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Wstêp
Ostatnie lata przynios³y wiele miêdzynarodowych i krajowych inicjatyw w zakresie regulacji rynku finansowego. Dotyczy³o to zarówno korygowania istniej¹cych rozwi¹zañ, jak i wprowadzania zupe³nie nowych
regulacji. Towarzyszy³ temu niekiedy poœpiech wynikaj¹cy z obaw przed
powrotem kryzysu finansowego i niska jakoœæ tych regulacji, rozumiana
jako nieprecyzyjnoœæ, niezrozumia³oœæ, wadliwoœæ definiowanych pojêæ,
³amanie zasady proporcjonalnoœci, brak poprawnej ekonomicznej analizy
prawa itp. Pojawi³y siê opinie o przeregulowaniu rynku finansowego.
W niniejszym artykule dokonano przegl¹du zasad i teorii stanowienia prawa na rynku finansowym, które wspó³czeœnie powinny byæ
stosowane przez regulatorów, analizy tendencji regulacyjnych na rynku
finansowym i problemów z³ej jakoœci prawa w kontekœcie zasad prakseologicznych. Przedstawiono tak¿e przyk³ady dysfunkcjonalnych regulacji
na rynku polskim.
Teza artyku³u jest nastêpuj¹ca: stanowienie regulacji rynku finansowego wymaga nowego podejœcia do tego procesu opartego o koncepcje:
celowoœci i proporcjonalnoœci, ekonomicznej analizy prawa, konsultacji
publicznych oraz o zasady prakseologiczne.
B³êdy w stanowieniu prawa i luki regulacji s¹ czynnikami przyczyniaj¹cymi siê do destrukcji wartoœci instytucji finansowych, jak te¿ mog¹cymi powodowaæ straty ich klientów, za co w d³u¿szej perspektywie
wystawiony zostanie politykom rachunek przez wyborców.
Metody badawcze wykorzystane przez autorów obejmuj¹: analizê
literatury krajowej i zagranicznej, analizê danych statystycznych w odniesieniu do rynków finansowych, analizê czynnikow¹ oraz systemow¹
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procesów legislacyjnych oraz studia przypadków obrazuj¹ce dysfunkcje
prawa gospodarczego.

