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Wprowadzenie 

Struktury i modele nadzoru finansowego na świecie nieustannie ewoluują - jest to 
próba nadążenia za gwałtownymi zmianami, jakie mają miejsce na rynkach finanso-
wych. Dyskusje nad pożądanym kształtem struktury nadzoru toczą się we wszystkich 
krajach oraz na forum międzynarodowym. Niekiedy decydenci dochodzą do wniosku, 
że jedynie całkowita zmiana struktury nadzoru jest rozwiązaniem właściwym. 

W niniejszym opracowaniu zostanie przedstawiony obecny stan wiedzy na temat 
struktur nadzoru finansowego, ich wybór oraz problem reformy. Celem opracowania nie 
jest natomiast wysuwanie wniosków na temat modelu i struktury nadzoru optymalnych 
dla Polski - to bowiem wymaga przeprowadzenia osobnych studiów. 

Rola nadzoru finansowego 

Uzasadnienie regulacji rynku finansowego. Stabilność i skuteczność systemu 
finansowego ma niezwykle istotne znaczenie dla gospodarki — pozwala na efektywną 
alokację zasobów oraz zapewnia poziom wzajemnego zaufania uczestników rynku 
odpowiedni dla dokonywania transakcji. Kluczowym warunkiem istnienia stabilnego 
systemu finansowego jest działalność sprawnego nadzoru finansowego. Wymienia się 
sześć podstawowych przesłanek, na których opiera się powyższa teza. Są to: 
• potencjalne zagrożenia systemowe, 
• niedoskonałości rynku, 
• potrzeba pewności i zaufania wyrażana przez uczestników rynku, 
• pułapki wynikające z teorii gier, 
• dylematy moralne związane z ochroną depozytów i rolą pożyczkodawcy ostatniej 

szansy, 
• zapotrzebowanie na regulacje wśród uczestników rynku1. 

Potencjalne zagrożenia systemowe to przede wszystkim niebezpieczeństwa związane 
z rolą banków dla całego systemu finansowego (i przez to dla gospodarki) - płatności 
i rozliczenia są bowiem dokonywane przez te instytucje. Problemy z wypłacalnością 
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jednego banku mogą wywołać panikę wśród klientów pozostałych i zachwiać całym 
systemem, w sytuacji gdy run na banki naruszy ich płynność (duża część aktywów ban-
ków nie jest płynna). W podobnym, choć nieco mniejszym stopniu problem odnosi się 
do innych instytucji finansowych (np. funduszy inwestycyjnych, domów maklerskich). 
Co prawda ryzyko wystąpienia takiego scenariusza jest niewielkie, to jednak skutki 
w przypadku jego materializacji byłyby ogromne. Uzasadnia to konieczność nadzoru 
nad sektorem finansowym, w tym zwłaszcza nad bankami. 

Rynek finansowy, jak każdy inny rynek, nie jest doskonały. Jego niedoskonałości doty-
kają przede wszystkim klientów instytucji finansowych - są to: asymetria informacji (insty-
tucja finansowa z reguły jest lepiej poinformowana niż klient), koszty agencji, niemożliwość 
określenia przez klientów rzeczywistej pewności i wypłacalności instytucji finansowej (po 
rozsądnych kosztach), zachowania antykonkurencyjne i nieuczciwość niektórych uczestni-
ków rynku. Gdyby nie istniały regulacje, koszty niedoskonałości rynku ponosiliby w pełni 
wszyscy klienci. Z drugiej strony gdyby rynek był doskonały, każda regulacja oznaczałaby 
koszt dla klientów. W rzeczywistości więc efekt netto regulacji to różnica pomiędzy jej 
kosztem a zyskiem osiągniętym dzięki poprawieniu niedoskonałości rynku. 

Z asymetrii informacji pomiędzy klientem a instytucją finansową wynika kolejna 
przesłanka potrzeby regulacji rynku finansowego. Jeśli klienci zdają sobie sprawę z ist-
nienia tej asymetrii, mogą unikać jakichkolwiek transakcji na rynku - koszt zakupu 
produktu złej jakości w sytuacji, gdy klient nie potrafi odróżnić produktów dobrej jakości 
od tych złych, może go skłonić do opuszczenia rynku2. Pojawienie się regulacji (m.in. 
minimalnych standardów) i nadzoru może zwiększyć pewność i zaufanie klientów wobec 
instytucji finansowych, a przez to pozwoli na funkcjonowanie rynku. 

Chociaż instytucje finansowe (tak jak wszystkie inne przedsiębiorstwa) doskonale 
rozumieją, że najbardziej opłacalne w długim okresie jest zachowanie nienaruszające 
interesów klientów, to jednak mechanizmy opisane przez teorię gier sprawiają, że ta 
racjonalna obserwacja niekiedy nie jest wykorzystywana. Przykładowo w niektórych 
warunkach instytucje finansowe mogą (w przypadku braku interwencji regulatora) 
zachowywać się niewłaściwie - choćby dlatego, że nie mają pewności, iż konkurenci 
nie zrobią tego samego. 

Szczególnie niebezpieczne są sytuacje, w których ma się do czynienia z długotermi-
nowymi umowami i trudnością z określeniem wartości umowy w chwili jej zawarcia 
oraz w których krótkookresowa pogoń za zyskami przeważa nad długookresowym 
interesem firmy. W przypadku rynku finansowego może także zadziałać znany z teorii 
gier mechanizm „wspólnego pastwiska" - dla dobra całej wsi (maksymalizacji jej zysku) 
każdy z rolników powinien na wspólne pastwisko posyłać tylko jedną krowę. Jednak 
w przypadku braku regulacji każdy pośle tam wszystkie swoje krowy (by maksymali-
zować swój osobisty zysk) i w efekcie pastwisko zostanie całkowicie wyeksploatowane3. 
Wystąpienie tego zjawiska jest o tyle prawdopodobne, że banki w swoich zachowaniach 
często kierują się zachowaniem konkurencji. 
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Argumentem przemawiającym na rzecz regulacji rynku finansowego są również 
moralne dylematy związane z istnieniem systemu ochrony depozytów oraz rolą banku 
centralnego jako pożyczkodawcy ostatniej szansy. Z jednej strony zmniejszają one bowiem 
czujność klientów, którzy mogą niedostatecznie dokładnie przyglądać się instytucjom 
opiekującym się ich pieniędzmi, z drugiej zaś - może skłaniać te instytucje do podejmo-
wania nadmiernego ryzyka (skoro są „zbyt duże, by upaść"). Poza tym koszty uruchomie-
nia systemu gwarancji depozytów lub wypełnienie roli pożyczkodawcy ostatniej szansy 
obciąża z reguły innych uczestników rynku. Istnienie regulacji leży w takim przypadku 
zarówno w interesie klientów (ochrona przed nadmiernym ryzykiem), jak i uczestników 
rynku (eliminacja z rynku złych firm, które mogłyby powodować koszty). 

Wreszcie - regulacje rynku finansowego powinny istnieć z tej przyczyny, że sami 
konsumenci tego żądają i oczekują. Dzięki regulacjom klienci instytucji finansowych 
m.in. zmniejszają swoje koszty transakcyjne (nie muszą analizować sytuacji finansowej 
instytucji finansowych), są chronieni przed podejmowaniem nadmiernego ryzyka ze 
strony instytucji finansowych oraz zdobywają wiedzę o historii złych zachowań ze strony 
innych uczestników rynku. 

Choć istnienie regulacji i nadzoru nad rynkiem finansowym jest - jak wynika 
z przedstawionych argumentów - uzasadnione, to jednak otwarta pozostaje kwestia ich 
rozmiaru i zakresu. Jako że regulator jest praktycznym monopolistą4, istnieje tendencja 
do przeregulowania rynku. Sytuacja taka powoduje, że choć regulacje generują koszty, to 
nie mają określonej ceny - są przez klientów postrzegane jako dobro darmowe, istnieje 
więc na nie bardzo duży popyt. Jeśli jednocześnie wystąpi duża podaż regulacji (np. ge-
nerowana przez regulatora o nadmiernej awersji do ryzyka)5, wówczas przeregulowanie 
rynku finansowego jest niemal pewne6. 

