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ROZDZIAŁ VII

BUDOWA NOWEJ STRUKTURY NADZORU BANKOWEGO 
NA SZCZEBLU LOKALNYM I REGIONALNYM

W ciągu dekady poprzedzającej kryzys obserwowano daleko idący proces de-
regulacji rynku fi nansowego oraz zmiany w nadzorze bankowym (tworzenie 
zintegrowanych struktur nadzoru nad całym rynkiem fi nansowym). Kryzys 
przyczynił się do opracowania nowych regulacji bankowych i budowy nowej 
struktury nadzoru bankowego. Przykładem inicjatyw, które powstały w cza-
sie kryzysu, jest nowy, ponadnarodowy system nadzoru fi nansowego w Unii 
Europejskiej. Nowe inicjatywy regulacyjne objęły między innymi implemen-
tację do prawodawstwa Unii Europejskiej wytycznych Bazylejskiego Komite-
tu Nadzoru Bankowego, zalecenia dotyczące struktury krajowych sektorów 
bankowych, a także nowe zasady wynagradzania w bankach. Celem rozdzia-
łu jest pokazanie najważniejszych zmian nadzoru i regulacji banków, które 
po kryzysie zostały wprowadzone na szczeblu Unii Europejskiej oraz w poje-
dynczych państwach Unii i Stanach Zjednoczonych. 

7.1. Nowa struktura nadzoru bankowego na poziomie Unii Europejskiej

7.1.1. Przekształcanie mechanizmów nadzorczych w czasie kryzysu

Procesy integracji europejskiego rynku fi nansowego, które wystąpiły w ciągu 
ostatnich dwu dekad, nie były tak daleko idące, jak integracja realnej gospo-
darki. Przed kryzysem w Unii Europejskiej dominował podział na krajowe 
rynki fi nansowe. Taki charakter miały też nadzór i regulacje tych rynków. 
W sektorze bankowym obowiązywała zasada, że każda instytucja kredytowa, 
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która otrzymywała zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej w jed-
nym z państw Unii Europejskiej, miała prawo do prowadzenia takiej działal-
ności na terenie całej Unii1. Zezwolenie uzyskane w jednym państwie miało 
moc obowiązującą we wszystkich krajach wspólnoty, natomiast banki były 
nadzorowane przez instytucje nadzoru tego kraju, w którym otrzymały licen-
cję na prowadzenie działalności.

Od momentu wystąpienia kryzysu niezwykle istotne stało się skoordyno-
wanie działań regulacyjnych i nadzorczych na poziomie całej Unii Europej-
skiej. Było to szczególnie ważne w odniesieniu do banków, ponieważ te in-
stytucje stanowią najistotniejszy segment „kontynentalnego modelu” rynku 
fi nansowego. Działania w tym zakresie podjął Parlament Europejski, który 
jeszcze w czasie trwania kryzysu rozpoczął budowę nowej struktury nadzoru 
nad rynkiem fi nansowym. Przyjęte rozwiązania zostały określone jako Euro-
pejski System Nadzoru Finansowego. Wejście w życie stosownych rozwiązań 
prawnych nastąpiło pod koniec 2010 roku, a nowy system nadzorczy zaczął 
funkcjonować od 1 stycznia 2011 roku2.

Nowa koncepcja nadzorcza objęła cały rynek fi nansowy w Unii Europej-
skiej. Dokonano podziału kompetencji na dwa szczeble:

• szczebel makroostrożnościowy;
• szczebel mikroostrożnościowy.

Po wdrożeniu nowej struktury nadzór na szczeblu makroostrożnościo-
wym sprawuje Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego (European Sy-
stemic Risk Board, ESRB). Rolą tego organu jest monitorowanie rynków 
fi nansowych w Europie i przeciwdziałanie ryzykom systemowym w celu za-
pewnienia stabilności fi nansowej w Unii Europejskiej3. W aspekcie funkcjo-
nalnym zadaniem rady jest: identyfi kacja zagrożeń, publikowanie ostrzeżeń 
przed ryzykiem oraz ewentualne wydawanie zaleceń (w sytuacji gdy zajdzie 
taka potrzeba) w zakresie działań podejmowanych w odpowiedzi na wystę-
pujące zagrożenia4. Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego została umiej-
scowiona w ramach struktury organizacyjnej Europejskiego Banku Central-
nego. Bank ten udziela jej wsparcia fi nansowego oraz technicznego. 

1 Dyrektywa 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 14 czerwca 2006 roku 
w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe.

2 E. Miklaszewska, Pokryzysowe reregulacje europejskiego rynku bankowego. Skutki dla Polski, 
„Zeszyty Naukowe”, 2011, 11, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków 2011, s. 47.

3 A. Hryckiewicz, M. Pawłowska, Czy nadzór spełni swoje zadanie? Zmiany w nadzorze fi nan-
sowym w Europie oraz ich konsekwencje dla Polski, „Materiały i Studia”, 2013, 289, Narodowy 
Bank Polski, Warszawa 2013, s. 15.

4 A. Ostalecka, Nowa architektura nadzoru fi nansowego Unii Europejskiej, „Annales Universi-
tatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia”, 2011, 45, Wydawnictwo Uniwersy-
tetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011, s. 122.
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Szczebel mikroekonomiczny tworzą trzy nowo utworzone organy: Euro-
pejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA), Europejski Urząd Nadzoru Giełd 
i Papierów Wartościowych (ESMA) i Europejski Urząd Nadzoru Ubezpiecze-
niowego i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA). Instytucje te 
mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa poszczególnych segmentów rynku 
fi nansowego. Zakres działania nowo powołanych instytucji jest bardzo sze-
roki. Mają one za zadanie zapewnić harmonizację krajowych regulacji oraz 
jednolite standardy ich stosowania. 

Działalność Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego koncentruje się 
na nadzorze instytucji kredytowych, konglomeratów fi nansowych, funduszy 
inwestycyjnych i instytucji płatniczych. W zakres jej kompetencji wchodzi 
również ochrona konsumentów5. Praca urzędu koncentruje się na tworze-
niu przepisów prawnych poprzez opracowywanie projektów regulacyjnych 
i wykonawczych standardów technicznych, które następnie przyjmowane są 
przez Komisję Europejską. Ponadto ma uprawnienia do wydawania wytycz-
nych i zaleceń, a także posiada określone kompetencje w odniesieniu do na-
ruszania przepisów unijnych przez krajowe organy nadzoru6. 

