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Jolanta Mazur

Editorial

The second issue of our publication under the new title “International Journal of 
Management and Economics” includes articles in both English and Polish. We do not 
reject interesting proposals submitted in Polish, as we understand we can still count on 
a comparatively large segment of local authors and readers. However, due to our inter-
nationalization editorial policy, we strongly encourage all authors to submit their manu-
scripts in English to increase international readership. We hope that soon all the articles 
will be published in this language.

The wide thematic profile of the Journal – including international economics, finance 
and management – does not exclude focusing on the most important problems aris-
ing in economic sciences and practice. In the previous issue, we launched a discussion 
on the methods of contemporary academic research, which we hope will be continued 
by experienced as well as young researchers. We invite authors to discuss the accuracy 
of economic sciences or its inability to describe and explain contemporary real-world 
phenomena. We believe that academic discussion is at the heart of progress in science; 
therefore, we would like to challenge various responses to crucial questions addressed to 
academics specializing in economics, management and finance. These questions are very 
basic, such as those concerning the model of capitalism, or economic governance in the 
EU (including financial system governance), and some are more particular, for example 
focusing on aspects of international inter-firm cooperation.

On 14 March 2013 the third conference on “privatizing pensions” (the expression is 
used by M.A. Orenstein [2008]) took place at the Warsaw School of Economics. We wit-
nessed an interesting debate between academics and practitioners. The topic is important 
enough to attract authors to share their views on the subject in future submissions. We are 
always interested in manuscripts presenting Europe, and especially the EU, in the context 
of global challenges. We accept manuscripts on the various internationalization and inter-
national positions of countries and companies. We are sure that the question of whether 
countries, companies, and other organizations still need strategies to succeed in a complex 
and turbulent, often unpredictable environment is also worth considering. Is positioning, 
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a major strategy element, still valid? Or should it be rejected as too static for the current 
dynamic situation? In M.E. Porter’s opinion, the beliefs that organizations must be flexible 
enough to respond immediately to market modifications and that they must benchmark 
continuously to achieve best practice “… are dangerous half-truths, and they are leading 
more and more companies down the path of mutually destructive competition” [Porter 
2011, pp. 1-37]. He argues that strategy is a must to successfully compete in the long run, 
and challenges the management tools and techniques implemented during the past de-
cades. It seems that professor Porter’s opinions deserve discussion and empirical testing 
in various environments. There are other controversial topics, such as CSR activities prac-
ticed by a company. According to P. Fleming and M.T. Jones [2013, p. 88], “CSR research 
has been increasingly subordinated to the discipline of strategic management and the logic 
of instrumental economic rationality. This instrumental colonization has probably ended 
the usefulness of the CSR concept. …Conventional CSR fails to recognize the systemic 
damage – to workers, communities, the environment – ensuing from the activities of big 
business”. They quote J. Roberts who indicates: “In this form corporate social responsibility 
is cheap and easy, a sort of prostheses, readily attached to the corporate body, that repairs it 
appearance but in no way changes its actual conduct.” [Roberts 2003, pp. 249-265]. 

These topics are only a few examples of the problems we are willing to discuss in the 
Journal in the future. We invite authors to propose other issues for consideration.

The current issue is heavily oriented towards economic governance in the EU. The first 
article, by Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska, describes the moves undertaken to strength-
en the EU economic governance framework, in particular for eurozone member states. 
The next six papers, written by Stanisław Kluza, Agnieszka Brewka, Artur Mika, Michał 
Cichocki, Eliza M. Kierska-Woźny and Marcin Menkes, deal with the EU financial sys-
tems, focusing particularly on prudential supervision of financial institutions (banks). The 
article written by Yinan Liu on “The EU’s antidumping actions against Chinese products” 
investigates the role of trade liberalization after China’s accession to the WTO in changing 
its situation with regard to EU antidumping procedures. The topic of China is continued 
in a paper by Guenter Heiduk and Agnieszka McCaleb (“CSR strategies in Greater Chi-
na: Global, East Asian, American, European style?”) discussing models of CSR strategies 
implemented by domestic companies in Greater China. The last two articles are devoted 
to Poland’s international economic position. In the first of them (“International invest-
ment position of Poland and its threats to economic development”), Andrzej Dorosz de-
scribes the weakening country’s attractiveness for investors as a threat to its economic 
growth. The article “Internationalization of the Polish Economy and its susceptibility  
to the global crisis after 2007” by Tomasz M. Napiórkowski shows the positive balance of 
the impact of the global economic crisis on Poland’s economy. It investigates the role that 
internationalization of the Polish economy has on Poland’s resilience to the crisis.

I hope you will find the topics interesting and that they will encourage you to present 
your points of view in future submissions. 



Editorial 9

References

Flemming P., Jones M.T. (2013), The End of Corporate Social Responsibility, SAGE, Los Angeles, London, New 
Delhi, Singapore, Washington D.C.
Orenstein M.A. (2008), The Transnational Campaign for Social Security Reform, Princeton University Press, 
Princeton and Oxford
Porter M.E. (2011), What Is Strategy?, in: On Strategy, Harvard Business Review Press, Boston Massachusetts
Roberts J. (2003), The manufacture of corporate social responsibility: constructing corporate sensibility,  
“Organization”, No. 10 (2), pp. 249-265



International Journal of Management and Economics (Zeszyty Naukowe KGŚ)
No. 37, January–March 2013, pp. 10–35; http://www.sgh.waw.pl/ijme/

Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska
Jean Monnet Chair of European Integration  
Warsaw School of Economics

Enhanced economic governance in the EU: 
alternative to a political union?1

Abstract

In reaction to the sharp deterioration of fiscal positions and a sovereign debt crisis 
in the majority of EU member states, EU leaders have been strengthening the EU eco-
nomic governance framework, in particular for the eurozone member states. This has 
been reflected mainly through a reinforcement of the Stability and Growth Pact (SGP) 
within the so-called six-pack and through the recent adoption of the Treaty on Stability, 
Coordination and Governance in the Economic and Monetary Union (TSCG). 

The objective of this paper is to present the main decisions taken to address inten-
sifying problems in the EU and assess them from the point of view of stability of the 
eurozone. The paper argues that the recent adoption of the six-pack and of the TSCG has 
created a legal basis for more effective governance structure that is much stronger than 
previously, and closer fiscal coordination among EU member states in order to ensure 
public finance sustainability. The practical results will depend, however, on the political 
willingness of countries to accept the new rules and rigorous enforcement of those rules.

Most of the new solutions continue the previous approach: stricter preventive and pun-
ishing rules, and their more rigorous application. TSCG has adopted a new element: parallel 
to EU rules, there should be enhanced national rules (possibly in the form of constitutional 
commitments) and national institutions responsible for fiscal discipline. This approach im-
plies that international rules are not strong enough for sovereign countries, which agree 
to be subject to democratically elected national authorities but do not want to follow deci-
sions by “outside” institutions. In addition, reverse voting in the Council encourages for  
more pragmatic, economically justified use of the modified SGP. In view of a lack of po-
litical will to move forward into a political union, this seems the only realistic approach to 
ensure fiscal stabilization and keep the eurozone alive in the short and medium run.

Two main research methods have been applied:
(a) Statistical analysis of data on changes of the public finances in the EU member states 

(budgetary deficit and public debt),
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(b) comparative analysis of successive EU documents on strengthening economic gov-
ernance and identification of strong and weak aspects of the new documents from 
the point of view of stability of the eurozone. 
The main conclusion is that in a situation of a lack of political will to move forward 

into a political union, the only realistic approach to ensure fiscal stabilization and keep 
the eurozone alive in the short and medium term seems to be to enforce rigorously the 
recently adopted new commitments aiming at better fiscal control of euro area members. 

Keywords: economic governance, Economic and Monetary Union (EMU), Stability and 
Growth Pact (SGP), fiscal policy, six-pack, Treaty on Stability, Coordination and Gover-
nance in the Economic and Monetary Union (TSCG)

Introductory remarks and research questions 

The original rules of the Economic and Monetary Union (EMU), as specified in the 
Maastricht Treaty of 1992 and later elaborated in the Stability and Growth Pact (SGP) 
of 1997, were adopted under the assumption that governments would conduct respon-
sible economic policies. Surveillance and the risk of fines were expected to be sufficient 
to force countries to ensure fiscal discipline. Practice has shown that such an idealized 
approach has not been working. The financial crisis that started in fall 2008, followed 
by a  sovereign debt crisis and deep recession in many countries in subsequent years, 
has revealed major macroeconomic imbalances between the EU economies. Those huge 
imbalances have threatened the economic and financial stability of the EMU and the EU 
as a whole. In early 2010, when the risk of sovereign insolvency in several EU member 
states started to be perceived as serious, EU leaders decided to react. Under pressure 
from financial markets, and in order to avoid panic and a broader contagion effect, EU 
leaders first approved ad hoc rescue packages of a financial character to be offered to 
member states in trouble. It was soon obvious the ad hoc measures were insufficient as 
the crisis intensified, and more ambitious and substantial changes were necessary. 

The recent experience of EMU has shown that a combination of a centralized mon-
etary policy with decentralized responsibility for most economic policies, albeit subject 
to constraints as regards national budgetary policies, cannot ensure effective functioning 
of the EMU. The optimal solution from the theoretical point of view would be a political 
union with stricter fiscal discipline at the EU level and a significant transfer of spend-
ing and taxing powers to a central EU government and parliament. A higher level of 
EU involvement in national budgetary affairs is, however, unrealistic for the foreseeable 
future. Today, the EU budget represents about 1% of EU GDP and proposals to increase 
it by even 0.1 percentage point have consistently been attacked in recent years by several 
strong EU members. 
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With the lack of political will to make any step towards political union, the crises ex-
posed the need for reinforced economic governance in the EMU [MEMO/10/455, 2010]. 
From today’s perspective we can identify several stages of proposals and successive ac-
tions aimed at achieving this goal: from ad hoc financial bailout for indebted eurozone 
members, closer coordination of national economic policies via European Semesters, 
and undertaking additional policy commitments in the Euro Plus Pact, to implementing 
six legislative changes to strengthen the EU economic governance (commonly referred 
to as the six-pack) and the recent entering into force of the Treaty on Stability, Coordina-
tion and Governance in the Economic and Monetary Union – TSCG (the so-called fiscal 
compact)2. 

The objective of this paper is to present the main decisions taken to address intensi-
fying problems in the EU and assess them from the point of view of the stability of the 
eurozone. The paper argues that the recent adoption of the six-pack and the TSCG has 
created a much stronger legal basis for more effective governance structure and closer 
fiscal coordination. The crucial element to reduce deficits and to restore confidence of 
financial markets, however, will be proper enforcement of the new laws, as provided 
for by the six-pack and the TSCG as well as by national laws of EU member states to be 
modified in line with the TSCG requirements. The paper begins with a presentation of 
basic statistics of EU member states on their net budgetary spending and debt positions. 
Thereafter, the main reasons of the fast worsening of the fiscal positions of EU members 
are discussed. This is followed by the presentation and critical assessment of successive 
actions undertaken at the EU level to address the crisis situation. Next, the prospect of 
other solutions to stabilize the eurozone is briefly examined. 

Changes in fiscal situation of EU member states in 2008-2011 

Since 2008, a substantial deterioration in a current fiscal positions and increases in 
government debt have been recorded in majority of EU member states (table 1). 

In the EU-27, the government deficit-to-GDP ratio increased from –2.4% in 2008 
to -6.5% in 2010 and decreased to -4.4% the following year. In 2008–2011, the analyzed 
indicator deteriorated in almost all member states. In 2011, the deficit ratios were higher 
than the reference threshold of -3% of GDP in 17 of the member states. The highest gov-
ernment deficits (as a percentage of GDP) in 2011 were recorded by Ireland (-13.4%), 
Greece (-9.4%), Spain (-9.4%), and the United Kingdom (-7.8%). A total of 25 member 
states reported their government deficit (in relation to GDP) reduced, or saw their gov-
ernment surplus expand in 2011 compared with 2010. Only three countries, Hungary, 
Estonia, and Sweden, registered a government surplus in 2011. There were seven mem-
ber states, namely Bulgaria, Denmark, Germany, Luxembourg, Malta, Austria, and Fin-
land, which recorded deficits in 2011 that were lower than the -3% threshold. 
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TABLE 1. Changes in government deficit and government debt situation of the EU member 
states in 2008-2011 (% of GDP)

Country
Government deficit/surplus 

(% of GDP)
General government gross debt 

(% of GDP)

2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011

EU 27 -2.4 -6.9 -6.5 -4.4 62.2 74.6 80.0 82.5

Belgium -1.0 -5.5 -3.8 -3.7 89.2 95.7 95.5 97.8

Bulgaria 1.7 -4.3 -3.1 -2.0 13.7 14.6 16.2 16.3

Czech Rep. -2.2 -5.8 -4.8 -3.3 28.7 34.2 37.8 40.8

Denmark 3.2 -2.7 -2.5 -1.8 33.4 40.6 42.9 46.6

Germany -0.1 -3.1 -4.1 -0.8 66.8 74.5 82.5 80.5

Estonia -2.9 -2.0 0.2 1.1 4.5 7.2 6.7 6.1

Ireland -7.4 -13.9 -30.9 -13.4 44.5 64.9 92.2 106.4

Greece -9.8 -15.6 -10.7 -9.4 112.9 129.7 148.3 170.6

Spain -4.5 -11.2 -9.7 -9.4 40.2 53.9 61.5 69.3

France -3.3 -7.5 -7.1 -5.2 68.2 79.2 82.3 86.0

Italy -2.7 -5.4 -4.5 -3.9 106.1 116.4 119.2 120.7

Cyprus 0.9 -6.1 -5.3 -6.3 48.9 58.5 61.3 71.1

Lathvia -4.2 -9.8 -8.1 -3.4 19.8 36.7 44.5 42.2

Lithuania -3.3 -9.4 -7.2 -5.5 15.5 29.3 37.9 38.5

Luxembourg 3.2 -0.8 -0.8 -0.3 14.4 15.3 19.2 18.3

Hungary -3.7 -4.6 -4.4 4.3 73.0 79.8 81.8 81.4

Malta -4.6 -3.9 -3.6 -2.7 62.0 67.6 68.3 70.9

Netherlands 0.5 -5.6 -5.1 -4.5 58.5 60.8 63.1 65.5

Austria -0.9 -4.1 -4.5 -2.5 63.8 69.2 72.0 72.4

Poland -3.7 -7.4 -7.9 -5.0 47.1 50.9 54.8 56.4

Portugal -3.6 -10.2 -9.8 -4.4 71.7 83.2 93.5 108.1

Romania -5.7 -9.0 -6.8 -5.5 13.4 23.6 30.5 33.4

Slovenia -1.9 -6.0 -5.7 -6.4 22.0 35.0 38.6 46.9

Slovakia -2.1 -8.0 -7.7 -4.9 27.9 35.6 41.0 43.3

Finland 4.4 -2.5 -2.5 -0.6 33.9 43.5 48.6 49.0

Sweden 2.2 -0.7 0.3 0.4 38.8 42.6 39.5 38.4

United Kingdom -5.1 -11.5 -10.2 -7.8 62.3 67.8 79.4 86.0

Source: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=gov_dd_edpt1&lang=en and http://epp.eurostat.ec.europa.
eu/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tsdde410



Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska14

The situation with the public debt has also worsened. The government debt-to-GDP 
ratio in the EU-27 increased from 62.2% in 2008 to 80.0% in 2010 and 82.5% in 2011. 
Fourteen member states had a debt ratio above 60% of GDP in 2011. At the end of 2011, 
the lowest ratios of government debt-to-GDP were recorded in Estonia (6.1%), Bulgaria 
(16.3%), and Luxembourg (18.3%). In 2011, government debt-to-GDP ratios increased 
in 21 EU member states when compared with 2010, while the same indicator decreased 
in six member states: Germany, Estonia, Latvia, Luxembourg, Hungary, and Sweden. 

TABLE 2. Overview of ongoing excessive deficit procedures 

Country Date of the Commission 
report (Art. 126.3)

Council Decision  
on existence of excessive 

deficit (Art. 126.6)

Current deadline 
for correction*

Denmark 12 May 2010 13 July 2010 2013

Cyprus 12 May 2010 13 July 2010 2012

Austria 7 October 2009 2 December 2009 2013

Belgium 7 October 2009 2 December 2009 2012

Czech Republic 7 October 2009 2 December 2009 2013

Italy 7 October 2009 2 December 2009 2012

The Netherlands 7 October 2009 2 December 2009 2013

Portugal 7 October 2009 2 December 2009 2014

Slovenia 7 October 2009 2 December 2009 2013

Slovakia 7 October 2009 2 December 2009 2013

Poland 13 May 2009 7 July 2009 2012

Romania 13 May 2009 7 July 2009 2012

Lithuania 13 May 2009 7 July 2009 2012

France 18 February 2009 27 April 2009 2013

Latvia 18 February 2009 7 July 2009 2012

Ireland 18 February 2009 27 April 2009 2015

Greece 18 February 2009 27 April 2009 2016

Spain 18 February 2009 27 April 2009 2014

UK 11 June 2008 8 July 2008 financial year 
2014/15

Hungary 12 May 2004 5 July 2004 2012

* Deadlines for 2012 corrections have not been abrogated by the EU until the beginning of March 2013. 

Source: http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/deficit/index_en.htm (March 2, 2013).
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The highest increases of debt ratios from 2010 to 2011 were observed in Greece (22.3 
percentage points), Portugal (14.6 points), Ireland (14.2 points), and Cyprus (9.8 points). 
Thus, contrary to the government deficit situation, which improved slightly in 2011 in 
most EU countries, public debt increased (relative to GDP) in a majority of EU member 
states. In 14 countries, the 60% ceiling of debt-to-GDP ratio has not been exceeded. 

As a result of these developments, the majority of EU countries were put into the 
excessive deficit procedure (EDP) – see table 2. Twenty EU member states were subject 
to this procedure in 2012, and twelve countries in 2011.

Origins and causes of the deterioration of fiscal accounts  
of EU member states 

A number of factors caused the unprecedented deterioration of fiscal accounts in 
most developed countries [Dąbrowski, 2012; Overbeek, 2012]. The following ones are 
usually mentioned: 
1. The deep banking sector crisis in 2007-2008 resulted in large rescue programs and 

high costs for the national budgets of some countries (e.g. Ireland) to finance those 
rescue programs3.

2. The recession of 2008-2009 induced some governments to introduce support pro-
grams resulting in increased expenditures from public budgets. Some countries have 
accumulated large current account deficits (table 1) and experienced losses in com-
petitiveness as a result of irresponsible macroeconomic policies. 

3. An important role in increasing deficits was due to poor enforcement of Maastricht 
rules (or rather the Stability and Growth Pact - SGP - rules) before the crisis4. Ac-
cording to SGP rules, after entering the eurozone, a member country should con-
tinue to observe both fiscal criteria (a budget criterion and a gross government debt 
criterion, which are assessed against the reference values of 3% and 60% of GDP 
respectively), subject to the Excessive Deficit Procedure (EDP) as established by Ar-
ticle 126 of the TFEU and further detailed in the SGP of 1997 in order to “maintain 
sound and sustainable public finances”. However, the EDP procedure has never been 
used in practice despite the fact that fiscal rules were violated many times. 

4. Since the launch of the EMU, it has been clear that the monetary union was sub-
optimal from the theoretical point of view and did not meet all criteria necessary to 
conduct single monetary policy addressing properly the needs of all parts (member 
states) of the single currency area. In particular, the conditions of flexibility of the 
labor market (via reduction of real salaries in case of worsened competitiveness or 
via increased outflow of unemployed workers) and use of fiscal transfers to address 
problems have not been met [Mundell, 1961, p. 509-517].
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5. A related reason for the weakness of economic governance in the eurozone has been 
the lack of mechanisms for financial and anti-cyclical discipline. This weakness has 
been profoundly exposed during recent crises. The EU does not have any budget that 
would be able to absorb such shocks. The EU general budget is small, inflexible and 
serves mainly implementation of EU common policies, not addressing temporary 
shocks via fiscal transfers. The ad hoc support offered by European Financial Stabil-
ity Facility (EFSF) to Greece, Ireland and Portugal was too weak at the time and too 
delayed in timing (see next chapter). 

6. A one-sided framework of monetary policy in the eurozone is responsible for part 
of the crisis. Under the Treaty on the Functioning of the European Union (TFUE), 
monetary policy is conducted at the supranational EU level, while fiscal and struc-
tural policies have largely remained in the hands of the national governments. Mon-
etary policy focused on price stability does not take into account other goals, among 
them economic growth. Any increase of interest rates by the EBC – justified to avoid 
higher inflation - is harmful for indebted countries, increasing the costs of servic-
ing their debt. A price stability-oriented monetary policy alone is not sufficient for 
a proper functioning of the EMU and needs to be accompanied by sound policies 
in other domains, in particular by EU-wide fiscal policy. A majority of EU member 
states are, however, against such a policy. For this reason, the Treaty and the SGP 
stipulate that eurozone member states have the obligation to avoid excessive govern-
ment deficits which, however, has not proved successful. 
Concrete factors played different roles in successive stages of the crisis situation and 

not all problems had a fiscal origin (though they might end up as public debt). In the 
wake of the 2007-2009 crisis, two factors contributed to the dramatic deterioration of 
fiscal balances. These were the costs of financial sector rescue packages and of counter-
cyclical fiscal policy, both largely underestimated by policymakers. The current round of 
the global financial crisis has fiscal origins and is related mostly to huge excessive public 
spending (public debt burden) that has been built up in the EU over recent years5. Some 
EU member states have accumulated large current account deficits and experienced 
losses in competitiveness and faced insolvency. Most economists agree that the present 
situation reflects the sovereign debt of many EU members but is not a euro crisis itself 
[Lane 2012, p. 49–68; Brender, Pisani, Gagna 2012]. 

Ad hoc support for indebted countries in EU: financial support 

In view of increasing public debts and unrest on financial markets, EU leaders took 
a number of decisions to reduce fiscal imbalances and increase the confidence of investors. 
a) Several ad hoc packages of financial support (bailouts) for the first “troublemakers” 

(starting with Greece) were adopted and implemented6. The first bailout package was 
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accepted for Greece in May 2010 by EMU members and the IMF, conditional on the 
implementation of harsh austerity measures. The support for Greece was followed by 
a rescue package for Ireland in November 2010 and for Portugal in May 2011, plus 
a second package for Greece in July 2011.

b) With the development of financial tensions and a risk of the contagion effect from 
excessive debts of other countries, temporary financial backstop mechanisms were 
set up to guarantee the stability of the euro area as a  whole and assist individual 
member states in financial difficulties and/or under serious market pressure. The 
European Financial Stability Facility (EFSF) and the European Financial Stabiliza-
tion Mechanism (EFSM) were created by the euro area member states following the 
decisions taken on 9 May 2010. Both instruments provide financial assistance to EU 
member states in financial difficulties, albeit the role of EFSF is much greater, mainly 
because of the larger pool of money it oversees7. In reaction to the intensifying sov-
ereign debt crisis, EU and euro area leaders decided to improve economic and bud-
getary surveillance and enforcement, and in October 2010 the decision was taken to 
create a permanent rescue mechanism, the European Stability Mechanism (ESM). 
The ESM has assumed the tasks currently fulfilled by the European Financial Stabil-
ity Facility (EFSF) and the European Financial Stabilization Mechanism (EFSM). 

Permanent stability mechanism  
– European Stability Mechanism (ESM) 

The ESM was established as an intergovernmental organization under public inter-
national law. According to the treaty on ESM, the purpose of the mechanism is “to mo-
bilize funding and provide stability support under strict conditionality, appropriate to 
the financial assistance instrument chosen, to the benefit of ESM Members which are 
experiencing, or are threatened by, severe financing problems, if indispensable to safe-
guard the financial stability of the euro area as a whole and of its member states” (art. 3)8. 
Thus, ESM member states can apply for an ESM bailout if they are in financial difficulty 
or their financial sector is in need of recapitalization. Although the treaty was signed by 
the 17 euro area countries, the ESM is also open to non-euro area EU countries for ad 
hoc participation in financial assistance operations, after meeting some criteria9.