1. Teoretyczne aspekty procesów regulacyjnych
1.1. Teorie stanowienia prawa
Rozwa¿aj¹c kwestie adekwatnoœci sytemu regulacyjno-instytucjonalnego, trzeba stwierdziæ, ¿e regulacje te powinny siê wpisywaæ w kanon
dobrego stanowienia prawa. Pisze o tym Komisja Europejska w swoim
Komunikacie Better Regulation, zobowi¹zuj¹c pañstwa cz³onkowskie
do rzetelnego przeprowadzania ocen skutków regulacji ex ante. Jednym
z najpowa¿niejszych problemów legislatywy w Polsce jest, obok inflacji
prawa i zwi¹zanej z tym niestabilnoœci systemu prawnego, niejednoznacznoœæ i niespójnoœæ przepisów. Pañstwo, reguluj¹c dany obszar ¿ycia
gospodarczego, oddzia³uje bezpoœrednio na warunki funkcjonowania
przedsiêbiorstw i podejmowania decyzji ekonomicznych [Fiedor, 2013,
s. 196]. Ujêcie w¹skie sprowadza siê z kolei do identyfikacji procesu regulacyjnego z dzia³alnoœci¹ prawotwórcz¹ pañstwa. W artykule przyjêto
w¹skie rozumienie regulacji publicznej. W przypadku sektora finansowego regulacje publiczne s¹ konieczne, gdy¿ bezpieczeñstwo obrotu wymaga jasnych regu³ gry na rynku. Prawodawca w procesie tworzenia prawa
mo¿e jednak pope³niæ b³êdy skutkuj¹ce utrat¹ bezpieczeñstwa lub konkurencyjnoœci systemu finansowego. Dlatego te¿ wybór odpowiedniego dla
tego sektora modelu stanowienia prawa odgrywa szczególn¹ rolê. B³êdy
pañstwa, reguluj¹cego dany obszar ¿ycia gospodarczego, w tym równie¿
rynek finansowy, mog¹ wed³ug ekonomicznej teorii regulacji polegaæ na
[Fiedor, 2013, s. 196]:
1) niezdolnoœci do identyfikacji g³ównych grup podmiotów ponosz¹cych okreœlone koszty rozwi¹zañ regulacyjnych lub uzyskuj¹cych z tej
regulacji okreœlone korzyœci,
2) nieumiejêtnoœci przewidywania oraz szacowania kosztów i korzyœci
z tytu³u regulacji oraz ich rozk³adu miêdzy poszczególne grupy podmiotów, z uwzglêdnieniem ró¿nych horyzontów czasowych pojawiania siê tych kosztów i korzyœci,
3) niezdolnoœci pañstwa do tworzenia rozwi¹zañ regulacyjnych akceptowanych przez wszystkie g³ówne grupy podmiotów, do których
dane rozwi¹zanie regulacyjne jest adresowane,
4) nieumiejêtnoœci stwarzania re¿imów regulacyjnych przeciwdzia³aj¹cych nadmiernej koncentracji korzyœci z tytu³u regulacji w jednej
grupie podmiotów,
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5) nieumiejêtnoœci rozwi¹zywania i ³agodzenia konfliktów, jakie mog¹
siê pojawiaæ po stronie poda¿y regulacji, a wiêc miêdzy cia³ami legislacyjnymi stanowi¹cymi regulacjê a agendami regulacyjnymi odpowiedzialnymi za jej wdro¿enie i egzekwowanie,
6) podejmowaniu decyzji regulacyjnych pod wp³ywem uwarunkowañ
wynikaj¹cych z cyklu politycznego, a nie na podstawie rzetelnego rachunku kosztów i korzyœci zwi¹zanych z okreœlonymi rozwi¹zaniami
regulacyjnymi.
Zgodnie z normatywn¹ teori¹ regulacji publicznej b³êdy pañstwa nale¿y rozumieæ ogólnie jako:
1) niezdolnoœæ regulatora pañstwowego do tworzenia prawa zapewniaj¹cego efektywnoœæ alokacyjn¹ i osi¹gniêcie stanu efektywnej równowagi na poszczególnych rynkach,
2) podejmowanie dzia³añ prawnych, które same w sobie staj¹ siê przyczyn¹ os³abienia zdolnoœci rynku do efektywnej alokacji zasobów
i osi¹gania stanu efektywnej równowagi na poszczególnych rynkach.
B³êdy specyficzne mog¹ polegaæ na nieumiejêtnoœci rozpoznawania,
a nastêpnie w³aœciwego identyfikowania w ramach re¿imów regulacyjnych niedoskona³oœci rynku specyficznych dla danego sektora.
Nadal bowiem na kszta³t kultury prawnej i politycznej wywiera
wp³yw pozytywizm. Do podstawowych idei stanowi¹cych rdzeñ pozytywizmu prawniczego nale¿¹ nastêpuj¹ce twierdzenia:
1) prawo to zbiór norm ogólnych pochodz¹cych od pañstwa i wiêkszoœci
przypadków zabezpieczonych tak¹ lub inn¹ form¹ przymusu,
2) prawo stanowione przez pañstwo jest porz¹dkiem nadrzêdnym na terytorium pañstwa i co do zasady nie istniej¹ ¿adne ograniczenia
przedmiotowe zakresu regulacji prawnej,
3) prawo powstaje z regu³y w trybie jednostronnych i w³adczych decyzji
wydawanych przez organy pañstwowe lub z upowa¿nienia organów
pañstwowych,
4) Ÿród³em prawa s¹ teksty prawne, a wiêc autoryzowane przez organy
pañstwowe dokumenty, które sk³adaj¹ siê z norm prawnych i zasadniczo poprzez odwo³anie do tych dokumentów prawo jest identyfikowane,
5) prawo jest systemem niezale¿nym od etyki w tym sensie, ¿e norma
prawid³owo ustanowiona obowi¹zuje nawet wtedy, gdyby okaza³o
siê, ¿e jest nies³uszna lub nieracjonalna albo niezgodna z innymi pozaprawnymi regu³ami,
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6) podstawowym obowi¹zkiem organów pañstwa i obywateli jest przestrzeganie prawa, nawet nies³usznego lub niezgodnego z innymi pozaprawnymi regu³ami,
7) g³ównymi metodami oceny prawa s¹ metody analityczne, a podstawowym zadaniem prawnika jest egzegeza tekstów prawnych – ich
opracowywanie, porz¹dkowanie i wyk³adnia.
Pozytywistyczna koncepcja prawa okaza³a siê nieefektywnym instrumentem rozwi¹zywania problemów wspó³czesnych spo³eczeñstw. We
wszystkich krajach nale¿¹cych do pozytywistycznej kultury prawnej obserwuje siê nieskutecznoœæ prawa, pog³êbiaj¹c¹ siê jurydyzacjê stosunków
spo³ecznych i inflacjê przepisów prawnych. Nieskutecznoœæ pozytywistycznej koncepcji prawa wynika z faktu, ¿e pozytywizm koncentrowa³ siê
na takiej organizacji procesów tworzenia i stosowania prawa, która zapewnia³a ich zgodnoœæ z przyjêtymi regu³ami. Mniejsze znaczenie przywi¹zywano do funkcji instrumentalnych prawa. Ponadto prawo by³o zorganizowane autorytarnie, realizowa³o w sposób jednostronny i w³adczy
okreœlone cele. Zorganizowana wed³ug pozytywistycznego modelu koncepcja prawa przykrojona by³a do potrzeb pañstwa narodowego.
W ramach reformy pozytywistycznego paradygmatu prawa Lech
Morawski przedstawi³ dwie koncepcje prawa:
1) koncepcjê prawa jako techniki,
2) koncepcjê prawa jako rozmowy [Morawski, 2003, s. 165].
Maj¹c na wzglêdzie trudnoœci nieod³¹cznie zwi¹zane z tworzeniem
regulacji normatywnych odnosz¹cych siê do funkcjonowania systemu finansowego, konieczne jest przeprowadzenie pog³êbionych analiz wymogów, jakim musz¹ odpowiadaæ regulacje, aby z jednej strony zapewniæ instytucjom finansowym mo¿liwoœæ prowadzenia rentownej dzia³alnoœci
gospodarczej, z drugiej strony zapewniæ odpowiedni poziom bezpieczeñstwa nabywcom us³ug i instrumentów finansowych w zglobalizowanym
œwiecie finansowym.
W celu eliminacji b³êdów regulacyjnych pañstwa w sektorze finansowym optymalnym modelem identyfikuj¹cym na etapie tworzenia prawa
ró¿ne jakoœciowo grupy podmiotów uczestnicz¹cych w grze regulacyjnej
i specyfikacjê ich funkcji u¿ytecznoœci jest koncepcja po³¹czenia prawa
opartego na dialogu wszystkich interesariuszy (koncepcja prawa jako
rozmowy) z prawem opartym na u¿ywaniu motywatorów pozytywnych
i negatywnych. Techniki sterowania rynkami poprzez bodŸce s¹ obecne
we wspó³czesnym prawotwórstwie. Prawo reguluj¹ce dzia³anie rynku
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finansowego powinno stanowiæ kombinacjê metod i technik regulacji
³¹cz¹cych w ró¿nych proporcjach elementy prawa jako techniki i elementy prawa jako rozmowy, tak w ujêciu systemowym, jak i komunikacyjnym. System prawny jest w wysokim stopniu zglobalizowany, a regulacje
krajowe w tym obszarze s¹ uzale¿nione od podpisanych porozumieñ na
globalnym rynku. Ponadto na ni¿szym poziomie wp³yw na krajowego regulatora ma prawodawca unijny. Taka sytuacja ogranicza swobodê stanowienia prawa i skutkuje w tej sferze narzuconymi rozwi¹zaniami
egzogenicznymi, które oparte s¹ na pluralizmie metod argumentacji. Poszukiwanie jednej jedynie skutecznej metody regulacji rynków finansowych wynika z fa³szywego przekonania, ¿e istnieje tylko jedno s³uszne
rozwi¹zanie problemu bezpieczeñstwa obrotu finansowego. Na rynku
finansowym œcieraj¹ siê bowiem dwa donios³e cele, którym maj¹ s³u¿yæ
wszelkie regulacje prawne, a mianowicie bezpieczeñstwo systemu finansowego i jego konkurencyjnoœæ oraz sprawnoœæ. Nadmiar regulacji mo¿e
byæ rozwi¹zaniem równie szkodliwym jak nadmiar konkurencji. Ponadto
zbyt czêste zmiany regulacji prawnych mog¹ stanowiæ powa¿ne ryzyko
prawne. Stanowi ono tak¿e jeden z najistotniejszych elementów ryzyka
politycznego. Jedynie racjonalny, akceptowalny przez inwestorów poziom ryzyka stanowi warunek dokonywania przez nich inwestycji w danym kraju. Atrakcyjnoœæ inwestycyjna pañstwa zale¿y wprost od jakoœci
otoczenia instytucjonalno-regulacyjnego, przedsiêbiorczoœci i poziomu
bezpieczeñstwa na rynku finansowym.
Do najwa¿niejszych procesów wp³ywaj¹cych na kszta³t i funkcjonowanie wspó³czesnych systemów finansowych, a tym samym do najwa¿niejszych zjawisk determinuj¹cych kszta³t regulacji normatywnych
odnosz¹cych siê swoim zakresem do systemów finansowych, nale¿a³y takie zjawiska, jak globalizacja, deregulacja i liberalizacja. Liberalizacja jest
zwi¹zana ze z³agodzeniem ograniczeñ prawnych dotycz¹cych rynków finansowych. Integracji podlegaj¹ nie tylko rynki towarów, ale równie¿ kapita³u, w tym (w ostatnich dekadach ze szczególn¹ intensywnoœci¹) p³ynnego kapita³u finansowego [Roubini, Mihm, 2011, s. 8; Ko³odko, 2013;
Balcerowicz, 2012; Stiglitz, 2005, 2010; Rodrik, 2011; Tkaczyk, 2005; Szymañski, 2011; Sadowski, 2010]. Jednak globalizacja jest niekompletna
ekonomicznie i politycznie – jak twierdzi W. Szymañski. Mechanizm rynkowy i rynek globalny coraz bardziej wyzwalaj¹ siê z ram granicznych
oraz spod kontroli i dzia³añ koordynacyjnych pañstwa. Pozbywaj¹ siê suwerena, który dotychczas narzuca³ rynkowi brzegowe warunki dzia³ania.