Dla sektora bankowego w Europie najważniejszą instytucją w ramach 
nowo powołanej architektury, obok Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemo-
wego, jest Europejski Urząd Nadzoru Bankowego. Jego rola jest również waż-
na z perspektywy całego rynku fi nansowego, ze względu na pozycję sektora 
bankowego w strukturze europejskiego rynku fi nansowego. Do zadań tej in-
stytucji należą7: 

• polepszenie funkcjonowania rynku wewnętrznego, w tym w szczegól-
ności zapewnienie właściwego, skutecznego i spójnego poziomu regu-
lacji i nadzoru;

• zapewnienie integralności, przejrzystości, efektywności i prawidłowe-
go funkcjonowania rynków fi nansowych;

• wzmocnienie międzynarodowej koordynacji w zakresie nadzoru 
fi nan sowego;

• zapobieganie arbitrażowi regulacyjnemu i propagowanie równych wa-
runków konkurencji;

• zapewnienie właściwej regulacji oraz nadzoru w zakresie podejmowa-
nia ryzyka kredytowego i innych rodzajów ryzyka;

• wzmocnienie ochrony klientów.

5 Kształtowanie się europejskiego nadzoru bankowego – Europejski Urząd Nadzoru Bankowego 
w zmieniających się warunkach, Europejski Trybunał Obrachunkowy, Luksemburg 2014, s. 11.

6 R. Maier, Europejski System Nadzoru Finansowego (ESNF), dokumenty informacyjne o Unii 
Europejskiej, 2015.

7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 24 listopada 2010 roku w sprawie 
ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego, Dziennik Urzędowy Unii Europej-
skiej L331/12.
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Utworzenie Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego ma bardzo 
duże znaczenie dla bezpieczeństwa rynku fi nansowego w Europie ze wzglę-
du na przyjęcie nowej perspektywy nadzorczej i przeniesienie pewnych 
działań na poziom ponadnarodowy. Brak spójności działań nadzorczych 
w poszczególnych krajach i występowanie luk regulacyjnych bądź nakła-
danie się na siebie pewnych obowiązków regulacyjnych w przeszłości na-
leżały do słabych stron nadzoru realizowanego na poziomie narodowym. 
Uwzględnienie w podejściu nadzorczym ryzyka systemowego jest istotne 
dla zapewnienia w przyszłości bezpieczeństwa rynku fi nansowego. Euro-
pejski System Nadzoru Finansowego będzie gwarantował realizację najważ-
niejszych zadań nadzorczych na poziomie ponadnarodowym, pozostawiając 
w gestii krajowych instytucji nadzoru sprawy o dużo mniejszym znaczeniu. 
Mankamentem nowo utworzonego systemu jest bardzo ogólny charakter 
wprowadzonych rozwiązań. Nadal większość kompetencji pozostała w gestii 
krajowych instytucji nadzoru. Sprawia to, że skuteczność działania powoła-
nych instytucji w praktyce może być niewielka.

7.1.2. Budowa unii bankowej

Drugą ważną zmianą na kontynencie europejskim, mającą na celu dopro-
wadzenie do poprawy bezpieczeństwa sektora bankowego po kryzysie fi nan-
sowym, jest budowa unii bankowej. Powołany w 2010 roku Europejski System 
Nadzoru Finansowego miał bardzo małe kompetencje – jego działanie ogra-
niczało się do kwestii legislacyjnych i ujednolicania praktyk nadzorczych. 
Nie rozwiązało to problemów banków, które na skutek kryzysu fi nansowego 
znalazły się w trudnej sytuacji i trzeba było je ratować (co powodowało nad-
mierne zadłużenie państw). Ponadto w ramach tego systemu nie nastąpiło 
przeniesienie najważniejszych kompetencji nadzorczych na ponadnarodowy 
poziom, a sama koordynacja działań krajowych organów okazała się niewy-
starczająca8.

Zadanie budowy kompleksowego systemu nadzoru banków wzięła na sie-
bie Komisja Europejska, która we wrześniu 2012 roku ogłosiła swój nowy 
projekt – unię bankową. Zgodnie z założeniami unia bankowa ma za zadanie 
między innymi9:

• zmianę relacji między bankami i państwami oraz zerwanie z koniecz-
nością ratowania zadłużonych banków przez państwa;

8 Z. Szpringer, Unia bankowa, INFOS, 2013, 8, Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa 2013.
9 D.J. Elliott, Key Issues on European Banking Union. Trade-Off s and Some Recommendations, 

„Global Economy & Development”, Working Paper No. 52/2012, Washington, s. 4–9.
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• przeniesienie nadzoru nad najważniejszymi bankami na ponadnaro-
dowy poziom;

• stosowanie jednolitej procedury postępowania z bankami przeżywają-
cymi problemy;

• ochronę klientów rynku fi nansowego;
• zapobieganie przyszłym kryzysom fi nansowym przez zwiększenie sta-

bilności sektora bankowego.

Oprócz powyższych utworzenie unii bankowej ma prowadzić pośrednio 
do realizacji wielu innych celów. W szczególności ma gwarantować zacho-
wanie integralności fi nansowej w Unii Europejskiej i przywrócenie pełne-
go zaufania do wspólnej waluty euro. Utworzenie unii bankowej powinno 
zapewnić stabilność europejskiego rynku fi nansowego i jego ochronę przed 
ryzykiem systemowym (płynącym w szczególności ze strony dużych, ponad-
narodowych instytucji fi nansowych). Pośrednio wśród celów działania unii 
bankowej wymieniane są również: ograniczenie oparcia oceny funkcjonowa-
nia banków na agencjach ratingowych i ograniczenie negatywnego wpływu 
shadow banking na funkcjonowanie tradycyjnych banków10. 

Nowa struktura zgodnie z pierwotnymi założeniami miała się składać 
z trzech fi larów, obejmujących11:

• jednolity europejski system nadzoru fi nansowego;
• system restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków;
• system gwarantowania depozytów.

Nadzór nad najważniejszymi bankami został przeniesiony na ponadnaro-
dowy poziom i zlokalizowany w Europejskim Banku Centralnym. Jednolity 
mechanizm nadzorczy zaczął funkcjonować w drugiej połowie 2014 roku, 
początek działania systemu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji 
banków zaplanowano zaś na 1 stycznia 2016 roku. Trzeci element – system 
gwarantowania depozytów – do końca 2015 roku nie został zrealizowany.