Initially, it was to become operational on 1 July 2013 but with the accelerated entry 
into force, the ESM has been operating since 8 October 2012 alongside the EFSF and 
EFSM, and later will supersede both mechanisms. All new programs, as a rule, are fi-
nanced by the ESM. This mechanism will be globally the largest international financial 
institution with a strong capital base of €700 billion and lending capacity of €500 billion 
of which €80 billion will be paid in by early 201410.
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The legal basis of the ESM has two different aspects. First, in order to create ESM, it 
was necessary to set up a legal basis of such an instrument in the TFEU. On 17 December 
2010, the European Council agreed that the Treaty on the Functioning of the European 
Union (TFEU) should be amended in order to create a  permanent mechanism - the 
European Stability Mechanism - to be established by the eurozone member states to 
safeguard the financial stability of the euro area as a whole. The amendment (in Article 
136 of the Treaty) was adopted by the European Council on 25 March 201111, on the ba-
sis of a “simplified revision procedure.” It was the first time this procedure was used. The 
amendment has to be ratified by EU member states. It is to enter into force in the middle 
of 2013 provided that the ratification process is completed12.

Second, the ESM itself is legally based on a separate international agreement – the 
treaty establishing the ESM. The treaty was originally signed by finance ministers of 
the 17 euro area countries on 11 July 2011. However, a modified version of the treaty, 
incorporating amendments aimed at improving the effectiveness of the mechanism, was 
signed in Brussels on 2 February 2012. The ESM Treaty entered into force on 27 Sep-
tember 2012 and the European Stability Mechanism was inaugurated on 8 October 2012 
following ratification by all 17 euro area member states. Its entry into force was condi-
tioned upon depositing no less than 90% of the total subscriptions by signatories who 
ratified the treaty.

ESM seems to be a useful and promising solution. It should allow the eurozone to 
pool resources and to act quickly in a crisis situation. Financial support from this fund 
for countries in trouble can help introduce necessary adjustments. However, the practi-
cal importance of ESM and its role as a mechanism for providing stability support will 
depend first of all on concrete conditions that will be formulated for countries applying 
for this financial mechanism. The treaty on ESM elaborates on “stability support under 
strict conditionality” (art. 3 of the ESM Treaty). Moreover, the ESM can be helpful for 
a few countries but cannot solve the underlying problems in the whole euro area, where 
many governments are struggling to cut public debt during a deepening economic reces-
sion. It’s just another big step to defy the euro area crisis, but the crisis is not over yet.

Economic surveillance: European Semesters

A new approach towards economic surveillance and a new policy-making time-
table, based on the European Council conclusions of 17 June 2010, was introduced 
later in the year. EU leaders realized that financial support is important but not suffi-
cient and macroeconomic ex ante policy adjustments were necessary to reduce public 
finances tensions and ensure long-term stability. As a result, the different strands of 
economic policy coordination have been integrated in a new surveillance cycle, the 
so-called European Semesters. The European Semester comprises a timetable that ap-
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plies to all elements of surveillance, including fiscal, macroeconomic and structural 
policies. The timing of the various surveillance processes is aligned to ensure consis-
tency, while they remain legally and procedurally separate. This new instrument has 
brought together the previous processes under the Stability and Growth Pact and the 
Broad Economic Guidelines, including the simultaneous submission of the Stabil-
ity (or Convergence) Programes and the National Reform Programes13. The aim is 
to ensure that all policies are analyzed and assessed together and that policy areas 
which previously were not systematically covered by economic surveillance – such 
as macroeconomic imbalance and financial sector issues – are included. European 
Semesters have become an instrument for ex ante economic policy coordination since 
1 January 2011. Since then, EU-level discussions on fiscal policy, macroeconomic im-
balances, financial sector issues, and growth-enhancing structural reforms have been 
taking place jointly during the European Semester and before governments draw up 
their draft national budgets and submit them to national parliamentary debate in 
the second half of the year (the “national semesters”) – see box 1. This “upstream” 
policy coordination should make the implementation of policy guidance more effec-
tive and help embed the EU dimension in national policy-making. Thus, the inten-
tion is to agree upon coordinated actions by EU members before national decisions  
are taken. 

Box 1. Mechanism of European Semesters
The European Semester is held in the first half of the year and is followed by a national semester in the second 
half of the year. The annual cycle begins with the Commission’s Annual Growth Survey, which gives broad 
guidance on priority actions to be taken at the EU and national level. Member states then submit Stability 
or Convergence Programes on their fiscal plans and National Reform Programes on structural reforms 
and measures to boost growth and jobs. The Commission assesses these reports based on an integrated 
analysis covering fiscal, macroeconomic, and structural policies and on that basis proposes concrete policy 
recommendations for each country. In June the European Council discusses the recommendations and the 
Council adopts them. 
In autumn governments present their draft budgets to national parliaments for debate in line with 
established national practice.
Source: http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/economic-governance/index_
en.htm

The Euro Plus Pact - setting of economic priorities

European Semesters have integrated the Euro Plus Pact14 signed in March 2011 by 
23 member states, including six outside the eurozone (Bulgaria, Denmark, Latvia, Lithu-
ania, Poland, and Romania). The Euro Plus Pact is to give further impetus to the gover-
nance reforms. The pact commits signatories to even stronger economic coordination 
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for competitiveness and convergence, as well as in areas of national competence, with 
concrete goals agreed on and reviewed on a yearly basis by heads of state or government 
[Conclusions of the heads of state…, 2011]. The Commission monitors implementa-
tion of the pact commitments. The Euro Plus Pact builds on the existing framework 
of economic priorities agreed at EU level under the Europe 2020 strategy for “smart, 
sustainable and inclusive” growth. The strategy sets targets in the fields of employment, 
innovation, climate/energy, education and social inclusion. The pact focuses primarily 
on areas that fall under national competence and are key to increasing competitiveness 
and avoiding harmful imbalances. In the chosen policy areas, common objectives are 
agreed upon at the head of state or government level. Participating member states pursue 
these objectives with their own policy mix, taking into account their specific challenges 
(see box 2).

Box 2. Ways of implementing the Euro Plus Pact
Each year, concrete national commitments are agreed upon by heads of state or government to be achieved 
within the next 12 months. The selection of the specific policy measures to be implemented remains the 
responsibility of each country, but the choice is guided by considering in particular the commonly agreed 
broad issues considered as crucial from the point of view of competitiveness and stability of the EU economy. 
Member states individually decide upon the measures to achieve agreed objectives (commitments). The 
adopted commitments are included in the yearly National Reform and Stability Programs; they are subject 
to regular monitoring and surveillance in the context of European Semesters. The monitoring is done by 
the Commission, by the Council and the Eurogroup.
Progress towards the common objectives has been politically monitored by the heads of state or government 
on the basis of a  series of indicators covering competitiveness, employment, fiscal sustainability and 
financial stability. Countries facing major challenges in any of these areas are identified and have to commit 
to addressing these challenges in a given time frame.
Source: [Conclusions of the European Council, March 2011].

Apart from measures to foster competitiveness and employment and to enhance the 
sustainability of public finances, the pact provides for the possibility of tax policy coor-
dination. The fiscal statements are the most controversial elements of the Euro Plus Pact. 
The document recognizes that “direct taxation remains a  national competence”15 but 
“Pragmatic coordination of tax policies is a necessary element of stronger economic pol-
icy coordination in the euro area to support fiscal consolidation and economic growth. 
In this context, member states commit to engage in structured discussions on tax policy 
issues, notably to ensure the exchange of best practices, avoidance of harmful practices 
and proposals to fight against fraud and tax evasion.” In particular, “developing a com-
mon corporate tax base could be a revenue-neutral way forward to ensure consistency 
among national tax systems while respecting national tax strategies, and to contribute to 
fiscal sustainability and the competitiveness of European businesses”. Some commenta-
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tors consider these statements as an important step to reach closer real fiscal integration. 
Others are more cautious and see such a possibility only in the longer term, if at all. 

Altogether, the pact is an instrument of coordination of national policies and not of 
their harmonization. Its commitments are of a political character and not legally bind-
ing. They are implemented mainly in the framework of European Semesters. In the me-
dium and longer term their implications can be, however, far reaching. One cannot ex-
clude that coordination will lead to much closer cooperation and harmonization in new 
areas. It may be that a formal, fully voluntary process will take place under peer pressure 
and will induce countries to adopt new commitments, e.g. in the fiscal area. Therefore, 
for the eurozone applicants, it seems better to be inside this process to monitor changes 
and gradually integrate closer with other eurozone members. 

Surveillance of economic and fiscal policies:  
revised Stability and Growth Pact (six-pack)

A much stronger impetus to EU governance reforms was created by the modifica-
tion of the Stability and Growth Pact (SGP) and adoption by the European Parliament 
and the Council of six legislative proposals put forward by the Commission in Sep-
tember 2010 (see box 3). The six-pack was adopted on 23 November 2011 and entered 
into force on 13 December 2011 with a new set of rules for economic and fiscal surveil-
lance. They aim at strengthening the rules of the pact, first of all by adopting a quasi-
automatic procedure for imposing penalties in case of breaches of either the deficit or 
the debt ceilings.

Box 3. Acts constituting the six-pack
Regulation (EU) No 1173/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 November 2011 on 
the effective enforcement of budgetary surveillance in the Euro Area
Regulation (EU) No 1174/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 November 2011 on 
enforcement measures to correct excessive macroeconomic imbalances in the Euro Area
Regulation (EU) No  1175/2011 of the European Parliament and of the Council of 16  November 2011 
amending Council Regulation (EC) No  1466/97 on the strengthening of the surveillance of budgetary 
positions and the surveillance and coordination of economic policies
Regulation (EU) No 1176/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 November 2011 on 
the prevention and correction of macroeconomic imbalances
Council Regulation (EU) No 1177/2011 of 8 November 2011 amending Regulation (EC) No 1467/97 on 
speeding up and clarifying the implementation of the excessive deficit procedure
Council Directive 2011/85/EU of 8  November 2011 on requirements for budgetary frameworks of the 
Member States
Source: Official Journal, L 306, Volume 54, 23 November 2011. 
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The legislative package has several main components which are presented below16:
a) Stronger preventive action. Member states are required to make significant progress 

towards country-specific, medium-term budgetary objectives (MTO) for their bud-
getary balances to ensure public finance sustainability. The new rules define a new 
“expenditure benchmark” to help assess progress towards these MTOs. This expen-
diture benchmark places a cap on the annual growth of public expenditure according 
to a medium-term rate of growth. For member states that have not yet reached their 
MTO, the rate of growth of expenditure should be below this reference rate in order 
to ensure adequate progress.

b) Stronger corrective action: The launch of an Excessive Deficit Procedure (EDP) 
can now result not only from government deficit developments (as it was in prac-
tice before) but also from breaching the government debt ceiling: In other words, 
the six-pack has put the debt criterion on an equal footing with the deficit crite-
rion. Both criteria are now applicable and equal: an EDP can be launched if either 
criterion is breached. Member states with debt  in excess of 60% of GDP should 
reduce their debt in line with a numerical benchmark17. Progressive financial sanc-
tions kick in at an earlier stage of the EDP. A non-interest-bearing deposit of 0.2% 
of GDP may be requested from a euro area country that is placed in EDP on the 
basis of its deficit or its debt. Also, failure of a euro area country to comply with 
recommendations for corrective action will  eventually result in imposing  a  fine 
(see table 3).

c) Minimum requirements for national budgetary frameworks: Member states should 
ensure that their fiscal frameworks are in line with minimum quality standards and 
cover all administrative levels. National fiscal planning should adopt a multi-annual 
perspective, so as to attain the medium-term budgetary objectives (among them, 
structural deficit not higher than 1% of GDP). Numerical fiscal rules should also 
promote compliance with the treaty reference values for deficit and debt.

d) Member states reducing macro-economic imbalances over the past decade have 
registered serious gaps in competitiveness and major macroeconomic imbalances. 
A new surveillance mechanism aims to identify, prevent and correct such divergenc-
es. It relies on an alert system that uses a scoreboard of indicators and in-depth coun-
try studies, strict rules in the form of a new Excessive Imbalance Procedure (EIP) 
and better enforcement in the form of financial sanctions for member states that do 
not follow up on recommendations.

e) Rigorous enforcement. A strengthened enforcement regime has been established for 
eurozone countries. It consists in form of “reverse qualified majority” voting. Under 
this voting system, a Commission recommendation or proposal to the Council is 
considered adopted unless a qualified majority of member states vote against it (in 
the Council). Sanctions can also be imposed for failing twice to submit a sufficient 
corrective action plan.
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Table 3 summarizes the set of financial sanctions created by the six-pack which can 
be applied in the euro area to ensure fiscal surveillance for a member state in an excessive 
deficit procedure. They are provided for by one of the laws of the six-pack (Regulation 
1174/2011). 

TABLE 3. The set of financial sanctions created by the six-pack (for the euro area) 

Type of activity Legal reference Sanction Adoption 
Preventive arm of the SGP

Adjustment towards the 
MTO/expenditure rule not 
respected

Council decision 
establishing failure 
to take action in 
response to a Council 
recommendation under 
Art. 121(4).

Interest-bearing deposit 
0.2% of GDP

Reverse Qualified 
Majority Voting

Corrective arm of the SGP

Opening of the EDP 
(if serious non-compliance 
or interest-bearing deposit 
already lodged)

Council decision based 
on Art. 126(6) of the 
Treaty

Non-interest-bearing 
deposit 0.2% of GDP 

Reverse Qualified 
Majority Voting

Failure to take effective action 
to correct the excessive deficit 
under Art. 126(7)

Council decision based 
on Art. 126(8) of the 
Treaty

Fine 0.2% of GDP Reverse Qualified 
Majority Voting

Repeated failure to take 
effective action to correct the 
excessive deficit

Council decision based 
on Art. 126(11) of the 
Treaty

Fine 0.2% of GDP + 
variable component

Qualified Majority 
Voting

Source: Based on [MEMO/11/898, 2011] and [Gras (2012)].

The revised SGP represents the most comprehensive reinforcement of economic 
governance in the EU and the eurozone since the launch of the Economic Monetary 
Union 20 years ago. The new instrument providing for monitoring of public finance 
sustainability should improve the budgetary planning and outcomes of member states 
by ensuring that expenditure plans are adequately resourced by equivalent permanent 
revenues. It applies to all 27 members of the EU with some more demanding rules for 
eurozone member states, especially regarding financial sanctions. The strong elements 
include the following ones [ECB, Monthly Bulletin, 2012, p. 84–85]:
a) The six-pack covers not only fiscal surveillance, but also macroeconomic surveil-

lance under the new macroeconomic Excessive Imbalance Procedure (EIP). The 
EIP adds a new element to overall policy coordination framework and increases the 
probability that member states conduct their economic policies with a view to avoid-
ing excessive macroeconomic imbalances.
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b) The six-pack reinforces both the preventive and the corrective arm of the Growth 
and Stability Pact, i.e. the EDP, which applies to member states that have breached 
either the deficit or the debt criterion.

c) The six-pack ensures stricter application of the fiscal rules by defining quantitative-
ly what a “significant deviation” from the MTO or the adjustment path towards it 
means in the context of the preventive arm. 

d) The “reverse qualified majority” voting procedure makes the enforcement of the 
rules stricter and more automatic, therefore more dissuasive and credible. 
There are also weak points of six-pack [ECB, Monthly Bulletin, 2012, p. 82]:

– the large number of exceptional situations and factors that can be considered when 
deciding whether a deficit or debt-to-GDP ratio is excessive. This weakens the appli-
cation of the rules.

– the enhanced fiscal framework still lacks sufficient automaticity in case of non-com-
pliance with the rules.

– the effectiveness of the reinforced fiscal framework still depends heavily on a strict 
and rigorous application of the rules by the Commission. For example, the Commis-
sion plays a decisive role in the assessment of the existence of an excessive deficit or 
of whether member states have taken effective action to correct an excessive deficit. 

– the reinforced fiscal governance framework is more complex, which may reduce its 
transparency as well as enforceability and, in turn, complicate accountability. In par-
ticular, the assessment of member states’ progress towards their respective MTOs 
requires a more complex analysis.

– finally, the agreed benchmarks for national budgetary frameworks are insufficient. 
The strengthening of the national fiscal frameworks will largely depend on the coun-

tries’ political will to implement sound fiscal rules. 

Treaty on Stability, Coordination and Governance  
in the Economic and Monetary Union (TSCG)

The Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and Mon-
etary Union – TSCG (the fiscal part of the TSCG is referred to as a “fiscal compact” but 
sometimes the whole treaty is referred to as a “fiscal compact”) was signed on 2 March 
2012 by all member states of the EU except the UK and the Czech Republic. The main 
goal of the fiscal compact is to foster fiscal discipline, notably in the euro area, building 
on and enhancing the reinforced SGP. Apart from the fiscal compact, the treaty includes 
a  fostering of economic policy coordination and convergence as well as measures re-
lated to euro area governance (for a summary of the main elements see table 4). As two 
member states were not willing to adopt the TSCG, the new rules took the form of an 
intergovernmental agreement among contracting parties18.
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The treaty entered into force on 1 January 2013: it required at least 12 contracting 
parties whose currency is the euro to have deposited their instrument of ratification19. 
The treaty is open to accession by member states of the European Union other than the 
contracting parties. The intention is to incorporate the substance of the TSCG into the 
EU treaties within five years following its entry into force20.

The fiscal compact contains two main modules21: one relates to a  balanced bud-
get rule including an automatic correction mechanism, and the second one involves 
strengthening the excessive deficit procedure.

The fiscal part of the TSCG requires contracting parties to respect/ensure conver-
gence towards the country-specific medium-term objective (MTO), as defined in the re-
vised SGP, with a lower limit of a structural deficit (cyclical effects and one-off measures 
are not taken into account) of 0.5% of GDP. When such criteria are met, the budgetary 
position of the general government of a contracting party is considered to be balanced 
or in surplus. The contracting parties “shall ensure rapid convergence” towards their 
respective medium-term objective.

A higher structural deficit of at most 1% is only allowed if the government debt-to-
GDP ratio is significantly below 60% and risks to long-term fiscal sustainability are low. 
The balanced budget rule must include a correction mechanism, which is automatically 
triggered in the event of significant observed deviations from the MTO or from the 
adjustment path towards it. Escape clauses for exceptional circumstances are provided 
for. Compliance with the rule should be monitored by independent institutions. These 
budget rules shall be implemented into the national laws through provisions of “binding 
force and permanent character, preferably constitutional” (Art. 3(2). 

The European Court of Justice (CJ) may impose financial sanctions (0.1% of GDP) if 
a country does not properly implement the new budget rules in national law and/or fails 
to comply with a CJ ruling that requires it to do so (thus, a fine can be imposed by CJ in 
two situations). In the case of euro area member states, sanctions would be channeled to 
the ESM, in the case of “non-euro area member states”, the money would be attributed 
to the EU budget.

Other issues covered by the TSCG relate to the economic governance in the euro 
area, e. g. euro summits that are to take place at least twice a year. The comparison of the 
TSCG with the SGP is presented in table 4. 

The reforms provided for by both sets of laws (six-pack and TSCG) should result in 
a substantial reinforcement of the mutual surveillance framework of EU member states. 
Some solutions are stricter under the TSCG, e.g. an automatic correction mechanism, 
lower structural deficit ceiling, risk of the Court of Justices fines. Both legal acts are fo-
cused on the prevention and the correction of macroeconomic imbalances. Thus coun-
tries should pay more attention to the sound situation in their public finances. But for 
countries which are already indebted or close to that – and this is the situation of many 
EU countries – reduction of high deficits and debts can be a big challenge. It’s not only 
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a financial challenge, to find ways to reduce deficits. It’s first of all an economic policy 
question: how to do it without killing growth, especially in the present situation of slug-
gish economic growth or even a risk of recession. The risk is high, taking into account 
that the main way to reduce deficits is to reduce expenses; the ways for income increases 
are very limited (see box 4). 

What next can we expect in the shorter and longer run?

There is a common understanding that in order to survive, the EMU needs more fiscal 
discipline at the national level22. In this context, the efforts to strengthen fiscal surveillance 
rules under the revised Stability and Growth Pact and TSCG as well as other decisions 
presented above and reinforcement of both “preventive” and “corrective” arms (includ-
ing automatic and meaningful sanctions) under those laws are usually assessed as going 
in the right direction. A few economists, including C. Wyplosz, argue, however, that such 
solutions will never work efficiently. The reason is that “fiscal discipline is and remains 
a deep-seated national prerogative of each national government and parliament. … The 
pact never worked and cannot work because it presupposes that a sovereign government 
can be told what to do with its budget. Eurozone governments should not waste time try-
ing to strengthen the Stability and Growth Pact. Strengthening means adding sanctions 
but sanctions cannot be really imposed on democratically elected governments” [Wyplosz, 
2010, p. 35]. According to C. Wyplosz, fiscal discipline should be enforced by new national 
institutions. The responsibility of national institutions and laws for observing the fiscal 
discipline has been included in the recently signed fiscal compact and is already in force 
as a constitutional requirement in several countries (as a constitutional ceiling for govern-
ment debt together with automatic mechanisms to correct divergences from these rules): 
e.g. in Poland since 200723, in Germany since 2009, and in Slovakia since 2011. 

Instead of strengthened national rules, some economists propose constraints on fis-
cal discretion imposed, monitored, and enforced by an independent fiscal policy council 
[Fatás, Mihov (2010), p. 69]. They argue that governments are unable to maintain fiscal 
discipline because either they abandon the rules due to political demands or produce 
highly pro-cyclical policy during downturns and further exacerbate the reduction of 
demand during recessions. Independent fiscal policy council would act as an anchor that 
helps governments ensure sustainability. 

Others argue for the necessity of closer political union, which implies a significant 
transfer of spending and taxing powers to a central EU government and parliament. At 
the same time they usually admit that a full political union seems unrealistic in the short 
and medium term. In this context, a more pragmatic approach has been presented by 
P. de Grauwe, who argues that “the survival of the eurozone depends on its capacity to 
embed itself into a political union. … But a full political union seems unrealistic for the 
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foreseeable future, as it would imply a significant transfer of spending and taxing powers 
to a central EU government and parliament”24. In such a situation, enforcing the SGP 
may be a necessary condition for preventing future crises, but it is far from sufficient. 
According to Prof. de Grauwe, “The domain of the Stability and Growth Pact must be 
broadened: it must include the monitoring of private debt developments as well as pub-
lic debts”. This would be the minimum ingredient of a political union that can keep the 
eurozone alive in the long run. 

Assessing the successive agreements aimed at stronger governance in the eurozone 
and in the EU as a whole, it is vital to recognize that no law adopted so far does chart 
a  path out of the crisis. In particular there is no strategy for achieving faster growth 
through higher (public and private) investment25. On the contrary, rigorous fiscal ad-
justments – as recommended by EU and IMF – may delay the pickup of growth and 
keep unemployment unacceptably high for the foreseeable future. Concerns about the 
credibility of fiscal policies, the stability of the financial sector and the longer term eco-
nomic growth conditions in the eurozone countries have remained, and market ten-
sions in a number of countries have been continuing. In this context it is important to 
stress once again that the austerity measures implemented by most European countries 
to counter the debt crisis are not sufficient and their continuation may worsen the situa-
tion. This is partly related to the unclear sensitivity of GDP changes to fiscal instruments 
(via the mechanism of the so-called fiscal multiplier – see box 4). A mix of enforcement 
of recently adopted laws and the right macroeconomic solutions might be necessary. In 
parallel to measures to restore confidence to the market of sovereign debt, new efforts are 
indispensable to speed up economic growth. 

Box 4. Effects of the fiscal consolidation on GDP changes
In January 2013, on the basis of a publication by O. Blanchard, chief IMF economist, and his associate 
D. Leigh, a heated debate started on the so-called fiscal multiplier and the effects of fiscal consolidation 
upon aggregate output. The fiscal multiplier is usually defined as the change in real GDP that is produced 
by a  shift in fiscal policy equal to 1% of GDP. Most economists prior to this paper assumed the fiscal 
multiplier to be about 0.5. This would mean that government spending cuts equal to 1% of GDP would 
reduce actual GDP in the coming year by about 0.5%. According to findings of the two authors, based on 
data for 28 economies, actual multipliers in several recent years were higher, in the range of 0.9 to 1.7. 
Thus, the conclusion should be that with such high fiscal multipliers, the fiscal adjustments (in the form of 
deep budgetary cuts and taxes increases) suggested by the IMF and applied by a number of countries (i.e. 
in Greece and Portugal) could not improve the economic situation. On the contrary, they have resulted 
in a deeper production decrease and unemployment increase. The authors say that more work is needed 
to examine the causes of this failure of multiplier assumptions. They also add that their results need to 
be interpreted with care. As suggested by both authors, theoretical considerations and the evidence in 
empirical papers show that there is no single multiplier for all times and all countries. There is no doubt that 
this paper has intensified the earlier discussion whether tight fiscal adjustments contribute to economic 
recovery or rather result in deeper recession through the effects of the fiscal multiplier.
Source: [Blanchard and Leigh (2013)].



Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska30

In November 2012 the European Commission presented the document “Blueprint 
for a Deep and Genuine Economic and Monetary Union” [Communication from the 
Commission (2012)], which describes the necessary elements and the steps towards 
a full banking, economic, fiscal and political union, including a concept of a euro area 
budget: “In the long term (beyond 5 years), based on the progressive pooling of sover-
eignty and thus responsibility as well as solidarity competencies to the European level, 
the establishment of an autonomous euro area budget providing for a fiscal capacity for 
the EMU to support Member States in the absorption of shocks should become pos-
sible.” [Communication from the Commission (2012), p. 12]26. Any such decision, how-
ever, will be difficult politically, taking into account high national averseness of member 
states to the EU fiscal federalism. 

The crisis is far from being resolved and has the potential to deepen and spill over 
through the entire global economy if the worst-case scenario (i.e. spreading of problems 
and disintegration of the eurozone) materializes. The collapse of the eurozone is not 
in the interest of any country as it would involve costs for everybody, including all EU 
member states and the outside world. For this reason, disintegration does not seem the 
most likely scenario and the eurozone is destined for further reforms. 

Another risk for the EU itself, apart from the risk of slowdown or stagnation of the 
European economy, is that different EU actions to increase credibility of fiscal policies 
and to enhance stability of the financial sector of the EU member states have resulted in 
fragmentation of the EU or in several speeds of the EU. Successive laws cover different 
groups of EU member states (in particular the Euro Plus Pact and fiscal compact) and 
provide for different solutions for individual groups of EU countries. Also, the very fact 
that their legal basis is not the same (EU treaties versus intergovernmental legal basis) 
makes the future of the EU more unpredictable. 

Conclusions

In reaction to the sharp deterioration of fiscal positions and sovereign debt crisis in 
majority of EU member states, EU leaders have been strengthening the EU economic 
governance framework, in particular for the eurozone member states. This has been re-
flected mainly through a reinforcement of the Stability and Growth Pact (SGP) within 
the so-called six-pack and through the recent adoption of the Treaty on Stability, Coor-
dination and Governance in the Economic and Monetary Union (TSCG). The assump-
tion is that the entry into force of all above-mentioned laws will improve economic and 
budgetary discipline and its surveillance and ensure longer-term fiscal sustainability. 

Most of the new solutions continue the previous approach: stricter EU rules and 
their more rigorous application. TSCG has adopted a new element: in parallel to EU 
rules, there should also be enhanced national rules (possibly in the form of constitu-
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tional commitments) and national institutions responsible for fiscal discipline. This ap-
proach implies that international rules are not strong enough for sovereign countries 
that agree to be subject to democratically elected national authorities but do not want to 
follow the decisions of “outside” institutions. 

There are divergent opinions on the efficiency of the economic governance initiatives 
and actions adopted recently by the EU or eurozone members. Some observers consider 
them as the right solution, sufficient to ensure stability of the eurozone - under the con-
dition that the new mechanisms are observed rigorously. Others criticize those solutions 
from two opposite angles: either they call for more stringent rules of the SGP, including 
external independent control of the application of the SGP, or they argue for giving up 
SGP rules as politically unworkable and for the adoption of stronger national institutions 
to effectively control national fiscal discipline. 

Even those who accept the recent strengthening of economic governance in the EU 
are aware of the fact that there is no guarantee the new solutions will work better than 
the previous laws. The tricky issue is that the final decisions, including those under the 
TSCG, are still subject to political considerations to be taken into account by the Coun-
cil. Much will depend as well on the progress of implementing and applying the na-
tional constitutional requirements as provided for in the TSCG. Also, reverse voting in 
the Council provides a chance for a more pragmatic, economically justified use of the 
modified SGP. Faced with a lack of political will to move forward into a political union, 
the new governance mechanism and their rigorous enforcement seem the only realistic 
approach to ensure fiscal stabilization and keep the eurozone alive in the short and me-
dium run. 
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ANNEX. Signatories to agreements discussed in the paper (situation as of 1.02.2013)
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Austria + + + + + + +

Belgium + + + + + + +

Bulgaria + + + +

Cyprus + + + + + + +

Czech Rep. + +

Denmark + + + + +

Estonia + + + + + + +

Finland + + + + + + +

France + + + + + + +

Germany + + + + + + +

Greece + + + + + + +

Hungary + + +

Italy + + + + + + +

Ireland + + + + + + +

Lithuania + + + + +

Latvia + + + +

Luxembourg + + + + + +

Malta + + + + + +

Netherlands + + + + + +

Poland + + + +

Portugal + + + + + + +

Romania + + + + +

Slovak Rep. + + + + + +

Slovenia + + + + + + +

Spain + + + + + + +

Sweden + + +

UK + +

Source: Lists prepared by the author, based on different official EU documents.



Enhanced economic governance in the EU: alternative to a political union? 33

Notes
1 The paper has been prepared under the Jean Monnet multilateral research project “European Research 

Study Group on the Political Economy of the EMU” conducted in 2012-2014. 
2 The signatories to all those agreements are listed in Annex at the end of the paper. 
3 Professor P. De Grauwe argues that the real problem in the eurozone was a rise in private debt, not public 

debt [De Grauwe, 2010a]. 
4 In one of its recent Communications, the European Commission has admitted “The SGP was insuf-

ficiently observed by the member states and lacked robust mechanisms to ensure sustainable public finances. 
The enforcement of the preventive arm of the SGP, which requires that member states maintain a strong un-
derlying budgetary position, was too weak and member states did not use periods of steady growth to pursue 
ambitious fiscal policies. At the same time, the debt criterion of the treaty was not rendered operational in 
practice in the corrective arm of the SGP” [Communication from the Commission, 2012, p. 2]. 

5 M. Dąbrowski argues that the negative fiscal trends in all major economies started earlier - either at the 
beginning of the 2000s (in the USA) or as far back as in the 1990s (Japan, and part of the EU) [Dąbrowski, 
2012]. 

6 Ad hoc rescue packages provided to EU member states in trouble were de facto against the Treaty’s no 
bail-out principle. Only the second rescue package for Greece from March 2012, has included the mechanism 
of de facto partial sovereign default (dressed up legally as voluntary debt restructuring, so-called Private Sector 
Involvement, (PSI)) [Dąbrowski, 2012].

7 The European Financial Stabilization Mechanism (EFSM) is based on guarantees from the Community 
budget up to €60 billion, while the European Financial Stability Facility (EFSF) is an inter-governmental body 
providing up to €440 billion in guarantees from the euro area member states. To fulfill its mission, EFSF issues 
bonds or other debt instruments on the capital markets. The proceeds of these issues are then lent to countries 
under the program. The EFSF may also intervene in the primary and secondary bond markets, act on the basis 
of a precautionary program and finance recapitalizations of financial institutions in non-program countries 
through loans to governments. In 2013, the funding of €4.7 billion is foreseen, completing the EFSM program. 
The IMF decided to complement these mechanisms with a potential financial support to euro area countries 
of up to €250 billion. 

8 On the text of the Treaty see: http://www.esm.europa.eu/pdf/esm_treaty_en.pdf.
9 “Membership in the ESM shall be open to the other member states of the European Union as from the 

entry into force of the decision of the Council of the European Union taken in accordance with Article 140(2) 
TFEU to abrogate their derogation from adopting the euro.” (art. 2 of the Treaty establishing the ESM).

10 http://www.eurozone.europa.eu/eurozone-issues/esm. 
11 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/120296.pdf. 
12 On 23 January 2013, the ratification process of amendment of art. 136 TFEU was completed and rati-

fication document was then deposited at the EU Council by all EU member states with the exception of the 
Czech Republic (the document was, however, approved by both chambers of the Czech Parliament, see: http://
www.europarl.europa.eu/webnp/webdav/site/myjahiasite/users/fboschi/public/esm%20tscg/art.%20136%20
ESM%20fiscal%20compact%20ratprocess.pdf 

13 In the past, the EU institutions discussed economic policies in the spring and examined fiscal policies 
and developments separately in the autumn.

14 Originally, the Euro Pact (initially called the Competitiveness Pact) was the German-French proposal to 
cover only eurozone members. On the initiative of Poland and several other countries – being afraid of deep-
ening the two-speed European integration – the initiative has been converted into the Euro Plus Pact, open to 
all EU members that endorse the objectives of the agreement. 
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15 This citation and the next one come from the Annex I to A Pact for the Euro Stronger Economic Policy 
Coordination for Competitiveness and Convergence annexed to Conclusions of the Heads of the State or 
Government of the Euro Area, 2011. 

16 http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/index_en.htm. 
17 If the 60% reference for the debt-to-GDP ratio is not respected, the member states concerned will be 

put in excessive deficit procedure (even if its deficit is below 3%). This will take place after taking into account 
all relevant factors and the impact of the economic cycle, if the gap between its debt level and the 60% refer-
ence is not reduced by 1/20th annually (on average over 3 years). Given that most member states are already in 
excessive deficit procedure, and therefore have to comply with agreed fiscal consolidation paths, a transitional 
period is foreseen in the amended legislation to ensure no abrupt change in these agreed paths. Accordingly, 
each member state in excessive deficit procedure is granted a three-year period following the correction of the 
excessive deficit for meeting the debt rule. This does not mean that the debt rule does not apply at all during this 
period as the amended regulation foresees that member states should make sufficient progress towards compli-
ance during this transitional period. A negative assessment of the progress made towards compliance with the 
debt benchmark during the transition period could lead to the opening of an excessive deficit procedure.

18 The TSCG also plays an important role for the European Stability Mechanism (ESM). As of 1 March 
2013, the granting of financial assistance in the framework of new programs under the ESM is conditional on 
the ratification of the TSCG by the contracting party concerned and, as soon as the transposition period of at 
most one year has expired, on an adequate introduction of a number of key elements of the fiscal compact into 
national legislation. 

19 By the end of 2012 is has been ratified by Austria, Cyprus, Germany, Denmark, Estonia, Spain, France, 
Greece, Italy, Ireland, Lithuania, Latvia, Portugal, Romania, Finland, and Slovenia; see more [PRESSE 551, No. 
18019/12, 2012].

20 The TSCG needs to respect the EU Treaties and must be applied and interpreted in conformity with 
EU law.

21 Six-pack? Two-pack? Fiscal compact? A short guide to the new EU fiscal governance, see at: http://
ec.europa.eu/economy_finance/articles/governance/2012-03-14_six_pack_en.htm. 

22 The problem does not exist at the EU level because the EU has run a balanced budget since its begin-
nings. 

23 This constitutional rule is one of the reasons Poland has avoided breaching the 60% if GDP ceiling for 
public debt, despite regular political pressures to increase public expenditure in order to “support economic 
growth”.

24 The latter must imply some transfer of sovereignty in macroeconomic policies and the organization of 
automatic solidarity between member states, see: [De Grauwe, 2010, p. 29]. 

25 A very general Strategy Europe 2020, with no binding financial or other instruments, cannot play this role. 
26 Also, a banking union has been suggested by the Commission. Such a union “would be able to end the 

disintegration of the EU's financial market and ensure reasonably equal financing conditions for households 
and business across the EU; it would help sever the negative feedback loops between Member States and 
banks” [Communication from the Commission (2012), p. 12].
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Abstract

This paper analyzes possible consequences of new reforms of the EU supervisory 
structure. The focus is on its impact in the supervision of European banking groups 
operating on the Polish financial market. The paper also assesses proposals for new re-
gulation in the banking sector submitted by the European Commission.

There is a possibility that the new regulations would constitute acceptance of a hi-
gher level of risk in the financial sector. A further weakening of supervisory standards 
is anticipated to hide shortages in own sources of funding. Additionally, there may be 
increased pressure for financing the economy to speed up economic growth. So far, suf-
ficient steps have not been taken towards restoring the health of the financial sector. 
Effective actions can be performed only at the domestic level. However, they are only 
possible if they are not restricted by European law. Effective counter-cyclical prevention 
at the credit market is possible only at the local level. 

The paper emphasizes that the lack of proper country-level financial supervision can 
cause systemic risk at the local level. Those risks quickly enlarge and spread to become 
international in scope. 

Keywords: financial supervision, financial sector, systemic risk, financial stability, home-  
and host-supervisor, Systematically Important Financial Institutions (SIFI), European 
Supervisory Authorities (ESAs).

Reforma architektury nadzoru finansowego w UE

Celem artykułu jest przybliżenie mających miejsce i  dalszych możliwych kierunków 
zmian w  obszarze nadzoru nad sektorem finansowym w  Unii Europejskiej. Trwający 
od kilku lat proces konwergencji polityk nadzorczych powinien mieć na celu nie tylko 
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budowanie stabilności finansowej największych i najbardziej rozwiniętych państw, ale 
także symetryczną troskę o wszystkie, w tym mniejsze i słabiej rozwinięte gospodarki. 
Artykuł prezentuje istotne obszary rozbieżności i wątpliwości w postulowanych rozwią-
zaniach regulacyjnych i ich możliwe konsekwencje dla Polski. 

Z  dniem 1 stycznia 2011 r. rozpoczął funkcjonowanie Europejski System Nadzo-
ru Finansowego (European System of Financial Supervision – ESFS)1. Głównym celem 
stworzenia ESFS jest zapewnienie właściwego wdrażania przepisów dotyczących sektora 
finansowego, w sposób umożliwiający zachowanie stabilności finansowej i zaufania do 
systemu finansowego jako całości, oraz odpowiedniej ochrony konsumentów usług fi-
nansowych. W skład ESFS wchodzą trzy Europejskie Urzędy Nadzoru (European Super-
visory Authorities – ESAs)2, Wspólny Komitet Europejskich Urzędów Nadzoru (Joint 
Committee), Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego (European Systemic Risk Board 
– ESRB) oraz organy nadzoru państw członkowskich określone w odpowiednich aktach 
unijnych [KNF 2011].

Utworzenie europejskich agencji nadzorczych jest zmianą w kierunku korzystnym 
z punktu widzenia krajów goszczących, których rynki są zdominowane przez podmioty 
należące do transgranicznych grup finansowych. Nowe urzędy stanowią przeciwwagę 
dla preferowanej przez kraje macierzyste opcji przenoszenia uprawnień decyzyjnych na 
poziom nadzoru wykonującego nadzór skonsolidowany [Kluza 2011].

W  okresie kryzysu nadzorcy z  krajów macierzystych, którzy w  świetle obecnie 
wdrażanych regulacji sprawują nadzór skonsolidowany nad transgranicznymi grupami 
finansowymi, znajdują się w sytuacji klasycznego konfliktu interesów. Nadzorcy odpo-
wiedzialni za nadzór skonsolidowany podejmują działania na rzecz stabilności systemu 
finansowego kraju, w którym siedzibę ma podmiot dominujący, nawet kosztem ewentu-
alnej destabilizacji sektora bankowego w krajach, w których znajdują się spółki zależne. 
Sytuacja taka jest niekorzystna dla tzw. krajów goszczących, do których należy większość 
nowo przyjętych krajów Unii Europejskiej, w tym Polska (tzw. grupa New Europe)3 [KNF 
2011].

Niestety, ostatecznie przyjęte rozwiązania w  zakresie kompetencji Europejskich 
Urzędów Nadzoru nie zniwelowały zagrożenia dalszego wzmacniania organów nadzoru 
z krajów macierzystych, przy jednoczesnym osłabianiu uprawnień nadzorczych krajów 
goszczących. 

Europejskie Urzędy Nadzoru

W  ramach opisanej wyżej reformy nadzoru finansowego powołano trzy Europej-
skie Urzędy Nadzoru w miejsce poprzednio funkcjonujących Komitetów nadzorców eu-
ropejskich (CEBS, CEIOPS, CESR)4, zwanych Komitetami 3. poziomu. Podstawowym 
zadaniem poprzednio działających Komitetów 3. poziomu była konwergencja praktyk 
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nadzorczych poprzez wydawanie niewiążących wytycznych i rekomendacji oraz dora-
dzanie Komisji Europejskiej w zakresie opracowywanych przez nią aktów prawnych [de 
Larosiere 2009]5. 

Europejskie Urzędy Nadzoru posiadają uprawnia m.in. do opracowywania prawnie 
wiążących standardów technicznych oraz wydawania wiążących decyzji w postępowa-
niu mediacyjnym i w sytuacji kryzysowej, a w określonych przypadkach mogą wydawać 
decyzje indywidualne bezpośrednio skierowane do instytucji finansowych. Kompeten-
cje ESAs nie umożliwiają im jednak sprawowania faktycznego nadzoru ostrożnościowe-
go nad grupami finansowymi prowadzącymi działalność transgraniczną. Zakres wią-
żącej mediacji ograniczony został do spraw niestanowiących decyzji ostrożnościowych 
organów nadzorów. W praktyce oznacza to, że zaskarżeniu podlegają kwestie formalne, 
tj. zgodność podejmowanej decyzji z wymogami prawa UE, a nie merytoryczna zasad-
ność działań nadzorczych. 

Proces wiążącej mediacji może zostać zainicjowany w przypadku wystąpienia sporu 
pomiędzy dwoma organami nadzoru państw członkowskich. Zadanie jego rozwiązania 
zostaje zlecone powoływanemu ad hoc panelowi mediacyjnemu, złożonemu z szefa da-
nej agencji nadzorczej oraz przedstawicieli dwóch krajowych organów nadzoru, nieza-
angażowanych w spór. Gdy strony konfliktu nie dojdą do porozumienia, panel media-
cyjny wypracowuje propozycję rozwiązania sporu, która jest przedmiotem głosowania 
w  Radzie Organów Nadzoru (główny organ decyzyjny ESA złożony z  przedstawicieli 
krajowych organów nadzoru). Propozycje panelu mediacyjnego są co do zasady przyj-
mowane zwykłą większością głosów, gdzie każdemu członkowi przysługuje jeden głos. 
Należy jednak zwrócić uwagę na zasady głosowania w procesie wiążącej mediacji przez 
Radę Organów Nadzoru, które ukształtowane zostały w sposób faworyzujący nadzor-
ców z krajów macierzystych. Gdy spór dotyczy decyzji podejmowanych przez nadzorcę 
macierzystego, propozycja panelu mediacyjnego może być odrzucona przez tzw. mniej-
szość blokującą, zgodnie z podziałem głosów w Radzie UE. Odrzucenie propozycji pa-
nelu tzw. mniejszością blokującą następuje również wtedy, gdy większość członków Rady 
Organów Nadzoru opowiedziała się za jej przyjęciem. W ten sposób nadzorcy z państw 
macierzystych, w przeciwieństwie do nadzorców z państw goszczących, w łatwy sposób 
mogą blokować niekorzystne dla nich propozycje wpływania na proces decyzyjny nad-
zorców grupowych.

Kolejnym istotnym uprawnieniem ESAs jest opracowywanie projektów wiążących 
standardów technicznych w obszarach wskazanych w odpowiednich aktach prawa unij-
nego. Projekty opracowywane przez Europejskie Urzędy Nadzoru mogą być zmienione 
przez Komisję Europejską, która poprzez zatwierdzanie ich treści nadawać im będzie moc 
aktu prawnego. Komisja Europejska ma możliwość zmiany wspomnianych projektów, je-
żeli wymaga tego interes Unii. Przesłanka ta nie została opisana w jakikolwiek sposób, 
stąd należy spodziewać się, że Komisja będzie interpretować, czym jest „interes Unii” przy 
okazji proponowania zmian do poszczególnych projektów standardów technicznych.



Ryzyko płynące z nowej organizacji nadzoru nad sektorem bankowym w Unii Europejskiej 39

Obecne regulacje ograniczają możliwość podejmowania przez Europejskie Urzę-
dy Nadzoru indywidualnych decyzji skierowanych bezpośrednio do instytucji finan-
sowych do kilku sytuacji: (I) niestosowanie się krajowego organu nadzoru do decyzji 
ESA wydanej w procesie wiążącej mediacji, (II) niestosowanie się przez krajowy organ 
nadzoru do formalnej opinii Komisji Europejskiej nakładającej na ten organ obowią-
zek podjęcia działań niezbędnych do przestrzegania prawa Unii, (III) niestosowanie się 
do decyzji ESA wydanej w sytuacji kryzysowej, zobowiązującej krajowy organ nadzo-
ru do określonego zachowania. Możliwość wydania decyzji indywidualnych obłożona 
jest dodatkowymi warunkami wskazanymi w treści rozporządzeń powołujących ESA. 
Przykładowo, zgodnie z treścią art. 18 ust. 4 rozporządzeń, ESA może wydać w sytuacji 
kryzysowej6 decyzję indywidualną skierowaną do instytucji finansowej, zobowiązującą 
ją do podjęcia działań niezbędnych do wypełnienia obowiązków wynikających z wła-
ściwych przepisów. Ma to zastosowanie w sytuacji, gdy właściwy krajowy organ nadzo-
ru nie stosuje się do decyzji ESA wydanej w sytuacji kryzysowej, jeżeli pilne podjęcie 
środków zaradczych jest konieczne, by przywrócić prawidłowe funkcjonowanie ryn-
ków finansowych, ich integralność lub stabilność całego systemu finansowego w Unii 
lub jego części.

ESAs będą zaangażowane w działalność kolegiów nadzorczych, a ich przedstawiciele 
mają prawo brać udział w pracach kolegium, włączając inspekcje on-site. ESAs nie będą 
jednak wykonywać bezpośredniego nadzoru nad instytucjami finansowymi (za wyjąt-
kiem nadzoru nad agencjami ratingowymi pełnionego przez ESMA). Udział przedsta-
wicieli nadzoru europejskiego w funkcjonowaniu kolegiów będzie polegał bardziej na 
monitorowaniu funkcjonowania kolegiów oraz zapewnieniu, aby współpraca i wymiana 
informacji pomiędzy nadzorcami odbywała się zgodnie z wymogami prawa.

Kompetencje opisane powyżej stanowią istotną różnicę w  porównaniu do zadań 
i uprawnień funkcjonujących poprzednio Komitetów 3. poziomu. Jednak uprawnienia 
ESA nie dają im możliwości sprawowania skutecznego nadzoru nad grupami prowa-
dzącymi działalność transgraniczną. Nadal wszystkie istotne funkcje w tym względzie 
wykonywać będzie nadzorca skonsolidowany. 

Istotne jest, aby na poziomie lokalnym pozostały kompetencje konieczne do za-
pewnienia krajowym instytucjom kredytowym warunków do bezpiecznego rozwoju: 
wskazane jest przede wszystkim umożliwienie nadzorcom krajowym egzekwowania 
utrzymywania przez banki krajowe kapitału o właściwej wysokości i jakości oraz od-
powiedniego poziomu płynności. Przynależność podmiotu do transgranicznej grupy 
finansowej nie zwalnia w żaden sposób krajowego organu nadzoru z odpowiedzialno-
ści za kontrolowanie sytuacji finansowej podmiotu. Również w przypadku jego upad-
ku wszelkie negatywne konsekwencje ponoszone są na poziomie krajowym, z uwagi 
na brak europejskiego systemu podziału kosztów bankructw instytucji kredytowych 
[KNF 2010].
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Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego (ESRB)
Jak wspomniano powyżej, w  skład Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego 

wchodzi również Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego, powołana w celu efektyw-
nego monitorowania ryzyka systemowego [de Larosiere 2009]7. Zgodnie z preambułą 
rozporządzenia powołującego ESRB8 dotychczasowe rozwiązania unijne kładły zbyt 
mały nacisk na nadzór makroostrożnościowy i wzajemne powiązania między zmianami 
zachodzącymi w  szerszym otoczeniu makroekonomicznym a  systemem finansowym, 
co uwidoczniło się w czasie ostatniego kryzysu. Jednym z głównych zadań ESRB będzie 
wydawanie ostrzeżeń o zidentyfikowanych ryzykach systemowych i rekomendacji doty-
czących działań, które powinny być podjęte przez właściwe instytucje państw członkow-
skich, będących adresatami rekomendacji. ESRB powinna wydawać ostrzeżenia oraz 
– w razie konieczności – zalecenia, o charakterze ogólnym albo szczegółowym, które 
co do zasady powinny być kierowane do całej Unii. Jednak ich adresatem może być co 
najmniej jedno państwo członkowskie, co najmniej jeden Europejski Urząd Nadzoru lub 
co najmniej jeden krajowy organ nadzoru.

