrzegania zacho-

wania banków zgodnego z wymaganiami. Filar III polega na zachowaniu dyscypliny 

rynkowej oraz publicznym udostępnianiu informacji. Instytucja (bank) udostępnia do 

publicznej wiadomości informacje o stosowanych procedurach w zakresie zabezpie-

czenia przed ryzykiem. Udostępnione informacje wpływają na decyzje inwestorów. 

Wytyczne Basel 2 zostały zaakceptowane przez FSA i są stosowane przez regulatora 

w praktyce. 

7. Konieczność współpracy regulatorów na szczeblu 
międzynarodowym – przykład europejski 

Banki funkcjonujące na współczesnych rynkach finansowych notują szybki rozwój 

oraz prowadzą działalność opartą na globalnej siatce powiązanych oddziałów. Ponadto 

współczesne firmy działające na rynkach finansowych zatrudniają wielu wybitnych 

naukowców, którzy wykorzystują swoją wiedzę, pracując na korzyść tych podmiotów. 

Aby przynajmniej w pewnym stopniu móc kontrolować te zjawiska, trzeba stosować 

takie same rozwiązania organizacyjne w instytucjach nadzoru. A więc tworzyć struktu-

rę skonsolidowaną, opartą na powiązaniach międzynarodowych (stąd wynika ogromna 

potrzeba kooperacji i koordynacji działań na szczeblu międzynarodowym) oraz zatrud-

niać wysokiej klasy specjalistów posiadających wiedzę i doświadczenie w zakresie 

współczesnych procesów zachodzących na rynkach finansowych. W dłuższej perspek-

tywie rynki finansowe będą bowiem właściwie funkcjonowały wtedy, gdy będzie za-

pewniony ich skuteczny nadzór. Podobnie jak w innych sektorach rynków finanso-

wych, również w sektorze bankowym regulatorzy koordynują swoje działania na mię-

dzynarodowym szczeblu. W przypadku państw należących do Unii Europejskiej 

istnieje szczególny rodzaj współpracy. W celu wypracowania większej spójności nad-

zoru sektora bankowego na terenie Unii Europejskiej założono Komitet Regulatorów 

Banków Europejskich22. Wśród podstawowych celów Komitetu wymieniane jest 

wspieranie rozwoju bankowości ponad granicami państw oraz konsolidacja i centrali-

zacja kluczowych funkcji biznesowych w zakresie bankowości, ze szczególnym naci-

skiem na regulację sektora bankowego. Komitet wpisuje się w strukturę Lamfalussye-

go  

w zakresie sektora bankowego i stanowi najniższy szczebel tej struktury. Pokazuje to 

rysunek 2. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 Committee of European Banking Supervisors. Komitet Regulatorów Banków Europejskich został 

utworzony decyzją Komisji Unii Europejskiej 5 listopada 2003 roku (2004/5/EC). 
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Rys. 2. Struktura Lamfalussyego w europejskim sektorze bankowym 

Źródło: Annual Report 2005 of the Committee of European Banking Supervisors, CEBS, London 2006. 

Prace tego Komitetu związane z nadzorem i regulacją sektora bankowego skupiają 

się na trzech obszarach: rozwoju współpracy w zakresie regulacji, rozszerzaniu podej-

ścia opartego na kosztach i korzyściach oraz udoskonaleniu nadzoru ponad granicami 

państw. Strukturę regulacyjną sektora bankowego w Unii Europejskiej i umiejscowie-

nie na jej tle Komitetu Regulatorów Banków Europejskich pokazuje rysunek 323. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23 Opis poszczególnych podmiotów przedstawionych na wykresie zawiera załącznik 1. 

  

 

  

  

 

POZIOM I 
LEGISLACJA – KOMISJA RADY 

PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

POZIOM II 
POLITYKA I MIARY JEJ STOSOWANIA  
KOMITET BANKÓW EUROPEJSKICH 
(EUROPEAN BANKING COMMITTEE) 

POZIOM III 
KONWERGENCJA I KOOPERACJA W ZAKRESIE 

NADZORU 
KOMITET REGULATORÓW BANKÓW 

EUROPEJSKICH 
(COMMITTEE OF EUROPEAN BANKING 

SUPERVISORS) 



Wpływ procesów globalizacji na nadzór sektora bankowego 199 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys 3. Komitet Regulatorów Banków Europejskich na tle struktury regulacyjnej sektora 
bankowego w Unii Europejskiej 

Źródło: Annual Report 2005 of the Committee of European Banking Supervisors, CEBS, London 2006. 