Utworzenie unii bankowej, mimo że do tej pory jest najdalej idącym zin-
tegrowanym mechanizmem nadzoru nad europejskimi bankami i w zało-
żeniu ma zapewnić bezpieczeństwo tego sektora, budzi wiele negatywnych 
opinii. Niektóre państwa (np. Wielka Brytania, państwa nienależące do stre-
fy euro) od początku sprzeciwiały się wprowadzanym rozwiązaniom, oba-
wiając się utraty swojej dotychczasowej pozycji oraz powstania podwójnych 
standardów nadzorczych. Pojawiają się też argumenty, że Europejski Bank 

10 Banking Union: Restoring Financial Stability in the Eurozone, European Comission, Brussels, 
15 April 2014. 

11 A. Hryckiewicz, M. Pawłowska, op. cit., s. 17.
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Centralny ma inne zadania niż prowadzenie nadzoru nad bankami, że unia 
bankowa nie obejmuje swoimi kompetencjami wszystkich podmiotów istot-
nych z punktu widzenia ryzyka systemowego, a także że wciąż nie poradzono 
sobie z trudną sytuacją wielu banków, a możliwości unii bankowej w zakresie 
ratowania banków przeżywających obecnie problemy są dość ograniczone12. 
Niezależnie od tych ocen podstawowym celem unii bankowej jest zmiana 
koncepcji nadzoru banków w Europie oraz zwiększenie bezpieczeństwa dzia-
łania tych instytucji. Zaproponowane rozwiązania służą realizacji tych celów. 

Jednolity mechanizm nadzoru bankowego 
Jednolity mechanizm nadzoru bankowego (Single Supervisory Mechanism, 
SSM) jest pierwszym fi larem unii bankowej. Najważniejszą rolę odgrywa 
w nim Europejski Bank Centralny, który stał się organem nadzoru nad ban-
kami wszystkich krajów należących do unii bankowej (są to kraje strefy euro 
oraz te, które zgłosiły chęć przystąpienia do unii bankowej). Do najważniej-
szych zadań tego organu należy zapewnienie nadzoru makroostrożnościowe-
go oraz identyfi kacja ryzyka w europejskim systemie bankowym. W ramach 
tych zadań do szczegółowych działań EBC można zaliczyć między innymi: 
udzielanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie działalności bankowej, prze-
prowadzanie kontroli i przeglądów sytuacji banków, zapewnianie przestrze-
gania wymogów ostrożnościowych oraz określanie wymogów kapitałowych 
(buforów) w celu przeciwdziałania zagrożeniom fi nansowym. 

Europejski Bank Centralny sprawuje bezpośredni nadzór nad około 
130 bankami systemowo ważnymi (Systemically Important Financial Institu-
tions, SIFIs), spośród wszystkich (około 6 tys.) banków działających w Euro-
pie. Do banków ważnych systemowo można zaliczyć13:

• banki o sumie bilansowej przekraczającej 30 mld euro;
• banki o aktywach stanowiących co najmniej 20% krajowego PKB kra-

ju, w którym bank ma siedzibę, i wyższych niż 5 mld euro;
• co najmniej trzy największe banki państwa należącego do strefy euro 

lub przystępującego do tego mechanizmu.

Przede wszystkim nadzorem objęte są banki, których aktywa przekraczają 
30 mld euro. Jeżeli w danym kraju takich banków nie ma, to wspólny nadzór 
obejmuje banki o sumie aktywów przekraczającej 5 mld euro, lecz pod wa-
runkiem że aktywa te stanowią więcej niż 20% PKB danego kraju. W sytuacji 
gdy żaden bank nie spełnia tych kryteriów, nadzór obejmuje trzy największe 
banki danego kraju. Ponadto istotne jest także transgraniczne zaangażowanie 

12 T.G. Grosse, Dylematy unii bankowej, „Analiza Natolińska”, 2013, 2, Centrum Europejskie 
Natolin, Warszawa 2013, s. 12–18.

13 A. Hryckiewicz, M. Pawłowska, op. cit., s. 17.
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banku objętego nadzorem, musi on być uznawany za instytucję znaczącą sy-
stemowo lub w przeszłości korzystać z funduszy europejskich14.

Banki, które nie są objęte bezpośrednim nadzorem EBC, jedynie pośred-
nio podlegają temu nadzorowi. Istotne decyzje dotyczące tych podmiotów 
nadal podejmują krajowe organy nadzoru. EBC jedynie w wyjątkowych sytu-
acjach może mieć wpływ na te podmioty. 

Mechanizm uporządkowanej likwidacji banków
Drugim fi larem unii bankowej jest jednolity mechanizm restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji banków (Single Resolution Mechanism, SRM). 
Mechanizm ten jest stosowany wobec banków objętych jednolitym mechani-
zmem nadzoru bankowego. W sytuacji gdy mimo stosowania zaleceń nad-
zorczych bank musi ogłosić bankructwo, wdrażane są procedury opracowa-
ne przez mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków. 
W ramach tego fi laru utworzono dwa ważne organy:

• Radę ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (Single Reso-
lution Board, SRB);

• Jednolity Fundusz Likwidacyjny (Single Resolution Fund, SRF).

Rada ds. likwidacji banków jest istotnym organem w całym procesie po-
stępowania z zagrożonymi bankami. W jej skład wchodzą przedstawiciele 
Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Centralnego oraz krajowych or-
ganów upadłościowych. Do zadań rady należy opracowanie planu postępo-
wania z bankami, których nie można uratować, podjęcie decyzji o wdrożeniu 
tego planu w życie oraz nadzór nad jego realizacją. Wdrażanie poszczegól-
nych działań należy z kolei do krajowych organów zajmujących się restruktu-
ryzacją banków15. Działalność rady jest inicjowana na wniosek Europejskiego 
Banku Centralnego.

Fundusz ds. likwidacji banków ma za zadanie zebranie środków fi nanso-
wych potrzebnych do pokrycia kosztów całego procesu likwidacji zagrożo-
nych banków oraz dysponowanie tymi środkami. Jego rolą jest dystrybucja 
środków fi nansowych między krajami tworzącymi unię bankową i zwięk-
szenie stabilności fi nansowej poprzez pomoc tym bankom, które znajdu-
ją się w nagłej potrzebie. Zgodnie z założeniami Fundusz ma dysponować 
kwotą 55 mld euro, które zostaną zebrane w ciągu ośmiu lat, poczynając od 
2016  roku. Składki, których suma będzie tworzyła fundusz, wpłacą banki 

14 J. Ramotowski, Unijny nadzór to szansa dla systemu bankowego, „Obserwator Finansowy”, 
16 września 2013.

15 A.  Junevičius, M.  Puidokas, Th e Single Resolution Mechanism of the European Banking 
Union: its Structure and Functioning, „International Business and Global Economy”, 2014, 
33, s. 84–86.
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objęte tym mechanizmem (1% w stosunku do wysokości gwarantowanych 
depozytów)16.