W tym kontekście należy rozważyć, czy Europejska Rada Ryzyka Systemowego nie 
powinna zostać wyposażona w narzędzia umożliwiające jej natychmiastową i efektywną 
reakcję na zdiagnozowane zagrożenie. W świetle obecnie obowiązującej regulacji może 
ona oddziaływać pośrednio poprzez wydawanie rekomendacji, co w sytuacji kryzyso-
wej, która naznaczona jest znaczną presją czasu, może okazać się narzędziem niewystar-
czająco efektywnym. 

Systemowo ważne instytucje finansowe (SIFI)

W kontekście makroekonomicznym należy również wskazać na ryzyko generowane 
przez największe instytucje finansowe, nazywane systemowo ważnymi instytucjami fi-
nansowymi (Systematically Important Financial Institutions – SIFI). Poziom tego ryzy-
ka nie uległ zmniejszeniu od początku trwania obecnego kryzysu finansowego. Trudno 
przewidzieć konsekwencje upadku SIFI, ale z  pewnością za każdym razem będą one 
mieć znaczący wpływ na rynek finansowy w skali globalnej oraz na poszczególne rynki 
lokalne [FSB 2011].

Biorąc powyższe pod uwagę, zasadne jest podjęcie działań mających na celu zwięk-
szenie bezpieczeństwa i  stabilności instytucji „zbyt dużych, aby upaść”. Problem SIFI 
powinien być rozwiązany zarówno na poziomie grupy, jak i poszczególnych jej kom-
ponentów. Nadzór na poziomie skonsolidowanym nie jest jedynym słusznym rozwią-
zaniem. Z uwagi na niewystarczający zakres kompetencji europejskich agencji nadzor-
czych i ESRB, kluczowa jest rola krajowych organów nadzoru w kontrolowaniu instytucji 
systemowo istotnych [Kluza 2012a]. Lokalne mechanizmy nadzorcze mogą skutecznie 
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eliminować zagrożenia stabilności podmiotów wchodzących w skład globalnych grup 
finansowych. Z tego powodu, w pracach trwających na arenie międzynarodowej, należy 
odpowiednio uwzględniać aspekt lokalny, pozostawiając nadzorcom lokalnym możli-
wość podejmowania odpowiednich działań. W tym kontekście można mówić o odpo-
wiedzialności na poziomie globalnym za stabilność finansową na poziomie lokalnym. 
Zdrowe krajowe rynki finansowe stwarzają możliwość bezpiecznego rozwoju zarówno 
lokalnym, jak i globalnym instytucjom finansowym [Gospodarowicz 2008].

Należy jednak podkreślić, że rozróżnianie pomiędzy SIFI i pozostałymi graczami 
na rynkach finansowych nie może prowadzić do przekonania, że te pierwsze podlegają 
szczególnej ochronie i że będą ratowane przed upadkiem za wszelką cenę. Taka sytu-
acja zaburzałaby w istotny sposób konkurencję, zachęcając SIFI do akceptowania zbyt 
wysokiego poziomu ryzyka w  swojej bieżącej działalności. Nawet największe banki 
powinny móc upaść, a krajowe organy nadzoru powinny mieć instrumenty umożli-
wiające przeprowadzenie ich upadłości w sposób kontrolowany. Niemniej, pierwszym 
narzędziem zaradczym wobec dużych grup finansowych popadających w  problemy 
powinien być obowiązek odsprzedaży podmiotów zależnych na rynkach goszczących. 
Działanie to powinno być wręcz warunkiem koniecznym, poprzedzającym możliwość 
uzyskania jakiegokolwiek wsparcia ze strony instytucji europejskich bądź środków 
krajowych. Aktywność Unii Europejskiej powinna w  szczególności ograniczyć sce-
nariusz, w  którym nadmiernie ryzykownie niegdyś rozwijane i  powiększane grupy 
finansowe obecnie na zasadach nierynkowych otrzymałby wsparcie. Taka pomoc za-
burzałaby ideę otwartego rynku oraz podstawę do ukształtowania zdrowych reguł gry 
w europejskim sektorze finansowym po kryzysie. Pomoc publiczna to w ostatecznym 
rozrachunku pomoc na koszt podatnika. Nieakceptowalne jest także to, aby w pierw-
szej kolejności koszty ratowania grup finansowych ponosili podatnicy, a w całym pro-
cesie została umniejszona rola odpowiedzialności właścicieli i  zarządzających pod-
miotami finansowymi. 

Europejskie regulacje nie powinny kreować sytuacji, w której podmioty działające 
na rynku finansowym nie ponoszą konsekwencji swoich niewłaściwych działań. Należy 
raczej dążyć do ograniczania czynników niosących zagrożenie nadużywania ochrony 
przed ryzykiem (moral hazard) przez instytucje finansowe kwalifikowane jako systemo-
wo ważne. Uznawanie instytucji finansowej za SIFI nie powinno skutkować dodatko-
wymi ułatwieniami w postaci łagodniejszych regulacji i nadzoru. Efektem działalności 
prowadzonej w skali mogącej wywierać skutki systemowe powinien być dokładniejszy 
nadzór odpowiadający większemu poziomowi ponoszonego ryzyka [Schinasi 2005]. Re-
gulacje należy optymalizować pod kątem zwiększenia bezpieczeństwa systemu finanso-
wego, które powinno być traktowane jako swoiste „aktywo” posiadające określoną war-
tość. Niestety ostatnie rozwiązania proponowane przez Komisję Europejską oraz sposób 
angażowania Europejskiego Banku Centralnego sugerują, że problemy i ryzyko wykre-
owane przez duże grupy finansowe – too big to fail, nie zostaną bezpiecznie ograniczone. 
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Reforma regulacji sektora bankowego
Globalne standardy regulacyjne dla sektora bankowego tworzy Komitet Bazylejski, 

którego członkami są przedstawiciele banków centralnych oraz nadzoru bankowego 
z 27 krajów. Do niedawna w skład Komitetu Bazylejskiego wchodziło zaledwie 13 państw 
charakteryzujących się wysoce rozwiniętym sektorem bankowym. W  przeciągu kilku 
ostatnich lat Komitet został poszerzony, aby odzwierciedlić rozwój światowego systemu 
bankowego. Trudno jednak uznać, że w wyniku tego poszerzenia uzyskano pełną repre-
zentatywność dla wszystkich regionów świata. Przykładem jest brak udziału w pracach 
Komitetu Bazylejskiego przedstawicieli z regionu CEE (Central Eastern Europe) mimo 
uczestnictwa dziewięciu innych krajów UE oraz np. Rosji i  Turcji. Specyfika regionu 
CEE, w którym poważna część depozytów gromadzona jest lokalnie przez banki należą-
ce do dużych międzynarodowych grup bankowych, wskazuje na konieczność dalszego 
zbalansowania składu Komitetu Bazylejskiego w celu uzyskania obiektywnego i zrówno-
ważonego podejścia do regulacji światowego systemu bankowego. 

W  wyniku kryzysu finansowego, będącego skutkiem rozwinięcia ekscesywnej ak-
cji kredytowej i związanej z tym utraty płynności na arenie międzynarodowej, pojawiły 
się propozycje wprowadzenia globalnych zmian regulacyjnych dla sektora bankowego 
[de Larosiere 2009, Turner 2009]. W świetle legislacji europejskiej najważniejsze z nich 
to ucieleśnienie ustaleń Komitetu Bazylejskiego (Basel III) z 2010 r. w projekcie CRD 
IV, nad którym negocjacje rozpoczęły się w trakcie polskiej Prezydencji w Unii Europej-
skiej. Jednocześnie kolejnym etapem jest stworzenie ram zarządzania kryzysowego dla 
europejskiego sektora bankowego. Działania te zostały w czerwcu 2012 r. poszerzone 
o kolejny pomysł tzw. unii bankowej. Nie negując konieczności przeprowadzenia słusz-
nych reform, warto wskazać na te elementy propozycji, które mogą stworzyć zagrożenie 
dla stabilności finansowej krajów członkowskich i Unii Europejskiej jako całości. 

W obrębie pakietu CRD IV (Capital Requirement Directive) są to następujące kom-
ponenty daleko wykraczające poza ustalenia Komitetu Bazylejskiego:

 • wprowadzenie możliwości działania na szkodę spółki, o ile jest to uzasadnione inte-
resem grupy bankowej, do której ta spółka należy;

 • likwidacja wymogów płynnościowych na poziomie lokalnym (zarówno w stosunku 
do oddziałów, jak i spółek zależnych) i zastąpienie ich jednym wymogiem na pozio-
mie grupy (lub podgrupy);

 • ograniczenie możliwości nakładania przez organy krajowe na banki surowszych wy-
magań, niż jest to przewidziane w dyrektywie CRD (tj. m.in. wyższych wymogów ka-
pitałowych, czy też zakazu wypłaty dywidendy).
Natomiast w  zakresie zarządzania kryzysowego głównym problemem jest propo-

zycja przeniesienia na poziom skonsolidowany kontroli nad przeprowadzaniem postę-
powań naprawczych, restrukturyzacyjnych oraz upadłościowych w zakresie krajowych 
podmiotów rynku finansowego.
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Wstępne propozycje Komisji Europejskiej odnośnie do CRD IV wskazują na niebez-
pieczny kierunek dalszego osłabiania nadzoru nad instytucjami finansowymi poprzez 
ograniczenie uprawnień organów lokalnych do ustanawiania i egzekwowania wymogów 
regulacyjnych, a także utrzymanie luźnej regulacji sektora finansowego polegającej na 
promowaniu skonsolidowanego podejścia do spełniania tych wymogów. Kolejną odsło-
ną tego kierunku myślenia jest „unia bankowa”. 

Słabością rozwiązań proponowanych przy okazji unii bankowej jest makroekonomicz-
ne ryzyko oderwania sektorów finansowych od lokalnych gospodarek oraz solidaryzowa-
nie odpowiedzialności za konsekwencje złego funkcjonowania sektora finansowego w wy-
branych krajach UE. Z drugiej strony, propozycje unii bankowej nie dotykają źródeł tego 
problemu. Nie idą w kierunku ograniczenia ryzyka towarzyszącego funkcjonoaniu wybra-
nych podmiotów zaliczanych do grupy too big to fail, które oczekują pomocy publicznej. 

Należy przy tym pamiętać, że błędy w systemie nadzorczym nad niektórymi ryn-
kami finansowymi były jednymi z najważniejszych czynników, które przyczyniły się do 
powstania obecnego kryzysu finansowego porównywalnego pod względem skali i zasię-
gu z Wielkim Kryzysem lat 30. XX w. Między innymi, poluzowanie regulacji, polegające 
na tym, że niektóre kraje macierzyste UE dopuszczają przewidzianą w CRD możliwość 
stosowania wymogów obliczonych na bazie skonsolidowanej zamiast na bazie indywi-
dualnej oraz akceptacja dla przyjmowania nadmiernego ryzyka w sektorze finansowym, 
doprowadziło do tego, że UE boryka się obecnie ze znacznym deficytem płynności.

Dodatkowo zniesienie regulacji oddzielającej działalność bankową, polegającą na 
zbieraniu depozytów, od pozostałej działalności bankowej (w tym inwestycyjnej) spo-
wodowało rozrastanie się tych podmiotów i w dalszej konsekwencji powstanie instytucji 
zbyt dużych, aby upaść, których ratowanie związane jest dla każdego państwa z kosztem 
znacznie przekraczającym obecne możliwości budżetowe (szacuje się, że średni kryzys 
bankowy to koszt rzędu 15–20% PKB).

Poważnym niedociągnięciem uprzedniej Umowy Bazylejskiej (Basel II) jest nad-
mierne poleganie na modelach zarządzania ryzykiem, które są tworzone przez instytucje 
kredytowe. Niedoskonałość najnowocześniejszych modeli zarządzania ryzykiem wyni-
ka m.in. z faktu, że opierają się one na szeregach czasowych danych wziętych zarówno 
z  okresów dekoniunktury, jak i  okresów ekspansji [Greenspan 2008]9. Modele zarzą-
dzania ryzykiem nie obejmują więc w pełni specyficznych wahań charakteryzujących 
kolejne cykle gospodarcze. 

Ponadto, mimo odniesienia wymaganego poziomu kapitałów do podejmowanego 
przez bank ryzyka, standardy bazylejskie umożliwiają transfer ryzyka na innych uczest-
ników rynku poprzez mechanizm sekurytyzacji. W  procesie transferu ryzyka opłaty 
pobierają spółki celowe, agencje ratingowe i banki inwestycyjne, jednak również i one 
unikają ryzyka. W rezultacie koszty realizacji ryzyka kredytowego zostają przeniesione 
na inwestorów, którzy nabyli derywaty kredytowe, a w przypadku braku możliwości od-
nowienia sekurytyzacji – na banki i deponentów.
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Główną metodą unikania ograniczeń nadzorczych nie jest jednak inżynieria finan-
sowa, lecz wpływanie, zwłaszcza przez wielkie międzynarodowe banki, na proces two-
rzenia norm nadzorczych. Osłabianie norm nadzorczych związane jest nie tylko z po-
trzebą banków do ukrycia niedoborów we własnych źródłach finansowania, lecz także 
z  naciskiem politycznym do dalszego kredytowania gospodarki w  celu podwyższenia 
PKB. Ponadto nasilająca się konkurencja stymuluje kredytodawców do oferowania kre-
dytów bez należytego zabezpieczenia, narażając banki na straty o tak dużej skali, że ich 
pokrycie wymaga użycia środków publicznych.

Dotychczasowe kroki podjęte na poziomie europejskim (oraz światowym) nie są 
wystarczające, aby faktycznie zaradzić pogłębianiu się słabej kondycji sektora finan-
sowego. Wydaje się jednak oczywiste, że skuteczne działania mogą zostać podjęte na 
gruncie krajowym, o  ile nie zostaną uniemożliwione legislacją unijną. Przykładem 
może być skuteczne przeciwdziałanie tworzącemu się boomowi kredytowemu, możli-
we do podjęcia wyłącznie na poziomie danego kraju. Bańki kredytowe mają bowiem 
charakter lokalny zarówno w zakresie ich rozwoju, jak i wynikających strat, co zostało 
wyraźnie wykazane w przypadku rozwoju akcji kredytującej irlandzki wzrost gospo-
darczy, której skutkiem stała się zapaść prawie całego lokalnego systemu bankowego 
i  obciążenie budżetu państwa kolosalnymi kosztami ratowania krajowych instytucji 
kredytowych.

W dłuższym okresie stabilność sektora finansowego wymaga specyficznych działań 
nadzorczych, które będą odpowiadać na zagrożenia związane ze skalą napływu zagra-
nicznych środków finansowych, i  działań regulujących produkty finansowe, które są 
atrakcyjne dla klientów ze względu na niski koszt zewnętrznego finansowania (w wa-
runkach stabilnego kursu walutowego). Konieczność monitorowania działalności sek-
tora, w  tym również definiowanych produktów, pokazał przykład opcji walutowych. 
Mimo że produkt był adresowany do profesjonalnych klientów banku, część firm nie 
dostrzegła skali zagrożenia i zlekceważyła ryzyko kursowe związane z tym instrumen-
tem. Tego typu zachowanie mogło wynikać z ufności w relację między klientem a jego 
bankiem, która powinna opierać się na uzyskiwaniu obopólnych korzyści. Problem opcji 
walutowych dystrybuowanych na rynku krajowym polegał na zachwianiu tego zaufania, 
ze względu na możliwie lepszą ocenę realizacji ryzyka oferowanego produktu przez ana-
lityków bankowych niż księgowych firm krajowych. Bardziej drastycznym przykładem 
nierównomiernego rozłożenia ryzyka w relacji banku z klientem jest casus węgierski, 
gdzie ryzyko walutowe związane z zaciąganiem kredytów hipotecznych w CHF zostało 
całkowicie przerzucone na klienta. W  standardowym podejściu klient ponosi ryzyko 
kursowe, związane z notowaniem danej waluty na rynku, bank zaś odpowiada za ry-
zyko związane ze zmianą stopy oprocentowania LIBOR, pozostawiając sobie margines 
manipulacyjny przy przeliczaniu waluty krajowej na CHF oraz marżę. Oderwanie opro-
centowania kredytu od stawki LIBOR skutkuje obarczeniem klienta wszystkimi kosz-
tami realizacji ryzyka walutowego, które w  skrajnych przypadkach mogą przekraczać 
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zdolności klientów do obsługi długu, narażając bank na straty. Zachodzi zatem potrzeba 
stworzenia w UE takich rozwiązań, aby zawsze była możliwość reakcji regulacyjnej na 
szczeblu lokalnym. 

Brak właściwego nadzoru dostosowanego do specyfiki krajowej może prowadzić do 
zagrożeń systemowych ze względu na podatność rynku na powstanie baniek spekulacyj-
nych oraz słabą zdolność do oceny ryzyka przez klientów, kontrahentów i decydentów. 
Podejmując negocjacje nad globalnym kształtem systemu nadzoru finansowego, należy 
więc pamiętać, że każdy kryzys ma korzenie lokalne.

Przypisy

1 Podstawy prawne nowej architektury nadzoru finansowego w UE są wyszczególnione w Załączniku na 
końcu opracowania. 

2 Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (European Banking Authority – EBA); Europejski Urząd Nadzo-
ru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (European Insurance and Occupational Pensions 
Authority – EIOPA); Europejski Urząd Nadzoru Papierów Wartościowych i Rynków (European Securities and 
Markets Authority – ESMA).

3 Termin New Europe pojawia się w stosunku do państw Unii Europejskiej w Europie Środkowo-
Wschodniej, które przechodzą transformację systemową i reformy rynkowe. Towarzyszy im bardzo wysoki 
udział zaangażowania kapitałowego w sektor finansowy przez podmioty zagraniczne (w szczególności mające 
swój kraj pochodzenia – tzw. macierzysty – w Unii Europejskiej). Do krajów New Europe (tzw. goszczących) 
zalicza się: Bułgarię, Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę, Polskę, Rumunię, Słowację, Słowenię, Węgry. 

4 CEBS – Committee of European Banking Supervisors, CEIOPS – Committee of European Insurance and 
Occupational Pensions Supervisors , CESR – Committee of European Securities Regulators. 

5 Problematyka integracji finansowej w UE i towarzysząca jej konieczność zapewnienia stabilności finan-
sowej są poruszane w licznych publikacjach IMF, w tym [Descressin, 2007].

6 Zgodnie z art. 18 ust. 2 rozporządzeń powołujących ESA, decyzję w sprawie stwierdzenia istnienia sytu-
acji kryzysowej podejmuje Rada UE, w porozumieniu z Komisją Europejską i ESRB, a w stosownych przypad-
kach z Europejskimi Urzędami Nadzoru, na wniosek ESA, Komisji Europejskiej lub ESRB.

7 Zbiór rekomendacji, w tym: „A new body called the European Systemic Risk Council, to be chaired by 
the ECB President, should be set up under the auspices and with the logistical support of the ECB”. 

8 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1092/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w spra-
wie wspólnotowego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej 
Rady ds. Ryzyka Systemowego.

9 „The most credible explanation of why risk management based on state-of-the-art statistical models 
can perform so poorly is that the underlying data used to estimate a model's structure are drawn generally 
from both periods of euphoria and periods of fear, that is, from regimes with importantly different dynamics.” 
[Greenspan, 2008].
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Załącznik: Akty prawne
Podstawą prawną nowej architektury nadzoru finansowego jest pięć aktów prawnych wdrażających nowy sys-
tem nadzoru finansowego w Unii Europejskiej i jeden akt o charakterze nieustawodawczym (wymieniony jako 
ostatni): 
• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1092/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie 

wspólnotowego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej 
Rady ds. Ryzyka Systemowego; 

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie 
ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji 
nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE; 

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie 
ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Ubezpieczeń i Pracowniczych Pro-
gramów Emerytalnych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/79/WE; 
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• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie 
ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościo-
wych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE; 

• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i  Rady 2010/78/UE z  dnia 24 listopada 2010 r. w  sprawie zmiany 
dyrektyw 1998/26/WE, 2002/87/WE, 2003/6/WE, 2003/41/WE, 2003/71/WE, 2004/39/WE, 2004/109/WE, 
2005/60/WE, 2006/48/WE, 2006/49/WE i 2009/65/WE w odniesieniu do uprawnień Europejskiego Urzę-
du Nadzoru (Europejski Urząd Nadzoru Bankowego), Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejski Urząd 
Nadzoru nad Ubezpieczeniami i Pracowniczymi Programami Emerytalnymi) oraz Europejskiego Urzędu 
Nadzoru (Europejski Urząd Nadzoru nad Giełdami i Papierami Wartościowymi), określana jako dyrektywa 
Omnibus I; ponadto obecnie trwają prace legislacyjne nad tzw. dyrektywą Omnibus II, która wprowadzi 
odpowiednie zmiany do dyrektywy Wypłacalność II;

• Rozporządzenie Rady (UE) nr 1096/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie powierzenia Europejskiemu 
Bankowi Centralnemu szczególnych zadań w zakresie funkcjonowania Europejskiej Rady ds. Ryzyka Syste-
mowego.
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Abstract

This paper’s objective is analysis of state aid actions carried out by the Community 
member states that were undertaken between 1 October 2008 and the end of 2011 in re-
action to the financial crisis. The analysis includes objectives, the scope and the amount 
of aid granted by the member states and the amount of aid actually used by financial 
institutions in these countries. In addition, the effectiveness of undertaken actions was 
assessed. 

State aid actions targeted at rescuing the banking sector were ratified by 22 mem-
ber states, whereas financial institutions in 19 member states made use of the granted 
aid. Primarily, the actions undertaken by the member states mainly comprised granting 
guarantees. However, following the spread of the crisis, the aid focused on bailing out 
banks and undertaking actions regarding assets of reduced quality. The financial crisis 
did not hit banking sectors of the member states equally; therefore, the size of the aid 
varied significantly. In 2008-2011, banks were using less than 35% of the granted re-
sources, while the aid provided by Ireland, the United Kingdom, Germany, Denmark, 
and France comprised 73% of all used resources.

State aid helped calm the situation in financial markets and ensured stability of the 
financial system; the aid most likely prevented mass bankruptcies of banks. On the other 
hand, they may harm competition within the EU internal market. Currently, the key 
task for the member states is discontinuation of the use of state aid, as well as adequate 
restructuring of the banks that received state aid.

Keywords: banks, public aid, EU banking sector  
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Wprowadzenie

Po upadku w połowie września 2008 r. amerykańskiego banku inwestycyjnego Leh-
man Brothers nastąpił gwałtowny spadek zaufania między instytucjami finansowymi1 
w sektorze bankowym Unii Europejskiej. Jego konsekwencją był m.in. brak płynności 
na rynkach międzybankowych i coraz bardziej pogłębiające się zaburzenia na rynkach 
finansowych. W tej sytuacji, w celu ratowania sektora bankowego państwa członkow-
skie zaczęły kolejno ogłaszać zamiar podjęcia działań o charakterze pomocy publicznej. 
Celem artykułu jest dokonanie analizy tych działań w okresie od 1 października 2008 r. 
do końca 2011 r. Analiza została przeprowadzona w podziale na wielkość pomocy za-
twierdzonej przez państwa członkowskie oraz wielkość pomocy faktycznie wykorzysta-
nej przez instytucje finansowe w poszczególnych państwach członkowskich. W pracy 
podjęto także próbę oceny efektywności tych działań. 

Przed wybuchem kryzysu finansowego w Unii Europejskiej nie było przepisów, które 
w sposób bezpośredni odnosiłyby się do pomocy publicznej skierowanej do instytucji 
finansowych, a  zdecydowana większość działań państw członkowskich, stanowiących 
pomoc publiczną w odniesieniu do zagrożonych przedsiębiorstw, podejmowana była na 
podstawie art. 107 ust. 3 lit. c) Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE)2. 
Na mocy przepisu zawartego w tym artykule Komisja Europejska (KE) ma prawo zezwo-
lić państwu członkowskiemu na udzielenie pomocy mającej na celu ułatwianie rozwo-
ju niektórych działań gospodarczych, o ile pomoc ta nie zmienia warunków wymiany 
handlowej w zakresie sprzecznym ze wspólnym interesem. Ponadto, zgodnie z art. 108 
TFUE państwa członkowskie mają obowiązek poinformowania Komisji o wszelkich pla-
nach przyznania lub zmiany pomocy publicznej i jednocześnie zakazuje się im wprowa-
dzania w życie projektowanych środków do czasu wydania przez Komisję ostatecznej 
decyzji.