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Jednoczeœnie rozwój rynku globalnego nie idzie w parze z procesem
kszta³towania nowej architektury politycznej, która umo¿liwi³aby powstanie nowego ponadnarodowego suwerena, nowej ponadnarodowej
koordynacji [Szymañski, 2011]. S³abnie podmiot interwencji, czyli pañstwo, które nie jest w stanie tworzyæ i egzekwowaæ regu³ gry swobodnie
przep³ywaj¹cemu ponad granicami kapita³owi. Wskutek globalizacji daje
siê zaobserwowaæ os³abienie zdolnoœci w³adczych pañstwa narodowego.
Pañstwo, jeszcze nie tak dawno postrzegane jako nieomal absolutny
decydent w sprawach spo³ecznych i gospodarczych, musi liczyæ siê z coraz wiêksz¹ liczb¹ korporacji miêdzynarodowych, organizacji i instytucji
miêdzynarodowych oraz regionalnych, a tak¿e zrzeszeñ obywateli, które
chc¹ na równych prawach partycypowaæ w procesach podejmowania decyzji w sprawach publicznych [Morawski, 2003, s. 165]. Globalizacja stanowi istotne wyzwanie dla prawodawcy tworz¹cego normy odnosz¹ce
siê swoim zakresem do funkcjonowania systemu finansowego. Prawodawca w swoim dzia³aniu musi kierowaæ siê koniecznoœci¹ stworzenia
regulacji normatywnych, które bêd¹ równolegle maksymalnie dostosowane do wymogów p³yn¹cych z praktyki obrotu gospodarczego, do globalnych standardów regulacji rynku finansowego. Regulacje musz¹ z jednej strony gwarantowaæ bezpieczne i sprawne funkcjonowanie rynku
finansowego oraz byæ zgodne ze standardami unijnymi i œwiatowymi,
z drugiej strony nie mog¹ wp³ywaæ dezorganizuj¹co na procesy rynkowe
zachodz¹ce w obrêbie systemu finansowego i zbyt drastycznie ograniczaæ
ryzyko zwi¹zane z funkcjonowaniem tego systemu.
Kryzys finansowy przewartoœciowa³ sposób podejœcia do interwencji
pañstwa na rynku finansowym. Pañstwo okaza³o siê byæ niezbêdnym
aktorem prawid³owego funkcjonowania tych rynków. Obecnie dawne
paradygmaty skrajnej wolnoœci gospodarowania zastêpowane s¹ przez
interwencjonizm pañstwa i doregulowanie rynku. Nie idzie z tym w parze wzmocnienie instytucji egzekwowania prawa zdolnych do dzia³ania
na globalnym rynku. Idea prawa, którego wy³¹cznym dysponentem jest
suwerenne pañstwo, wymaga odpowiedniego potencja³u. Trzeba mieæ
bowiem œwiadomoœæ, ¿e obok regulacji adekwatnych do poziomu ryzyka
na rynku finansowym niezbêdny jest sprawny aparat pañstwowy do
egzekwowania prawa. Interwencjonizm pañstwowy wymaga sprawnych
instytucji, dobrze przygotowanych urzêdników i sêdziów rozumiej¹cych
cel i zakres interwencji. Procesowi rozszerzania zakresu regulacji powinien towarzyszyæ wzrost potencja³u instytucjonalnego. Pominiêcie tego
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czynnika skutkuje bezprawiem, generuje niepewnoœæ w relacjach podmiotów rynku finansowego i mo¿e byæ czynnikiem odstraszaj¹cym inwestorów.
Regulator w procesie tworzenia norm prawnych w zglobalizowanym systemie finansowym powinien mieæ na uwadze koniecznoœæ:
1) maksymalnego dostosowania treœci i charakteru regulacji do wymogów p³yn¹cych z praktyki obrotu instrumentami finansowymi,
2) wyznaczenia najlepszego kompromisu pomiêdzy bezpieczeñstwem
a konkurencyjnoœci¹ systemu finansowego,
3) zharmonizowania krajowych rozwi¹zañ normatywnych ze standardami unijnymi i globalnymi – harmonizacja rozwi¹zañ prawnych pozwala na zminimalizowanie mo¿liwoœci arbitra¿u regulacyjnego,
4) sta³ego dostosowania treœci regulacji normatywnych do zmieniaj¹cych siê warunków funkcjonowania systemu finansowego, jak równie¿ zapewnienia maksymalnej stabilnoœci warunków funkcjonowania instytucjom rynku finansowego,
5) zapewnienia w³aœciwej organizacji i funkcjonowania sieci bezpieczeñstwa rynku finansowego, co stanowi klamrê spinaj¹c¹ powy¿sze wymogi.
Zbyt restrykcyjne regulacje prawne rynku finansowego wywo³uj¹
naturaln¹ sk³onnoœæ przedsiêbiorców do ich omijania. Przeregulowany
rynek finansowy bêdzie bezpoœrednio zwi¹zany z koniecznoœci¹ ponoszenia, tak przez przedsiêbiorców poszukuj¹cych Ÿróde³ finansowania
w obrêbie rynku finansowego, jak i inwestorów, znacznych kosztów jego
funkcjonowania. Z drugiej strony odst¹pienie przez prawodawcê od uregulowania funkcjonowania pewnego obszaru rynku finansowego, który
to obszar bezwzglêdnie wymaga regulacji prawnej, bêdzie prowadziæ do
wykorzystania tych obszarów przez tzw. kapita³ spekulacyjny.
W przypadku rynku finansowego regulacje o charakterze publicznoprawnym przeplataj¹ siê z regulacjami o charakterze prywatnoprawnym. Niemo¿liwe jest dokonanie pe³nej delimitacji sfery prawa publicznego od sfery prawa prywatnego. Niemo¿liwe jest równie¿ narzucenie
okreœlonej kultury kontraktowania w sytuacji niedojrza³oœci rynku krajowego i jego instytucji. Istnienie i efektywne funkcjonowanie systemu finansowego ma oczywiœcie fundamentalne znaczenie dla ca³ej gospodarki; mo¿liwe jest jego regulowanie pod warunkiem przestrzegania
regulacji przez wszystkich aktorów. Regulacje normatywne odnosz¹ce
siê swoim zakresem do systemu finansowego musz¹ bezwzglêdnie
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gwarantowaæ sprawne i bezpieczne funkcjonowanie instrumentów, instytucji i rynków finansowych. System finansowy podlega sta³ym, dynamicznym, ewolucyjnym a niejednokrotnie nawet rewolucyjnym zmianom,
które s¹ trudne do antycypacyjnego uwzglêdnienia w treœci odpowiednich aktów prawnych. Tym wiêkszego znaczenia nabiera system egzekwowania prawa i jakoœæ instytucji prawnych.
1.2. Teorie regulacji rynku finansowego a bezpieczeñstwo finansowe
Miêdzynarodowy kryzys finansowy subprime spowodowa³ dyskusjê o roli bezpieczeñstwa finansowego dla spo³eczeñstwa i gospodarki.
Dobro publiczne, jakim jest bezpieczeñstwo finansowe, powinno byæ
chronione; jest to zatem pole dla interwencjonizmu pañstwowego; za
dobro publiczne uwa¿a siê miêdzy innymi walutê krajow¹ i stabilne ceny.
Zdaniem J. K. Solarza wspó³czeœnie „w miejsce dyktatu rynku lub pañstwa pojawia siê przestrzeñ do dialogu o dobrach publicznych w sektorze
finansowym. (…) Naruszanie bezpieczeñstwa finansowego jest sta³ym
elementem gry rynkowej” [Solarz, 2008].
W zakresie regulacji prawnych normuj¹cych funkcjonowanie rynku
finansowego dzia³ania pañstwa podejmowane s¹ w interesie publicznym,
a treœæ tego interesu wype³niaj¹ fundamentalne dla rynku wartoœci, jak
swoboda podejmowanej na rynku dzia³alnoœci gospodarczej, przejrzystoœæ, bezpieczeñstwo oraz stabilnoœæ [Solarz, 2008]. Powsta³ pogl¹d, ¿e
wolnoœæ uczestnikom rynku finansowego mo¿e zapewniæ jej uregulowanie (ograniczenie); co nazwano paradoksem nadzoru finansowego [Leœnik, 2003, s. 7]. Adekwatne ramy regulacji i wykonywania nadzoru maj¹
fundamentalne znaczenie dla w³aœciwego funkcjonowania rynku. Nale¿y
ta¿ zauwa¿yæ, ¿e Nowa Umowa Kapita³owa okreœlaj¹ca zasady zarz¹dzania ryzykiem w instytucjach kredytowych (wdro¿ona dyrektyw¹ CRD
w Unii Europejskiej), zawiera³a w II filarze za³o¿enie, ¿e nadzór finansowy bêdzie podejmowa³ dzia³ania naprawcze w sytuacji kryzysowej, a rekomendacje Bazylea III (wdro¿one dyrektywami UE oraz ustaw¹ Dodda-Franka w USA) wyraŸnie rozszerzy³y zakres regulacji na rynku. Ju¿
ostatni miêdzynarodowy kryzys finansowy subprime charakteryzowa³
bardzo szeroki interwencjonizm pañstw. Masowa interwencja okaza³a siê
konieczna we wszystkich krajach silnie dotkniêtych kryzysem finansowym, bez wzglêdu na to, jak bardzo dominowa³a tam liberalna filozofia
gospodarki. Interwencja ta dotyczy³a przede wszystkim udzielenia pomocy i ratowania instytucji finansowych, st¹d te¿ ca³y wachlarz dzia³añ
podjêtych przez rz¹dy okreœla siê jako pakiety ratunkowe.
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Pojawiaj¹ siê jednak ostrze¿enia co do przeregulowania rynku.
W. Szpringer stawia pytanie, co robiæ, aby nie przeregulowaæ rynku? „Jaki
powinien byæ zakres i poziom norm ostro¿noœciowych, aby banki i parabanki dzia³a³y bezpiecznie, a konsumenci nie popadali w pu³apkê zad³u¿enia i aby równoczeœnie nie wpêdzaæ ca³ych grup wra¿liwych konsumentów
w objêcia parabanków, co nast¹pi³o w ostatnim czasie w konsekwencji
Bazylei II?” [Szpringer, 2014, s. 11]. Zdaniem tego autora kluczowym problemem w regulowaniu sektora finansowego jest permanentna koniecznoœæ dokonywania wyboru miêdzy efektywnoœci¹ a bezpieczeñstwem,
zapobieganiem upad³oœci instytucji finansowych a promowaniem konkurencji, ale tak¿e miêdzy asymetri¹ informacji i moralnym hazardem a etyk¹ biznesu. „Optymalny zakres ingerencji wchodzi w materiê ekonomii
normatywnej, gdzie – jak w innych naukach spo³ecznych – wystêpuj¹ subiektywne s¹dy wartoœciuj¹ce” [Szpringer, 2014, s. 13].
Regulacje w gospodarce nie zawsze maj¹ charakter spo³eczny, a raczej s³u¿¹ grupom interesu (politycznym i biznesowym) w promowaniu
swoich dzia³añ – kwestie te opisuje teoria regulatory capture dotycz¹ca regulacji wzglêdem grup interesu [Posner, 1974, s. 341]. W literaturze prezentowane s¹ ró¿ne wersje tej teorii. Jako punkt widzenia marksistów
mo¿na przedstawiæ regulatory capture nastêpuj¹co: „du¿e przedsiêbiorstwa (kapitaliœci) kontroluj¹ instytucje, które maj¹ wp³yw na spo³eczeñstwo. Wœród tych instytucji znajduj¹ siê te¿ te odpowiedzialne za regulacje. Dlatego te¿ kapitaliœci musz¹ kontrolowaæ regulacjê” [Posner, 1974,
s. 341]. Jednak¿e to za³o¿enie posiada du¿¹ wadê, gdy¿ pomijane s¹ tutaj
regulacje s³u¿¹ce interesom gospodarstw domowych, ma³ych firm, organizacji non profit itp.