Praktyczne działanie mechanizmu uporządkowanej likwidacji banków 
będzie polegało na tym, że w przypadku zagrożonego banku najpierw 
wprowadzane będą procedury bail-in. Jeżeli uratowanie banku w taki spo-
sób nie będzie możliwe, to wtedy będą rozważane dalsze działania, pole-
gające na uruchomieniu mechanizmu upadłości i obciążeniu kosztami tej 
upadłości całego sektora bankowego17. Możliwość wykorzystania publicz-
nych funduszy przewidziana jest dopiero na samym końcu, w sytuacji gdy 
wcześniejsze działania ratunkowe okażą się niewystarczające. Takie ujęcie 
wyraża istotę unii bankowej, której jednym z priorytetów było zerwanie 
z takim modelem, w jakim przeżywające problemy banki były ratowane za 
pieniądze podatników18.

System gwarantowania depozytów
Założeniem trzeciego fi laru unii bankowej jest utworzenie jednolitego syste-
mu gwarantowania depozytów. Mimo że do końca 2015 roku nie osiągnięto 
porozumienia w tej kwestii, Komisja Europejska nie rezygnuje z tego rozwią-
zania i podejmuje w tym zakresie różne inicjatywy19. Celem tego mechanizmu 
jest zapewnienie bezpieczeństwa dla depozytów gromadzonych w bankach. 
Podczas gdy pierwszy i drugi fi lar unii bankowej koncentruje się na zapew-
nieniu bezpieczeństwa dużych instytucji fi nansowych, rolą trzeciego fi laru 
jest ochrona indywidualnych klientów banków. Rozwiązanie, które zgodnie 
z przyjętą koncepcją zostanie wprowadzone w ramach trzeciego fi laru unii 
bankowej, powinno doprowadzić do koordynacji w zakresie ochrony depo-
zytów i ujednolicenia tej ochrony na terenie całej strefy euro. Ujednolicenie 
powinno dotyczyć między innymi:

• minimalnego poziomu gwarancji depozytów (od połowy 2009 roku pod-
niesiono go do poziomu 50 tys. euro, natomiast od 31 grudnia 2010 roku 
do poziomu 100 tys. euro zgromadzonych przez każdego deponenta);

16 Single Resolution Fund: Council Agrees on Bank Contributions, Council of the European 
Union Press Release, 9 December 2014, Brussels. 

17 Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji  banków dysponuje czterema instru-
mentami, które może wykorzystać do ratowania zagrożonych banków: sprzedaż aktywów 
tych banków; transfer aktywów do banku pomostowego; segmentacja aktywów i oddzielenie 
oraz pozbycie się „złych aktywów”; bail-in, polegający na pokryciu strat przez akcjonariuszy 
i wierzycieli. 

18 Th e Banking Union under Way and Here To Stay, A Report by the PwC and IE Business 
School Centre for Financial Sector, Madrid 2014, s. 11, 28–29.

19 KE proponuje kolejny element unii bankowej: wspólną gwarancję depozytów, „Gazeta Wybor-
cza”, 24 listopada 2015.
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• wspólnych zasad postępowania w przypadku konieczności wypłaty 
z tytułu niedostępności depozytów w bankach (między innymi skró-
cony czas wypłaty środków z tytułu nierozporządzanych depozytów);

• obowiązku zapewniania deponentom dostępu do niezbędnych infor-
macji dotyczących systemu gwarantowania depozytów.

W kwietniu 2014 roku przyjęta została Dyrektywa w sprawie systemów 
gwarantowania depozytów20, jej zapisy jednak nie pokrywają całości koncep-
cji jednolitego systemu gwarancji depozytów21. Wiele z niezbędnych zmian, 
które muszą być wprowadzone, jest jeszcze dyskutowanych. Podobnie jak 
w przypadku dwóch pierwszych fi larów unii bankowej, zasadniczą zmia-
ną w stosunku do poprzedniego stanu jest przeniesienie krajowych rozwią-
zań dotyczących systemu gwarantowania depozytów na poziom ponadnaro-
dowy. Tego niestety nie zrobiono i nic nie wskazuje na to, że w najbliższym 
czasie sytuacja w tym zakresie może ulec zmianie.

Niekiedy pojawiają się głosy, że unia bankowa może z powodzeniem funk-
cjonować bez jednolitego systemu gwarancji depozytów, bo najważniejszy jest 
nadzór banków i mechanizm ich upadłości22. Takie argumenty wydają się jed-
nak nieuzasadnione, ponieważ wiele przykładów, nawet z ostatniego kryzysu 
(bank Northern Rock w Wielkiej Brytanii), pokazuje, że panika i nagłe wycofy-
wanie depozytów mogą pogłębić trudną sytuację banku, a nawet przenieść się 
na inne podmioty. Dlatego, podobnie jak dwa pozostałe fi lary unii bankowej, 
jest to istotny element zapewniający bezpieczeństwo całego sektora bankowe-
go. System gwarantowania depozytów musi być ściśle związany z pozostałymi 
fi larami unii bankowej. Ochrona depozytów jest bowiem trudna bez zintegro-
wanego nadzoru i systemu uporządkowanej likwidacji banku. Zintegrowany 
system nadzoru zapewnia dostęp do bieżących informacji na temat zagrożo-
nych banków, a nawet w sytuacji zagrożenia możliwość ratowania banków 
przez bank centralny (EBC może pełnić rolę pożyczkodawcy ostatniej instan-
cji). Z kolei jeżeli dany bank stanowi zagrożenie, to nie powinien on obciążać 
innych banków i przez to całego sektora. Bank taki należy zlikwidować, przy 
zapewnieniu, że ochrona będzie dotyczyła deponentów, a fundusz gwarancyj-
ny zostanie wykorzystany zgodnie ze swoim przeznaczeniem23.

20 Dziennik Urzędowy UE L, 2014, nr 173, s. 149–178.
21 Wśród wprowadzonych zmian można wymienić m.in.: skrócenie czasu na wypłatę depozy-

tów, określenie minimalnego wskaźnika pokrycia (relacja zasobów systemu gwarantowania 
depozytów do depozytów gwarantowanych w systemie bankowym) i uzgodnienie możliwo-
ści udzielania wzajemnych pożyczek między systemami gwarantowania depozytów z róż-
nych krajów.

22 T.F. Huertas, Banking Union, „Estabilda D Financiera”, 2013, 24.
23 Ch. Wypłosz, A European Deposit Guarantee Scheme?, [w:] Banking Union: Common Deposit 

Guarantee Schemes, Monetary Dialogue, European Parliament’s Committee on Economic 
and Monetary Aff airs, Brussels 2013, s. 37.
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Przedstawione argumenty potwierdzają, że funkcjonowanie systemu 
ochrony depozytów będzie bardziej efektywne, jeżeli zostanie włączone 
w strukturę unii bankowej i przeniesione na ponadnarodowy poziom, niż 
gdyby pozostało w ramach krajowych systemów gwarancyjnych. Istnieje 
też oddziaływanie zwrotne. Jeżeli zostanie wdrożony jeden europejski sy-
stem ochrony depozytów, to nie tylko będzie on bardziej efektywny, ale też 
zapewni powszechne zaufanie klientów i będzie mechanizmem dodatkowo 
scalającym całą unię bankową. Pozwoli to wyeliminować ryzyko nagłej utraty 
zaufania klientów detalicznych do całego europejskiego sektora bankowego 
i masowego wycofywania depozytów z banków24. W ten sposób cały system 
stanie się bezpieczniejszy.