 

 

 
Opis komórek przedstawionych na rysunku 3. 

 

EFC –  Komitet Ekonomiczno-Finansowy 

FST –  Porozumienie Finansowo Stabilizacyjne 

FSC –  Komisja Usług Finansowych 
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EBC –  Europejski Komitet Bankowy 

EFCC –  Europejski Komitet Konglomeratów Finansowych 

ECON –  Komisja Gospodarcza i Walutowa 

CEIOPS –  Europejski Komitet Nadzorów Ubezpieczeń i Pracowniczych Funduszy 

Emerytalnych 

CESR – Komitet Europejskich Regulatorów Rynków Papierów Wartościowych 

IWCFC –  Roboczy Komitet Konglomeratów Finansowych 

ESC – Europejski Komitet Papierów Wartościowych 

 

Komitet Regulatorów Banków Europejskich promuje pełne wprowadzenie w życie 

Dyrektywy o wymaganiach kapitałowych24 oraz stoi na straży udoskonalania praktyk 

operacyjnych w zakresie nadzoru bankowego. Wprowadzenie wspomnianej Dyrekty-

wy stworzyło możliwość zacieśnienia współpracy w zakresie regulacji i nadzoru sekto-

ra bankowego w Unii Europejskiej. Opierając się na wymaganiach Dyrektywy, Komi-

tet dąży do zapewnienia spójnego podejścia w zakresie regulacji i nadzoru banków na 

terenie Unii Europejskiej. W tym celu podejmuje określone inicjatywy. Można do nich 

zaliczyć między innymi: wspomaganie konwergencji nadzoru, udoskonalanie systemu 

nadzoru bazującego na szacowaniu kosztów i korzyści, udoskonalanie nadzoru ponad 

granicami państw, stawianie czoła wyzwaniom w zakresie konwergencji regulacji 

i nadzoru. W każdym z tych obszarów Komitet realizuje określone zadania. Do pierw-

szego z tych obszarów – wspomagania konwergencji nadzoru można zaliczyć następu-

jące czynności25: 

– opracowanie przez instytucje regulacyjne ram publikacji informacji na temat 

stosowanych przez nie systemów regulacji i nadzoru; 

– przegląd procesu nadzoru – banki we własnym zakresie mają za zadanie nadzo-

rować własną adekwatność kapitałową oraz stosowane przez siebie procedury 

zarządzania ryzykiem. Z kolei regulatorzy powinni zapewnić przejrzystość 

i spójność praktyk nadzoru oraz czuwać nad ich poprawnym przebiegiem. Ko-

mitet Regulatorów Banków Europejskich przykłada dużą wagę do tego, aby 

działania te były wykonywane we właściwy sposób; 

– wprowadzenie w życie i czuwanie nad prawidłową realizacją systemów: zarzą-

dzania ryzykiem oraz pomiaru ryzyka. Dyrektywa o wymaganiach kapitałowych 

umożliwia instytucjom stosowanie podejścia bardziej wrażliwego na ryzyko 

w celu szacowania ich wymagań kapitałowych dla ryzyka kredytowego oraz ry-

zyka operacyjnego. Zaproponowane rozwiązania (The Internal Ratings Based 

Approach dla ryzyka kredytowego oraz The Advanced Measurement Approach 

dla ryzyka operacyjnego) umożliwiają instytucjom stosowanie ich własnych 

szacunków dla kalkulacji parametrów ryzyka i kalkulacji wymagań kapitało-

wych. Z kolei Komitet Regulatorów Banków Europejskich opracował wytyczne, 

w których przedstawia, w jaki sposób regulatorzy powinni w praktyce stosować 

                                                 
24 The Capital Requirements Directive, tekst dyrektywy został przyjęty przez Komisję Europejską 

14 lipca 2004 roku. Dyrektywa ta zastąpiła dwa dotychczasowe akty prawne: Dyrektywę o Konsolidacji 