Inne podejœcie prezentuj¹ zwolennicy doktryny politologii, wychodz¹c z za³o¿enia, i¿ grupy nacisku maj¹ du¿y wp³yw na kszta³towanie siê
polityki regulacyjnej. G³ównym za³o¿eniem tej teorii jest, ¿e z biegiem
czasu organy do spraw regulacji zostan¹ zdominowane przez podmioty
regulowane, m.in. wyszczególnia siê dla potrzeb analizy grupê interesu,
czyli przedsiêbiorstwa regulowane w danym sektorze, jako przewa¿aj¹ce
w starciu o wp³ywy legislacyjne, a tak¿e przewiduje siê, ¿e zak³adany na
pocz¹tku program regulacji zostanie w przysz³oœci zmieniony w wyniku
dzia³ania danej grupy interesu [Posner, 1974, s. 342]. Tak¿e punkt widzenia Stiglera, czyli ekonomiczna teoria regulacji, zak³ada, ¿e politycy d¹¿¹
do maksymalizacji w³asnego interesu – nie jest do koñca okreœlony ich cel,
ale chodzi im o zabezpieczenie i utrzymanie siê przy w³adzy [Peltzman,
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1989, s. 6]. W przypadku regulatorów dochodzi do licytacji z reprezentantami politycznymi, którzy maj¹ ostateczn¹ w³adzê w obszarze ustalania cen, liczby firm dopuszczonych do rynku itp. Wed³ug Stiglera funkcja
u¿ytecznoœci polityków ogranicza siê do dwóch wyborów: kapita³u finansowego i g³osów. Konsekwencj¹ tego s¹ decyzje regulatorów, które
mog¹ siê wi¹zaæ na przyk³ad z wp³ywem na kampanie wyborcze, gratyfikacjami prywatnymi czy dobrze p³atnym stanowiskiem po zakoñczeniu
kariery polityka. Stigler okreœli³ koszt, jaki musz¹ ponieœæ grupy interesu,
aby dostarczyæ g³osy i pieni¹dze, tj. s¹ to koszty informacji i organizacji
[Peltzman, 1989, s. 7]. Przez koszty organizacji Stigler okreœla proces lobbingu i udzia³u w kampanii wyborczej, natomiast koszt informacji jest
okreœlany jako poinformowanie cz³onków grupy, jak maj¹ g³osowaæ
[Peltzman, 1989, s. 8]. Mo¿e tak¿e pojawiæ siê problem efektu gapowicza
(taniej jest uczestniczyæ w regulacjach ni¿ tworzyæ kartel z innymi).
Wnioski z teorii regulatory capture to, po pierwsze: kompaktowe, dobrze zorganizowane grupy zyskuj¹ wiêcej z regulacji ni¿ wielkie, rozproszone grupy. Z tego faktu wynika, ¿e przedsiêbiorstwa s¹ w lepszej pozycji od kupuj¹cych. Po drugie, polityka regulacyjna bêdzie d¹¿yæ do
zachowania optymalnej dystrybucji przychodów w ca³ej gospodarce.
Zmiany rynkowe mog¹ te¿ spowodowaæ dostosowania optymalnej dystrybucji, wynikaj¹ce ze zmian parametrów (np. popytu lub kosztów).
Taka struktura cenowa mo¿e spowodowaæ, ¿e mo¿e dojœæ do subsydiowania wysoko kosztowych konsumentów – w wyniku przesuniêæ
przychodów z innych grup. Po trzecie, podzia³ politycznych korzyœci
wi¹¿e siê z dystrybucj¹ bogactwa, a procesy regulacyjne s¹ podatne na
efekt tzw. zbêdnych strat spo³ecznych (deadweight losses), wynikaj¹cych
z nieoptymalnej alokacji zasobów. Dlatego te¿ przy tworzeniu regulacji
d¹¿y siê niekiedy do unikania redukcji ca³kowitego dostêpnego do podzia³u bogactwa, zatem przy uwzglêdnieniu ceteris paribus wp³ywy na regulacje zostan¹ zmniejszone [Peltzman, 1989, s. 13].
Za wiêksz¹ regulacj¹ rynku finansowego w kontekœcie ostatniego
kryzysu finansowego opowiadali siê w swoich publikacjach miêdzy innymi wybitni ekonomiœci œwiatowi: A. Berges, R. Corrigan, J. K. Galbraith, H. Kaufman, P. Krugman, J. de Larosiere, G. Soros, J. Stiglitz,
N. Roubini [Roubini, Mihm, 2011].
H. Kaufman dowiód³ niskiej skutecznoœci dyscypliny regulacyjnej na
rynku finansowym, pokazuj¹c, ¿e w przypadku nowych instrumentów finansowych, tzw. strukturyzowanych (np. których dokumentacja liczy³a
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do kilkuset stron), inwestorzy nie byli w stanie oceniæ ich wartoœci. Wykaza³ te¿, ¿e w wyniku relatywnego os³abiania roli instytucji nadzorczych
nie by³o na rynkach finansowych dostatecznej informacji o prawdziwej
sytuacji poszczególnych instytucji finansowych. Sta³ siê te¿ autorem znanego paradoksu, stwierdzaj¹c, ¿e banki centralne, dbaj¹c o jak najwiêksz¹
przejrzystoœæ swej polityki pieniê¿nej, przyczyni³y siê same do os³abiania
roli nadzoru oraz zmian instytucjonalnych, które zmniejszy³y przejrzystoœæ rynków i instytucji finansowych [Kaufman, 2008].
W dyskusji o kierunkach i zakresie regulacji pokryzysowych w sektorach finansowych podkreœla siê m.in. potrzebê kompleksowego podejœcia, unifikacji oraz proporcjonalnoœci wobec nowych regulacji. Zwolennicy neoliberalizmu stale natomiast podkreœlaj¹ ryzyko i koszty
zwi¹zane z przeregulowaniem rynku. W swojej najnowszej ksi¹¿ce Berges, Guillen, Moreno i Ontiveros wskazuj¹ na koniecznoœæ nowego podejœcia do regulacji sektora bankowego, w tym uregulowania nowych obszarów ryzyka [Berges i inni, 2014, s. 21]. Ich zdaniem kwesti¹ kluczow¹
jest unifikacja regulacji rynku finansowego w skali globalnej.
Problemom modelu regulacji poœwiêcono brytyjski raport TheCityUK i Oxford Economics; wskazano w nim, ¿e argumenty za wprowadzaniem regulacji sektora finansowego zale¿¹ od identyfikacji niedoskona³oœci rynku. Upadek ka¿dej firmy finansowej mo¿e siê bowiem odbiæ
negatywnie na interesach klienta; klient zwykle nie jest w stanie oceniæ
bezpieczeñstwa i prawid³owoœci dzia³ania firmy finansowej (w tym
przyjmuj¹cej depozyty) [Balancing Growth…, 2011]. Bankructwo mo¿e
mieæ te¿ szersze konsekwencje spo³eczno-ekonomiczne, nawet miêdzynarodowe (efekt domina na gospodarkê realn¹ i inne koszty).
J. Stiglitz jest zwolennikiem wiêkszych regulacji. Jego zdaniem kryzys subprime jasno udowodni³, ¿e samoregulacja promowana przez bran¿ê finansow¹ (stanowi¹ca – zdaniem tego autora – sprzecznoœæ sam¹
w sobie) nie zadzia³a³a, a banki nie potrafi³y nawet oceniæ ryzyka zagra¿aj¹cego im samym [Stiglitz, 2010, s. 175]. W tym kontekœcie nale¿y pozytywnie przyj¹æ reformy zmierzaj¹ce do wzmocnienia struktury regulacyjnej,
dziêki czemu system finansowy bêdzie zdrowszy [Balancing Growth…,
2011]. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e niektórzy ekonomiœci uwa¿aj¹ regulacje za
darmowe dobro – co nie jest prawd¹. W rzeczywistoœci regulacje nios¹ za
sob¹ du¿e koszty; po pierwsze, koszty dzia³ania regulatorów, po drugie,
koszty poœrednie regulacji (np. w przedsiêbiorstwach finansowych) i po
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trzecie, koszty zwi¹zane z zak³óceniami, jakie bêd¹ skutkiem zmian na
rynku wynikaj¹cych z regulacji.
Jednak¿e bardziej rygorystyczne regulacje – wed³ug cytowanego raportu TheCityUK i Oxford Economics – zapewniaj¹ swego rodzaju równowagê, bowiem z jednej strony promuj¹ stabilnoœæ finansow¹, a z drugiej
strony wspieraj¹ wzrost gospodarczy poprzez dopuszczenie w sektorze
finansowym dobrze zarz¹dzanego ryzyka, sprzyjaj¹cego efektywnoœci
i innowacjom; jest to pogl¹d dyskusyjny. Celem regulacji ostro¿noœciowych jest – jak stwierdzono w raporcie – utrzymanie sprawnego funkcjonowania poœrednictwa finansowego, a nie ca³kowite wyeliminowanie
ryzyka. Osi¹gniêcie w³aœciwej równowagi ma wiêc du¿e znaczenie, je¿eli
oczekuje siê, by sektor finansowy wspiera³ rozwój gospodarczy – zauwa¿aj¹ autorzy ww. raportu. W tym obszarze mieœci siê te¿ zasada proporcjonalnoœci oznaczaj¹ca uwzglêdnienie rozmiarów podmiotu i jego dzia³alnoœci przy projektowaniu regulacji.
Zdaniem S. Heffernan bankructwa wielu instytucji finansowych spowodowane by³y tym, ¿e w³adze nadzorcze i audytorzy nie dostrzegali wa¿nych sygna³ów i zawinili regulacyjn¹ pob³a¿liwoœci¹, tj. stawianiem interesów nadzorowanych instytucji przed interesami podatnika [Heffernan,
2007, s. 486–487]. Obok niesolidnoœci audytorów przyczyn¹ niew³aœciwych regulacji i nadzoru by³y trudnoœci komunikacyjne miêdzy audytorami
a nadzorem, niedostateczne kontrole, nieporozumienia co do w³aœciwoœci
regulatorów i inne. Autorka wskazuje, ¿e s³aby nadzór nad amerykañskimi kasami oszczêdnoœciowo-kredytowymi i masowe ich upad³oœci
w latach osiemdziesi¹tych by³y typowym przyk³adem pob³a¿liwoœci regulacyjnej [Heffernan, 2007, s. 486].
Nawet gdyby banki dobrze zarz¹dza³y w³asnym ryzykiem, to nie
rozwi¹za³yby problemu ryzyka systemowego. Bior¹c pod uwagê stadn¹
mentalnoœæ, wszystkie instytucje finansowe zachowuj¹ siê podobnie –
sprzyjaj¹ temu podobne systemy motywacji. Na to nak³adaj¹ siê efekty
zewnêtrzne, tj. gdy dzia³ania jednych podmiotów na rynku wywieraj¹
wp³yw na inne podmioty. Zawodnoœæ rynków kosztuje spo³eczeñstwo
i gospodarkê ogromne pieni¹dze [Stiglitz, 2010, s. 176].
Po miêdzynarodowym kryzysie subprime podejœcie do regulacji rynku
finansowego zmienia siê [Rose, Walker, 2013]. Jak udowadnia W. Szpringer, koncepcja regulacji podmiotowej (ustawy o bankach, towarzystwach
ubezpieczeniowych, kasach oszczêdnoœciowo-kredytowych itp.) zostaje
zastêpowana koncepcj¹ regulacji funkcjonalnej; takie podejœcie zastoso-
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wano w dyrektywie unijnej MIFID czy dyrektywie o kredycie konsumenckim [Szpringer, 2014, s. 39 i nast.]. Regulatorzy coraz czêœciej odwo³uj¹ siê tak¿e do zasady proporcjonalnoœci, jeœli chodzi o podmiotowy
zakres obowi¹zywania norm. W Unii Europejskiej obowi¹zuje zasada
tworzenia równych warunków konkurencji poprzez stanowione prawo.
„The level playing field” to koncepcja wdro¿enia regulacji zapewniaj¹cych
równe warunki konkurencji dla wszystkich podmiotów wykonuj¹cych
podobne us³ugi (same activity, same risks, same rules). Takie podejœcie mo¿na znaleŸæ w dyrektywie KE nr 2000/12, która zintegrowa³a szereg poprzednich dyrektyw (fundusze w³asne banków, wspó³czynnik wyp³acalnoœci, normy koncentracji, adekwatnoœæ kapita³owa i in.) [Lumpkin,
2009].