W obliczu kryzysu finansowego i podejmowanych na coraz szerszą skalę przez pań-
stwa członkowskie działań mających znamiona pomocy publicznej, w dniu 13 paździer-
nika 2008 r. Komisja Europejska opublikowała komunikat Zastosowanie zasad pomo-
cy państwa do środków podjętych w odniesieniu do instytucji finansowych w kontekście 
obecnego, globalnego kryzysu finansowego3, którego celem było zapewnienie zgodności 
projektowanych przez państwa członkowskie działań o charakterze pomocy publicznej 
z unijnymi przepisami w tym zakresie. Zgodnie z zapisami dokumentu państwom człon-
kowskim zezwolono na podejmowanie działań stanowiących pomoc publiczną w odpo-
wiedzi na kryzys finansowy na podstawie art. 107 ust. 3 lit. b) TFUE, na mocy którego 
dopuszcza się udzielenie pomocy publicznej mającej na celu zaradzenie poważnym zabu-
rzeniom w gospodarce państwa członkowskiego. Komisja Europejska zastrzegła jednak 
w komunikacie, że powoływanie się na przepis zawarty w tym artykule w odniesieniu do 
sektora finansowego może nastąpić tylko w nadzwyczajnych sytuacjach, tj. gdy zagrożo-
ne jest funkcjonowanie całego rynku, a nie tylko instytucji finansowej, do której pomoc 
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jest skierowana. Ponadto podkreślono, że powoływanie się na art. 107 ust. 3 lit. b) TFUE 
ma charakter tymczasowy i możliwość odwoływania się do tego przepisu będzie dozwo-
lona tylko dopóty, dopóki będą istniały przesłanki to uzasadniające. Komisja zakładała 
także, że powrót do normalnych warunków rynkowych – a  tym samym zaprzestanie 
odwoływania się przez państwa członkowskie w podejmowanych przez nie działaniach 
do art. 107 ust. 3 lit. b) TFUE – będzie możliwy począwszy od 1 stycznia 2011 r. Data 
ta dwukrotnie uległa jednak przedłużeniu. W komunikacie opublikowanym w grudniu 
2010 r.4 Komisja zezwoliła na powoływanie się przez państwa członkowskie na art. 107 
ust. 3. lit. b) TFUE do dnia 31 grudnia 2011 r. Po raz drugi termin ten został wydłużony 
w grudniu 2011 r.5, m.in. ze względu na pogarszającą się sytuację sektora bankowego UE 
w dużej mierze w wyniku nasilenia się napięć na rynkach obligacji skarbowych. Komisja 
nie podała jednak wówczas końcowej daty możliwości powoływania się na art. 107 ust. 3 
lit. b) TFUE, zaznaczając, że sytuacja na rynkach finansowych będzie uważnie monito-
rowana i gdy tylko warunki rynkowe na to pozwolą, zostaną opracowane i wdrożone 
stałe reguły w zakresie pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację banków na pod-
stawie art. 107 ust. 3 lit. c) TFUE.

Cele i rodzaje działań podjętych przez państwa członkowskie

Głównymi formami pomocy, do których mogły uciekać się państwa członkowskie, 
zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej w zakresie pomocy publicznej dla banków, 
opublikowanymi na przełomie 2008 r. i 2009 r.6, były: udzielenie gwarancji obejmują-
cych zobowiązania instytucji finansowych, dokapitalizowanie banków, podejmowanie 
działań w zakresie aktywów o obniżonej jakości, a także wdrażanie środków mających 
na celu zwiększenie płynności. Oprócz nadrzędnego celu, jakim było zapewnienie sta-
bilności finansowej, każda z  tych form pomocy wykorzystywana była przez państwa 
członkowskie do osiągnięcia różnych celów. Udzielenie gwarancji bankom miało przede 
wszystkim przywrócić zaufanie między instytucjami finansowymi i umożliwić prawidło-
we funkcjonowanie rynków międzybankowych. Dokapitalizowanie instytucji finanso-
wych miało z jednej strony zapobiegać wystąpieniu ryzyka systemowego, które mogłoby 
się zrealizować w  wyniku niekontrolowanej upadłości systemowo ważnych instytucji 
finansowych, z drugiej zaś strony oczekiwano, iż dostarczenie dodatkowego strumienia 
kapitału do systemu bankowego pozwoli na zapewnienie akcji kredytowej dla gospodar-
ki realnej, a tym samym zapobiegnie przenoszeniu się zaburzeń na rynkach finansowych 
na inne sektory gospodarki. Celem działań obejmujących aktywa o obniżonej jakości 
było natomiast przywrócenie zaufania do sektora bankowego poprzez wyeliminowanie 
niepewności w zakresie jakości bilansów banków znajdujących się w  trudnej sytuacji 
z  powodu znacznego obniżenia wartości rynkowej posiadanych przez nie inwestycji  
portfelowych.
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Dwadzieścia dwa państwa członkowskie Unii Europejskiej podjęły działania w za-
kresie pomocy publicznej dla sektora bankowego, natomiast w  pięciu państwach, tj.: 
w Bułgarii, Czechach, Estonii, Rumunii i na Malcie nie wystąpiła konieczność podejmo-
wania żadnych inicjatyw w tym zakresie7. Działania wprowadzone w życie przyjmowały 
najczęściej postać programów pomocy (w zakresie gwarancji, dokapitalizowania lub ak-
tywów o obniżonej jakości) bądź też interwencji ad hoc skierowanych do pojedynczych 
instytucji finansowych. Łącznie państwa członkowskie wdrożyły czterdzieści jeden pro-
gramów pomocy, natomiast pomoc ad hoc została zatwierdzona dla ponad pięćdziesię-
ciu instytucji finansowych8.

Większość państw członkowskich wdrożyła zarówno programy gwarancji, jak 
i dokapitalizowania, przy czym siedem państw członkowskich (Austria, Grecja, Litwa, 
Niemcy, Słowacja, Węgry i Wielka Brytania) wprowadziło jeden program pomocy, za-
wierający kilka rodzajów działań, tj. gwarancje, dokapitalizowanie i inne formy pomocy, 
obejmujące np. aktywa o obniżonej jakości czy też interwencje zwiększające płynność. 
Belgia i Luksemburg nie wprowadziły żadnego programu pomocy, a wszelkie działania 
w tych państwach w odniesieniu do instytucji finansowych miały charakter interwencji 
ad hoc9. Pomoc udzielona Banco Privado Português przez Portugalię, m.in. w związku 
z nieprzedstawieniem w uzgodnionym terminie planu restrukturyzacji, była jedynym 
przypadkiem, w odniesieniu do którego podczas obecnego kryzysu Komisja uznała po-
moc publiczną skierowaną do instytucji finansowej za nielegalną i niezgodną ze wspól-
nym rynkiem i nakazała jej zwrot10.

Pomoc publiczną dla sektora bankowego należy rozpatrywać w dwóch aspektach: 
pomoc zatwierdzona (przyznana) oraz pomoc wykorzystana (udzielona). Pomoc za-
twierdzona to maksymalna wielkość pomocy, jaką państwa członkowskie zgodziły się 
przeznaczyć na wsparcie swoich instytucji finansowych w  ramach przyjętych progra-
mów bądź interwencji ad hoc skierowanych do pojedynczych instytucji finansowych. 
Państwa członkowskie, ustalając wielkość tej pomocy, każdorazowo musiały uzyskać 
akceptację Komisji Europejskiej. Wielkość zatwierdzonej pomocy nie wskazuje ani na 
wielkość pomocy, która faktycznie została udzielona, ani też nie mówi o korzyściach, 
jakie w wyniku wdrożenia tej pomocy dana instytucja finansowa uzyskała. Drugi rodzaj 
pomocy, tj. pomoc wykorzystana, odnosi się do wielkości pomocy, która faktycznie zo-
stała udzielona instytucjom finansowym w danym państwie członkowskim w ramach 
programu pomocy bądź też interwencji ad hoc. 

Zwykle wielkość pomocy wykorzystanej jest znacznie mniejsza niż wielkość pomo-
cy zatwierdzonej, w związku z tym, że np. państwom członkowskim przy projektowaniu 
programów pomocy trudno było przewidzieć, jakie będzie dokładne zapotrzebowanie 
instytucji finansowych na pomoc publiczną w obliczu kryzysu finansowego i najczę-
ściej przeznaczały one na ten cel kwotę większą od tej, której banki faktyczne potrze-
bowały11.
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Wielkość zatwierdzonej pomocy publicznej

Do dnia 31 grudnia 2011 r. wielkość pomocy publicznej przyznanej przez państwa 
członkowskie wyniosła 4656,40 mld euro (36,9% PKB EU-27 za 2011 r.). Łączna wartość 
środków zatwierdzonych w  ramach programów pomocy wyniosła ok. 3500 mld euro, 
zaś pozostałe ok. 1100 mld euro zostało przyznane w ramach interwencji ad hoc skie-
rowanych do pojedynczych instytucji finansowych12 (tabela 1, rysunek 1). Konieczność 
podjęcia przez państwa członkowskie działań o charakterze ad hoc wynikała m.in. z13:

 • braku odpowiednich programów pomocy (gwarancji, dokapitalizowania, aktywów 
o obniżonej jakości) w momencie wystąpienia trudności w danej instytucji (np. De-
xia, Fortis, KBC, Ethias, Parex Banka Latria, ING, Aegon, SNS Reaal/New, Carnegie 
Investment Bank oraz Bank of Ireland), 

 • niespełniania przez daną instytucję finansową kryteriów kwalifikujących do udzie-
lenia pomocy ze środków zatwierdzonych w  ramach programu (np. Sicherungs-
einrichtungsgesellschaft Deutcher Banken),

 • braku objęcia danej kategorii instytucji finansowej zakresem obowiązywania progra-
mu pomocy (np. Kaupthing Bank, Bayern LB oraz Nord/LB).
Pomiędzy państwami członkowskimi wystąpiły duże rozbieżności pod względem wiel-

kości przyznanej pomocy publicznej dla instytucji finansowych zarówno w wartościach 
bezwzględnych, jak i w wartościach względnych. W wartościach bezwzględnych najwięk-
szą pomoc przyznały: Wielka Brytania, Niemcy, Dania oraz Irlandia. Pomoc zatwierdzona

TABELA 1. Wielkość zatwierdzonej pomocy publicznej (WZP) w mld euro oraz liczba państw 
członkowskich (LPC), które zatwierdziły daną formę pomocy 

Wyszczególnienie
2008 2009 2010 2011 Razem

WZP LPC WZP LPC WZP LPC WZP LPC WZP LPC

Gwarancje 3 097,34 16 87,63 8 54,81 6 179,70 8 3419,48 22

Dokapitalizowanie 269,87 12 110,04 15 184,01 10 37,47 5 601,39 21

Aktywa 
o obniżonej 
jakości 4,80 1 338,50 7 77,98 5 6,3 1 427,58 11

Interwencje 
zwiększające 
płynność 85,48 6 5,49 3 66,75 6 50,23 2 207,95 11

Razem 3 457,49 17 541,66 17 383,55 12 273,70 10 4656,40 22

Razem

2008 2008–2009 2008–2010 2008–2011

3 457,49 17 3 999,15 21 4 382,70 22 4656,40 22

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Komisji Europejskiej.
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RYSUNEK 1. Wielkość zatwierdzonej pomocy publicznej w latach 2008–2011

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Komisji Europejskiej.

przez te państwa stanowiła łącznie prawie 60% całkowitej kwoty zaakceptowanej przez 
Komisję Europejską. Z kolei pomoc przyznana przez: Litwę, Cypr, Słowację, Luksem-
burg, Łotwę i Polskę wyniosła zaledwie 0,74% całkowitej kwoty przyznanej instytucjom 
finansowym w UE przez dwadzieścia dwa państwa członkowskie. Pod względem udzia-
łu w PKB14, największą pomoc zatwierdzono w Irlandii (365,2%) oraz Danii (251,8%), 
a  najmniejszą w  Polsce (2,5%), na Litwie (4,7%), Słowacji (5,0%) oraz we Włoszech 
(6,3%). 

Najczęściej wybieraną przez państwa członkowskie formą pomocy było zapewnienie 
możliwości udzielenia gwarancji obejmujących zobowiązania banków, czy to w ramach 
programów pomocy, czy też interwencji ad hoc. Łącznie dwadzieścia dwa państwa człon-
kowskie zatwierdziły środki przeznaczone na udzielenie gwarancji. Programy gwaran-
cji zostały wprowadzone w dwudziestu państwach członkowskich, przy czym piętnaście 
z nich Komisja Europejska zatwierdziła w czwartym kwartale 2008 r. (tabela 2). W Bel-
gii i Luksemburgu wszelka pomoc w zakresie gwarancji była zatwierdzana tylko na zasa-
dzie ad hoc. Na pomoc w formie gwarancji zarezerwowano 3419,48 mld euro (czyli 73% 
całkowitej kwoty pomocy, która została zatwierdzona do 31 grudnia 2011 r.), przy czym 
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ok. 90% wszystkich zatwierdzonych środków zostało przyznanych w ramach programów 
pomocy. Najwięcej środków na udzielenie gwarancji Komisja zatwierdziła w  czwartym 
kwartale 2008 r. Zaakceptowana wówczas kwota pomocy stanowiła 91% wszystkich środ-
ków zatwierdzonych w ramach gwarancji. W latach 2008–2011 najwięcej środków w war-
tościach bezwzględnych na tę formę pomocy przyznały: Dania (580 mld euro), Niemcy 
(455,85 mld euro), Wielka Brytania (435,71 mld euro), Irlandia (386 mld euro) i Francja 
(336,15 mld euro). Pomoc przyznana przez te państwa stanowiła 64% wszystkich środków 
zatwierdzonych w ramach gwarancji. Najmniej środków zatwierdziły z kolei: Litwa (0,29 
mld euro), Słowacja (2,8 mld euro), Cypr (3 mld euro) i Polska (4,62 mld euro). 

Inną formą pomocy, do której często uciekały się państwa członkowskie, było doka-
pitalizowanie banków. Dwadzieścia jeden państw członkowskich podjęło działania w za-
kresie dokapitalizowania banków, przy czym programy dokapitalizowania zdecydowało 
się wprowadzić piętnaście z nich (tabela 3). W latach 2008–2011 na dokapitalizowanie 
banków przeznaczono 601,39 mld euro, czyli 13% łącznie zatwierdzonej kwoty pomocy. 
Prawie połowa tej kwoty (45%), tj. 269,87 mld euro, została zaakceptowana przez Ko-
misję w czwartym kwartale 2008 r., niemniej państwa członkowskie przyznały znaczne 
kwoty na dokapitalizowanie swoich banków także w latach 2009–2010. W 2010 r. było 
to głównie spowodowane pomocą przyznaną przez Hiszpanię i  Irlandię, które na do-
kapitalizowanie swoich banków przeznaczyły środki w wysokości odpowiednio 101,10 
i 52,06 mld euro. W latach 2008–2011 najwięcej środków w wartościach bezwzględnych 
na dokapitalizowanie banków przeznaczyły: Wielka Brytania (114,62 mld euro), Niem-
cy (113,68 mld euro), Hiszpania (101,10 mld euro) i Irlandia (90,61 mld euro). Pomoc 
przyznana przez te państwa stanowiła 70% wszystkich środków zatwierdzonych na ten 
cel. Najmniej środków przyznały natomiast: Słowenia (0,25 mld euro), Litwa (0,58 mld 
euro), Słowacja (0,66 mld euro) oraz Łotwa (0,82 mld euro).

Trzecia forma pomocy, z której korzystały państwa członkowskie, dotyczyła akty-
wów o obniżonej jakości. Jedenaście państw członkowskich zatwierdziło środki na dzia-
łania w tym zakresie. Programy pomocy odnoszące się tylko do aktywów o obniżonej 
jakości zostały wprowadzone w Niemczech (w  lipcu 2009 r.)15 oraz Irlandii (w  lutym 
2010 r.), natomiast Austria, Litwa i Węgry przyjęły programy pomocy dla instytucji fi-
nansowych, które oprócz działań dotyczących aktywów o obniżonej jakości obejmowały 
także inne formy pomocy (głównie gwarancje i dokapitalizowanie). Zdecydowana więk-
szość środków w zakresie aktywów o obniżonej jakości (ok. 90%) została zatwierdzona 
w ramach działań ad hoc16. Pomoc w takiej formie została przyznana dla instytucji fi-
nansowych w dziewięciu państwach członkowskich, tj.: w Austrii, Belgii, Francji, Hisz-
panii, Holandii, Irlandii, na Łotwie, w Niemczech oraz Wielkiej Brytanii. Na działania 
dotyczące aktywów o obniżonej jakości przyznano łącznie 427,58 mld euro, co stanowiło 
9% całkowitej kwoty pomocy zaakceptowanej przez Komisję. Najwięcej środków na tę 
formę pomocy przyznano w 2009 r. Zatwierdzona wówczas przez państwa członkowskie 
kwota pomocy stanowiła prawie 80% wszystkich środków zatwierdzonych na ten cel, co
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było w dużej mierze spowodowane pomocą przyznaną przez Wielką Brytanię w wyso-
kości 248,05 mld euro. W 2010 r. zatwierdzona pomoc wyniosła 77,98 mld euro, przy 
czym 95% tej kwoty wynikało z wielkości pomocy przyznanej przez Irlandię i Niemcy 
wynoszącej odpowiednio 54 oraz 20 mld euro. W latach 2008–2011 pomoc w największej 
wysokości zatwierdziła Wielka Brytania (248,05 mld euro), a przyznana przez nią kwota 
pomocy stanowiła prawie 60% wszystkich środków przeznaczonych na tego typu dzia-
łania. Najmniej środków w wartościach bezwzględnych zatwierdziły: Węgry (0,04 mld 
euro), Austria (0,4 mld euro), Łotwa (0,54 mld euro) i Litwa (0,58 mld euro).

Formą pomocy publicznej, z której państwa członkowskie korzystały w najmniej-
szym zakresie były interwencje zwiększające płynność. Na ten cel zarezerwowano naj-
mniej środków, czyli 207,95 mld euro. Kwota ta stanowiła zaledwie 4,5% łącznie zatwier-
dzonej kwoty pomocy. Około dwie trzecie wszystkich środków zostało zatwierdzonych 
w ramach działań ad hoc, zaś pozostała kwota została przyznana w ramach programów 
wprowadzonych przez Grecję, Hiszpanię i Węgry17. Mała wartość pomocy na działania 
zwiększające płynność wynikała z faktu, że interwencje w zakresie płynności podejmo-
wane były w  dużej mierze przez Europejski Bank Centralny oraz krajowe banki cen-
tralne państw członkowskich nienależących do strefy euro18. Łącznie najwięcej środków 
w  wartościach bezwzględnych na działania zwiększające płynność zatwierdziły: Ho-
landia (52,90 mld euro), Wielka Brytania (51,93 mld euro), Irlandia (40,73 mld euro) 
i Hiszpania (31,85 mld euro). Wielkość pomocy przyznanej przez te państwa stanowiła 
85% wszystkich środków zatwierdzonych na ten cel. Najmniej środków przyznały nato-
miast Luksemburg (0,32 mld euro) i Szwecja (0,52 mld euro).

Wielkość wykorzystanej pomocy publicznej

W okresie od 1 października 2008 r. do 31 grudnia 2011 r. instytucje finansowe fak-
tycznie otrzymały 1611,90 mld euro pomocy publicznej19 – tabela 4, rysunek 2. Tym 
samym banki wykorzystały prawie 35% wszystkich środków, które zostały zatwier-
dzone do końca 2011 r. Aż 56% wszystkich wykorzystanych środków zostało wdrożo-
nych w trzech państwach członkowskich: Irlandii (349,71 mld euro), Wielkiej Brytanii 
(299,57mld euro) i Niemczech (259,19 mld euro). Najmniejszą pomoc w wartościach 
bezwzględnych otrzymały natomiast banki w Finlandii (0,12 mld euro), a także: na Wę-
grzech (2,24 mld euro), w Słowenii (2,40 mld euro), na Łotwie (2,43 mld euro) oraz na 
Cyprze (2,83 mld euro). Pod względem udziału pomocy w wielkości PKB20 z największej 
pomocy skorzystały: Irlandia (223,5%) oraz Dania (66%), natomiast z najmniejszej Fin-
landia (0,06%) i Włochy (0,95%). Biorąc pod uwagę udział pomocy w wielkości sektora 
bankowego mierzonego wielkością aktywów, największą pomoc otrzymały instytucje 
finansowe: w  Irlandii, Danii, Grecji oraz na Łotwie, najmniejszą zaś: w  Finlandii, we 
Włoszech oraz w Luksemburgu21. 
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TABELA 4. Wielkość udzielonej pomocy publicznej (WUP) w mld euro oraz liczba państw 
członkowskich (LPC), które udzieliły pomocy w danej formie 

Wyszczególnienie
2008 2009 2010 2011 2008–2011

WUP LPC WUP LPC WUP LPC WUP LPC WUP LPC

Gwarancje 400,80 12 833,29 17 794,55 16 521,82 18 1 084,83* 19

Dokapitalizowanie 112,71 9 87,52 14 90,23 8 31,73 6 322,18 16

Aktywa 
o obniżonej jakości 9,80 1 77,82 6 29,17 4 0 0 116,78 9

Interwencje 
zwiększające 
płynność 21,14 6 68,33 9 62,77 10 42,37 9 88,10* 11

Razem 544,45 15 1066,96 19 976,72 17 595,92 18 1 611,90 19

Lata 2008 2008–2009 2008–2010 2008–2011

Razem 544,45 15 1331,64 19 1529,89 19 1611,90 19

* Ze względu na metodologię przyjętą przez Komisję Europejską przy obliczaniu wielkości wykorzystanych gwarancji oraz 
środków mających na celu zwiększenie płynności, wielkości pomocy wykorzystanej w poszczególnych latach nie sumują się 
do kwoty wykorzystanej w okresie 2008–2011.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Komisji Europejskiej.

RYSUNEK 2. Wielkość wykorzystanej pomocy publicznej w latach 2008–2011

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Komisji Europejskiej.
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Do grudnia 2010 r., w ramach programów pomocy oraz interwencji ad hoc, pomoc 
publiczną otrzymało 215 instytucji finansowych, przy czym w przypadku dwóch ban-
ków pomoc ta została udzielona jednocześnie przez trzy państwa członkowskie (Dexia 
otrzymała pomoc od Belgii, Francji i Luksemburga, natomiast Fortis od Belgii, Luksem-
burga i Holandii). Liczba instytucji finansowych, które otrzymały pomoc, znacznie róż-
ni się jednak pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi. Najwięcej banków 
potrzebowało wsparcia środkami publicznymi w Danii (63) i Hiszpanii (41), natomiast 
Finlandia, Luksemburg, Łotwa oraz Węgry udzieliły pomocy co najwyżej trzem instytu-
cjom finansowym22. 

Wielkość wykorzystanej pomocy publicznej była dość silnie skoncentrowana za-
równo pod względem liczby państw członkowskich, w których wystąpiła konieczność 
udzielenia pomocy, jak i biorąc pod uwagę liczbę instytucji finansowych, które otrzy-
mały pomoc. Trzy państwa członkowskie, tj. Wielka Brytania, Niemcy i Francja, których 
sektory bankowe łącznie stanowią ok. 60% wielkości sektora bankowego UE, otrzymały 
razem nieco ponad 60% całkowitej kwoty pomocy wykorzystanej przez dziewiętnaście 
państw członkowskich w latach 2008–2011. Ponadto dziesięć największych beneficjen-
tów pomocy w skali całej UE otrzymało ponad 50% pomocy udzielonej przez wszystkie 
państwa członkowskie, natomiast w dwunastu państwach członkowskich środki wyko-
rzystane przez trzech największych beneficjentów pomocy stanowiły ponad 80% całko-
witej pomocy udzielonej przez dane państwo23.