Zadania i cele nadzoru finansowego. Można wymienić podstawowe, ogólne funkcje 
spełniane przez nadzór finansowy niezależnie od jego struktury i modelu funkcjono-
wania. Są to: 
• dbanie o stabilność7 i bezpieczeństwo całego systemu finansowego, 
• tworzenie regulacji ostrożnościowych zapewniających bezpieczeństwo funkcjono-

wania instytucji finansowych, 
• nadzór nad przestrzeganiem regulacji ostrożnościowych, 
• tworzenie regulacji dotyczących relacji pomiędzy klientami a instytucjami finan-

sowymi oraz zachowań uczestników rynku (regulacji rynkowych), 
• nadzór nad przestrzeganiem regulacji rynkowych, 
• organizacja sieci bezpieczeństwa, w której skład wchodzą instytucje gwarantujące 

depozyty/aktywa oraz bank centralny w swojej roli pożyczkodawcy ostatniej szansy, 
• wspomaganie płynności systemu finansowego i zarządzanie nią w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa systemowego, 
• działania podejmowane wobec instytucji finansowych, które nie są wypłacalne, 
• zarządzanie kryzysami, 



• wspomaganie odpowiedniego poziomu zaufania klientów wobec instytucji finan-
sowych. 
Niekiedy do listy powyższych zadań można dodać ochronę konkurencji, edukację 

konsumencką (lub ekonomiczną) oraz promocję rynku finansowego (lub nawet gospodarki 
wolnorynkowej jako całości). Dziesięć powyższych zadań regulatora i nadzorcy nad rynkiem 
finansowym wraz z trzema zadaniami dodatkowymi można pogrupować, dzięki czemu 
uzyska się pięć zadań ogólnych stawianych przed regulatorem/nadzorcą rynku finansowe-
go: bezpieczeństwo systemowe, tworzenie odpowiednich regulacji, nadzór ostrożnościowy, 
ochrona uczestników rynku (nadzór rynkowy) oraz ochrona konkurencji (por. rys. 1). 

Rys. 1. Zadania regulatora i nadzorcy rynku finansowego 
Źródło: Opracowanie własne. 

Cele i zadania nadzoru finansowego niekiedy się uzupełniają i zapewniają synergię, 
niekiedy jednak powodują konflikt interesów. Synergia występuje w szczególności pomię-
dzy dbaniem o bezpieczeństwo systemowe a nadzorem ostrożnościowym oraz pomiędzy 
tym ostatnim a ochroną uczestników rynku. W pierwszym przypadku zyskiem z łącznego • 
wykonywania dwóch funkcji jest lepsza możliwość reagowania na kryzysy, wynikająca 
z pełnego dostępu do danych i analiz dotyczących instytucji finansowych. Korzyścią ze 
wspólnego wykonywania nadzoru ostrożnościowego i rynkowego (ochrony uczestników 
rynku) jest mniejsze obciążenie nadzorowanych podmiotów, które nie muszą dublować 
rn.in. wielu swoich obowiązków sprawozdawczych. 
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Jednocześnie pomiędzy wymienionymi zadaniami występują również konflikty 
interesów, mogące negatywnie wpłynąć na efektywność nadzoru. Łączne dbanie o bez-
pieczeństwo systemowe i sprawowanie nadzoru ostrożnościowego zaciera granicę, od 
której powinna być uruchomiona sieć bezpieczeństwa (chodzi zwłaszcza o wychodzenie 
z roli pożyczkodawcy ostatniej szansy)8. Może się wręcz pojawić presja ze strony nadzoru 
ostrożnościowego na interwencję ze strony sieci bezpieczeństwa. Z kolei ceną za wspólne 
wykonywanie nadzoru ostrożnościowego i rynkowego jest konflikt pomiędzy stabilnoś-
cią i zyskownością instytucji finansowych a interesami ich klientów (por. rys. 2). 

Synergie 
A , 

Konflikty interesów 

Szyb sza i lepsza reakcja 
w pizypadku kryzy su 

Mniejsze obciążenie 
podmiotów 

nadzorowanych 

Bezpieczeństwo 
systemowe 

r 

Nadzór ostrożnnściowy < Siec bezpieczeństwa 
a ograniczanie 

dylematów moralnych 

Ochrana konsumentów 

Stabilność instytucji 
a interesy klientów 

Rys. 2. Synergia i konflikty interesów pomiędzy zadaniami nadzoru finansowego 
Źródło: J.J.M. Kremers, D. Schoenmaker, P.J. Wierts , Cross-Sector Supervision: Which Model? [w:] Brookings-Whar ton 
Papers on Financial Services, red. R. Her r ing , R.E. Litan, Brookings Inst i tut ion Press, Wash ing ton 2003. 

Debata na temat wyboru struktury nadzoru nad rynkiem finansowym 

Przyczyny debaty. Struktury administracji publicznej w każdym kraju zmieniają się 
niemal nieustannie. Dotyczy to również organów nadzoru nad rynkiem finansowym. 
W wielu przypadkach jest to skutkiem czynników charakterystycznych dla danego 
kraju: specyfiki rynku, uwarunkowań historycznych, dotychczasowych doświadczeń 
nadzoru. Niemniej jednak można znaleźć pewne wspólne przyczyny podjęcia dyskusji 
na temat struktur nadzoru finansowego9. 

Ponieważ rynek finansowy nieustannie się rozwija i ewoluuje, struktury nadzoru 
zaprojektowane w przeszłości niekoniecznie muszą odpowiadać potrzebom wynikają-
cym z obecnej jego struktury. Zwłaszcza w ostatnim czasie można zaobserwować ten-
dencję do przekształcania się instytucji finansowych w konglomeraty, które prowadzą 
działalność w wielu segmentach rynku finansowego jednocześnie. Typowe dla nich 
jest transferowanie ryzyka pomiędzy różnymi segmentami w celu najefektywniejszego 
zarządzania nim na poziomie całej grupy10. Może to powodować trudność we właściwej 



ocenie ryzyka, jeżeli struktura nadzoru nie jest przystosowana do kontroli konglome-
ratów finansowych. 

Można również zauważyć, że struktury nadzoru (oraz regulacje) podlegają ciągłym 
zmianom. Jeżeli proces ten trwał wystarczająco długo, możliwe jest, że powstała struk-
tura w jakiś sposób odpowiada obecnemu kształtowi rynku, ale jest niespójna. Warto 
więc od czasu do czasu przyjrzeć się istniejącej strukturze nadzoru i zastanowić się, czy 
istnieje możliwość jej uproszczenia i uczynienia bardziej spójną - zazwyczaj najłatwiej 
zrobić to poprzez zbudowanie od podstaw nowej struktury. 

Kolejnym czynnikiem jest rosnąca internacjonalizacja rynków finansowych, wyma-
gająca również od nadzoru podejścia w wymiarze międzynarodowym. Stare struktury 
nadzoru nie są niekiedy odpowiednio przystosowane do podejmowania efektywnej 
współpracy na poziomie międzynarodowym. 

Struktura nadzoru a jego efektywność. Kwestia struktury nadzoru wykracza daleko 
poza zagadnienia czysto organizacyjne. Jest ona bardzo istotnym czynnikiem warun-
kującym skuteczność nadzoru finansowego, choć z drugiej strony nie powinna też być 
przeceniana. Niezbędne jest bowiem spełnienie także innych warunków, np. precyzyjne 
określenie celów nadzoru, efektywne wykorzystanie zasobów oraz zapewnienie odpo-
wiednich kompetencji pracowników i wymaganego poziomu ładu korporacyjnego". 