2. Zjawiska nadregulacji rynku finansowego i z³ej jakoœci prawa
2.1. Problem pokryzysowego nadmiaru regulacji
Globalizacja i zwi¹zany z ni¹ proces utraty funkcji w³adczych przez
pañstwa narodowe, glokalizacja (regionalizacja), funkcjonalna dyferencjacja i spo³eczeñstwa ryzyka, finansjalizacja, informatyzacja, wejœcie gospodarki w erê nieci¹g³oœci, niepewnoœci, niestabilnoœci ka¿¹ na nowo
spojrzeæ na proces tworzenia i stosowania prawa. Dotychczasowe paradygmaty stanowienia prawa wymagaj¹ reformy, bowiem instytucje formalne (prawo) najczêœciej wchodz¹ w interakcje z innymi rzeczywistymi
instytucjami oraz z postawami i zachowaniami obywateli, aby wywo³aæ
rzeczywiste skutki. Prowadzi nas to do kwestii skutecznoœci: czy w niedoskona³ym œwiecie prawo przynosi rezultaty, które obiecuje w œwiecie
teoretycznym i czy zawodnoœci nie mo¿na zaradziæ bez ponoszenia nadmiernych kosztów [March, Olsen, 2005, s. 161]. Obecny system stanowienia prawa sta³ siê systemem multicentrycznym, a Ÿród³ami prawa,
w zwi¹zku z wejœciem Polski do Unii Europejskiej, sta³y siê równie¿ regulacje unijne. Nastêpuje ograniczenie prymatu i omnipotencji prawa
wewnêtrznego. Z wprowadzonej na mocy Traktatu z Lizbony reformy
ustrojowej Unii wynikaj¹ istotne konsekwencje dla pañstw cz³onkowskich. Reforma ta obejmuje nie tylko sam¹ Uniê i relacje miêdzy Uni¹
a pañstwami cz³onkowskimi, lecz równie¿ poci¹ga za sob¹ dostosowania
ustroju pañstw cz³onkowskich UE, nakierowanego na podniesienie ich
efektywnoœci w ramach kompleksowej wspó³zale¿noœci integracyjnej.
Obecnie kszta³tuje siê nowa, specyficzna relacja miêdzy sfer¹
ponadnarodow¹ a suwerennoœci¹ pañstwow¹, narodow¹ i polityczn¹,
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polegaj¹c¹ na „wspó³graniu” i konstruktywnym uzupe³nianiu siê tych
obszarów (kompleksowa wspó³zale¿noœæ integracyjna). Szczególne miejsce w tych reformach zajmuje umocnienie roli parlamentów narodowych
i Parlamentu Europejskiego. Parlamenty narodowe i s¹dy s¹ zobowi¹zane do brania udzia³u w procesie implementacji i wykonania prawa
UE. Chodzi tu zarówno o zagwarantowanie efektywnoœci normom prawa
unijnego wywieraj¹cym bezpoœredni skutek, stosownie do zasady pierwszeñstwa w stosunku do prawa krajowego, jak i uchwalanie ustaw, gdy
jest to konieczne do wykonania prawa unijnego (przede wszystkim
w celu transpozycji dyrektyw). Nastêpuje systemowy konflikt dla krajowych regulatorów w zwi¹zku ze zró¿nicowaniem technik legislacyjnych
UE i pañstw cz³onkowskich. Na poziomie prawa unijnego regulacje s¹
celowo elastyczne i celowo niedoregulowane, podczas gdy regulacje
narodowe pozostaj¹ pod wp³ywem pozytywistycznych paradygmatów
prawa.
Po kryzysie subprime w UE, USA i innych krajach rozwiniêtych sformu³owano programy reform regulacyjnych rynku; powsta³y koncepcje
risk base regulation, better regulation itp. Ramy regulacyjne zapewniaj¹ce
unifikacjê miêdzynarodow¹ stworzone zosta³y w formie rekomendacji
Bazylea III. Specregulacje dodatkowo zosta³y zaproponowane dla wielkich globalnych banków (SIFIs) [Masiukiewicz, 2011]. W 2014 roku Financial Stability Board oraz European Banking Authority zaproponowa³y
kolejne zaostrzenie regulacji dla SIFIs, tj. wprowadzenie dodatkowych
wymogów kapita³owych w ramach tzw. stosowania i obliczania zdolnoœci do ca³kowitej absorpcji strat (TLAC) [Adequacy of loss-absorbing…,
2014]. Powstaje pytanie w tym kontekœcie o równowagê konkurencyjn¹
i celowoœæ tak znacznego, dodatkowego regulowania subsektora du¿ych
banków, a bardziej generalne: ile wolnoœci gospodarczej, a ile regulacji ma
byæ na wspó³czesnym rynku (tablica 1).
Procedury stanowienia prawa powinny zapewniaæ jego wzglêdn¹
stabilnoœæ, tj. uwzglêdniaæ zasadê stare decisis et non qui eta movere, czyli
„pozostañ przy podjêtej decyzji”. Ta ³aciñska zasada obowi¹zuj¹ca w systemie prawa zwyczajowego oznacza³a m.in. koniecznoœæ uwzglêdniania
przez sêdziów w sprawach póŸniej orzekanych wczeœniejsze wyroki
s¹dów [Stare decicis, 2013]. Zbyt czêste zmiany regulacji na rynku finansowym, co ma miejsce w ostatnich latach, nale¿y uznaæ za szkodliwe dla
jego rozwoju i funkcjonowania.
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Tablica 1. Nowe obszary regulacji pokryzysowych w UE
Lp.