Formą pomocy publicznej, z  której instytucje finansowe korzystały w  największym 
stopniu, były gwarancje państwowe. Łącznie dziewiętnaście państw członkowskich udzie-
liło swoim bankom gwarancji obejmujących ich zobowiązania finansowe. Kwota wsparcia, 
którą instytucje finansowe otrzymały do grudnia 2011 r., wyniosła 1084,83 mld euro, co 
stanowiło 67% wszystkich środków wykorzystanych w latach 2008–2011. Wielkość gwa-
rancji udzielonych bankom wyniosła 400,80 mld euro w 2008 r., 833,29 mld euro w 2009 r., 
794,55 mld euro w 2010 r. oraz 521,82 mld euro w 2011 r.24 W 2009 r. przyrost wielkości 
gwarancji udzielonych przez państwa członkowskie był największy i wyniósł 108%. Było to 
głównie spowodowane zwiększeniem wielkości pomocy udzielonej w tym zakresie przez 
Wielką Brytanię, Niemcy, Irlandię i Francję (łącznie o 428,69 mld euro), a także Hiszpanię, 
Belgię i  Holandię (łącznie o  106,55 mld euro), mimo że pomoc udzielona przez Danię 
uległa znacznemu zmniejszeniu (o 138,55 mld euro). Największa liczba państw członkow-
skich (osiemnaście) była zaangażowana w tę formę pomocy w 2011 r. Wielkość gwarancji 
udzielonych przez Irlandię (284,25 mld euro), Wielką Brytanię (158,22 mld euro), Danię 
(145 mld euro) i Niemcy (135,03 mld euro) stanowiła 67% łącznej wielkości gwarancji 
udzielonych przez wszystkie państwa członkowskie zaangażowane w  tę formę pomo-
cy w latach 2008–2011. Najmniejszą pomoc w wartościach bezwzględnych tym zakresie 
otrzymały natomiast instytucje finansowe na Węgrzech (0,01 mld euro), w Finlandii (0,12 
mld euro) i na Łotwie (0,54 mld euro). Banki na Litwie, w Polsce oraz Słowacji w ogóle nie 
wykorzystały zatwierdzonych w tych państwach programów pomocy w zakresie gwarancji.
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Pomocy publicznej w formie dokapitalizowania udzieliło szesnaście państw człon-
kowskich w łącznej wysokości 322,18 mld euro. Kwota ta stanowiła 20% łącznej pomocy 
wykorzystanej przez banki w latach 2008–2011. Około połowa wszystkich wykorzysta-
nych środków została skierowana do instytucji finansowych w ramach interwencji ad 
hoc. Najwięcej środków na dokapitalizowanie banki otrzymały w  czwartym kwartale 
2008 r. Państwa członkowskie przekazały wówczas instytucjom finansowym 112,71 mld 
euro. Pomoc otrzymana przez banki w latach 2009–2010 ukształtowała się na zbliżonym 
poziomie i wyniosła odpowiednio 87,52 mld euro oraz 90,23 mld euro. W 2011 r. banki 
zostały dokapitalizowane w kwocie 31,73 mld euro. Największa liczba państw członkow-
skich (czternaście) była zaangażowana w udzielenie pomocy mającej na celu dokapitali-
zowanie banków w 2009 r. Największą pomoc w wartościach bezwzględnych otrzymały 
instytucje finansowe: w  Wielkiej Brytanii, Niemczech oraz Irlandii. Pomoc udzielona 
przez te kraje stanowiła 65% całkowitej pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 
w celu dokapitalizowania i wyniosła odpowiednio 82,39 mld euro, 63,24 mld euro oraz 
62,78 mld euro. Najmniejszą pomoc otrzymały natomiast banki: na Węgrzech (0,11 mld 
euro), w Słowenii (0,25 mld euro), na Łotwie (0,51 mld euro) oraz w Szwecji (0,78 mld 
euro). Pięć państw członkowskich, tj.: Finlandia, Litwa, Polska, Portugalia i  Słowacja 
w ogóle nie wykorzystały zatwierdzonych w tych krajach programów w zakresie dokapi-
talizowania banków. Ponadto, Cyprus Popular Bank nie skorzystał z przyznanej mu ad 
hoc pomocy w zakresie dokapitalizowania.

Banki w dziewięciu państwach członkowskich otrzymały pomoc w zakresie aktywów 
o obniżonej jakości o łącznej wartości 116,78 mld euro. Kwota ta stanowiła zaledwie 7,2% 
wszystkich środków wykorzystanych przez instytucje finansowe w  latach 2008–2011. 
Najwięcej środków na tę formę pomocy państwa członkowskie przekazały w  2009  r. 
Udzielona wówczas bankom pomoc publiczna w zakresie aktywów o obniżonej jakości 
wyniosła 77,82 mld euro, co stanowiło prawie 67% wszystkich środków przekazanych 
przez państwa członkowskie w ramach działań dotyczących aktywów o obniżonej jako-
ści. W 2009 r. także największa liczba państw członkowskich (sześć) była zaangażowana 
w udzielanie pomocy w zakresie aktywów o obniżonej jakości, przy czym środki prze-
kazane przez Wielką Brytanię i Niemcy stanowiły prawie 82% całkowitej kwoty pomocy 
wykorzystanej w całym 2009 r. W 2008  r. jedynie Niemcy przekazały bankom pomoc 
w zakresie aktywów o obniżonej jakości w wysokości 9,8 mld euro25, zaś w 2010 r. tego 
typu pomoc otrzymały instytucje finansowe w  Niemczech, Hiszpanii, Irlandii oraz na 
Łotwie o łącznej wielkości 29,17 mld euro. W 2011 r. banki nie korzystały z tej formy po-
mocy. W latach 2008–2010 największa pomoc w wartościach bezwzględnych w zakresie 
aktywów o obniżonej jakości została udzielona instytucjom finansowym w Niemczech 
(56,17 mld euro) oraz Wielkiej Brytanii (40,41 mld euro), natomiast najmniejszą pomoc 
w wartościach bezwzględnych przekazała Austria (0,40 mld euro) oraz Łotwa (0,41 mld 
euro). Banki na Litwie i Węgrzech w ogóle nie wykorzystały zatwierdzonych w tych pań-
stwach programów pomocy dotyczących aktywów o obniżonej jakości.
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Jedenaście państw członkowskich udzieliło pomocy mającej na celu zwiększenie 
płynności. Wielkość całkowitej pomocy otrzymanej przez instytucje finansowe w tym 
zakresie wyniosła 88,10 mld euro, co stanowiło 5,5% wszystkich środków wykorzysta-
nych przez banki w latach 2008–2011. Prawie 80% wszystkich środków mających na celu 
zwiększenie płynności otrzymały banki w Holandii (30,40 mld euro), Hiszpanii (19,31 
mld euro) i  Wielkiej Brytanii (18,55 mld euro). Najmniejszą pomoc w  tym zakresie 
w wartościach bezwzględnych przekazały natomiast: Irlandia (0,08 mld euro), Luksem-
burg (0,19 mld euro) i Łotwa (0,97 mld euro). Szwecja w ogóle nie wykorzystała zatwier-
dzonych środków przeznaczonych na interwencje zwiększające płynność. 

Ocena efektywności podjętych działań

Jedną z miar oceny efektywności podjętych działań jest stopień wykorzystania przez 
instytucje finansowe środków zatwierdzonych przez państwa członkowskie. W 2008 r. 
wskaźnik ten wyniósł niespełna 16%. Na koniec 2009 r., głównie ze względu na 145-pro-
centowy wzrost wykorzystanych środków (z 544,45 do 1331,64 mld euro), przy prawie 
16-procentowym wzroście zatwierdzonych środków (z 3457,49 do 3999,15 mld euro), 
stopień wykorzystania zwiększył się do 33,30%, natomiast w 2010 r. i w 2011 r. utrzymy-
wał się na poziomie zbliżonym do 2009 r. i wyniósł niecałe 35%.

Stopień wykorzystania przez instytucje finansowe poszczególnych form pomo-
cy był bardzo zróżnicowany. Mimo że najwięcej środków banki otrzymały w ramach 
gwarancji, wskaźnik wykorzystania tej formy pomocy kształtował się na jednym z niż-
szych poziomów. W 2008 r. wyniósł on 13%, natomiast w latach 2009–2011 r. utrzy-
mywał się na poziomie 31–32%. Procentowo najwięcej środków instytucje finansowe 
wykorzystały w ramach dokapitalizowania. W 2008 r. wskaźnik wykorzystania tej for-
my pomocy wyniósł 42%, zaś w kolejnych latach kształtował się na poziomie wyno-
szącym 52–54%. Do pomocy w zakresie aktywów o obniżonej jakości w największym 
stopniu uciekano się w  2009  r. Banki otrzymały wówczas 25% wszystkich zatwier-
dzonych środków w  tym zakresie, natomiast w  2010 r. wskaźnik ten zwiększył się 
o niespełna 3 punkty procentowe. Stopień wykorzystania środków przeznaczonych na 
działania zwiększające płynność na przestrzeni lat 2008–2011 kształtował się w sposób 
bardzo zróżnicowany. W 2008 r. instytucje finansowe wykorzystały 25% wszystkich 
środków dostępnych na ten cel, w 2009 r. stopień wykorzystania wzrósł do 79%. W la-
tach 2010–2011 wskaźnik ten wykazywał tendencję malejącą i wyniósł odpowiednio  
56% i 42%.

Stopień wykorzystania zatwierdzonych środków znacznie różnił się także pomiędzy 
poszczególnymi państwami członkowskimi. W latach 2008–2011 procentowo najwięcej 
środków wykorzystały (rysunek 3): Cypr (94,21%), Grecja (64,07%) i Irlandia (61,21%), 
natomiast najmniej: Finlandia (0,21%), Szwecja (12,81%) i Włochy (14,95%). 
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RYSUNEK 3. Pomoc publiczna dla sektora bankowego w latach 2008–2011 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Komisji Europejskiej.

Stosunkowo niski stopień wykorzystania dostępnych środków wynika m.in. z fak-
tu, że państwa członkowskie, zatwierdzając w odpowiedzi na kryzys finansowy środki 
stanowiące pomoc publiczną (w dużej mierze w czwartym kwartale 2008 r. oraz na 
początku 2009 r.), nie były w stanie dokładnie oszacować faktycznych potrzeb banków 
w  tym zakresie. Nie mogły one również przewidzieć rozmiaru i  czasu trwania kry-
zysu finansowego, a także wszystkich jego potencjalnych konsekwencji. W rezultacie 
zatwierdzone kwoty znacznie przewyższyły kwoty rzeczywiście wykorzystane przez 
banki. 

Ponadto Irlandia i Dania wdrożyły programy gwarancji, obejmujące całość zobo-
wiązań ich banków, a w przypadku Danii faktyczny poziom wykorzystania dostępnych 
środków ukształtował się na dość niskim poziomie (26,29%). Banki były także zachę-
cane do korzystania przede wszystkim z finansowania rynkowego oraz poszukiwania 
w pierwszej kolejności środków wśród swoich akcjonariuszy. Niekiedy również już sam 
fakt istnienia programu pomocy w danym państwie członkowskim i możliwość skorzy-
stania z niego w przypadku zaistnienia takiej konieczności mógł pozytywnie wpływać 
na stabilność i zaufanie w systemie finansowym. 
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Ocenę efektywności działań o charakterze pomocy publicznej należy także rozpatry-
wać w kontekście osiągnięcia przez państwa członkowskie celów, którym miały służyć 
wdrażane środki. Były to przede wszystkim: uniknięcie zagrożeń dla stabilności sektora 
bankowego, które pojawiły się w szczególności bezpośrednio po upadku banku Lehman 
Brothers, promowanie powrotu do normalnego funkcjonowania rynku międzybanko-
wego, a także podtrzymanie akcji kredytowej banków dla sfery realnej gospodarki [Thiel, 
Linden, 2009]. Z dostępnych danych wynika, że cele te zostały w dużej mierze osiągnię-
te. Państwom członkowskim26 udało się zapobiec masowej upadłości banków, nastąpiła 
poprawa sytuacji na światowych rynkach finansowych, a  także udało się podtrzymać 
kredytowanie gospodarki realnej27. Na przykład spread EURIBOR 3M – OIS 3M28, który 
w październiku 2008 r. na skutek upadku banku Lehman Brothers wzrósł ponad dwu-
krotnie w porównaniu do września 2008 r., w ciągu 2009  r. stopniowo zmniejszał się 
i pozostawał względnie stabilny w 2010 r. Należy jednak zaznaczyć, że trudno jest jedno-
znacznie oddzielić wpływ pomocy publicznej od innych czynników, krajowych czy też 
międzynarodowych, które mogły mieć wpływ na funkcjonowanie rynków finansowych 
oraz sytuację w sektorze bankowym. Niewątpliwie dużą rolę w przywróceniu ogólne-
go zaufania do sektora bankowego UE oraz w poprawie funkcjonowania rynków mię-
dzybankowych odegrały interwencje Europejskiego Banku Centralnego oraz banków 
centralnych państw członkowskich nienależących do strefy euro. Jednakże, w  2011  r. 
sytuacja sektora bankowego UE uległa pogorszeniu, w dużej mierze z powodu konse-
kwencji kryzysu zadłużenia, a w szczególności nasilenia się napięć na rynkach obligacji 
skarbowych w niektórych państwach członkowskich. W rezultacie w II kwartale 2011 r. 
zyskowność europejskich banków zmniejszyła się, a od II połowy 2011 r. zanotowano 
wzrost spreadu EURIBOR 3M – OIS 3M oraz obniżyła się skala obrotów na europejskim 
rynku międzybankowym. Dodatkowo, w III kwartale 2011 r. banki zaostrzyły kryteria 
udzielania kredytów i planują dalej je zaostrzać w kolejnym kwartale, co może skutko-
wać zmniejszeniem akcji kredytowej dla gospodarki realnej29. Jednakże, w przeciwień-
stwie do października 2008 r., rządy wielu krajów wysoko rozwiniętych nie są w sta-
nie przejąć na siebie ryzyka zakumulowanego w bilansach banków, a zatem możliwości 
udzielenia zagrożonym instytucjom finansowym dalszej pomocy publicznej znacznie się 
ograniczyły.

Realizacji celów zakładanych przez państwa członkowskie przy projektowaniu 
i wdrażaniu działań dla sektora bankowego, stanowiących pomoc publiczną, towarzy-
szyły też znaczne koszty. Choć całkowite obciążenia pomocy przyznanej przez państwa 
członkowskie dla ich budżetów będą znane za jakiś czas, w niektórych państwach człon-
kowskich, koszty te już się uwidoczniły30. Dodatkowo istnieją przesłanki świadczące 
o tym, że na skutek udzielonej pomocy publicznej nie udało się uniknąć zniekształcenia 
konkurencji w  Unii Europejskiej. Duże rozbieżności występujące pomiędzy państwa-
mi członkowskimi w  zakresie wielkości wykorzystanej pomocy oraz koncentracji tej 
pomocy mogły negatywnie wpłynąć na konkurencję zarówno pomiędzy instytucjami  
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finansowymi, jak i sektorami bankowymi w poszczególnych państwach członkowskich. 
Z badań przeprowadzonych przez O. Kowalewskiego i M.-J. Radło [2011] wynika, że 
w państwach członkowskich, które udzieliły pomocy publicznej swoim bankom, przy-
znano więcej kredytów niż w  państwach, które tej pomocy nie udzieliły. Dodatkowo 
wystąpiły istotne różnice w oprocentowaniu kredytów wśród krajów UE, w szczególno-
ści między starymi (UE-15), a nowymi (UE-12) państwami członkowskimi. Ponadto, 
głównie za pośrednictwem działalności kredytowej banków, pomoc publiczna udzielona 
w odpowiedzi na kryzys miała istotny wpływ na cały rynek wewnętrzny Unii Europej-
skiej. Na rynku tym doszło do zachwiania konkurencji w wyniku łatwiejszego dostępu 
do kredytów dla firm pochodzących z państw członkowskich, w których wprowadzono 
i wykorzystywano programy pomocy. Autorzy podkreślają jednak dynamiczny charak-
ter analizowanego zjawiska oraz wskazują na konieczność dalszego monitorowania sek-
tora bankowego i jego wpływu na sektor realny [Kowalewski, Radło, 2011].

Podsumowanie

W  obliczu kryzysu finansowego, zagrażającego stabilności systemu finansowego, 
państwa członkowskie UE podjęły natychmiastowe i na niespotykaną dotychczas skalę 
działania stanowiące pomoc publiczną w celu ratowania sektora bankowego. Początko-
wo przybrały one głównie formę gwarancji, jednak wraz z rozprzestrzenianiem się kry-
zysu zatwierdzona pomoc koncentrowała się przede wszystkim na dokapitalizowaniu 
banków oraz podejmowaniu działań w  odniesieniu do aktywów o  obniżonej jakości. 
W 2008 r. banki wykorzystały 21% zatwierdzonej kwoty, natomiast w kolejnych latach 
wskaźnik wykorzystania ukształtował się na poziomie 35–37%. W  wartościach bez-
względnych zdecydowanie najwięcej środków w  poszczególnych latach wykorzystano 
w ramach gwarancji, jednak ze względu na wielkość zatwierdzonej kwoty wskaźnik wy-
korzystania gwarancji wyniósł zaledwie 35%.

Należy zaznaczyć, że kryzys finansowy nie dotknął w takim samym stopniu wszyst-
kich państw członkowskich, a zatem reakcja i wielkość pomocy – zarówno zatwierdzonej, 
jak i wykorzystanej – w poszczególnych państwach członkowskich była bardzo zróżnico-
wana. Łącznie dwadzieścia dwa państwa członkowskie podjęły działania o charakterze 
pomocy publicznej w celu ratowania banków, przy czym w trzech krajach (Litwa, Polska 
i Słowacja) nie wystąpiła konieczność wykorzystania zatwierdzonych środków. Pomoc 
wykorzystana przez Irlandię, Wielką Brytanię, Niemcy, Danię i Francję stanowiła 77% 
wszystkich środków wykorzystanych przez dziewiętnaście państw członkowskich, na-
tomiast dziesięć największych instytucji finansowych otrzymało ponad 50% udzielonej 
pomocy. Skupienie pomocy w kilku państwach członkowskich oraz kilku instytucjach 
finansowych mogło negatywnie wpłynąć na konkurencję w sektorze bankowym, choć 
wpływ ten może być bardzo trudny do oszacowania.
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Nie ulega wątpliwości, że działania państw członkowskich w zakresie pomocy pu-
blicznej pomogły w uspokojeniu sytuacji na rynkach finansowych i zapewniły stabilność 
systemu finansowego oraz najprawdopodobniej zapobiegły masowej upadłości banków. 
Z drugiej strony, mogły one doprowadzić do zniekształcenia konkurencji na rynku we-
wnętrznym UE, a także przyczynić się do wystąpienia kryzysu zadłużenia w niektórych 
państwach członkowskich. Należy jednak pamiętać, że obecnie kluczowym zadaniem 
dla państw członkowskich jest odpowiednia restrukturyzacja banków, które otrzymały 
pomoc publiczną.
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oraz zasada nadzoru kraju macierzystego w UE  
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Abstract

The aim of this paper is to analyze main weaknesses of the pre-crisis supervisory and 
regulatory architecture of the financial market in the EU, a system which has become 
a catalyst of the subprime crisis in Europe. A review of the literature and an analysis of 
legal documents were used to research the subject. The major conclusion of the paper is 
that these imperfections have resulted mainly from an insufficient supervisory mandate 
of the European Central Bank (ECB), as well as from the principle of home-country 
supervision. Before the crisis, activities of the ECB were focused mainly on its basic 
monetary policy mandate while in the case of macroprudential supervision, the ECB 
could only form recommendations that were not effectively translated into specific ac-
tions of national microprudential supervisors. Empowering the ECB with micropruden-
tial competences was proposed in the so-called choice-based approach, which was not 
implemented due to the fact that the member states perceived it as a limitation on their 
sovereignty. Another weakness of financial supervision in the EU originated from the 
principle of home-country supervision, according to which a home-country supervisor 
had a dominant position over the host-country supervisor. The principle has led to con-
siderable information asymmetry, as well as to a conflict of interests between national 
supervisors, which impeded proper crisis management. The post-crisis reform has eli-
minated none of these problems.

Keywords: subprime crisis, EU financial supervision, financial market regulations.
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Wstęp

Celem niniejszego artykułu jest przeanalizowanie głównych słabości architektury 
nadzorczo-regulacyjnej UE przed kryzysem subprime. Niedoskonałości te, pozornie od-
ległe od siebie i  leżące w różnych sferach, stały się jednakże wspólnym katalizatorem 
wspomnianego załamania na jednolitym rynku finansowym Unii Europejskiej. W kon-
tekście kryzysu subprime przyczyny owe uznano za czynnik pobudzający do dyskusji na 
temat przyszłej architektury regulacyjno-nadzorczej UE. W niniejszym artykule przed-
stawiony będzie, po pierwsze, problem niewystarczających uprawnień Europejskiego 
Banku Centralnego (EBC) zarówno w  zakresie nadzoru mikroostrożnościowego, jak 
i  makroostrożnościowego, a  po drugie, przeanalizowany zostanie wpływ zasady nad-
zoru kraju macierzystego na asymetrię informacji oraz konflikty interesów nadzorców 
z państw członkowskich UE. 

Niedostateczne uprawnienia EBC  
w zakresie nadzoru finansowego

Istotną słabością architektury nadzorczo-regulacyjnej UE przed kryzysem subpri-
me było jedynie pośrednie zaangażowanie Europejskiego Banku Centralnego w kwe-
stie związane ze stabilnością finansową. EBC skupiał się bowiem na realizacji swego 
mandatu w zakresie polityki pieniężnej. Dotychczasowa rola EBC w zakresie nadzoru 
makroostrożnościowego ograniczała się jedynie do funkcji opiniodawczo-konsultacyj-
nej oraz wybranych działań, które mogła powierzyć EBC Rada UE na wniosek Komisji 
Europejskiej. Rola ta była określona w dwóch aktach prawnych. Pierwszy z nich to pro-
tokół w sprawie Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego 
Banku Centralnego1, w którym stwierdzono po pierwsze, że „EBC jest uprawniony do 
wyrażania opinii i udzielania konsultacji Radzie, Komisji i właściwym organom Państw 
Członkowskich w sprawie zakresu i stosowania ustawodawstwa wspólnotowego odno-
szącego się do nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i do stabil-
ności systemu finansowego” (art. 25.1) i po drugie, że „Zgodnie z każdą decyzją Rady 
podjętą na podstawie art. 105 ust. 6 Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską, 
EBC może wykonywać specyficzne zadania, związane z polityką nadzoru ostrożnościo-
wego instytucji kredytowych i  innych instytucji finansowych, z  wyjątkiem instytucji 
ubezpieczeniowych” (art. 25.2). Drugim z  wymienionych aktów prawnych był Trak-
tat Ustanawiający Wspólnotę Europejską2, w którym w art. 105, ust. 6 stwierdzono, że 
„Rada, stanowiąc jednomyślnie na wniosek Komisji, po konsultacji z EBC i za zgodą 
Parlamentu Europejskiego, może powierzyć EBC specyficzne zadania dotyczące poli-
tyk w  dziedzinie nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i  innymi 
instytucjami finansowymi, z wyjątkiem instytucji ubezpieczeniowych”. W przededniu 
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kryzysu subprime EBC wydawał co prawda trafne komentarze na temat oceny ryzyka 
w europejskim systemie finansowym, natomiast problemem pozostawał brak egzekwo-
walnej procedury weryfikacji, w jaki sposób identyfikacja głównych zagrożeń dla sta-
bilności systemu finansowego UE mogłaby przekładać się na konkretne kroki ze strony 
organów nadzoru w państwach członkowskich3. W konsekwencji uwidocznione zostały 
niedoskonałości sprawowania nadzoru makroostrożnościowego nie tylko na poziomie 
narodowym – przez nadzorców w  państwach członkowskich, ale także na poziomie 
całej UE. Wyraźnie brakowało powiązania na szczeblu europejskim poszczególnych 
działań sprawowanych w  zakresie nadzoru makroostrożnościowego dokonywanych 
przez nadzorców krajowych. Należy sądzić, że ścisła koordynacja tego rodzaju działań 
mogłaby stać się nadmiernym obciążeniem dla Europejskiego Banku Centralnego, dys-
ponującego zbyt ograniczonymi zasobami do realizacji zarówno polityki monetarnej, 
jak i intensywnej działalności na rzecz stabilności finansowej, co groziłoby konfliktem 
celów. Dlatego też wyraźnie brakowało odrębnej instytucji europejskiej, wyposażonej 
w zwiększone uprawnienia w zakresie nadzoru makroostrożnościowego, która mogłaby 
koncentrować się wyłącznie na stabilności finansowej. Problemem pozostawało rów-
nież niedostateczne powiązanie na szczeblu UE nadzoru mikroostrożnościowego z ma-
kroostrożnościowym [OECD, 2009, s. 9].