Banków (2000/12/EC) oraz Dyrektywę o Adekwatności Kapitałowej (93/6/EEC). 
25 Second Progress Report on Supervisory Convergence in the Field of Banking for the Financial Servi-

ces Committee, Committee of European Banking Supervisors, czerwiec 2006. 
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wspomniane rozwiązania pomiaru ryzyka. Ponadto Komitet dąży do umożliwia-

nia jak najpełniejszego funkcjonowania podmiotów ponad granicami państw 

i dba, żeby funkcjonowanie tych podmiotów odbywało się w równych warun-

kach, zapewniających uczciwą konkurencję.  

Udoskonalanie systemu nadzoru bazującego na szacowaniu kosztów i korzyści 

prowadzone przez Komitet Regulatorów Banków Europejskich obejmuje: 

– harmonizację ram raportowania – Komitet opracował wytyczne w zakresie spo-

rządzania skonsolidowanych raportów finansowych dla instytucji kredytowych. 

Wytyczne te umożliwiają stosowanie przez banki tych samych formatów danych 

i definicji dla sporządzania raportów i prezentowania danych dotyczących za-

równo banków, jak również instytucji nadzoru; 

– Dyrektywa o wymaganiach kapitałowych umożliwia bankom wykorzystywanie 

ratingów sporządzanych przez określone instytucje do szacowania ryzyka kredy-

towego oraz ustalania wymagań kapitałowych na zasadzie podejścia standary-

zowanego w przypadku działalności prowadzonej przez podmioty powiązane, 

lecz funkcjonujące na terenie różnych państw. Komitet ustalił zasady umożli-

wiające zaliczenie danej instytucji ratingowej do grona instytucji, które mogą 

sporządzać takie wiarygodne ratingi. 

Organizacja nadzoru ponad granicami państw obejmuje dwa elementy składowe. Ce-

lem Komitetu jest promowanie międzygranicznej kooperacji w zakresie nadzoru po-

przez identyfikowanie międzynarodowych praktyk nadzoru i zapewnienie swoim 

członkom odpowiednich warunków do zaadoptowania tych praktyk. Rozwój bankowo-

ści transgranicznej, konsolidacji i centralizacji kluczowych funkcji biznesu stanowi 

nowe wyzwania dla legalnych i operacyjnych struktur instytucji regulacyjnych. Komi-

tet stara się wychodzić naprzeciw tym wyzwaniom poprzez opracowywanie wytycz-

nych dotyczących sposobów kooperacji oraz wymiany informacji pomiędzy skonsoli-

dowanymi regulatorami. Do wspomnianych elementów dotyczących udoskonalania 

nadzoru ponad granicami państw należą: 

– wytyczne Komitetu dla regulatorów państwa gospodarza oraz państwa współ-

pracującego. Wytyczne te dotyczą zasad kooperacji mającej na celu promocję 

spójnego oraz efektywnego nadzoru w zakresie kosztów i zasobów. Zwiększona 

kooperacja pomiędzy instytucjami nadzoru nie tylko sprzyja poprawie standar-

dów nadzoru i zwiększeniu efektywności tego nadzoru, ale sprzyja także wza-

jemnemu zrozumieniu metod i podejść w zakresie nadzoru, stosowanych przez 

poszczególnych regulatorów; 

– Komitet wypracował też sieć efektywnych mechanizmów operacyjnych w celu 

ułatwienia wymiany informacji pomiędzy regulatorami. Szczególny sposób nad-

zoru dotyczy ponadgranicznych grup banków.  