Obszar regulacji w formie dyrektywy

Podmioty regulowane

1

Etapowy wzrost wymogów adekwatnoœci
kapita³owej

Instytucje kredytowe

2

Norma dŸwigni finansowej

Instytucje kredytowe

3

Norma utrzymania w portfelu w³asnych emisji
sekurytyzacyjnych

Instytucje kredytowe

4

Zalecenia w sprawie systemów wynagrodzeñ
top mened¿erów

Instytucje kredytowe

5

Mo¿liwoœæ stosowania czasowego ograniczenia Ca³y rynek finansowy
krótkiej sprzeda¿y (HFT, high frequency
transaction)

6

Powo³ywanie miêdzynarodowych kolegiów
nadzorczych w celu specjalnego nadzoru

Grupy bankowe
miêdzynarodowe

7

Wprowadzenie podatków/op³at bankowych
w poszczególnych krajach

Instytucje finansowe

8

Normy p³ynnoœci LCR i NSFR od 2015 roku

Banki

9

Obowi¹zek opracowania testamentu ¿ycia
(living will)

Du¿e banki

10

Nowelizacja zasad dzia³ania funduszy
inwestycyjnych i alternatywnych funduszy
inwestycyjnych (dyrektywy UCITS IV oraz
AIFMD)

Fundusze
inwestycyjne

11

Nowe prawa konsumenta us³ug finansowych
(dyrektywa MIFID)

Instytucje finansowe

12

Powo³anie europejskiego Urzêdu Nadzoru
Bankowego, Europejskiego Urzêdu Nadzoru
Gie³d i Papierów Wartoœciowych oraz
Europejskiego Urzêdu Nadzoru Ubezpieczeñ
i PPE

Instytucje finansowe

13

Projekt wprowadzenia specjalnej regulacji
tworz¹cej uniê bankow¹ w UE w 2015 roku

Du¿e banki

14

Projekt wprowadzenia specjalnej regulacji
TLAC w 2015 roku

Du¿e banki

15

Procedury naprawy i uporz¹dkowanej
likwidacji podmiotów

Instytucje kredytowe

16

Projekt uregulowania agencji ratingowych
w UE

Agencje ratingowe

ród³o: Opracowanie w³asne.
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Poziom i zakres nowych regulacji rynku finansowego w Unii Europejskiej, po ostatnim kryzysie finansowym, jest znaczny, a planowane s¹
dalsze dzia³ania w tym zakresie [European Financial…, 2014]. Grozi to
przeregulowaniem rynku, zwiêkszy koszty dzia³ania (koszty compliance) w instytucjach finansowych. Na kwestie te zwracaj¹ uwagê m.in.
S. Kasiewicz i L. Kurkliñski [Szok regulacyjny …, 2012].
2.2. Dysfunkcje regulacji w Polsce. Studia przypadków
Od wydolnoœci struktur pañstwowych, w tym parlamentu narodowego, zale¿y w decyduj¹cym stopniu efektywnoœæ udzia³u pañstwa
w relacjach miêdzy sfer¹ ponadnarodow¹ (procesem integracji europejskiej) a suwerennoœci¹ pañstwow¹, narodow¹ (jego rola w Unii Europejskiej). Polska zajmuje wci¹¿ odlegle 23 miejsce wœród pañstw cz³onkowskich w obszarze prawid³owej implementacji i w³aœciwego stosowania
prawa UE; opóŸnia siê równie¿ w transpozycji prawa UE [Roczne sprawozdanie KE…, 2013].
Z rocznego sprawozdania Komisji Europejskiej w sprawie kontroli
stosowania prawa wynika, ¿e w stosunku do Polski w 2013 roku otwarto
a¿ 68 postêpowañ w sprawie uchybienia zobowi¹zaniom pañstwa cz³onkowskiego. W Polsce kuleje nie tylko proces transpozycji regulacji unijnych, ale równie¿ sam proces tworzenia prawa. Powy¿sza konstatacja dotyczy tak¿e procesu tworzenia prawa w obszarze wolnym od ingerencji
regulatora unijnego.
System regulacji rynku finansowego w Polsce budzi szereg zastrze¿eñ. Po pierwsze, liczba aktów prawnych reguluj¹cych bankowoœæ i ca³y
rynek finansowy jest znaczna (tablica 2). Najszerzej zosta³a uregulowana
problematyka cen w bankowoœci, tj. a¿ przez 46 aktów prawnych ustawowych i rozporz¹dzeñ wykonawczych. W niektórych obszarach mo¿na
zatem mówiæ o przeregulowaniu rynku. Zdaniem autorów wystêpuj¹
tak¿e obszary niedoregulowane w Polsce, tj. parabankowoœæ, w tym piramidy finansowe, uporz¹dkowana likwidacja instytucji kredytowych
oraz subrynek HFT (high frequency transaction) [Szakun, Bieszki, 2013].
Po drugie, cech¹ systemu prawnego jest du¿a niestabilnoœæ prawa,
wyra¿aj¹ca siê w liczbie zmian. Znamienne s¹ tu zmiany Prawa bankowego; od czasu uchwalenia ustawy liczba œredniorocznych zmian wynosi³a 5. Rekordowa liczba zmian wystêpowa³a w ustawie o dzia³alnoœci
gospodarczej, tj. a¿ 6,2 œredniorocznie (tablica 3).
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Tablica 2. Liczba obowi¹zuj¹cych regulacji w polskiej bankowoœci
Lp.

Obszar regulowany

Typy aktów prawnych

1

Funkcjonowanie banków

2

Uchwa³y KNF dot. ca³ego rynku Uchwa³y
finansowego

Liczba aktów
prawnych

Ustawy

16
220

– w tym rekomendacje dla
banków
3

Ceny w bankowoœci (stopy
procentowe, prowizje, op³aty)

18
Ustawy
i rozporz¹dzenia,
aktualne uchwa³y RPP

46

ród³o: Opracowanie w³asne.