Jeszcze przed kryzysem subprime istniały koncepcje powierzenia Europejskiemu 
Bankowi Centralnemu funkcji nadzoru mikroostrożnościowego. Jedną z  takich kon-
cepcji była choice-based approach, polegająca na przyznaniu krajowi członkowskiemu 
możliwości delegowania nadzoru nad największymi, transnarodowymi instytucjami 
finansowymi działającymi na jego rynku finansowym na Europejski Bank Centralny, 
co miałoby zastosowanie zarówno w przypadku oddziałów instytucji kredytowych, jak 
i  spółek zależnych [Hertig, Lee, McCahery, 2010, s. 2]. Istniało kilka podstawowych, 
następujących założeń tej koncepcji [Hertig, Lee, McCahery, 2010]: 

 • zdecentralizowany system nadzoru w państwach członkowskich UE nie sprawdzał 
się w przypadku transnarodowych instytucji finansowych;

 • Europejski Bank Centralny byłby bardziej efektywny w sprawowaniu nadzoru nad 
tymi instytucjami niż kolegia nadzorcze z wiodącą rolą nadzorcy z kraju macierzy-
stego, gdyż te ostatnie nie zapewniały skutecznych rozwiązań konfliktu interesu po-
między nadzorcami, albowiem kwestia przyznania nadzorcy z kraju macierzystego 
wiążących uprawnień decyzyjnych w przypadku wystąpienia tego konfliktu pozosta-
ła otwarta [Davies, Green, 2008, s. 1];

 • porozumienia o współpracy zawierane przez nadzorców krajowych (memoranda of 
understanding) nie stanowiły skutecznej podstawy współpracy, gdyż nie były praw-
nie wiążące;

 • delegowanie nadzoru nad największymi, transnarodowymi instytucjami finansowy-
mi działającymi na rynku finansowym danego państwa członkowskiego na Europej-
ski Bank Centralny odbywałoby się na podstawie specjalnych umów;
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 • nie funkcjonowałyby wystandaryzowane umowy tego rodzaju, bowiem ich postano-
wienia byłyby dopasowane do specyfiki rynku finansowego w danym kraju, co czy-
niłoby je elastycznym narzędziem; pozwoliłoby to uniknąć założenia, że dane roz-
wiązanie będzie się sprawdzać w każdym państwie członkowskim;

 • w umowach byłby ex ante jasno sprecyzowany podział odpowiedzialności i kosztów 
działań antykryzysowych; 

 • decyzje zapadałyby na zasadzie konsensusu organu nadzoru z kraju członkowskie-
go i Rady Ogólnej EBC, co byłoby podyktowane faktem, że jej członkami są prezesi 
banków centralnych, w tym nienależących do strefy euro;

 • zawarcie umów byłoby dobrowolne, a więc gdyby istniały istotne przeciwwskazania 
(których kwestia jest podnoszona przez przeciwników sprawowania przez EBC nad-
zoru mikroostrożnościowego), model choice-based approach nie musiałby znajdo-
wać zastosowania; przed jego zastosowaniem wskazane byłoby przeprowadzenie od-
powiednich analiz; 

 • koncepcja zawiera postulat pozostawienia krajom członkowskim możliwości dobro-
wolnego odstąpienia od umów (opting-out);

 • koszty walki z kryzysem ponosiłby zarówno EBC (po jednoznacznym przyznaniu 
mu tego rodzaju uprawnień), jak i  państwo członkowskie, w  proporcji ustalonej 
wspólnie we wspomnianej umowie, zawieranej, co bardzo istotne, ex ante; propor-
cja ta mogłaby być określona np. na podstawie udziału aktywów spółki zależnej lub 
oddziału instytucji kredytowej w całości aktywów danej transnarodowej instytucji 
finansowej. 
Argumenty za i przeciw omawianej koncepcji zostały przedstawione w tabeli 1.
Koncepcji choice-based approach można byłoby zarzucić, że jej efektywność nie zo-

stała udowodniona empirycznie. Z drugiej jednak strony, nie istniały również empirycz-
ne dowody, że byłaby ona nieefektywna. Zdaniem jej autorów, koszty z  nią związane 
(np. wiążące się z koniecznością restrukturyzacji krajowych modeli nadzoru) miałyby 
charakter krótkoterminowy i  byłyby relatywnie mniejsze niż długoterminowe korzy-
ści. Istotną korzyścią wydawało się być ułatwienie nadzoru w  skali transnarodowej. 
W przedkryzysowym kształcie architektury regulacyjno-nadzorczej w UE nadzór taki 
był utrudniony – na przykład dla nadzorcy w małym państwie członkowskim, którego 
macierzyste banki prowadziły bardzo aktywną działalność za granicą, mogło stanowić 
trudność sprawowanie nadzoru nad zarejestrowaną w nim spółką matką, jeśli nadzór 
nad jej spółkami zależnymi był sprawowany przez nadzorcę w  kraju przyjmującym, 
zainteresowanym przede wszystkim ochroną lokalnych deponentów, a nie stabilnością 
finansową całej instytucji finansowej, zarejestrowanej w  dodatku za granicą. Pozwala 
to przypuszczać, że modelem choice-based approach byłyby bardziej zainteresowane 
właśnie małe państwa członkowskie UE, w przypadku których zarejestrowane w nich 
spółki matki prowadziły aktywną działalność zagraniczną w formie spółek zależnych. 
Ponadto modelem tym zainteresowane byłyby państwa, w których działalność oddzia-
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łów zagranicznych instytucji kredytowych dominowała na rynku finansowym lub nad-
zór sprawowany nad nimi okazał się nieefektywny, co podczas kryzysu subprime pokazał 
przykład islandzkich instytucji finansowych działających w Wielkiej Brytanii [Kay, 2009, 
s. 1]. Lepsza koordynacja EBC w sprawowaniu nadzoru w skali transgranicznej mogła-
by być poparta stwierdzeniem, że nadzór sprawowany przez EBC, przykładowo, zarów-
no nad bankami irlandzkimi, jak i  francuskimi byłby, w warunkach konfliktu interesu  
organów nadzoru z Francji i Irlandii, efektywniejszy niż sprawowany oddzielnie przez te 
organy. 

Walorem omawianej koncepcji było również to, że stanowiła ona kompromisowe, 
elastyczne rozwiązanie, pozwalające z jednej strony uniknąć obligatoryjnej centralizacji 
nadzoru, a z drugiej – obligatoryjnej decentralizacji nadzoru. Inną zaletą choice-based 
approach mogło być sprawniejsze wdrożenie tego modelu, gdyż bilateralne umowy po-
między państwem członkowskim a  EBC mogły być łatwiej negocjowane niż umowy 
multilateralne, dotyczące nadzoru finansowego sprawowanego na poziomie całej UE. 
Argumentem przemawiającym za sprawnością wdrożenia proponowanego rozwiązania 
był także fakt, że nie wymagało ono rewizji traktatowych (które musiałyby wiązać się 
z akceptacją wszystkich państw członkowskich), gdyż jego wprowadzenie w życie mo-
głoby dokonać się na podstawie art. 105.6 Traktatu o Unii Europejskiej, w którym za-
warte jest stwierdzenie, że Rada UE jednomyślnie, na wniosek Komisji Europejskiej, po 
konsultacji z EBC i za zgodą Parlamentu Europejskiego, może powierzyć EBC „specy-
ficzne zadania, związane z polityką nadzoru ostrożnościowego instytucji kredytowych 
i  innych instytucji finansowych, z  wyłączeniem przedsiębiorstw ubezpieczeniowych”. 
Powierzenie EBC funkcji nadzoru mikroostrożnościowego w  zakresie transnarodo-
wych instytucji finansowych mogłoby zostać uznane za tego rodzaju specyficzne zada-
nie związane z nadzorem. Tym niemniej, pewną słabością powyższego argumentu był 
fakt, że transnarodowe grupy kapitałowe obejmowały często także ubezpieczycieli, co 
stanowiło ograniczenie zastosowania w omawianej sytuacji art. 105.6 Traktatu o Unii 
Europejskiej. W  jego świetle, bez konieczności rewizji traktatowych, nadzorem mi-
kroostrożnościowym ze strony EBC mogłyby być objęte jedynie transnarodowe grupy 
bankowe.

Na podstawie argumentów zawartych w tabeli 1 widać jednak wyraźnie, że przeciw 
koncepcji choice-based approach mogły przemawiać względy polityczne, podyktowa-
ne interesem narodowym państw członkowskich. Ich obywatele, wybierając rządzący 
gabinet, mogli bowiem kłaść duży nacisk na to, czy w programach politycznych znaj-
dowało się powierzenie EBC tego typu znaczących uprawnień, co mogło być z kolei 
postrzegane jako osłabienie statusu narodowych banków centralnych lub instytucji 
nadzorczych, jeśli działały one poza bankami centralnymi. Należy przypuszczać, że 
przeciwko proponowanemu rozwiązaniu były eurosceptyczne środowiska polityczne 
oraz ich elektorat. Ponadto za argument przeciw proponowanemu rozwiązaniu, będą-
cy w gruncie rzeczy również argumentem natury politycznej, wynikającym z kiero-
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wania się interesem narodowym, mogło być uznane stwierdzenie, że omawiana kon-
cepcja dla państwa członkowskiego oznaczałaby konieczność częściowego ponoszenia 
kosztów pomocy publicznej dla instytucji finansowych przeżywających trudności – 
a  więc konieczność interwencji, o  której współdecydowałby EBC na podstawie po-
rozumienia z państwem członkowskim, a nie wyłącznie to państwo, co stanowiłoby 
przejaw ograniczenia jego suwerenności. Argument ten mógłby być jednak odparty 
przez kontrargument, że sprawny mechanizm wczesnego ostrzegania, bazujący na 
współpracy nadzorczej pomiędzy EBC a organem nadzoru państwa członkowskiego, 
znacząco redukowałby prawdopodobieństwo konieczności interwencji finansowej 
państwa członkowskiego. 

Centralizacja nadzoru nad transnarodowymi instytucjami finansowymi w rękach 
EBC spotykała się ze sprzeciwem krajowych nadzorców również dlatego, że każdy 
z nich, ze względów politycznych, promował model nadzoru funkcjonujący w jego 
kraju [Pawłowicz, Wierzba, 2009, s. 237]. Podkreślali oni, że zamiast centralizowania 
nadzoru, konieczna jest harmonizacja przepisów i koordynacja współpracy nadzor-
ców krajowych [Blocks, 2003, s. 34]. Jednak przeszkodą na drodze do harmonizacji 
regulacji nadzorczych był fakt, że po spełnieniu wymogów wynikających z unijnej 
zasady harmonizacji minimalnej, regulacje te różniły się pomiędzy krajami. Lżej-
sze wymogi nadzorcze mogły stanowić instrument przyciągania zagranicznego ka-
pitału na krajowy rynek finansowy, tak więc utrzymywanie różnic ponad wymagane 
minimum harmonizacyjne leżało w gruncie rzeczy w interesie narodowym państw 
członkowskich. Z kolei przeszkodą w koordynacji działań nadzorców i efektywnym 
przepływie informacji pomiędzy nimi było opieranie ich współpracy na pewnej uzna-
niowości, znajdującej wyraz w zawieranych między nimi dobrowolnych porozumie-
niach (memoranda of understanding). Mimo niewątpliwych zalet centralizacji oraz 
standaryzacji nadzoru w formie proponowanego podejścia, należy mieć na uwadze, 
że wiąże się z nią także ryzyko niedopasowania scentralizowanego i zintegrowanego 
nadzoru do specyfiki lokalnych rynków finansowych, co miałoby szczególne znacze-
nie w przypadku krajów goszczących, takich jak Polska. Ryzyko to jest tym istotniej-
sze, że systemy gwarantowania depozytów mają charakter lokalny, co kontrastowało-
by z w pełni zintegrowanym nadzorem finansowym. Ponadto centralizację utrudnia 
fakt, że część krajów UE funkcjonuje poza strefą euro i nie obejmują ich narzędzia  
pomocowe EBC.

Oprócz argumentów za i  przeciw koncepcji choice-based approach przytaczanych 
z pozycji państwa członkowskiego UE, przywołać można analogiczne argumenty, które 
mogłyby być wysunięte z pozycji Europejskiego Banku Centralnego. Ich zestawienie za-
warto w tabeli 2.

Jeśli chodzi o argument przeciw omawianej koncepcji, oparty na ochronie reputacji 
EBC, jej autorzy wysuwali kontrargument, że np. rozwiązanie umowy z EBC przez pań-
stwo członkowskie nie tylko mogło nie mieć negatywnych skutków dla jego reputacji, 
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TABELA 2. Argumenty za i przeciw powierzeniu EBC nadzoru mikroostrożnościowego nad 
transnarodowymi instytucjami finansowymi, z punktu widzenia Europejskiego 
Banku Centralnego

Czynnik Argumenty za Argumenty przeciw 

Czynniki polityczne Rozszerzenie uprawnień EBC Niekorzystny oddźwięk społeczny 
w państwach członkowskich 
w przypadku niepowodzeń 
w działaniach EBC

Reputacja EBC Wzmocnienie wskutek 
zaangażowania w nowy obszar 
działalności

Osłabienie, gdy dane państwo 
członkowskie rozwiąże z EBC 
wspomnianą umowę

Nadzór transgraniczny EBC ograniczałby skłonność 
nadzorców krajowych do działań 
oportunistycznych służących 
ochronie krajowych deponentów, 
a nie stabilności finansowej w całej 
UE 

Relacje pomiędzy EBC a organami 
nadzoru w państwach, które nie 
zawarły wspomnianej umowy, 
mogłyby ulec pogorszeniu, przez 
co istniało by ryzyko reperkusji we 
wzajemnej współpracy w polityce 
pieniężnej

Pomoc upadającym bankom Zwiększona stabilność finansowa 
w UE, gdyż pomoc upadającym 
bankom byłaby ułatwiona poprzez 
zmniejszenie liczby nadzorców, 
uczestniczących w procesie 
decyzyjnym oraz wyeliminowanie 
kierowania się interesami 
narodowymi

Narażenie EBC na pokusę 
nadużycia w przypadku udzielania 
pomocy bankom, które nadzoruje. 
Ryzyko zakłócenia polityki 
pieniężnej EBC w przypadku 
konfliktu celów pomiędzy polityką 
pieniężną a utrzymywaniem 
stabilności finansowej

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: [Hertig, Lee, McCahery, 2010, s. 15].

ale mogłoby mieć skutki pozytywne, gdyż odstąpienie od wspomnianego porozumienia 
prawdopodobnie byłoby postrzegane jako przejaw protekcjonizmu ze strony państwa 
członkowskiego. Argument dotyczący pogorszenia relacji pomiędzy EBC a  organami 
nadzoru w państwach członkowskich, a także niekorzystnego społecznego odbioru dzia-
łań EBC w tych państwach, zdaniem autorów omawianej koncepcji, mógł odpowiadać 
stanowi rzeczywistemu, ale stanowiło to według nich cenę, której warte było utrzymy-
wanie stabilności finansowej. Wreszcie argument dotyczący konfliktu celów pomiędzy 
polityką pieniężną a nadzorem finansowym twórcy podejścia choice-based approach od-
pierali kontrargumentem, że negatywne oddziaływanie kryzysów finansowych na poli-
tykę pieniężną miało miejsce nawet wtedy, gdy EBC nie sprawował funkcji nadzorczych 
i nie było empirycznych dowodów na to, że skutki te byłyby większe, gdyby funkcja ta 
została mu powierzona [Nier, 2009].
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Zasada nadzoru kraju macierzystego a asymetria informacji 
i konflikty interesów organów nadzoru z państw członkowskich

Jeszcze przed kryzysem subprime za słabość architektury nadzorczo-regulacyjnej 
było uważane funkcjonowanie zasady nadzoru kraju macierzystego, gdyż nadzorcy 
krajowi stosowali ją tak, aby odpowiedzialność za nadzór nad oddziałami zagranicz-
nych instytucji kredytowych działających na ich rynkach finansowych w całości prze-
rzucić na nadzorców z krajów pochodzenia centrali tychże instytucji. Z drugiej strony, 
nadzorcy krajowi, chcąc nawet angażować się w dużym stopniu w monitorowanie od-
działów zagranicznych instytucji kredytowych działających na ich rynku finansowym, 
byli tej możliwości pozbawieni. Na przykład, niektóre instytucje finansowe działające 
w  londyńskim City były poza jurysdykcją Financial Services Authority. W tych oko-
licznościach, ze względu na uprzywilejowaną pozycję nadzorcy z kraju macierzystego 
względem nadzorcy z kraju goszczącego, możliwy byłby poniżej opisany, hipotetyczny 
scenariusz, charakteryzujący się wymienionymi niżej cechami oraz sekwencją zdarzeń 
[Pistor, 2010, s. 4].
1. Kraj przyjmujący (kraj A) jest małym krajem o zliberalizowanym rynku finansowym.
2. Trzy instytucje kredytowe, których kraj pochodzenia (kraj B) sąsiaduje z krajem A, 

są w posiadaniu większości aktywów instytucji kredytowych w tym kraju.
3. Instytucje kredytowe z  kraju B dokonują dalszej ekspansji w  kraju A, nabywając 

lokalne instytucje kredytowe, transferując w znacznej skali kapitał i wprowadzając 
własne modele zarządzania.

4. Nadzorca z kraju A obawia się, że prowadzona przez nie akcja kredytowa jest zbyt 
intensywna i może doprowadzić do kryzysu finansowego.

5. Nadzorca z kraju A hamuje zatem ekspansję kredytową krajowych instytucji finan-
sowych, narzucając im wyższe wymogi dotyczące rezerw i  ograniczenia wartości 
udzielanych kredytów.

6. Badania przeprowadzone przez nadzorcę w kraju A pokazały, że krajowe instytucje 
kredytowe oraz oddziały instytucji kredytowych z kraju B wypełniły wspomniane 
wymogi. Tym niemniej nadmierna akcja kredytowa nie została zahamowana, gdyż 
instytucje kredytowe z  kraju B uruchomiły nowe linie kredytowe nie za pośred-
nictwem swoich oddziałów, ale bezpośrednio, świadcząc usługi klientom w  kraju 
A z centrali w kraju B, a ponadto rozpoczęły działalność w kraju A za pośrednic-
twem np. firm leasingowych i  innych podmiotów, niepodlegających nadzorowi fi-
nansowemu w kraju A.

7. Nadzorca z kraju A  informuje o  tej sytuacji nadzorcę z kraju B, powołując się na 
funkcjonujące porozumienie o współpracy – jedno z porozumień, których stosowa-
nie było rozpowszechnione w UE pomiędzy organami nadzoru państw członkow-
skich; regulowały one współdziałanie organów nadzoru z krajów pochodzenia i kra-
jów przyjmujących.
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8. Nadzorca z kraju B nie podziela jednak wątpliwości nadzorcy z kraju A, gdyż z jego 
punktu widzenia transnarodowe instytucje finansowe, kontrolowane przez centrale 
z jego kraju, są zarządzane prawidłowo, ze względu na odpowiednią dywersyfikację 
geograficzną oraz dywersyfikację oferowanych produktów i usług. Dlatego też nad-
zorca z kraju B nie decyduje się na interwencję.

9. Po pewnym czasie pojawia się szok na międzynarodowych rynkach finansowych, 
który skutkuje skurczeniem się podaży kredytu na rynku międzybankowym, co 
sprawia, że instytucje kredytowe z kraju B nie są w stanie zgromadzić kapitału do 
kontynuowania ekspansywnej strategii w  kraju A. Wręcz przeciwnie, drastycznie 
ograniczają one wielkość udzielanych kredytów, a nawet wycofują kapitał ze swych 
oddziałów w kraju A, chcąc polepszyć sytuację finansową swych centrali. 

10. W ten sposób rynek finansowy kraju przyjmującego doświadcza znaczącego odpły-
wu kapitału, który doprowadza ów kraj do recesji, wymagającej pomocy ze strony 
Międzynarodowego Funduszu Walutowego.
Przykład ten obrazowo przedstawia, że wynikająca z zasady nadzoru kraju pocho-

dzenia alokacja jurysdykcji nadzorczej do nadzorcy z kraju macierzystego była niewy-
starczająca w  przypadku transnarodowych instytucji finansowych. Nawet w  sytuacji, 
gdy nadzorca z kraju przyjmującego posiadał kontrolę nad spółką zależną zagranicznej, 
transnarodowej instytucji finansowej, instytucja ta mogła łatwo obejść nadzór, chociaż-
by za pośrednictwem równoległego, bezpośredniego świadczenia usług klientom w kra-
ju przyjmującym, a także poprzez działalność firm leasingowych czy też innych podmio-
tów, kwalifikowanych jako shadow banking. 

Opisana powyżej sytuacja ma charakter hipotetyczny, tym niemniej warto zwrócić 
uwagę, że rodzaj opisanych w  niej powiązań przypominał sytuację w  krajach Europy 
Środkowo-Wschodniej, gdzie nad krajowymi instytucjami finansowymi dominowały 
zagraniczne grupy bankowe. W posiadaniu międzynarodowych grup bankowych było 
od 36% (Słowenia) do 97% (Estonia) całości aktywów w sektorze bankowym [Enoch, 
2007, s. 3]. Średnia wielkość to 70%, co kontrastowało z  faktem, że w krajach „starej 
Unii” było to nieco ponad 20% [Jurkowska-Zeidler, 2008, s. 268]. Sytuacji tej towarzy-
szył również znaczny stopień koncentracji działalności bankowej. Na przykład, obecnie 
transgraniczną działalność w siedemnastu państwach członkowskich prowadzi ponad 
czterdzieści grup bankowych, z których czternaście największych jest w posiadaniu po-
nad jednej trzeciej kapitału bankowego w UE [Jurkowska-Zeidler, 2008].

Znaczenie instytucji finansowych znajdujących się w  posiadaniu międzynarodo-
wych grup bankowych dla gospodarek tych krajów było duże i większe niż znaczenie 
oddziału instytucji kredytowej dla jej spółki matki, która, jak należy przypuszczać, nie 
kierowałaby się stabilnością finansową w danym kraju, jeśli istniałaby konieczność wy-
cofania kapitału z  tego oddziału w  sytuacji kryzysowej [Bednarski, Starnowski, 2007, 
s. 34]. Tego rodzaju znaczący odpływ kapitału miał miejsce właśnie w latach 2008 i 2009. 
W skali całej UE wyróżnia się łącznie około czterdziestu systemowo ważnych transna-
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rodowych instytucji finansowych, w przypadku których omawiany problem mógłby za-
istnieć – instytucje te były w  posiadaniu około 70% aktywów w  sektorze bankowym 
w Europie [Pawłowicz, Wierzba, 2009, s. 237], co świadczyło o dużej wadze problemu. 
Problem był szczególnie poważny, jeśli oddział danej instytucji kredytowej, popadający 
w trudności finansowe, miał znaczenie systemowe w kraju przyjmującym, jednocześnie 
nie posiadając znaczenia systemowego w kraju macierzystym. W tej sytuacji nadzorca 
z kraju macierzystego nie miał dostatecznych bodźców do podjęcia współpracy z ban-
kiem centralnym kraju przyjmującego, który, na przykład, chciał udzielić temu oddzia-
łowi pożyczki ostatniej instancji, ale żeby móc to zrobić, musiał opierać się na informacji 
nadzorczej uzyskanej od nadzorcy z kraju macierzystego, a z dostępem do niej mogła być 
związana trudność z racji nieposiadania przez wspomniany oddział znaczenia systemo-
wego w kraju macierzystym. Przykład ten dobitnie pokazuje, w jaki sposób, wynikająca 
z zasady nadzoru kraju macierzystego, asymetria informacji utrudniała nie tylko spra-
wowanie nadzoru, lecz także zarządzanie kryzysowe. W przedkryzysowej architekturze 
nadzorczo-regulacyjnej, której elementem była zasada nadzoru kraju macierzystego, nie 
należało oczekiwać, że organ nadzoru z danego kraju członkowskiego w dostatecznym 
stopniu uwzględni w swoich działaniach interes narodowy innego kraju członkowskiego 
(przejawiający się jego stabilnością finansową), a także stabilność finansową całej UE.