Właściwa struktura wspiera efektywność nadzoru przez budowanie kultury orga-
nizacyjnej sprzyjającej wykorzystaniu wiedzy i umiejętności oraz dzieleniu się nimi. 
To właśnie odpowiednia współpraca, wymiana informacji i sprawność decyzyjna są 
kluczem do efektywności nadzoru. Oprócz tego na kształt struktury nadzoru wpływa 
podział obowiązków, który jest zawsze polem konfliktów pomiędzy jednostkami orga-
nizacyjnymi nadzoru (czy są to osobne agencje, czy departamenty w jednej instytucji). 
Przy podejmowaniu decyzji o strukturze nadzoru należy rozważyć, czy efektywniejsze 
będzie rozwiązywanie kwestii spornych wewnętrznie (w obrębie jednej instytucji), czy 
zewnętrznie (pomiędzy różnymi instytucjami). 

Struktura nadzoru ma także duży wpływ na koszty. Należy pamiętać, że oprócz kosz-
tów instytucjonalnych (funkcjonowania nadzoru) istnieją jeszcze koszty strukturalne oraz 
dostosowania się do regulacji, które gwałtownie rosną, jeżeli nadzór cierpi z powodu nad-
miaru zadań i celów. Ukształtowanie struktury nadzoru powoduje podobne ukształtowa-
nie obowiązków podmiotów nadzorowanych. Niekiedy struktura nadzoru przyczynia się 
do dublowania obowiązków, przez co rosną koszty nadzorowanych podmiotów. Z drugiej 
strony nieodpowiednia struktura nadzoru może sprzyjać pojawianiu się w nim luk. 

Struktura nadzoru decyduje także o poziomie konkurencji pomiędzy jednostkami 
organizacyjnymi (znów niezależnie od tego, czy znajdują się one wewnątrz jednej, czy 
kilku agencji). Konkurencja może zarówno sprzyjać efektywności nadzoru (poprzez 
wywieranie presji na ciągłe doskonalenie się), jak i jej zagrażać (poprzez zagrożenie 
niespójnością regulacji i arbitrażem regulacyjnym). 



Od ukształtowania struktury nadzoru zależy także jego wiarygodność i zaufanie ze strony 
zarówno nadzorowanych podmiotów, jak i chronionych uczestników rynku. Ważne jest, by 
struktura nadzoru jasno wskazywała jednostki organizacyjne odpowiedzialne za poszcze-
gólne sprawy (np. dokąd się kierować w przypadku skarg na poszczególne podmioty). 

Nie można odpowiedzieć na pytanie o to, jaka struktura nadzoru jest właściwa 
i w największym stopniu sprzyja jego efektywności. W warunkach stabilnego rynku 
niemal każda struktura nadzoru jest dobra. Jeśli jednak ma miejsce sytuacja kryzyso-
wa, poszczególne struktury mogą ujawnić - w zależności od natury kryzysu - swoje 
zalety lub braki. Aby sprawdzić przydatność danej struktury w danym kryzysie, musi 
on faktycznie wystąpić. Stwierdzono, że fakt zmiany struktury może (ale rzecz jasna 
nie musi) wpłynąć negatywnie na efektywność nadzoru12. 

Dylematy wyboru struktury nadzoru. Każda struktura nadzoru - niezależnie od 
kraju, w jakim istnieje, i specyfiki tamtejszego rynku - jest kompromisem. Przy okre-
ślaniu struktury nadzoru nad rynkiem finansowym należy zdecydować: 
• ile instytucji będzie sprawować nadzór - może być to wiele agencji (każda zajmująca 

się jednym segmentem rynku lub sprawująca jedną funkcję nadzoru) lub mniejsza 
ich liczba (niektóre agencje zajmują się więcej niż jednym segmentem rynku lub 
sprawują więcej niż jedną funkcję); możliwe jest również utworzenie jednej instytucji 
zajmującej się wszystkimi aspektami nadzoru, 

• czy nadzór ostrożnościowy ma być sprawowany w tej samej instytucji, która zajmuje 
się ochroną uczestników rynku (sprawuje nadzór rynkowy), 

• jaka będzie rola banku centralnego, 
• które segmenty rynku i które funkcje nadzoru będą przyporządkowane danym 

agencjom (o ile będzie ich więcej niż jedna), 
• jakie są konkretne cele stawiane przed każdą instytucją nadzorczą, 
• jaki jest niezbędny poziom koordynacji prac różnych instytucji oraz jakie mechanizmy 

zapewnią efektywną współpracę i wymianę informacji pomiędzy instytucjami, 
• na ile niezależny politycznie będzie nadzór finansowy, 
• jaką rolę w nadzorze nad rynkiem finansowym będzie spełniać instytucja zajmująca 

się ochroną konkurencji, 
• do jakiego stopnia należy skoncentrować uprawnienia i kompetencje w ramach 

poszczególnych instytucji, 
• jak poszczególne elementy struktury wpisują się w ramy międzynarodowej współ-

pracy w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym. 
Istnieją również dwie kwestie, nieco bardziej szczegółowo sformułowane, które są 

przedmiotem największych sporów i budzą najwięcej kontrowersji. Chodzi tu o to, czy 
bank centralny powinien być ostrożnościowym nadzorcą banków, oraz o to, czy nadzór 
ostrożnościowy nad wszystkimi instytucjami rynku finansowego powinien być zinte-
growany w ramach jednej instytucji. 
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Wybór struktury nadzoru nad rynkiem finansowym 

Podejścia do rynku finansowego. Rynek finansowy i nadzór nad nim można po-
strzegać trojako; wybór pomiędzy nimi przekłada się następnie na kształt struktury 
nadzoru. Po pierwsze, można rynek finansowy (i nadzór) obserwować przez pryzmat 
instytucji na nim działających. Najczęściej wyróżnia się trzy grupy: banki, przedsię-
biorstwa ubezpieczeniowe oraz podmioty działające na rynku kapitałowym13. Każdy 
z wymienionych typów instytucji wymaga innego podejścia zarówno do regulacji, jak 
i samego nadzoru, co w pewnym stopniu uzasadnia oddzielenie od siebie nadzoru nad 
poszczególnymi grupami podmiotów. 

Z drugiej jednak strony w warunkach zacierania się granic pomiędzy segmentami 
rynku finansowego istnieje niebezpieczeństwo niespójności regulacji (miejsce do arbitra-
żu regulacyjnego) i powstawania luk w nadzorze. Podejście od strony funkcji regulatora 
oznacza skupienie się na jego zadaniach, bez czynienia podziału na poszczególne segmenty 
rynku. W ten sposób wyróżnia się zadanie dbania o stabilność systemu finansowego, nad-
zór ostrożnościowy, ochronę uczestników rynku oraz ochronę konkurencji. Poszczególne 
funkcje wymagają całkowicie innego podejścia i stylu działania nadzoru, toteż oddzielenie 
ich od siebie jest uzasadnione14. Spojrzenie na rynek finansowy od strony funkcji pozwala 
nadzorowi lepiej zajmować się np. konglomeratami finansowymi za cenę jednak utraty 
specyficznego podejścia do każdego z rodzajów nadzorowanych instytucji. 