Tablica 3. Czêstotliwoœæ zmian wa¿niejszych ustaw dotycz¹cych rynku
finansowego w Polsce
Lp.

Nazwa aktu prawnego

Data
uchwalenia

Liczba
nowelizacji
do 31.12.14

Liczna zmian
œrednio-rocznie

1

Ustawa Kodeks cywilny

23.04.1964

74

1,5

2

Ustawa o swobodzie
dzia³alnoœci gospodarczej

02.07.2004

62

6,2

3

Ustawa o rachunkowoœci

29.09.1994

55

2,8

4

Ustawa o podatku
dochodowym od osób
prawnych

15.02.1992

100

4,6

5

Ustawa Prawo
upad³oœciowe i naprawcze

28.02.2003

43

3,9

6

Ustawa o nadzorze nad
rynkiem finansowym

21.07.2006

23

2,9

7

Ustawa Prawo bankowe

29.08.1997

85

5,0

8

Ustawa o NBP

29.08.1997

33

2,0

9

Ustawa o Bankowym
Funduszu Gwarancyjnym

14.12.1994

38

2,0

10 Ustawa o funkcjonowaniu
banków spó³dzielczych, ich
zrzeszaniu siê i bankach
zrzeszaj¹cych

07.12.2000

11

0,8

11 Ustawa o obrocie
instrumentami finansowymi

29.07.2005

26

3,0
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Nazwa aktu prawnego

Data
uchwalenia

Liczba
nowelizacji
do 31.12.14

Liczna zmian
œrednio-rocznie

12 Ustawa o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych
do zorganizowanego
systemu obrotu oraz
o spó³kach publicznych

29.07.2005

11

1,2

13 Ustawa o obligacjach

29.06.1995

25

1,3

14 Ustawa o dzia³alnoœci
ubezpieczeniowej

22.05.2003

40

3,6

ród³o: Opracowanie w³asne.

Po trzecie, zasada proporcjonalnoœci przy stanowieniu prawa nie jest
przestrzegana, co tak¿e powoduje zbêdne i ma³o logiczne przeregulowanie rynku finansowego.
Po czwarte, charakter i moc prawna uchwa³ KNF maj¹cych wa¿ny
i strategiczny charakter budzi prawne w¹tpliwoœci. Wynika to niestety
z niskiego usytuowania tego organu w strukturze w³adz pañstwowych, tj.
jako organu centralnej administracji pañstwa – niemaj¹cego ani inicjatywy ustawodawczej, ani mo¿liwoœci wydawania rozporz¹dzeñ [Grabowska, 2012]. Uchwa³ KNF nie mo¿na zatem kwalifikowaæ do aktów prawa
powszechnie obowi¹zuj¹cego.
Po pi¹te, jakoœæ wprowadzanych regulacji (sposób realizacji celu regulacji, przejrzystoœæ, zrozumia³oœæ itd.) jest w niektórych przypadkach
z³a, o czym œwiadcz¹ podane poni¿ej przyk³ady.
Patologicznym wrêcz przyk³adem z³ych regulacji by³y postanowienia dotycz¹ce procedury naprawczej w ustawie Prawo upad³oœciowe i naprawcze. Œcie¿ka postêpowania naprawczego dla przedsiêbiorstw polega³a w tej ustawie na z³o¿eniu wniosku przedsiêbiorstwa o upad³oœæ
z równoleg³ym wnioskiem o nierozpatrywanie tego wniosku i przyjêcie
wniosku dotycz¹cego postêpowania naprawczego. Przy czym przedsiêbiorca nie mia³ ¿adnej gwarancji, który wniosek s¹d przyjmie. Makiawelizm tej regulacji spowodowa³, i¿ s¹dowe postêpowania naprawcze nie
by³y stosowane przez przedsiêbiorców. Przepis ten uchylono dopiero
w 2015 roku.
Inny przyk³ad to regulacje zawarte w nowej ustawie Prawo restrukturyzacyjne (wejdzie ona w ¿ycie 1 stycznia 2016 roku), a dotycz¹ce re-
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strukturyzacji banków. Autorzy wykazali tu niekompetencjê i ignorancjê
wobec uwag zg³oszonych przez specjalistyczne instytucje – Komisjê Nadzoru Finansowego oraz zarz¹d BFG. W ustawie znalaz³y siê takie postanowienia, jak nowa definicja niewyp³acalnoœci banku (sprzeczna z t¹
w Prawie bankowym) oraz rozwi¹zanie umów kredytowych przez bank
z klientami w przypadku wszczêcia procedury restrukturyzacyjnej (innej
ni¿ w Prawie bankowym). Ciekawe jak autorzy tego zapisu wyobra¿aj¹
sobie pokrywanie kosztów w³asnych przez bank oraz kosztów odsetek od
depozytów po likwidacji umów kredytowych? Przecie¿ to kreuje natychmiastowe bankructwo banku.
Procedury uchwalania prawa przez Sejm RP tak¿e pozostawiaj¹ wiele do ¿yczenia. Drastycznym przyk³adem z 2015 roku by³a szeroka dyskusja w parlamencie i przeg³osowanie licznych poprawek w ustawie
o kuratorach s¹dowych. Prowadz¹ca obrady w czasie g³osowania nad
poprawkami Senatu marsza³ek zarz¹dzi³a g³osowanie. Pos³owie machinalnie zag³osowali „za” – poprawki popar³o 417 pos³ów, chocia¿ najprawdopodobniej ich intencj¹ by³o odrzucenie proponowanych przez Senat zmian. Pani marsza³ek nie zauwa¿y³a swojego kuriozalnego b³êdu –
po tym jak pos³owie przyjêli poprawki podsumowa³a g³osowanie: „Sejm
odrzuci³ poprawki bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ g³osów”. Ustawê otrzyma³
do podpisu prezydent, nie by³ to jednak uchwalony g³osami pos³ów dokument, gdy¿ do g³owy pañstwa trafi³a wersja nieuwzglêdniaj¹ca poprawek [Zamieszanie w Sejmie…, 2015].
Instytucje finansowe z pewnym niepokojem patrz¹ na nadmiar regulacji. Badanie wœród cz³onków zarz¹dów banków w 14 krajach Europy
Œrodkowo-Wschodniej w 2014 roku wykaza³o wyraŸnie, ¿e g³ównym
czynnikiem maj¹cym wp³yw na sektor bankowy w najbli¿szych 5 latach
bêd¹ regulacje sektora (w tym nowe regulacje – tablica 4).
Z najnowszych badañ ZBP i Instytutu Badawczego ProPublicum wynika, ¿e w opinii ekspertów (panel delficki) istnieje jednak¿e szereg wa¿nych obszarów dzia³alnoœci banków w Polsce, które s¹ nieuregulowane
lub Ÿle uregulowane (tablica 5). Jest to wa¿ny sygna³ dla regulatorów [Czy
i w jaki sposób trzeba…, 2015].
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Tablica 4. Najwa¿niejsze czynniki maj¹ce wp³yw na sektor bankowy
w najbli¿szych 5 latach
Lp.

Rodzaj czynnika

1

Regulacje

2

Odpowiedzi w %,
Europa
Œrodk.-Wsch.

Odpowiedzi w %
Polska
100,0

99,0

Indywidualizacja us³ug

86,0

86,0

3

Nowe systemy p³atnoœci

79,0

77,0

4

Starzenie siê populacji
(klientów)

71,0

63,0

5

Pozabankowe podmioty
finansowe (shadow banking)

64,0

62,0

6

Social media

64,0

67,0

7

Nowe metody
uwierzytelniania

50,0

50,0

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie [Banking Executive Survey 2014].

Tablica 5. Obszary, w których wystêpuj¹ z³e regulacje bankowoœci. Wyniki
badania
Lp.

Jakie zagadnienia s¹ nieuregulowane lub
uregulowane Ÿle?