7.2. Regulacje globalne i ich wdrażanie

Wdrażanie pokryzysowych rozwiązań regulacyjnych dla banków znajduje 
się obecnie na różnym etapie w poszczególnych krajach. Za wdrożenie re-
gulacji do krajowych systemów odpowiadają władze państwa i ich krajowe 
instytucje nadzoru. Nad całością czuwają międzynarodowe instytucje z Radą 
Stabilności Finansowej (FSB) na czele. Instytucja ta ma za zadanie koordy-
nację wdrażanych reform, zapewnienie przejrzystości zasad i dopasowanie 
czasowe rozwiązań wdrażanych w poszczególnych krajach. Do najważniej-
szych pokryzysowych zmian regulacyjnych, które będą służyły podniesieniu 
bezpieczeństwa funkcjonowania banków i ograniczeniu ryzyka wystąpienia 
kolejnych kryzysów bankowych w przyszłości, należy zaliczyć:

• rozwiązania bazylejskie – Bazylea III;
• zasady postępowania z zagrożonymi bankami i mechanizmy ewentu-

alnej upadłości;
• ograniczenia dotyczące wynagradzania w bankach;
• regulacje podmiotów i stosowanych instrumentów, które dotychczas 

nie były objęte żadnymi regulacjami.

Kluczową rolę w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa banków działa-
jących na ponadnarodowym szczeblu pełni Bazylejski Komitet Nadzoru 
Bankowego. Odpowiedzią tej instytucji na ostatni kryzys fi nansowy było 
opracowanie nowej metodologii pomiaru adekwatności kapitałowej banków 
oraz wprowadzenie ograniczeń regulacyjnych dotyczących innych sfer dzia-
łalności banków (Bazylea III). Oprócz modyfi kacji wytycznych dotyczących 

24 T. Bosly, D. Verhaegen, Deposit Guarantee Schemes in the Banking Union, http://www.lexol-
ogy.com; dostęp: 12.10.2015.
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adekwatności kapitałowej istotne stało się zapewnienie płynności fi nansowej 
banków i ograniczenie wysokich dźwigni fi nansowych. Do tej pory płyn-
ność banków i poziom dźwigni fi nansowej nie były regulowane na pozio-
mie międzynarodowym. Kryzys pokazał, że istnieje potrzeba regulacji właś-
nie tego zakresu działania banków. Większa płynność fi nansowa i mniejsze 
dźwignie fi nansowe prowadzą do poprawy bezpieczeństwa banków i zwięk-
szenia odporności tych podmiotów na sytuacje kryzysowe. Pełne, termino-
we i konsekwentne wdrożenie do krajowych systemów nadzoru wytycznych 
Bazylea  III jest podstawową kwestią dla poprawy bezpieczeństwa banków. 
Zdaniem Rady ds. Stabilności Finansowej nie tylko będzie to miało istotny 
wpływ na same banki, lecz również wzmocni proces wychodzenia z kryzysu, 
a także pozwoli zapewnić jednolite warunki do funkcjonowania na między-
narodowym szczeblu banków pochodzących z różnych krajów25. 

Wykonana została bardzo duża praca w tym zakresie. Do końca 2013 roku 
kraje członkowskie BCBS/FSB wdrożyły nowe metody pomiaru i zasady 
przestrzegania adekwatności kapitałowej. Obecnie kraje te koncentrują się na 
wdrażaniu wytycznych dotyczących płynności i dźwigni fi nansowych w ban-
kach (tabela 7.1). Są kraje, w których nadal (koniec 2015 roku) trwa proces 
implementacji niektórych wytycznych bazylejskich. Do krajów takich należą 
między innymi: Indonezja, Rosja i Turcja26. 

Drugą bardzo ważną kwestią jest postępowanie z zagrożonymi bankami. 
Obejmuje ono wskazanie instytucji, które są ważne systemowo, określenie 
prawdopodobieństwa poniesienia strat przez te podmioty, zwiększenie efek-
tywności działań nadzorczych oraz mechanizmów ewentualnej likwidacji 
banków, a także poprawę infrastruktury rynkowej związanej z wymienionymi 
zagadnieniami. Została wyodrębniona kategoria instytucji mających szcze-
gólne znaczenie dla całego światowego systemu fi nansowego (G-SIFIs)27. 
Obecnie trwają prace nad zapewnieniem bezpiecznego funkcjonowania tych 
instytucji, a kierunki tych działań koordynuje Rada Stabilności Finansowej. 
Opracowanie metodologii postępowania z systemowo ważnymi bankami 
przewidziane zostało do końca 2015 roku (tabela 7.1), a do końca 2019 roku 
założono implementację przyjętych rozwiązań. 

Wszystkie banki ważne systemowo (na poziomie globalnym, G-SIBs) 
mają już opracowane plany ratunkowe na wypadek wystąpienia zagrożenia 
ich funkcjonowania. Również większość nadzorów (na poziomie krajowym) 

25 Overview of Progress in the Implementation of the G20 Recommendations for Strengthening 
Financial Stability, Report of the Financial Stability Board to G20 Leaders, Financial Stability 
Board, 14 November 2014.

26 Ninth Progress Report on Adoption of the Basel Regulatory Framework, Basel Committee on 
Banking Supervision, Bank for International Settlements, Basel, October 2015.

27 D. Perru, Financial Regulation aft er the „Subprime” Crisis: What Has Been Learned and What 
Reforms Made?, Foundation Robert Schuman, Policy Working Paper 246/2012, s. 2.
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zgłasza, że wdrożyła strategie zawierające zasady postępowania z zagrożony-
mi bankami. Mimo tego stanu rzeczywistość nie wygląda tak bardzo opty-
mistycznie. Zasady postępowania z zagrożonymi bankami w poszczególnych 
krajach mają różną formę. Tylko kilka lokalnych instytucji nadzoru przyjęło 
zasady postępowania zgodne z wytycznymi opracowywanymi przez Radę 
Stabilności Finansowej. Większość krajów członkowskich nie zaadaptowała 
jeszcze mechanizmów dotyczących upadłości banków (w szczególności za-
grożonych instytucji). Również mniej niż połowa krajów zrzeszonych przy 
FSB zaadaptowała zasady restrukturyzacji lub rozdzielczości dla wszystkich 
krajowych banków istotnych systemowo28.