Trzecim sposobem jest analiza rynku finansowego od strony jego podstawowych 
niedoskonałości, które zagrażają stabilności systemu finansowego i bezpieczeństwu 
konsumentów. Są to: 
• asymetria informacji - instytucja finansowa z reguły dysponuje znacznie większą 

wiedzą ekspercką niż jej klienci, a produkty finansowe stały się zbyt skomplikowa-
ne, by możliwe było odpowiednie przekazanie wiedzy na ich temat; klienci mogą 
ucierpieć również z powodu braku kwalifikacji (i czasu) do dokonania wiarygodnej 
oceny wypłacalności i jakości pracy instytucji finansowych, którym powierzają 
swoje pieniądze; wyspecjalizowany, dysponujący odpowiednimi zasobami nadzór 
nad rynkiem finansowym zmniejsza ryzyko klientów niebadających samodzielnie 
sytuacji finansowej instytucji finansowych; co prawda asymetria informacyjna po-
między klientami a instytucjami finansowymi istnieje nadal, ale jej skutki są dzięki 
pracy nadzorcy mniej dotkliwe, 

• antykonkurencyjne zachowania uczestników rynku - rynek wykazuje niekiedy 
samoistne tendencje do monopolizacji (oligopolizacji) i zwiększania korzyści pro-
ducentów kosztem klientów, tak więc ochrona konkurencji jest niezbędna do tego, 
by zdrowe mechanizmy rynkowe działały w sposób niezakłócony; polega ona na 
stworzeniu regulacji chroniących właściwą strukturę rynku (prawo antymono-
polowe) i zapobiegających zachowaniom antykonkurencyjnym (np. zmowom lub 
kartelom) oraz na stworzeniu warunków do powstania konkurencyjnego rynku 
(przede wszystkim dbanie o odpowiednio niski poziom barier wejścia i wyjścia), 
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• nieprawidłowe zachowania uczestników rynku - rynek finansowy funkcjonuje 
w sposób maksymalnie efektywny (choć nigdy całkowicie efektywny), gdy wszy-
scy jego uczestnicy przestrzegają zasad oraz gdy istnieje wystarczający dostęp do 
istotnych informacji; w praktyce jednak na każdym rynku istnieją dwa problemy 
- nieprawidłowe zachowania uczestników rynku (np. manipulacje kursem) oraz 
problemy z egzekwowaniem równego dostępu do istotnych informacji, 

• niestabilność systemowa - do momentu gdy wszystkie elementy systemu finanso-
wego działają sprawnie, system finansowy nie jest zagrożony; przejawia on jednak 
tendencje do niestabilności wówczas, gdy zostanie zachwiana stabilność pojedyn-
czych instytucji wchodzących w jego skład (np. bank stanie się niewypłacalny). 
Nagła utrata zaufania klientów do jednej instytucji finansowej może bardzo szybko 
przenieść się na inne i w efekcie zagrozić całemu systemowi15. 
Jak stwierdzono, każda z tych niedoskonałości rynku wymaga nieco innego działania ze 

strony nadzoru oraz regulacji o innym charakterze16. Można stwierdzić, że podejście od strony 
niedoskonałości rynku jest w zasadzie modyfikacją spojrzenia od strony funkcji nadzoru 
- każda funkcja jest odpowiedzią na daną niedoskonałość rynku17. Należy jednak zwrócić 
uwagę na to, że wymienione sposoby podejścia do rynku finansowego nie wykluczają się 
wzajemnie - każde z nich jest właściwe, ale również każde pomija niektóre istotne aspekty. 

Każdy nadzór musi więc działać w strukturze macierzowej, uwzględniającej wszyst-
kie podejścia do rynku finansowego (por. rys. 3). Podejście instytucjonalne jest ważne 
0 tyle, że to właśnie instytucje (a nie funkcje) stają się niewypłacalne, i to na instytucje 
klienci składają skargi. Nie można jednak stracić z oczu funkcji nadzoru, ponieważ w celu 
uniknięcia niespójności regulacji ten sam rodzaj działalności powinien być nadzorowany 
1 regulowany dokładnie w ten sam sposób, niezależnie od tego, czy prowadzi ją bank, 
fundusz inwestycyjny, czy firma ubezpieczeniowa. 

Warianty struktury nadzoru. Na podstawie funkcjonalnego i instytucjonalnego 
spojrzenia na rynek finansowy można zbudować listę praktycznych możliwości kształ-
towania struktury nadzoru finansowego. Z jednej strony takiej listy znajdzie się model 
zunifikowanego nadzoru nad rynkiem finansowym, łączącego zarówno nadzór rynko-
wy, jak i ostrożnościowy nad wszystkimi instytucjami finansowymi, z drugiej - model, 
w którym istnieje duża liczba wyspecjalizowanych agencji. Pomiędzy nimi zaś znajdują 
się struktury o różnym stopniu integracji (por. tabela 1). 

Opcje 1 i 2 przedstawione w tabeli to nadzór zunifikowany - w ramach banku cen-
tralnego lub w ramach osobnej agencji. Opcje 3 i 4 to nadzór w pełni zintegrowany, tzw. 
model dwóch wierzchołków (ang. twin peaks), w którym jedna instytucja odpowiada za 
nadzór ostrożnościowy nad wszystkimi instytucjami finansowym (może to być bank 
centralny lub osobna agencja), a druga za nadzór rynkowy (ochronę uczestników rynku). 
Opcje 5 i 6 prezentują różne warianty i stopnie integracji nadzoru (odpowiednio z trzema 
i czterema instytucjami nadzorczymi), a opcja 7 to nadzór całkowicie niezintegrowany. 
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Rys. 3. Podejścia do rynku finansowego wpływające na strukturę nadzoru 
Źródło: Jak do rys. 1. 

Tabela 1. Możliwe warianty struktury nadzoru 

Opcja 

Nadzór o s t rożnośc iowy 
Ochrona 

k o n s u m e n t ó w 
Bezpieczeństwo 

systemowe 

Ochrona 
konkurencji 

Opcja 
Banki Ubezpieczycie le 

Rynek 
kapi ta łowy 

Ochrona 
k o n s u m e n t ó w 

Bezpieczeństwo 
systemowe 

Ochrona 
konkurencji 

1. Bank cen t r a lny 
Urząd 

an tymonopo lowy 

2. Zun i f i kowana agencja Bank cen t r a lny 
Urząd 

an tymonopo lowy 

3. Bank cen t r a lny 
Nadzorca 

r y n k o w y 
Bank cen t r a lny 

Urząd 

an tymonopo lowy 

4. Nadzorca os t rożnośc iowy 
Nadzorca 
r y n k o w y 

Bank cen t ra lny 
Urząd 

an tymonopo lowy 

5a. 
Bank 

cen t r a lny 

Nadzorca 

ubezp ieczen iowy 
Bank cen t r a lny 

Nadzorca 

r y n k o w y 
Bank cen t r a lny 

U r z ą d 

an tymonopo lowy 

5b. Bank cen t ra lny 

Nadzorca 
r y n k u 

kapi ta łowego 

Nadzorca 
r y n k o w y 

Bank cen t ra lny 
Urząd 

an tymonopo lowy 

5c. 
Bank 

cen t ra lny 
Nadzorca ubezp ieczen iowy 

i r y n k u kapi ta łowego 

Nadzorca 
r y n k o w y 

Bank cen t ra lny 
Urząd 

a nty monopolowy 



6a. 
Nadzorca 

b a n k o w y 
Nadzorca ubezp ieczen iowy 

i r y n k u kapi ta łowego 
Nadzorca 

r y n k o w y 
B a n k cen t ra lny 

Urząd 

an tymonopo lowy 

6b. 

Nadzorca 

b a n k o w y 

i r y n k u 

kapi ta łowego 

Nadzorca 

ubezp ieczen iowy 

Nadzorca 

b a n k o w y 

i r y n k u 

kapi ta łowego 

Nadzorca 

r y n k o w y 
Bank cen t ra lny 

Urząd 

an tymonopo lowy 

6c. 
Nadzorca b a n k o w y 

i ubezpieczeniowy 

Nadzorca 
r y n k u 

kapi ta łowego 

Nadzorca 

r y n k o w y 
Bank cen t r a lny 

U r z ą d 
an tymonopo lowy 

6d. 
Bank 

cen t ra lny 
Nadzorca 

ubezp ieczen iowy 

Nadzorca 
r y n k u 

kapi ta łowego 

Nadzorca 
r y n k o w y 

Bank cen t ra lny 
Urząd 

an tymonopo lowy 

7. 
Nadzorca 

b a n k o w y 

Nadzorca 

ubezp ieczen iowy 

Nadzorca 

r y n k u 

kapi ta łowego 

Nadzorca 

r y n k o w y 
Bank cen t ra lny 

U r z ą d 
a n t y m o n o p o l o w y 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: D.T. Llewellyn, Inst i tu t ional S t ruc ture of Financial Regulation and Super-
vision: The Basic Issues, World Bank Seminar, Washing ton , 6 - 7 June 2006. 