Odpowiedzi w %
N = 94,
wskazania pow. 4%

1

Ochrona klientów w ich relacjach z bankami

26,0

2

Dzia³alnoœæ parabanków, firm po¿yczkowych
i innych niebankowych instytucji finansowych

11,0

3

Kredyty walutowe

8,0

4

Transparentnoœæ i zrozumia³oœæ ofert
bankowych, uproszczenie umów

8,0

5

Finansowanie przedsiêbiorstw, w tym zw³aszcza
MSP

8,0

6

Kredyty hipoteczne

6,0

7

Nadzór bankowy

6,0

8

Bezpieczeñstwo informatyczne,
cyberprzestêpczoœæ

5,0

9

Restrukturyzacja i uporz¹dkowana likwidacja
banków

5,0

10

Ustalanie cen us³ug bankowych

5,0

ród³o: [Czy i w jaki sposób trzeba…, 2015].
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2.3. Pomijanie zasady proporcjonalnoœci w polskiej praktyce
Genezê powstania zasady proporcjonalnoœci przypisuje siê orzeczeniu Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoœci, który ukszta³towa³ j¹ jako
zasadê ogóln¹ prawa wspólnotowego [Bia³ek i inni, 2013]. Pojêcie zasady
proporcjonalnoœci podlega³o ewolucji, st¹d wystêpuje wiele jej alternatywnych okreœleñ [Engle, 2012]. S. Kasiewicz i L. Kurkliñski proponuj¹
nastêpuj¹c¹ definicjê: „zasada proporcjonalnoœci wymaga, ¿eby akty instytucji wspólnotowych nie przekracza³y granic tego, co jest odpowiednie
i konieczne do realizacji uzasadnionych celów zamierzonych przez dane
uregulowanie, przez co nale¿y rozumieæ, ¿e kiedy istnieje wybór miêdzy
kilkoma odpowiednimi œrodkami, nale¿y uciec siê do najmniej ograniczaj¹cego oraz ¿eby spowodowane niedogodnoœci nie by³y nadmierne
w porównaniu do zamierzonych celów” [Kasiewicz, Kurkliñski, 2012].
Zasada proporcjonalnoœci obejmuje trzy istotne elementy: odpowiednioœci, koniecznoœci i proporcjonalnoœci sensu stricte. W zwi¹zku
z tym przestrzeganie zasady proporcjonalnoœci w stanowieniu prawa
sprowadza siê do trzech etapów, tj.: 1) interpretacja zakresu przedmiotowego; co najmniej trzech ju¿ wspomnianych sk³adowych tej zasady,
2) transformacja przyjêtego zakresu na zrozumia³e i w miarê proste kryteria, 3) przypisanie do odpowiednich kryteriów w³aœciwych miar (mierników). Wykorzystanie tej zasady w praktyce zale¿y od dziedziny
i przedmiotu stanowionej regulacji. Inaczej funkcjonuje ona w systemie
s¹downiczym, w systemie administracyjnym, a odmiennie w systemach
ekonomicznych [Kasiewicz i inni, 2014]. Zasada ta jest swego rodzaju testem, na ile stanowione regulacje s¹ wprowadzone zgodnie z wiedz¹
i umiejêtnoœciami profesjonalnymi.
Proporcjonalnoœæ sensu stricte oznacza zachowanie odpowiedniej
równowagi miêdzy kosztem (praktycznie szkod¹) poniesionym przez
jednostkê (kraj, adresatów regulacji, obywateli) a korzyœci¹ uzyskan¹
przez spo³eczeñstwo (regulatora). Jest to element zasady proporcjonalnoœci najmniej stosowany w praktyce legislacyjnej, a najbardziej po¿¹dany. Oznacza to, ¿e ka¿da wprowadzona regulacja wymaga rzetelnej,
kompleksowej i d³ugookresowej oceny korzyœci i kosztów, jakie s¹ z ni¹
zwi¹zane. Wa¿ny tu jest pomiar skutków i nadrzêdnoœæ interesów spo³eczeñstwa [Kasiewicz i inni, 2014].
Jako przyk³ad braku stosowania tej zasady mo¿na podaæ regulacje
dyrektyw CRD III/CRR dla banków spó³dzielczych w Polsce; w zasadzie
wprowadzono dla nich takie same regulacje jak dla du¿ych banków
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komercyjnych. Miêdzy innymi banki spó³dzielcze zosta³y zobowi¹zane
do wyp³aty czêœci premii w formie opcji na akcje (a przecie¿ w tych bankach s¹ udzia³y spó³dzielcze!), co oczywiœcie nie jest sensowne.

Zakoñczenie
Generalnym celem regulatorów powinno byæ bezpieczeñstwo finansowe kraju, jest ono bowiem dobrem publicznym. Ostatnie lata przynios³y szereg nowych regulacji na rynku finansowym (tzw. regulacje
pokryzysowe); wzrost ich zakresu i liczby mo¿e jednak¿e groziæ przeregulowaniem rynku. Grozi to zahamowaniem rozwoju instytucji finansowych, wzrostem kosztów compliance, zatem i cen, czy te¿ arbitra¿em
regulacyjnym. Wspó³czeœnie odejœæ nale¿y od pozytywistycznej teorii stanowienia prawa. Proces stanowienia prawa powinien uwzglêdniaæ wysok¹ jego jakoœæ, ekonomiczn¹ analizê skutków, zasadê proporcjonalnoœci,
spo³eczne konsultacje, sprawnoœæ i efektywnoœæ wdro¿enia. Niestety,
proces ten w praktyce pozostawia wiele do ¿yczenia, a polskie przyk³ady
dysfunkcji regulacji rynku s¹ tego potwierdzeniem.
Z³o¿onoœæ materii na rynkach finansowych uzasadnia tworzenie autorskich projektów regulacji przez grupy specjalistów oraz istotn¹ zmianê
stosowania instrumentu poprawek senackich i sejmowych do aktów
prawnych, tj. koniecznoœci ich weryfikacji specjalistycznej, ekonomicznej
i prawnej.
Obok nowych regulacji na rynku finansowym nale¿y poszukiwaæ innych narzêdzi zapewnienia bezpieczeñstwa finansowego, m.in. wiêkszej
skutecznoœci nadzoru finansowego, wzrostu roli corporate governance,
rozwoju kultury organizacyjnej wymuszaj¹cej wzrost etyki kadry zarz¹dzaj¹cej. Istotnym czynnikiem wp³ywaj¹cym na wzrost skutecznoœci
nadzoru jest zdolnoœæ organów pañstwa do egzekwowania przejrzystoœci
i zgodnego z prawem dzia³ania rynków finansowych. Nale¿y rozwa¿yæ
zmianê statusu KNF i wyposa¿enie tego organu w inicjatywê ustawodawcz¹ oraz mo¿liwoœci wydawania rozporz¹dzeñ.
Na poprawê systemu legislacji wp³yw maj¹ dzia³ania organów Unii
Europejskiej; pozytywn¹ stronê stanowi harmonizacja prawa – wa¿na
dla rynku finansowego. Polska zajmuje niestety odleg³e miejsce wœród
pañstw cz³onkowskich w obszarze prawid³owej implementacji i w³aœciwego stosowania prawa UE, opóŸnia siê równie¿ w transpozycji tego
prawa.
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Nale¿y oczekiwaæ, ¿e wnioski z wy¿ej cytowanej Zielonej Ksiêgi „System stanowienia prawa w Polsce” [2013] zostan¹ pilnie wdro¿one, a zasady prakseologii bêd¹ stosowane w procesach legislacyjnych.
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Streszczenie
Celem regulatorów powinno byæ bezpieczeñstwo finansowe kraju, jest ono
bowiem dobrem publicznym. Analiza teorii stanowienia prawa wskazuje, ¿e
wspó³czeœnie nale¿y zmieniæ podejœcie do procesów regulacyjnych w gospodarce. Wzrost liczby i zakresu regulacji na rynku finansowym jest ju¿ oceniany jako
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przeregulowanie – zwiêksza ryzyko prawne i utrudnia proces compliance.
Spo³eczne konsultacje aktów prawnych wydaj¹ siê byæ niedostateczne. W Polsce
proces stanowienia prawa w praktyce nie zawsze jest zgodny z zaleceniami teorii
stanowienia prawa i zasadami prakseologii, a polskie przyk³ady dysfunkcji regulacji rynku s¹ tego potwierdzeniem.

S³owa kluczowe
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Regulations of financial market. Praxeology aspects (Summary)
The goal of the regulators should be the country’s financial security; after all,
it is a public good. The analysis of making law indicates that at present one should
change the approach to the regulatory processes in the economy. The growing
number and scope of regulations in the financial market is already considered
over-regulated; it makes legal risk bigger and compliance more difficult. The social consultations of legal acts seem insufficient. In Poland, making law is in practice not always compliant with the recommendations of the theory of making law
and the rules of praxeology, and Polish examples of dysfunctions of market regulations are the best evidence of this situation.
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