7.3.  Regulacje dotyczące struktury sektora bankowego w Stanach 
Zjednoczonych i Unii Europejskiej

Oprócz wytycznych mikroostrożnościowych, do których można zaliczyć 
wytyczne Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego, zasady upadłości za-
grożonych banków oraz regulacje wynagrodzeń, istotnym aspektem regulacji 
jest zapewnienie odpowiedniej struktury sektora bankowego w poszczegól-
nych krajach. Jedną z głównych przyczyn ostatniego kryzysu bankowego była 
wielkość banków, ich kompleksowość oraz powiązania. Wszystko to generuje 
ryzyko systemowe i z tego powodu stało się powodem inicjatyw na szczeblu 
politycznym i ekonomicznym, mających doprowadzić do zapewnienia bez-
pieczniejszej struktury sektorów bankowych29. 

Głównymi wytycznymi w zakresie kształtowania struktury banków są 
przepisy opracowywane między innymi w Stanach Zjednoczonych, krajach 
Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii. Rola tych regulacji wynika ze znaczenia 
banków pochodzących z tych krajów lub prowadzących działalność na ich 
terenie (wielkość, powiązania, ryzyko towarzyszące działalności). Opraco-
wywane rozwiązania regulacyjne przybierają różne formy w poszczególnych 
krajach oraz znajdują się na różnych etapach implementacji. 

Do najważniejszych zmian o charakterze strukturalnym zaliczane są: od-
dzielenie działalności komercyjnej (detalicznej, depozytowo-kredytowej) od 
działalności inwestycyjnej, wytyczne mające na celu wyeliminowanie inwe-
stycji na własny rachunek (proprietary trading)30 oraz zasady nadzoru insty-
tucji zagranicznych, podlegających zagranicznym organom nadzoru.

28 Implementation Progress Dashboard, Financial Stability Board, 9 November 2014.
29 Volcker, Vickers, Liikanen: Structural Reforms of the Banking Sector – Quo Vadis Europe?, FTI 

Consulting Strategic Communications.
30 Handel na własny rachunek można zdefi niować jako czynności prowadzące do wypracowa-

nia zysku przez dany bank bez działania na rzecz klientów, zabezpieczenie ryzyka ponoszo-
nego przez tę instytucję lub działanie mające na celu zarządzanie gotówką.
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7.3.1. Stany Zjednoczone

W Stanach Zjednoczonych prace nad wprowadzeniem regulacji dotyczących 
struktury sektora bankowego rozpoczęto bezpośrednio po kryzysie. Znalazło 
to wyraz w ustawie Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection 
Act, uchwalonej w lipcu 2010 roku. Do rozwiązań regulacyjnych o charakte-
rze strukturalnym można zaliczyć trzy podstawowe wytyczne:

• regułę Volckera;
• regułę Swaps Push-Out;
• regułę Foreign Banking Originations Rule.

Pierwsza z wymienionych, reguła Volckera, dotyczy handlu instrumen-
tami pochodnymi na terenie Stanów Zjednoczonych. Zgodnie z nią banki 
działające na terenie tego kraju nie mogą dokonywać na własny rachunek 
transakcji papierami wartościowymi o charakterze spekulacyjnym, a także 
nie mogą mieć powiązań kapitałowych z funduszami hedgingowymi i fun-
duszami private equity31. 

Druga reguła – Swaps Push-Out – zakazuje przyznawania pomocy fe-
deralnej przez Stany Zjednoczone tym instytucjom, które są zarejestrowa-
ne w Komisji Obrotu Giełdowymi Kontraktami Terminowymi (CFTC) lub 
Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) jako dealerzy swapowi lub 
liczący się uczestnicy transakcji swapowych.

Trzecia reguła dotyczy standardów kapitałowych dla zagranicznych insty-
tucji bankowych. Działające na terenie Stanów Zjednoczonych duże instytu-
cje bankowe (których aktywa przekraczają 50 mld dolarów) będą musiały 
funkcjonować zgodnie z zasadami działania amerykańskiego holdingu fi nan-
sowego i przestrzegać wszystkich reguł ostrożnościowych (między innymi 
dotyczących wielkości kapitału, płynności oraz wymagań wynikających ze 
strestestów), którym podlegają rodzime instytucje.

7.3.2. Unia Europejska (część kontynentalna)

W przeciwieństwie do wielu regulacji wdrożonych w Unii Europejskiej 
w ciągu ostatnich kilku lat, reformy strukturalne dotyczące sektora banko-
wego nie zostały opracowane w ramach agendy grupy G-20. Są one rezulta-
tem Raportu Liikanena32. Rozwiązania w Unii Europejskiej mają regulować 

31 Structural Banking Reforms, Cross-border Consistencies and Global Financial Stability Impli-
cations, Financial Stability Board, 27 October 2014.

32 Raport opublikowany w październiku 2012 roku przez grupę ekspertów pod przewodnic-
twem gubernatora Banku Finlandii, Erkki Liikanena. Celem raportu było opracowanie re-
formy strukturalnej banków w Unii Europejskiej.
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podobne kwestie jak w Stanach Zjednoczonych reguła Volckera. 29 stycznia 
2014 roku Komisja Europejska zaakceptowała propozycję regulacji mającej 
na celu ograniczenie ryzyka wynikającego z działalności inwestycyjnej ban-
ków funkcjonujących na terenie wspólnoty33. Rozwiązania w Unii Europej-
skiej są obecnie na etapie konsultacji. Opracowywane wytyczne mają na celu:

• wprowadzenie zakazu handlu na własny rachunek;
• oddzielenie pewnych rodzajów działalności.

Główną intencją wytycznych jest oddzielenie działalności inwestycyjnej 
tych banków, które są „zbyt duże, by upaść”, od działalności na rzecz klien-
tów detalicznych. Polega to w szczególności na oddzieleniu funkcji animato-
ra rynku od działalności komercyjnej (depozytowej, detalicznej). Odrębność 
powinna dotyczyć wielu aspektów, między innymi: ekonomicznego, praw-
nego, organizacyjnego i zarządzania. Regulacje te powinny odnosić się do 
dwóch kategorii banków:

• banków europejskich, które są ważne systemowo (G-SIBs), włączając 
wszystkie ich oddziały i fi lie, niezależnie od źródła lokalizacji;

• banków pochodzących ze wszystkich krajów Unii Europejskiej, które 
są duże (aktywa przekraczają 30 mld euro, a obrót przekracza 70 mld 
euro lub 10% całkowitych aktywów banku)34. 