Podczas przygotowywania tabeli przyjęto jednocześnie kryterium instytucjonalne 
(podział względem segmentów rynku) oraz funkcjonalne (podział względem funkcji 
sprawowanych przez nadzór). Jeśliby przyjąć jedynie kryterium instytucjonalne, na-
leżałoby w odpowiednich opcjach usunąć nadzór rynkowy i rozdzielić go na agencje 
nadzorujące poszczególne sektory. Założono także, że za stabilność systemową odpo-
wiada zawsze bank centralny. Kiedy odpowiedzialność za ten cel jest czasami dzielona 
np. z ministerstwem finansów, bank centralny zawsze odgrywa jakąś rolę w dbaniu 
o bezpieczeństwo systemu. Przyjęto również, że ochrona konkurencji w sektorze fi-
nansowym nie jest wydzielona z kompetencji krajowej instytucji zajmującej się ochroną 
konkurencji (nazywanej tutaj urzędem antymonopolowym). 

Za połączeniem w jednej instytucji całości nadzoru ostrożnościowego (nadzór 
zintegrowany) przemawia wiele argumentów, jednak można znaleźć równie dużo argu-
mentów przeciwnych. Nadzór zintegrowany może funkcjonować jako osobna agencja 
(model dwóch wierzchołków) lub też może być połączony z nadzorem rynkowym (mowa 
wówczas o unifikacji nadzoru). Nadzór w pełni zintegrowany przedstawiono w tabeli 1 
jako opcje 1 i 2 (integracja + unifikacja) oraz 3 i 4 (wyłącznie integracja). Opcje 5 i 6 
przedstawiają nadzór zintegrowany częściowo, którego również dotyczą przedstawione 
poniżej zalety i wady. Argumenty te odnoszą się jedynie do kwestii łączenia w jednej 
instytucji nadzoru ostrożnościowego nad różnymi segmentami rynku finansowego. 

Zalety nadzoru zintegrowanego. Już nawet pobieżne spojrzenie na listę zalet i wad zin-
tegrowanego nadzoru wskazuje, że jednoznaczne orzeczenie jej przewagi (bądź jej braku) nad 
innymi strukturami jest niemożliwe. W przypadku każdego kraju to cechy rodzimego rynku 
finansowego oraz uwarunkowania historyczne, kulturowe i polityczne przesądzą o ocenie 
przydatności struktury zintegrowanej. Zalety nadzoru zintegrowanego są następujące: 
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1) Lepszy nadzór nad konglomeratami 
Twierdzi się niekiedy, że struktura nadzoru powinna odpowiadać strukturze nadzo-

rowanego rynku18, tak więc tam, gdzie występują silne tendencje integracyjne w sektorze 
finansowym, powinno to znaleźć odzwierciedlenie w strukturze nadzoru. Skuteczny 
nadzór nad grupami kapitałowymi prowadzącymi jednoczesną działalność w kilku 
segmentach rynku finansowego to poważne wyzwanie, przede wszystkim w zakresie 
oceny ryzyka. 

Konglomeraty transferują niekiedy ryzyko pomiędzy różnymi spółkami w celu jak 
najefektywniejszego zarządzania nim na poziomie całej grupy - odpowiednia ocena 
tego ryzyka wraz z oceną zabezpieczenia kapitałowego konglomeratu może być doko-
nywana łatwiej przez zintegrowanego nadzorcę. Zagrożenie może się pojawić również 
w przypadku, gdy poważne problemy wystąpią w jednej części konglomeratu - mimo 
deklarowanego oddzielenia od siebie różnych spółek. Doświadczenie dowodzi, że prob-
lemy takie w łatwy sposób rozprzestrzeniają się po całej grupie. Zintegrowany nadzorca 
w obliczu takiej sytuacji jest w stanie zareagować szybciej i efektywniej. 
2) Nadzór wygodniejszy dla konglomeratów 

Zintegrowana instytucja nadzoru jest również wygodniejsza i mniej kłopotliwa dla 
konglomeratów finansowych - obowiązki informacyjne względem różnych agencji nie 
nakładają się na siebie. Również od strony nadzoru mogą wystąpić korzyści zakresu 
(synergie) pomiędzy zadaniami nadzoru ostrożnościowego w odniesieniu do poszcze-
gólnych segmentów rynku finansowego. 
3) Większa neutralność konkurencyjna regulacji 

W przypadku całościowego podejścia do rynku finansowego możliwości arbitrażu 
regulacyjnego (formalnego przenoszenia działalności do tych segmentów rynku fi-
nansowego, w których koszty dostosowania się do regulacji są najniższe) są mniejsze. 
W przypadku nadzoru zintegrowanego prostsze jest zapewnienie takiego samego rodzaju 
regulacji i poziomu nadzoru dla podobnych produktów, nawet gdy są oferowane przez 
instytucje z różnych segmentów rynku finansowego. 

Należy zwrócić uwagę na to, że celem nadzoru - jak się wydaje - nie powinna być 
całkowita neutralność konkurencyjna regulacji. Niektóre podmioty rynku finansowego 
(np. banki) mają dużo większy wpływ na stabilność systemu finansowego niż inne (np. 
fundusze inwestycyjne). Z tego powodu pewien stopień arbitrażu regulacyjnego jest 
dopuszczalny, tak by istniały bodźce do przenoszenia najbardziej ryzykownych operacji 
do podmiotów o niewielkim wpływie na system finansowy. 
4) Większa spójność nadzoru i regulacji 

Łatwiej jest zapewnić spójność regulacji rynku kapitałowego, ponieważ tylko jedna 
instytucja odpowiada za eliminację luk oraz dublujących się przepisów19. Instytucja 
zintegrowana może lepiej sobie radzić z takimi zjawiskami jak walka o wpływy pomię-
dzy różnymi jednostkami organizacyjnymi czy przerzucanie się odpowiedzialnością 
za szczególnie kłopotliwe lub kontrowersyjne sprawy. Niektóre badania sugerują, że 



Struktury nadzoru nai rynkiem finansowym 203 

zintegrowana instytucja nadzorcza rzeczywiście poprawia spójność i jakość nadzoru 
nad rynkiem finansowym, zwłaszcza w obszarze ubezpieczeń i rynku kapitałowego20. 
5) Potencjalnie elastyczniejsze podejście do regulacji 

Zintegrowany regulator ma większe możliwości elastycznego kształtowania regulacji 
rynku finansowego. Może się to okazać bardzo przydatne w sytuacji, gdy rynek finan-
sowy szybko ewoluuje i wymaga wciąż nowych (lub zmienianych) regulacji. 
6) Wykorzystanie korzyści skali 

Skupienie w jednej instytucji kierowniczej uprawnień do tworzenia nowych regu-
lacji i standardów, sprawowania i egzekwowania nadzoru oraz jednostek świadczących 
usługi pomocnicze przyczynia się do korzystania z korzyści skali i zmniejszenia kosztów 
instytucjonalnych - zwłaszcza gdy osobne organy nadzoru są nieduże, a rynek finansowy 
niewielkich rozmiarów. Zintegrowany nadzorca może wówczas korzystać ze zintegro-
wanej obsługi - informatycznej, księgowej, technicznej - która jest wówczas tańsza niż 
w przypadku nadzoru niezintegrowanego. Poza tym możliwe jest zmniejszenie obcią-
żenia nadzorowanych podmiotów, które nie będą musiały wielokrotnie przysyłać tych 
samych informacji do różnych organów - niekiedy żądanych w różnym formacie. 
7) Prestiż dużej instytucji 

Zintegrowany organ nadzoru posiada silną pozycję względem innych instytucji 
państwowych, więc jego rzeczywisty wpływ na kształt regulacji dotyczących rynku 
finansowego może być większy niż w przypadku instytucji podzielonych21. Duży pra-
codawca o szerokich kompetencjach i różnorodnych ścieżkach kariery jest również 
atrakcyjnym wyborem dla pracowników. 
8) Większe możliwości efektywnej alokacji zasobów 

Jako że zintegrowana instytucja nadzorcza posiada więcej zasobów, niż posiadałaby 
każda z niezintegrowanych instytucji w danym kraju, może efektywniej je wykorzysty-
wać. Istnieją np. większe możliwości przenoszenia pracowników pomiędzy działami 
instytucji i tworzenie zespołów interdyscyplinarnych (jest to szczególnie istotne w przy-
padku sytuacji kryzysowych). Dotyczy to także każdego innego zasobu - np. sprzętu 
informatycznego. 