Ostatnim dużym obszarem prac Komitetu jest stawianie czoła wyzwaniom w zakre-

sie konwergencji regulacji i nadzoru. Komitet spotyka się z różnymi tradycjami i po-

dejściami do nadzoru bankowego w różnych państwach. Szczególnym wyzwaniem 

wydaje się zharmonizowanie różnic w zakresie legislacji dotyczącej nadzoru bankowe-

go. Zadanie Komitetu polega na promowaniu wytycznych i standardów oraz przedsta-

wianiu rekomendacji mających na celu konwergencję nadzoru. Przeprowadza on także 

wewnętrzne seminaria w poszczególnych państwach w zakresie wprowadzenia w życie 
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wytycznych Dyrektywy o wymaganiach kapitałowych. Inicjatywy Komitetu mają na 

celu wymianę doświadczeń w zakresie rozwoju systemów nadzoru oraz praktycznych 

podejść do nadzoru. Ponadto Komitet opracowuje własną metodologię szacowania 

postępów w zakresie integracji nadzoru nad sektorem bankowym. Celem jest wypra-

cowanie ilościowych i jakościowych standardów oceny tego nadzoru oraz pożądanych 

kierunków jego zmian. 

Wszystkie działania w zakresie konsolidacji regulacji sektora bankowego na szcze-

blu międzynarodowym obejmują dążenia do udoskonalenia pracy regulatorów i ich 

wzajemnej współpracy w szerszym ujęciu – we wszystkich obszarach regulacyjnych 

i sektorach rynków finansowych. Jednak szczególne podejście do sektora bankowego 

wynika ze wspomnianej wcześniej specyfiki tego sektora i jego znaczenia na tle innych 

części rynków finansowych. Trzeba też zaznaczyć, że rozwiązanie zaproponowane 

przez Unię Europejską nie jest wszędzie w pełni akceptowane. Przykładem są Stany 

Zjednoczone, gdzie rozwiązanie zwane Basel 2 i związane z nim wymogi kapitałowe 

i regulacyjne wydają się być zbyt skomplikowane i pracochłonne26. Takie podejście 

stanowi utrudnienie, gdyż bardzo istotne jest maksymalne skoordynowanie stosowa-

nych rozwiązań we wszystkich państwach. Tylko bowiem w taki sposób można osią-

gnąć pożądane efekty, polegające na zapewnieniu jak największego bezpieczeństwa dla 

sektora bankowego oraz jak najbardziej ekonomicznego osiągnięcia pożądanych rezul-

tatów w tym zakresie. Wciąż więc trwa wypracowywanie wspólnych rozwiązań. Nie-

zbędny jest jednak ostateczny kompromis, żeby sektor bankowy mógł w pełni stawić 

czoło zagrożeniom związanym z procesami globalizacji.  

8. Wnioski 

Prace nad właściwym ukształtowaniem regulacji i nadzoru sektora bankowego wyma-

gają wiele uwagi. Dla zapewnienia właściwego funkcjonowania całości rynków finan-

sowych trzeba wypracować dobre rozwiązania w zakresie nadzoru bankowego. Na 

istotę tego zagadnienia składają się trzy czynniki. Po pierwsze znaczenie sektora ban-

kowego wśród pozostałych sektorów rynków finansowych. Drugim istotnym elemen-

tem są procesy globalizacji, które w coraz większym zakresie dotyczą także rynków 

finansowych i sektora bankowego. Trzeci czynnik jest pochodną wymienionych dwóch 

elementów. Stanowi go coraz powszechniej akceptowany model konsolidacji nadzoru 

nad rynkami finansowymi w poszczególnych państwach oraz poszukiwanie międzyna-

rodowych rozwiązań dotyczących regulacji rynków finansowych. Każde państwo ma 

jednak swoje własne podejście i wypracowane rozwiązania często różnią się między 

sobą. Z kolei w obliczu wspomnianych procesów globalizacji coraz większego znacze-

nia będzie nabierała międzynarodowa współpraca w tym zakresie. Niezbędne jest zbli-

żenie stosowanych rozwiązań w różnych państwach oraz wypracowanie wspólnych 

rozwiązań i wzajemna kooperacja. Ważne jest, żeby zagadnieniu temu poświęcić uwa-

gę we właściwym momencie. Podejście takie pozwoli w przyszłości w bardziej sku-

                                                 
26 A battle over Basel 2, „The Economist”, 4 listopada 2006. 
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teczny sposób nadzorować rynki finansowe. Odpowiednio wcześnie wypracowane 

rozwiązania mogą przynieść wiele korzyści nie tylko poszczególnym państwom, ale 

także bankom funkcjonującym na terenie tych państw oraz klientom tych banków. 
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