Zgodnie z wprowadzonymi regulacjami krajowe instytucje nadzoru będą 
zobowiązane do ustalenia progów granicznych w formie wielkości dokony-
wanych operacji i aktywów posiadanych przez banki, stosowanych dźwigni 
fi nansowych, stopnia złożoności działania oraz zyskowności, towarzyszące-
go ryzyka oraz powiązań z innymi instytucjami. Wszystkie te kryteria będą 
miały na celu doprecyzowanie zasad oddzielenia działalności komercyjnej od 
działalności inwestycyjnej.

Obecnie toczą się prace nad uszczegółowieniem tych przepisów, a insty-
tucją odpowiedzialną za rozwój standardów regulacyjnych w tym zakresie na 
terenie całej Unii Europejskiej jest Europejski Urząd Nadzoru Bankowego.

Koncepcja uregulowania struktury sektora bankowego w Unii Europej-
skiej pojawiła się cztery lata później niż w Stanach Zjednoczonych. W mię-
dzyczasie poszczególne kraje indywidualnie wprowadzały własne rozwią-
zania mające na celu uregulowanie struktury sektora bankowego. Oprócz 

33 S.  Bougan, Th e Impact of Banking Structural Reform on Household Retail Finance, ECRI 
Commentary, No. 13, October 2014.

34 K.  Lannoo, A European Glass-Steagal to Preserve the Single Market, Centre for European 
Policy Studies Commentary, January 2014.
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Wielkiej Brytanii (reguła Vickersa) można wymienić Francję, Niemcy czy 
Belgię jako kraje, które implementowały własne regulacje dotyczące podziału 
działalności banków oraz ich struktury.

7.3.3. Wielka Brytania

Podejście Wielkiej Brytanii w zakresie pokryzysowych regulacji odnoszących 
się do struktury sektora bankowego ma na celu doprowadzenie do popra-
wy bezpieczeństwa instytucji depozytowych oraz ograniczenie negatywnego 
wpływu całego systemu fi nansowego (w szczególności bankowego i ubezpie-
czeniowego) na klientów banków. Do najważniejszych regulacji w tym zakre-
sie można zaliczyć dwa rozwiązania:

• ring fencing of core activities;
• approach to branches of non-European Economic Area (EEA) banks.

Pierwszy z wymienionych przepisów mówi, że banki detaliczne działające 
na terenie Wielkiej Brytanii, które zajmują się przyjmowaniem depozytów, 
udzielaniem kredytów w rachunkach bieżących i obsługą płatności, nie mogą 
łączyć swojej działalności z innymi działaniami (np. inwestycjami związa-
nymi z handlem towarami), a także nie mogą mieć powiązań kapitałowych 
z innymi grupami bankowymi. Uregulowanie będzie zapewniało ciągłość 
świadczenia podstawowych usług fi nansowych, uważanych za niezbędne dla 
gospodarki Wielkiej Brytanii. Ponadto podmioty prowadzące taką działal-
ność (depozytowo-kredytową lub związaną z obsługą płatności) będą mu-
siały być fi nansowo, operacyjnie i prawnie wydzielone ze swojej grupy ka-
pitałowej. Regulacje ring fencing of core activities staną się obowiązkowe od 
1 stycznia 2019 roku i obejmą banki, których suma depozytów przekroczy 
25 mld funtów35.

Drugi rodzaj wytycznych odnosi się do działalności na terenie Wielkiej 
Brytanii oddziałów instytucji kredytowych nienależących do Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego (EEA). Instytucja nadzoru nad rynkiem fi nanso-
wym w Wielkiej Brytanii we wrześniu 2014 roku ustaliła zasady autoryzacji 
i nadzoru nad takimi instytucjami. Wytyczne koncentrują się wokół trzech 
głównych dziedzin:

• adekwatności nadzoru w kraju macierzystym dla danej instytucji 
w porównaniu z brytyjskim regulatorem;

35 Th e Implementation of Ring-fencing: Consultation on Legal Structure, Governance and the 
Continuity of Services and Facilities, Bank of England, Consultation Paper No CP 19/14, 
October 2014.
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• działań podejmowanych przez daną instytucję;
• istnienia zabezpieczeń ze strony macierzystych instytucji nadzoru dla 

instytucji kredytowych spoza EEA – w sytuacji problemów tych in-
stytucji istnieje plan restrukturyzacji i ewentualnej likwidacji zagrożo-
nej instytucji, który zredukuje ryzyko wpływu zagrożeń na stabilność 
fi nansową Wielkiej Brytanii.

Na podstawie analizy powyższych kryteriów podejmowana jest decyzja 
o dopuszczeniu danej instytucji kredytowej do prowadzenia działalności na 
terenie Wielkiej Brytanii36.

7.4. Konkluzje

Pokryzysowe zmiany struktury nadzoru bankowego i regulacje funkcjono-
wania tych instytucji na poziomie krajowym i regionalnym są znacznie ła-
godniejsze niż zmiany, jakie zostały wprowadzone po Wielkim Kryzysie lat 
trzydziestych XX wieku. Wtedy przyjęto wiele nowych rozwiązań regulacyj-
nych – przykładem było oddzielenie w Stanach Zjednoczonych bankowości 
komercyjnej od inwestycyjnej (Glass Steagal Act)37. Obecnie jedynie w Unii 
Europejskiej dokonano daleko idącego przekształcenia struktury nadzo-
ru nad bankami. W zakresie regulacji działania banków, zarówno w Sta-
nach Zjednoczonych, jak i w Europie, po ostatnim kryzysie nie dokonano 
przełomowych zmian. Wprowadzono tylko pewne modyfi kacje dotychczas 
istniejących przepisów – np. w regulacjach bazylejskich dokonano raczej 
skromnej rewizji w stosunku do wcześniej obowiązujących wytycznych. 

Formalnie zmiany regulacji wprowadzone w niektórych krajach są dale-
ko idące. Przykładem są Stany Zjednoczone, gdzie bezpośrednio po kryzysie 
nowymi regulacjami (Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protec-
tion Act) objęto wiele aspektów funkcjonowania rynku fi nansowego. Często 
wprowadzone przepisy są jednak tylko ofi cjalnymi zapisami i trudno jest 
w praktyce wyegzekwować przestrzeganie pożądanych rozwiązań ze względu 
na skomplikowaną wykładnię prawną. Podejmowane są też próby odwrócenia 
wprowadzonych zmian regulacyjnych. Do takich można zaliczyć podejmowa-
ne w Stanach Zjednoczonych działania łagodzące regułę Swaps Push-Out38. 

36 Supervising International Banks: the Prudential Regulation Authority’s Approach to Branch 
Supervision, Bank of England Prudential Regulation Authority, Consultation Paper CP 4/14.