Wady nadzoru zintegrowanego. Można wskazać następujące wady nadzoru zin-
tegrowanego: 
1) Gorszy nadzór, gdy na rynku konglomeraty finansowe występują w niewielkim 

stopniu 
Twierdzenie o rosnącej roli konglomeratów finansowych nie jest prawdziwe w od-

niesieniu do każdego kraju22. Firmy ze wszystkich segmentów rynku finansowego zdy-
wersyfikowały swoją działalność, wciąż jednak w wielu przypadkach ich podstawowa 
działalność nie uległa zmianie. Nadzór zintegrowany może być wówczas mniej efektywny 
- specyficzne podejście do nadzoru nad poszczególnymi segmentami, wymagane ze 
względu na różną naturę ryzyka, może zaniknąć na rzecz podejścia całościowego. Jeśli 
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tak się stanie, regulacje mogą się okazać zbyt mało elastyczne i spowolnić rozwój rynku 
finansowego. Mimo że spójność i harmonizacja regulacji dotyczących poszczególnych 
segmentów rynku finansowego są pożądane, to jednak każdy z nich potrzebuje podejścia 
uwzględniającego jego specyfikę. 
2) Możliwa marginalizacja nadzoru nad małymi segmentami rynku 

W przypadku krajów, w których dominuje jeden z segmentów rynku (najczęściej się 
zdarza, że w systemie finansowym dominują banki), zamiast rzeczywistej „fuzji" może 
mieć de facto miejsce „przejęcie" mniejszego organu przez większy. Może to skutkować 
osłabieniem jakości nadzoru w segmencie słabiej rozwiniętym poprzez koncentrację 
kluczowych zasobów na segmencie najsilniejszym i w efekcie nierównomiernym roz-
wojem rynku ze szkodą dla jego uczestników. 
3) Niekorzystne aspekty skali 

Jedna duża instytucja nadzorująca rynek finansowy działa jak monopolista. W tej 
sytuacji mogą się pojawić typowe dla monopoli tzw. nieefektywności X23. Zintegrowana 
instytucja może się również stać zbyt duża, by działać efektywnie. Szeroki zakres działal-
ności zintegrowanej agencji może także sprawiać trudności kierownictwu zmuszonemu 
opanować działalność wielu często różnie działających jednostek organizacyjnych. 

W przypadku nadzoru zintegrowanego może wystąpić również problem „choinki" 
- władze wykazują tendencję do „obwieszania" dużej instytucji coraz to nowymi obo-
wiązkami i coraz większą odpowiedzialnością. Instytucja coraz bardziej się rozrasta 
i niekorzystny wpływ skali jest coraz bardziej dotkliwy. Problem ma szczególnie istotne 
znaczenie w przypadku rynków dużych. 
4) Kwestia postrzegania rynku finansowego przez konsumentów 

Istnieje duże niebezpieczeństwo powstania publicznego przekonania, że pozornie 
podobne produkty podmiotów z różnych segmentów rynku (ale przecież nadzorowa-
nych przez jedną instytucję) działają w taki sam sposób oraz zapewniają podobne prawa 
i bezpieczeństwo klientom. Może to wywrzeć bardzo negatywny wpływ na zaufanie 
klientów do sektora finansowego. Z tego powodu argument ten jest niekiedy uznawany 
za najważniejszy ze wszystkich argumentów przeciw integracji nadzoru24. 

Zalety nadzoru zunifikowanego. W przypadku połączenia w jednej instytucji 
nadzoru ostrożnościowego z nadzorem rynkowym można mówić o nadzorze zunifi-
kowanym. Unifikacja nadzoru może być dokonana w ramach banku centralnego lub 
poza nim - w osobnej instytucji. Większość zalet i wad nadzoru zintegrowanego odnosi 
się również do nadzoru zunifikowanego - występują one tylko z większym natężeniem. 
Charakterystyczne jedynie dla instytucji zunifikowanej są po stronie zalet: 
1) Całościowe spojrzenie na zagadnienia dotyczące rynku finansowego 

Jeden zunifikowany nadzorca całego rynku finansowego ma możliwość harmoni-
zacji, konsolidacji i racjonalizacji wszystkich regulacji dotyczących tego rynku. Oprócz 
tego pozwala na całościowe podejście do nadzoru w przypadkach, gdy granice pomiędzy 
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nadzorem ostrożnościowym a rynkowym są płynne (np. w przypadku procesu licen-
cjonowania ważne jest sprawdzenie firmy pod kątem nie tylko spełniania wymogów 
kapitałowych, lecz także kwalifikacji i przeszłości zarządzających lub kluczowych pra-
cowników). Zunifikowany nadzorca dysponujący jedną bazą danych może to zadanie 
wykonać sprawniej od nadzorcy niezunifikowanego (nawet w przypadku, gdy nadzór 
jest zintegrowany). 
2) Efektywna wymiana informacji 

Informacje nie muszą być przenoszone pomiędzy różnymi instytucjami, ale wcho-
dzą do wewnętrznego obiegu. Może to być rozwiązanie efektywniejsze i szybsze niż 
w przypadku struktury niezunifikowanej przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego 
stopnia poufności. 
3) Jednolita ochrona konsumentów 

Wszystkie skargi i sprawy konsumentów są traktowane na podobnych zasadach, 
niezależnie od tego, czy ich przyczyna leży w orbicie zainteresowań nadzoru ostroż-
nościowego, czy rynkowego. Daje to klientom komfort braku wątpliwości, do której 
instytucji powinni się kierować. 
4) Jasność odpowiedzialności 

Za wszystkie sprawy dotyczące rynku finansowego odpowiada jedna instytucja 
i niemożliwe jest wzajemne obwinianie się przez różne agencje lub przerzucanie odpo-
wiedzialności w kwestiach szczególnie trudnych lub drażliwych. 

Wady nadzoru zunifikowanego. Po stronie wad nadzoru zunifikowanego należy 
wskazać następujące: 
1) Cel nadzoru trudny do zdefiniowania w prosty sposób 

Duża instytucja nadzorująca może mieć problemy z jasnym zdefiniowaniem swo-
ich celów i ustaleniem priorytetów. Jest to o tyle ważne, że niekiedy poszczególne cele 
nadzoru wchodzą z sobą w konflikt i niezbędne jest rozsądzenie, który z nich powinien 
być nadrzędny. Brak prostego celu działania powoduje ponadto trudności w kontroli, 
czy cel ten został osiągnięty. 
2) Duże różnice w charakterze nadzoru ostrożnościowego i rynkowego 

Pilnowanie wypełniania norm ostrożnościowych oraz ochrona konsumentów przez 
nadużyciami uczestników rynku to zadania, których wykonywanie wymaga zupełnie 
innych kwalifikacji, narzędzi, stylów działania oraz innej kultury organizacyjnej nad-
zoru. Synergie pomiędzy tymi dwoma zadaniami są ograniczone, co więcej, występuje 
pomiędzy nimi poważny konflikt interesów25. 
3) Bardzo duża władza skupiona w ramach jednej instytucji 

Powoduje to, że nadzór taki nie posiada żadnej przeciwwagi, konkurencji czy punktu 
odniesienia oceny, co może jeszcze bardziej wzmacniać niekorzystny wpływ pozycji 
monopolistycznej. Poza tym tak wielki zakres odpowiedzialności może rodzić poważne 



trudności dla zarządzających - nadmiar obowiązków oraz posiadanie bardzo dużego 
zakresu wiedzy i umiejętności. 
4) Potencjalne problemy z wiarygodnością 

Kłopoty ze skutecznością nadzoru w jednym obszarze zainteresowań zunifikowanej 
agencji przenoszą się na jej ogólny wizerunek i rzutują na działalność w innych obszarach. 
W skrajnych przypadkach błędy, np. w nadzorze rynkowym, mogą spowodować utratę 
zaufania klientów do skuteczności nadzoru ostrożnościowego. 

Pełna integracja nadzoru ostrożnościowego oraz umiejscowienie nadzoru rynkowego 
w innej instytucji to tzw. struktura dwóch wierzchołków. Istnieją dwa możliwe warianty 
tego rozwiązania - w pierwszym rola nadzoru ostrożnościowego przypada bankowi 
centralnemu, w drugim za to zadanie jest odpowiedzialna zupełnie inna instytucja. 
Nadzór rynkowy jest w każdym przypadku wydzielony. Struktura taka posiada pewne 
przewagi nad strukturą zunifikowaną oraz strukturami częściowej integracji, które 
zasługują na osobne omówienie. 

Zalety struktury dwóch wierzchołków. Struktura dwóch wierzchołków pozwala 
na skorzystanie z zalet integracji nadzoru przy jednoczesnym uniknięciu wad nadzoru 
zunifikowanego: 
• cele obu wierzchołków nadzoru mogą być precyzyjnie określone, podobnie jak zakres 

odpowiedzialności, 
• nie występuje konieczność mieszania kultur organizacyjnych dwóch nadzorów 

działających w inny sposób, 
• ewentualne konflikty pomiędzy celami nadzoru ostrożnościowego i rynkowego 

mogą być rozstrzygane zewnętrznie - co jest korzystne dla rynku i konsumentów 
ze względu na przejrzystość, 

• nie występuje nadmierna koncentracja władzy, 
• ewentualne porażki jednego nadzoru nie rzutują na reputację drugiego. 

Wady struktury dwóch wierzchołków. Z takim modelem nadzoru wiążą się rzecz 
jasna również pewne niebezpieczeństwa. Po pierwsze, czasami mogą powstać trudności 
w rozsądzeniu, która sprawa dotyczy nadzoru ostrożnościowego, a która rynkowego. 
Co więcej, niektóre sprawy mogą leżeć jednocześnie w obydwu obszarach. W takiej 
sytuacji mogą wystąpić problemy z koordynacją działań. Po drugie, prawdopodobnie 
agencja zajmująca się ochroną konsumentów będzie mniejsza od instytucji nadzoru 
ostrożnościowego. Może to rodzić problemy z jej odpowiednią wiarygodnością i sku-
tecznością w forsowaniu swoich racji. Problem ten wydaje się jeszcze istotniejszy, gdy 
nadzór ostrożnościowy jest skupiony w banku centralnym - tradycyjnie cieszącym się 
dużym prestiżem i wiarygodnością. 

Jedną z kluczowych kwestii, jakie wymagają rozważenia, jest rola banku centralnego 
w strukturze nadzoru nad rynkiem finansowym. Ważna jest tu zwłaszcza odpowiedź na 
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pytanie o to, czy bank centralny powinien być odpowiedzialny za nadzór ostrożnościowy 
nad bankami komercyjnymi. Aby znaleźć odpowiedź na to pytanie, należy rozważyć 
dwie kwestie - zakres władzy banku centralnego oraz zależność pomiędzy polityką 
pieniężną a nadzorem ostrożnościowym nad bankami. 

Uznanym na świecie standardem jest pełna niezależność banku centralnego od 
polityki rządu. Powodem przyjęcia takiego rozwiązania jest nałożona na banki central-
ne dbałość o stabilność cen. Krótkookresowa inflacja wspiera wzrost gospodarczy, co 
może rodzić pokusę dla rządu, by za cenę problemów w przyszłości doraźnie poprawić 
sytuację (np. w okresie przedwyborczym). Niezależność banku centralnego chroni więc 
gospodarkę w długim okresie. 

Bank centralny korzysta z tej niezależności poprzez sprawowanie wszystkich swoich 
funkcji, również gdy jest nadzorcą ostrożnościowym banków. W tym momencie pojawia 
się wątpliwość, czy uzasadnienie powstania całkowicie niezależnej władzy banku cen-
tralnego powinno być rozciągane także na nadzór bankowy, skoro dotyczy on zupełnie 
innej dziedziny26. Umiejscowienie w ramach banku centralnego nadzoru ostrożnościo-
wego nad bankami może prowadzić do zarzutu zbyt dużej kumulacji władzy w jednej 
instytucji. Z drugiej jednak strony owa niezależność nadzoru bankowego może mieć 
skutki zbawienne dla całości gospodarki w przypadku niestabilnej sytuacji politycznej 
bądź tendencji rządu do upolityczniania nadzoru nad rynkiem finansowym. 

Banki są zazwyczaj kluczowym elementem systemu finansowego, więc ich wpływ 
na stabilność systemową jest ogromny (szczególnie w przypadku sektora silnie skon-
centrowanego). Skuteczne zabezpieczanie systemu finansowego i płatniczego jest zatem 
niemożliwe w oderwaniu od nadzoru ostrożnościowego nad bankami. Co więcej, to 
właśnie za pośrednictwem banków instrumenty polityki pieniężnej wykorzystywane 
przez bank centralny są przenoszone do gospodarki. 

Władza monetarna powinna móc analizować sytuację banków (szczególnie w zakre-
sie wypłacalności), by stosować najefektywniejsze instrumenty. Powoduje to występo-
wanie synergii - zarówno władza monetarna, jak i nadzorca ostrożnościowy potrzebują 
tych samych informacji, potrzebują również bardzo podobnych zestawów kwalifikacji 
i umiejętności do właściwej analizy otrzymywanych danych27. Niekiedy jednak może 
wystąpić konflikt pomiędzy polityką pieniężną a nadzorem bankowym - zyskowność 
(a więc i bezpieczeństwo kapitałowe) banków zależy w dużym stopniu od polityki pie-
niężnej. Szczególnie niebezpieczna sytuacja występuje wówczas, gdy polityka pieniężna 
jest restrykcyjna, a banki cierpią na niedokapitalizowanie28. 

Należy zwrócić uwagę na to, że nawet w przypadku decyzji o rozłączeniu nadzoru 
ostrożnościowego od banku centralnego bardzo ścisła współpraca tych dwóch instytu-
cji będzie nieodzowna. Aby skutecznie sprawować swoje funkcje, bank centralny musi 
bowiem mieć wgląd w sytuację finansową banków. 
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Podsumowanie 

Właściwa struktura nadzoru nad rynkiem finansowym jest jednym z warunków 
skuteczności nadzoru. Nie jest jednak warunkiem jedynym - oprócz tego nadzór musi 
efektywnie wykorzystywać swoje zasoby, dbać o kwalifikacje personelu, prezentować 
wysoki poziom ładu korporacyjnego oraz cieszyć się odpowiednim poziomem nieza-
leżności politycznej. 

Nie jest możliwe ogólne stwierdzenie, że dana struktura nadzoru jest lepsza od innej. 
Sytuacja każdego rynku finansowego oraz jego uwarunkowania historyczne, ekono-
miczne, społeczne i polityczne są inne, toteż i struktura nadzoru powinna się różnić od 
tych przyjętych w innych krajach i uwzględniać lokalną specyfikę. 