37 Ustawa wprowadzona przez Kongres Stanów Zjednoczonych w 1933 roku. Kluczowe jej za-
pisy zostały odrzucone w 1999 roku, co przyczyniło się do późniejszego globalnego kryzysu 
fi nansowego.

38 H. Engler, Reversal of Dodd-Frank Swaps Rule Ignores les Sons from Financial Crisis, ‘London 
Whale’, Financial Regulatory Forum, December 2014; Key Points from Congress’s Roll-back 
of the Swaps Push-Out, Pricewaterhouse Coopers, 16 December 2014.
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W Europie, w odróżnieniu od Stanów Zjednoczonych, wprowadzane re-
formy były realizowane stopniowo. Początkowo dotyczyły mniej istotnych 
zagadnień – np. kwestii ograniczenia bonusów dla zarządzających bankami 
czy wypracowania nowej metodologii „stress testów”. Dopiero gdy kryzys 
pogłębiał się39, zaczęto wdrażać dalej idące regulacje. Opóźnienia czasowe 
można usprawiedliwiać koniecznością przygotowania odpowiednich zmian 
prawnych na poziomie ponadnarodowym, co w przypadku Unii Europej-
skiej, składającej się z wielu niezależnych krajów o zróżnicowanych syste-
mach prawnych, jest zadaniem trudnym. Zmiany dokonane w Europie są 
adekwatne do wytycznych podejmowanych na poziomie globalnym – mię-
dzy innymi przez Radę Stabilności Finansowej czy Bazylejski Komitet Nad-
zoru Bankowego. Również to podejście tłumaczy, dlaczego bezpośrednio po 
kryzysie nie podejmowano w Europie daleko idących, samodzielnych działań 
regulacyjnych, lecz starano się raczej dostosowywać rozwiązania do wytycz-
nych opracowywanych na ponadnarodowym szczeblu.

Zaletą zmian, których dokonano w Unii Europejskiej, jest wdrożenie 
nowej struktury nadzoru nad bankami – najpierw stworzono dwuszczeblo-
wy system nadzoru ponadnarodowego (Europejska Rada ds. Ryzyka Syste-
mowego i trzy urzędy nadzoru: EBA, ESMA i EIOPA), a z czasem zaczęto 
realizować koncepcję unii bankowej. Niestety, są to rozwiązania, które mają 
wiele słabych stron. Jedną z nich jest rozłożony w czasie proces wdrażania 
nowych rozwiązań. Pełna ich implementacja będzie długotrwała i nadal nie 
ma pewności, jak będzie wyglądał ostateczny kształt tej struktury. Pozytyw-
ną cechą zmian dokonywanych w Unii Europejskiej jest dość duża dynami-
ka tych reform. Z kolei kontrargumentem jest to, że przebudowa struktury 
nadzoru nie była wynikiem przyjętej strategii, lecz raczej były to bieżące 
dostosowania do potrzeb, dokonywane w reakcji na pogłębiający się kryzys 
fi nansowy.

Często pojawiają się opinie, że unia bankowa nadal jest niedokończona, 
co wpływa negatywnie na skuteczność wprowadzonych rozwiązań. Wśród 
słabych stron znajdują się między innymi: brak konsensusu co do podziału 
kompetencji (np. zgodnie z założeniami ważne decyzje będą podejmowane 
na szczeblu Unii Europejskiej, jednak „ostateczne słowo” będzie należało do 
organów krajowych), brak funduszy przeznaczonych na likwidację zagrożo-
nych banków w okresie dochodzenia do pełnego funkcjonowania unii ban-
kowej, różne traktowanie krajów ze strefy euro i spoza tej strefy itp. Niewąt-
pliwą zaletą dokonanej reformy jest przeniesienie wielu kompetencji nadzoru 
najważniejszych banków z poziomu krajowego na poziom ponadnarodowy. 
Jest to zupełnie inna perspektywa w stosunku do tej, która obowiązywała 

39 W Europie kryzys wystąpił z pewnym opóźnieniem w stosunku do Stanów Zjednoczonych, 
trwał znacznie dłużej i miał bardziej zróżnicowane przyczyny i złożony charakter.
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przed kryzysem. Do innych pozytywnych ocen tej nowej struktury nadzor-
czej można zaliczyć dążenie do ograniczenia: 

• ryzyka systemowego generowanego przez największe banki;
• mechanizmu zarażania się (przenoszenia zagrożenia z jednej instytucji 

na inne);
• wykorzystania pieniędzy podatników do ratowania instytucji fi nanso-

wych.

Istotne jest także ograniczenie fragmentacji systemu fi nansowego w Eu-
ropie. Na tym etapie rozwoju niezbędna jest konwergencja zarówno euro-
pejskiego rynku fi nansowego, jak i mechanizmów nadzorczych i prawa do-
tyczącego funkcjonowania tego rynku. Skuteczność wprowadzonych zmian 
będzie zależała od postępów w implementacji przyjętych rozwiązań do syste-
mów prawnych poszczególnych krajów. Kierunek dokonywanych zmian jest 
bez wątpienia słuszny. 

Bardzo trudno jest ocenić, jaki wpływ na same banki będą miały wprowa-
dzone reformy. Nowe regulacje nakładają na te instytucje duże wymagania, 
co z całą pewnością wpłynie na ich przyszłe: strukturę organizacyjną, modele 
biznesowe i strategie działania, różne aspekty zarządzania zasobami i dzia-
łalność operacyjną, a także wiele innych kwestii. Dotyczy to szczególnie Unii 
Europejskiej, gdzie zmiany struktury nadzoru i regulacje dla banków były 
najdalej idące. Można wskazać dwa etapy dostosowań banków do nowych, 
pokryzysowych zasad działalności depozytowo-kredytowej. Pierwszym jest 
okres najbliższych kilku lat. Banki w tym czasie będą racjonalizowały swoje 
zachowania i dostosowywały się do nowych regulacji. Niektóre z tych pod-
miotów, ponosząc konsekwencje swojego działania przed kryzysem, mogą 
doświadczyć problemów fi nansowych. Nowa struktura nadzorcza może nie 
być w stanie szybko i sprawnie reagować w takich sytuacjach i niezbędna bę-
dzie wtedy pomoc ze strony państwa. Drugi okres rozpocznie się za kilka lat, 
gdy procedury towarzyszące budowie unii bankowej zostaną w pełni wdro-
żone, nowe instytucje zaczną prawidłowo funkcjonować i będą w stanie za-
pewnić bezpieczeństwo bankom. Ten okres będzie znacznie bezpieczniejszy 
i stabilny dla tych instytucji. Dopiero czas pokaże, czy nowa struktura nadzo-
ru i wdrożone regulacje są wystarczające i zapewnią większe bezpieczeństwo 
funkcjonowania banków w przyszłości. 
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