Należy rozróżniać pojęcie nadzoru zintegrowanego (łączącego w jednej instytucji 
nadzór ostrożnościowy nad całym systemem finansowym) od nadzoru zunifikowanego 
(łączącego zintegrowany nadzór ostrożnościowy z nadzorem rynkowym, czyli ochroną 
uczestników rynku). Nadzór zintegrowany może potencjalnie zapewnić lepszy i łatwiej-
szy nadzór nad konglomeratami finansowymi, przyczynić się do wyeliminowania luk 
w regulacjach i zwiększenia ich neutralności konkurencyjnej, przynieść oszczędności 
w wyniku ujawnienia się korzyści skali. W zintegrowanej instytucji łatwiejsza jest rów-
nież efektywna alokacja zasobów (w tym personelu). 

Z drugiej strony nadzór zintegrowany może spowodować pogorszenie się jakości 
nadzoru w przypadku, gdy w sektorze finansowym nie dominują konglomeraty. Utrata 
specyficznego podejścia do rynków może się przyczynić do marginalizacji słabiej roz-
winiętych segmentów rynku finansowego. Mogą się także ujawnić niekorzystne aspekty 
skali (monopolizacja, nadmierna biurokracja, nieefektywność). Należy ponadto brać 
pod uwagę postrzeganie rynku finansowego przez klientów - może powstać złudzenie, 
że pozornie podobne produkty instytucji z różnych sektorów zapewniają identyczne 
bezpieczeństwo (są przecież nadzorowane przez tę samą instytucję). 

Nadzór zunifikowany korzysta ze wszystkich zalet nadzoru zintegrowanego, a oprócz 
tego pozwala na całościowe spojrzenie na rynek finansowy (niezależnie od tego, czy 
chodzi o aspekty ostrożnościowe, czy o ochronę uczestników rynku), ułatwia efektywną 
wymianę informacji, zapewnia jednolitą ochronę konsumentów oraz jasno definiuje 
odpowiedzialność za nadzór nad sektorem finansowym. 

Wady nadzoru zunifikowanego to oprócz wszystkich wad nadzoru zintegrowanego 
trudności w zdefiniowaniu prostego i zrozumiałego celu działania nadzoru, duża władza 
skupiona w ramach jednej instytucji, konflikt interesów pomiędzy nadzorem ostrożnoś-
ciowym i rynkowym oraz niebezpieczeństwo utraty wiarygodności przez cały nadzór 
finansowy w przypadku niepowodzenia w jednym tylko obszarze. 

Konieczne jest również rozważenie roli banku centralnego. Szczególne istotne kwe-
stie to zakres władzy, jaki ma być powierzony instytucji całkowicie niezależnej od rządu 
oraz relacje pomiędzy polityką pieniężną a nadzorem ostrożnościowym. Niezależnie 
jednak od przyjętego modelu nadzoru ścisła współpraca z bankiem centralnym jest 



niezbędna ze względu na kluczową jego rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa systemu 
finansowego (i płatniczego). 

Praktyczne przetestowanie s t ruktur nadzoru może się odbyć tylko i wyłącznie 
w warunkach poważnego kryzysu na rynku finansowym. Niestety nie jest możliwe 
przetestowanie wydolności nadzoru w warunkach laboratoryjnych. Do tej pory żaden 
z krajów, które zmieniły strukturę nadzoru, takiego kryzysu nie przeszedł, więc pełna 
ocena skuteczności nowych rozwiązań nie jest możliwa. 
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Core Principles for Effective Banking Supervision, IAIS Insurance Core Principles oraz IOSCO Objectives 
and Principles of Securities Regulation). Próbka obejmowała dane z 65 krajów (13 wysoko rozwiniętych, 
19 emerging markets oraz 33 krajów rozwijających się w przypadku nadzoru bankowego) oraz 36 krajów 
(10 wysoko rozwiniętych, 12 emerging markets oraz 14 krajów rozwijających się) z lat 2000-2002. Analiza 
regresji wykazała, że regulacje i praktyki krajów z całkowicie zintegrowanym (ale niekoniecznie zunifi-
kowanym) nadzorem wykazują tendencję do większej zgodności z międzynarodowymi zaleceniami niż 
krajów o nadzorze niezintegrowanym. Autorzy sugerują jednak dużą ostrożność w interpretacji wyników 
badania. W przypadku nadzoru bankowego wyższa jego jakość jest t łumaczona przez autorów wyższym 
poziomem PKB per capita w krajach o nadzorze zintegrowanym. Poprawa jakości nadzoru ubezpieczenio-
wego i nad rynkiem kapitałowym jest według autorów nieco mniej zależna od wysokości PKB per capita, 
więc prawdopodobny jest tu korzystny wpływ integracji nadzoru. 
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21 M. Taylor, A. Fleming, Integrated Financial Supervision. Lessons of Scandinavian Experience, 
"Finance and Development" 1999, Vol. 36, No. 4. 

22 D. Llewellyn, Institutional.. . , op.cit., s. 21. 
23 Nieefektywności X to różnice pomiędzy optymalnym (wynikającym z teorii ekonomii) a realizo-

wanym w praktyce zachowaniem przedsiębiorstw, którego przyczyną jest przede wszystkim niedoskonała 
konkurencja. 

24 R.K. Abrams, M.W. Taylor, op.cit., s. 18. 
25 Niektórzy autorzy sugerują, że konflikt ten łatwiej jest rozwiązywać w ramach jednej instytucji niż 

pomiędzy kilkoma. Por. np.: C. Briault, The Rationale for a Single National Financial Services Regulator, 
„Occasional Paper" 1999, No. 2, s. 21. 

20 Niechęć do powierzania dużego zakresu władzy instytucjom niezależnym od wyborców jest 
charakterystyczna dla większości krajów wschodzących (ang. emerging markets). Por. np.: J. Carmichael, 
Summary of the Discussion [w:] Aligning..., op.cit., s. 10. 

27 Niektórzy zwracają uwagę na to, że podobieństwo wymaganych kwalifikacji jest tylko pozorne, 
a konieczna specjalizacja zarówno w polityce pieniężnej, jak i w nadzorze bankowym jest już na tyle 
duża, że nie jest możliwe choćby przenoszenie pracowników pomiędzy tymi dwoma obszarami. Por.: 
LI. Davies, Integrated Regulation in the United Kingdom and the Lessons for Others [w:] Aligning..., 
op.cit., s. 249-250. 

28 Sytuacja taka występowała np. w Japonii w latach dziewięćdziesiątych XX wieku lub w Stanach 
Zjednoczonych w latach 1930-1939. Stabilność systemowa została wówczas zagrożona przez serię upad-
łości banków. Por.: C.A.E. Goodhart , The Organizational Structure of Banking Supervision, "Occasional 
Papers" 2000, No. 1, s. 21-23. 

* * * 

Financial Supervisory Structures 

(Summary) 

Proper construction of financial market supervision is the important condition for 
effective supervision. Among the possible structures, it is necessary to mention integrated 
supervision (combining in one institution prudential supervision over all segments of 
the financial market) and unified supervision (joined integrated prudential supervision 
with market supervision - market participants' protection). 

Each of those structures brings benefits as well as threats. Integrated supervision can 
potentially provide better and easier supervision over financial conglomerates, decrease 
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number of supervision gaps, increase competitive neutrality of regulations and bring 
savings resulting from tbe economy of scale. On the other hand, integrated supervision 
may worsen supervision if financial conglomerates are not dominant in the sector. 

In addition, some disadvantages of scale may arise. Unified supervision gains from 
all benefits of integrated supervision but also allows to overview financial market in 
a complex way, facilitates information exchange, provides unified consumer protection 
and clearly defines responsibilities. It has also some disadvantages - to those observed 
in integrated supervision one can add: difficulties in stating clear and understandable 
goals of the supervision, huge power granted to only one institution, conflict between 
prudential and market supervision and possible loss of whole supervision credibility if 
only one part fails. 

Unfortunately, it is not possible to test effectiveness of financial supervision in labo-
ratory. Until now, no country that had recently changed its supervision structure has 
been the arena of financial crisis; therefore, the assessment of new structures is hardly 
possible. 