Zasada nadzoru kraju macierzystego została wprowadzona w  celu uniknięcia po-
dwójnego nadzoru („dublowania”) i kosztów z nim związanych, które byłyby ponoszone 
zarówno przez organ nadzoru z kraju macierzystego, jak i przyjmującego. Tym niemniej, 
zwiększenie uprawnień decyzyjnych nadzorcy z  kraju przyjmującego oraz efektywny 
podział zadań pomiędzy obiema instytucjami nie musiałyby oznaczać podwójnego nad-
zoru. Przez efektywny podział zadań należało rozumieć przyznanie nadzorcy z  kraju 
przyjmującego specjalnych uprawnień do rozciągnięcia nadzoru na oddział zagranicz-
nej instytucji kredytowej w sytuacji, gdy istniało uzasadnione podejrzenie, że działalność 
tego oddziału mogła zagrażać lokalnej stabilności finansowej. Dla porównania, dyrek-
tywy unijne oraz system Bazylea II, którego stały się one odzwierciedleniem, przyznały 
nadzorcy z kraju macierzystego możliwość tzw. nadzoru delegowanego, czyli możliwość 
rozciągnięcia go na spółki zależne instytucji finansowej, której spółka matka jest uloko-
wana w kraju macierzystym [Pistor, 2010, s. 19]. Stanowiłoby to wyjątek od zasady, że 
nadzór nad spółkami zależnymi zagranicznych instytucji finansowych jest sprawowa-
ny przez nadzorcę z kraju przyjmującego. Warto odnotować, że brak jest analogicznego 
uprawnienia przyznającego nadzór nad oddziałem zagranicznej instytucji kredytowej 
nadzorcy z kraju przyjmującego w sytuacji wyjątkowej. Przyznanie takiego uprawnienia 
w wyjątkowych okolicznościach, nie tylko nie stałoby w sprzeczności z zasadą nadzoru 
kraju macierzystego, ale także miałoby szansę stać się cennym uzupełnieniem tej zasady. 
Dla transnarodowych instytucji finansowych mogłoby to wiązać się z pewnymi koszta-
mi transakcyjnymi, związanymi, np. z dodatkowymi obowiązkami sprawozdawczymi, 
jednak koszty te byłyby z pewnością o wiele niższe niż ewentualne koszty przywracania 
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stabilności finansowej. Przed kryzysem dominująca rola nadzorcy z kraju macierzyste-
go w regulacjach bazylejskich i unijnych wyrażała się również jego nadrzędną pozycją 
w kolegiach nadzorczych, nadzorujących działalność transnarodowych instytucji finan-
sowych [Pistor, 2010, s. 25]. Według norm unijnych, nadzorca z kraju przyjmującego 
w stosunku do oddziału zagranicznej instytucji kredytowej miał możliwość interwencji 
wyłącznie w sytuacji, gdy instytucja ta podejmowała działania nielegalne, co jest zawarte 
w następującym zapisie dyrektywy CRD: „Jeśli mimo podjęcia środków przez Państwo 
Członkowskie pochodzenia, a także w sytuacji, gdy środki te okazują się nieadekwatne 
lub nie ma możliwości ich zastosowania w danym Państwie Członkowskim, dana in-
stytucja kredytowa w dalszym ciągu narusza obowiązujące w przyjmującym Państwie 
Członkowskim przepisy prawne określone w ust. 1, wówczas państwo to, po zawiado-
mieniu właściwych organów Państwa Członkowskiego pochodzenia, może podjąć od-
powiednie środki celem zapobieżenia dalszym nieprawidłowościom lub wymierzenia za 
nie kary, jak również, o ile będzie to konieczne, celem uniemożliwienia danej instytucji 
kredytowej inicjowania dalszych transakcji na jej terytorium”4. 

Problemem związanym z funkcjonowaniem zasady nadzoru kraju macierzystego 
w połączeniu z zasadą jednolitego paszportu było również to, że prowadziła ona do sy-
tuacji, w której decyzja o wyborze lokalizacji siedziby instytucji finansowej mogła być 
podejmowana na podstawie stopnia łagodności lokalnych regulacji nadzorczych, któ-
re, po spełnieniu standardów wynikających z zasady minimalnej harmonizacji w UE, 
różniły się jednak pomiędzy krajami członkowskimi. Zróżnicowanie tychże regulacji, 
po spełnieniu przez nie minimalnych unijnych standardów, do pewnego stopnia leżało 
w interesie państw członkowskich. Interes ten nazywany jest „równaniem ku dołowi” 
(race to the bottom) i przejawia się łagodzeniem regulacji nadzorczych w danym kraju 
w celu przyciągnięcia kapitału zagranicznego. W istocie pomiędzy państwami człon-
kowskimi UE miała miejsce konkurencja regulacyjna w ujęciu transsektorowym oraz 
transgranicznym [Jurkowska-Zeidler, 2008, s. 268]. Zróżnicowanie regulacji leżało 
w interesie narodowym tych państw, gdyż mogło przesądzić o transferze działalności 
danej instytucji finansowej z kraju o bardziej restrykcyjnych regulacjach nadzorczych 
(które dla tej instytucji wiązały się z  wyższymi kosztami transakcyjnymi) do kraju, 
gdzie regulacje te były mniej restrykcyjne. Zatem istniało podejrzenie, że liberalny 
nadzór finansowy zaczął wypierać swą bardziej restrykcyjną odmianę, co mogło po-
ciągać za sobą negatywne konsekwencje dla stabilności finansowej. Możliwości wy-
boru lokalizacji siedziby instytucji finansowej na podstawie stopnia łagodności lo-
kalnych regulacji nadzorczych ułatwiał również statut spółki europejskiej5. Zgodnie 
z  rozporządzeniem w  sprawie statutu spółki europejskiej, istniała możliwość połą-
czenia dwóch spółek, które otrzymały licencje organów nadzoru w  dwóch różnych 
państwach członkowskich UE, w spółkę europejską, posiadającą prawo wyboru swej 
siedziby, a w konsekwencji również wyboru organu nadzoru, któremu będzie podle-
gać. W  świetle rozporządzenia, nadzorcy z  państw członkowskich mieli ograniczo-
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ną możliwość wniesienia sprzeciwu, który mógł być uzasadniony jedynie interesem 
publicznym. W wyniku połączenia, podczas którego powstawała spółka europejska, 
dotychczasowe spółki zależne w kraju, który nie został wybrany jako siedziba spółki 
europejskiej, ulegały przekształceniu w  oddziały i  zostawały objęte nadzorem kraju 
macierzystego tej spółki. W  ten sposób istniało ryzyko, że we wspomnianym kraju 
goszczącym spod krajowego nadzoru zostaną wyłączone systemowo ważne spółki za-
leżne.

Problemem nierozwiązanym w  przedkryzysowej praktyce w  międzynarodowej 
współpracy nadzorców w UE była również kwestia konfliktu interesów organów nad-
zoru. W uwarunkowaniach przedkryzysowych nadzorca z kraju macierzystego spółki 
dominującej w transnarodowym holdingu był często postawiony przed dylematem, czy 
prowadzić działania na rzecz stabilności krajowego systemu finansowego, czy też dzia-
łać w  interesie holdingu jako całości [Pawłowicz, Wierzba, 2009, s. 247]. W praktyce 
konflikt taki mógł wystąpić, np. gdy nadzorca z kraju macierzystego chciał poprawić sy-
tuację finansową działającej w jego jurysdykcji spółki matki i zobowiązywał ją do zwięk-
szenia płynności (czego ona mogła dokonać poprzez transfer płynnych środków ze swej 
zagranicznej spółki zależnej) – konflikt pojawiał się wówczas, gdy spółkę tę nadzorca 
z kraju przyjmującego również zobowiązał do zwiększenia płynności. Wówczas istniało 
duże prawdopodobieństwo, że płynne środki nie zasiliłyby płynności spółki zależnej, 
lecz trafiłyby do spółki matki, gdyż z punktu widzenia instytucji finansowej jako cało-
ści, istotniejsze było wypełnienie wymogów nadzoru w kraju, w którym znajdowała się 
jej centrala, a nie spółka zależna, zwłaszcza, że decydentem pozostawała w tej sytuacji 
spółka matka. 

Innym przykładem wystąpienia konfliktu celów nadzorców mogła być na przykład 
sytuacja, w której spółka zależna instytucji finansowej znajdowała się pod nadzorem or-
ganu z  kraju przyjmującego, przez co nadzorca z  kraju macierzystego, spodziewający 
się trudności na krajowym rynku finansowym, nie mógł ograniczyć nadmiernej akcji 
kredytowej, natomiast nadzorca z kraju przyjmującego był zainteresowany dalszym sze-
rokim jej prowadzeniem, chcąc np. wspierać w ten sposób politykę swych władz mone-
tarnych, dążących do pobudzania gospodarki swego kraju za pomocą akcji kredytowej. 
I przeciwnie, możliwa była sytuacja, w której oddział zagranicznej instytucji kredytowej, 
znajdujący się pod nadzorem kraju macierzystego, spodziewając się trudności na krajo-
wym rynku finansowym, podejmowałby środki na rzecz ograniczenia akcji kredytowej 
przez ten oddział w obawie o kondycję finansową całej grupy, której centrala znajdowa-
ła się na terytorium tego państwa. To z kolei stałoby w sprzeczności z celem nadzorcy 
w kraju, który był zainteresowany wspieraniem polityki krajowych władz monetarnych, 
dążących do pobudzenia krajowej gospodarki poprzez intensywną akcję kredytową.

Kolejny przykład potencjalnego konfliktu interesów został przedstawiony w powyż-
szej, hipotetycznej sekwencji wydarzeń, a jego istotą była rozbieżność celów, polegająca 
na dążeniu przez nadzorcę z kraju macierzystego do geograficznej i produktowej dywer-
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syfikacji działalności transnarodowej grupy, której centrala znajdowała się w jego kraju. 
To z kolei kolidowało z dążeniem nadzorcy z kraju przyjmującego do ograniczenia nad-
miernej, w jego ocenie, akcji kredytowej, zagrażającej stabilności finansowej. Nadzorca 
z kraju macierzystego nieprawidłowo oszacował ryzyko systemowe, natomiast w istnie-
jących uwarunkowaniach nadzorca z kraju przyjmującego pozostał bezsilny, mimo że 
ryzyko to oszacował prawidłowo. 

W  sytuacji konfliktu interesów krajowych organów nadzoru w  przedkryzysowej 
architekturze nadzorczo-regulacyjnej w UE było wyraźnie widać, że pozycja nadzorcy 
z kraju macierzystego była dalece uprzywilejowana względem nadzorcy z kraju gosz-
czącego w przypadku nadzorowania oddziałów danej instytucji kredytowej. O ile od-
powiedzialność spółki dominującej za oddział funkcjonujący za granicą, w przypadku 
jego upadłości, sprowadzała się jedynie do ryzyka utraty kapitału, ewentualnie utraty 
reputacji, o tyle konsekwencje dla stabilności finansowej w kraju goszczącym mogły 
być bardzo dotkliwe, szczególnie gdy wspomniany oddział miał znaczenie systemo-
we [Pawłowicz, Wierzba, 2009]. Jedyną sankcją, jaką nadzorca z  kraju goszczącego 
mógł zastosować względem spółki dominującej, było uchylenie zezwolenia na wyko-
nywanie praw głosu z  posiadanych akcji [Pawłowicz, Wierzba, 2009], co sprawiało, 
że nadzorcy z krajów goszczących wysuwali obawę co do zakresu odpowiedzialności 
spółki dominującej nieadekwatnego do wpływu wywieranego na oddział. Swej ogra-
niczonej odpowiedzialności były w pełni świadome spółki dominujące. Na przykład, 
badania ankietowe przeprowadzone wśród spółek zależnych przez polski nadzór fi-
nansowy [Kwaśniak, 2007] dowiodły, że: po pierwsze, na mocy regulacji nadzorczych 
w kraju macierzystym spółki dominujące nie ponoszą odpowiedzialności za depozyty 
ulokowane w spółkach zależnych; po drugie, spółki dominujące nie zobowiązały się 
na mocy żadnej umowy ani jednostronnej gwarancji do gwarantowania tego rodza-
ju depozytów; po trzecie, większość spółek dominujących nie udzieliła spółkom za-
leżnym gwarancji pomocy płynnościowej ani dokapitalizowania w sytuacji trudności 
finansowych; po czwarte, większość spółek dominujących nie zagwarantowała spół-
kom zależnym transferu zabezpieczeń w  sytuacji konieczności uzyskania przez nie 
w  sposób natychmiastowy dodatkowej płynności. Porównując: w  Stanach Zjedno-
czonych podstawową zasadą nadzoru oraz regulacji stosowaną przez Bank Rezerwy 
Federalnej był stawiany holdingom bankowym wymóg udzielenia w  razie potrzeby 
pomocy finansowej spółkom zależnym6. Brak ponoszenia odpowiedzialności przez 
spółki dominujące za sytuację finansową spółek zależnych nie był niestety jedynie 
problemem teoretycznym, bo jeszcze przed kryzysem subprime został uwidoczniony 
na konkretnych przykładach. Gdy w  1982 r. kłopoty przeżywał włoski Banco Am-
brosiano, działania pomocowe objęły jedynie krajowy obszar działalności banku, bez 
objęcia pomocą jego spółki zależnej w Luksemburgu [Goodhart, Schoenmaker, 1995, 
s. 539–560]. Również podczas kryzysu w Argentynie w 2000 r. Credit Agricole i Sco-
tiabank nie udzieliły pomocy spółkom zależnym, podobnie jak Bayerische Landes-
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bank, który, łamiąc wcześniej podjęte zobowiązania i decydując się na ryzyko utra-
ty reputacji, nie udzielił wsparcia kapitałowego zależnemu od siebie Rijecka Banka, 
działającemu w Chorwacji jako trzeci co do wielkości tamtejszy bank (a więc syste-
mowo istotny). Przez to nie obyło się bez pomocy publicznej ze strony rządu Chor-
wacji, którymi zostali obciążeni podatnicy z  kraju goszczącego [Jurkowska-Zeidler,  
2008, s. 268].

Przedkryzysowe formy współpracy nadzorców, oparte na porozumieniach o współ-
pracy, nie sprawdziły się. Jeśli chodzi o międzynarodową współpracę krajowych organów 
nadzoru, to jej początki sięgają lat 70., kiedy to utworzone zostały dwa fora współpracy 
z zakresie nadzoru finansowego na szczeblu europejskim [Scheller, 2006, s. 115]. Pierw-
szym z nich była Grupa Kontaktowa (Groupe de Contact) – komitet organów nadzoru 
bankowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, natomiast drugim – Grupa Nadzo-
ru Bankowego (Banking Supervisory Group) utworzona przez Komitet Prezesów naro-
dowych banków centralnych.

Według H.K. Schellera, w Traktacie z Maastricht zabrakło jasno sprecyzowanej wizji 
międzynarodowej współpracy organów nadzoru – mandat ESBC zawierał postanowie-
nia bardzo ogólne, natomiast uprawnienia EBC w  tej kwestii miały charakter dorad-
czy [Scheller, 2006]. Bardzo dobrego przykładu rozwiązań, zacieśniających współpracę 
i przepływ informacji pomiędzy nadzorcami, dostarczało porozumienie (Memorandum 
of Understanding) zawarte w grudniu 2004 r. pomiędzy nadzorcą polskim a niemiec-
kim (Bundesanstalt fur Finanzdienstleistungsaufsicht – BaFin), w którym wprowadzono 
nową jakość, a mianowicie: po pierwsze, możliwość uczestnictwa nadzorcy z kraju przyj-
mującego spółkę zależną danego banku w inspekcji na miejscu w spółce dominującej; po 
drugie, wspólne przeprowadzanie inspekcji w spółkach zależnych w kraju goszczącym7. 
W praktyce, ze względu na ograniczone zasoby, możliwość wspólnych inspekcji została 
zawężona do banków o istotnym znaczeniu systemowym8. Porozumienie to miało bez 
wątpienia charakter nowatorski i mogłoby stanowić wzór dobrych praktyk do przyjęcia 
tego rodzaju rozwiązań na poziomie całej UE. 

Kształt porozumień krajowych organów nadzoru przed kryzysem bez wątpienia 
wymagał bardziej jasnych mechanizmów i  procedur, które mogłyby być zastosowane 
w przypadku konfliktu interesów nadzorców z różnych krajów. Przed kryzysem upraw-
nienia w zakresie mediacji pomiędzy organami nadzoru leżały w gestii Europejskiego 
Komitetu Nadzorców Bankowych (CEBS), jednak mechanizm ten nie mógł być efek-
tywny, ze względu na brak sankcji w dyspozycji CEBS. Co więcej, decyzje podejmowa-
ne w ramach Komitetu opierały się na konsensusie, a w przypadku jego nieosiągnięcia 
– na systemie głosowania polegającym na ważeniu głosów zgodnie z postanowieniami 
traktatowymi, a więc w praktyce wagi przypisywane były w zależności od rozmiarów 
populacji danego państwa. Prowadziło to do paradoksalnej sytuacji, w  której decyzje 
w zakresie nadzoru, w przypadku sporu nadzorców, zapadały na podstawie wielkości 
demograficznych.
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Aby współpraca pomiędzy nadzorcą z kraju przyjmującego i macierzystego mo-
gła działać efektywnie jako mechanizm wykrywania symptomów kryzysu finansowe-
go, niezbędne było zapewnienie właściwego przepływu informacji pomiędzy obiema 
typami instytucji jeszcze przed kryzysem. Nieefektywne mechanizmy przepływu in-
formacji stanowiły kolejną słabość przedkryzysowej architektury nadzorczej. Według 
wytycznych Europejskiego Komitetu Nadzorców Bankowych oraz odpowiadających 
im wytycznych bazylejskich, informacje będące przedmiotem wymiany dzielą się na 
„informacje niezbędne” (essential information) oraz „informacje powiązane” (relevant 
information)9. W wytycznych CEBS stwierdzono, że „informacje niezbędne oraz in-
formacje powiązane, jeśli zostaną uznane za istotne, mają być dostępne dla wszystkich 
nadzorców”10. Nadzorca z kraju przyjmującego polegał zatem na nadzorcy z kraju ma-
cierzystego, jeśli chodzi o  informacje powiązane, które były uznane przez niego za 
istotne dla sprawowania przez nadzorcę z kraju przyjmującego swej funkcji. Proble-
mem pozostawała tutaj swoista uznaniowość, gdyż to nadzorca z kraju macierzystego 
arbitralnie decydował, które informacje o nadzorowanym przez niego oddziale insty-
tucji finansowej mogły być istotne dla nadzorcy z kraju przyjmującego. W ten sposób, 
nadzorca z kraju przyjmującego tracił dostęp do pełnej informacji, co jawnie kontra-
stowało z faktem, że w przedkryzysowym kształcie architektury nadzorczo-regulacyj-
nej, koszty działań antykryzysowych ponoszone były przez kraj przyjmujący, a więc 
w kontekście zasady nadzoru kraju macierzystego można było mówić o zjawisku in-
ternacjonalizacji korzyści z działalności transnarodowych instytucji finansowych przy 
jednoczesnej „nacjonalizacji” kosztów działań antykryzysowych [Pawłowicz, Wierzba,  
2009, s. 247]. 

Co więcej, we wspomnianych wytycznych znajdował się zapis, że informacje po-
wiązane mogły być uzyskane od nadzorcy z  kraju macierzystego na prośbę nadzorcy 
z kraju przyjmującego. Problem z funkcjonowaniem tego mechanizmu wiązał się z tym, 
że drugi z wymienionych w praktyce nie miał możliwości sformułowania właściwego 
zapytania, zwłaszcza że, zgodnie z zasadą nadzoru kraju macierzystego, nie dysponował 
pełną informacją na temat działań spółki matki, która za pośrednictwem oddziału mo-
gła znacząco wpłynąć na stabilność finansową w kraju przyjmującym. Mogła zaistnieć 
sytuacja, gdy nadzorca z kraju przyjmującego nie wiedział, o co zapytać. Asymetria in-
formacji miała miejsce również w drugą stronę, gdyż nadzorca z kraju macierzystego nie 
miał dostatecznej informacji na temat tego, w jaki sposób działania spółki matki mogły 
wpłynąć na stabilność finansową w kraju przyjmującym.

Warto zauważyć, że dylemat pomiędzy sprawowaniem nadzoru nad daną instytu-
cją finansową albo przez nadzorcę z kraju macierzystego, albo przez nadzorcę z kraju 
przyjmującego był postawiony sztucznie, bowiem efektywne sprawowanie nadzoru mu-
siało pociągać za sobą de facto wzajemną analizę ryzyka systemowego w obu krajach, 
dokonywaną przez obu nadzorców. Oznaczało to, że nadzorca z kraju macierzystego 
powinien był przeprowadzać nie tylko analizę wpływu działalności zagranicznego od-
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działu swej krajowej instytucji kredytowej na stabilność finansową we własnym kraju, 
lecz także, po uzyskaniu odpowiednich informacji od nadzorcy z kraju przyjmującego, 
analizę wpływu, jaki działalność zarówno tego oddziału, jak i spółki matki wywierałaby 
na stabilność finansową w  kraju przyjmującym. Było to o  tyle logiczne, że nadzorca 
z kraju macierzystego dysponował pełną informacją na temat spółki matki oraz jej od-
działów zagranicznych. Ostatnią z wymienionych analiz nadzorca z kraju macierzyste-
go powinien przedstawiać nadzorcy z kraju przyjmującego. W przedkryzysowej archi-
tekturze nadzorczo-regulacyjnej obowiązek tego rodzaju analiz, nałożony na nadzorcę 
z kraju macierzystego, nie istniał, natomiast nadzorca z kraju macierzystego nie miał 
dostatecznej motywacji do analiz ryzyka systemowego w  kraju przyjmującym, gdyż 
nie on ponosił koszty tamtejszej ewentualnej walki z kryzysem. Nastawienie nadzorcy 
z kraju macierzystego wyłącznie na stabilność finansową we własnym kraju było zdecy-
dowanie niewystarczające w kontekście działalności transnarodowych instytucji finan-
sowych, zwłaszcza że działalność spółki matki lub oddziału zagranicznego mogła nie 
mieć reperkusji na macierzystym rynku finansowym, ale mogły one zaistnieć na rynku 
finansowym kraju przyjmującego, co w  końcowym rezultacie i  tak prawdopodobnie 
odbiłoby się na rynku finansowym kraju macierzystego, zważywszy na istnienie efektu 
zarażania. Miałaby zatem miejsce sytuacja, w której nadzorca z kraju macierzystego, 
analizując wpływ działalności nadzorowanych przez siebie instytucji finansowych na 
stabilność finansową w kraju przyjmującym, podejmowałby w ten sposób de facto dzia-
łania na rzecz stabilności finansowej w swoim kraju, a więc działałby także we własnym 
interesie. 

Zakończenie

Zdaniem autora niniejszego artykułu, reforma nadzorczo-regulacyjna przeprowa-
dzona dotychczas w Unii Europejskiej w reakcji na kryzys subprime, a także konsulto-
wana przez Parlament Europejski i Radę Europejską Czwarta Dyrektywa o Wymogach 
Kapitałowych (CRD IV), nie podejmują problemów poruszanych w niniejszym opraco-
waniu. Za atut reformy należy uznać utworzenie Europejskiej Rady Ryzyka Systemowe-
go i wzmocnienie roli EBC poprzez powierzenie jego prezesowi przewodniczenia ERRS. 
Tym niemniej, nowemu organowi nadano uprawnienia tylko w zakresie wydawania nie-
wiążących zaleceń i  rekomendacji, przez co jego funkcja została ograniczona jedynie 
do instytucji wczesnego ostrzegania przed kryzysem. Wartość dodana reformy w tym 
obszarze jest zatem relatywnie niewielka, gdyż przed kryzysem EBC również pełnił rolę 
instytucji wczesnego ostrzegania w  sferze nadzoru makroostrożnościowego. Można 
uznać, że przeprowadzona reforma wyszła naprzeciw problemowi konfliktu interesów 
pomiędzy organami nadzoru z  państw członkowskich poprzez wyposażenie nowych 
Europejskich Organów Nadzoru w mechanizm wiążącej mediacji w przypadku konflik-
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tu nadzorców krajowych. Tym niemniej, utrzymana została zasada nadzoru kraju ma-
cierzystego, skutkująca dominującą pozycją nadzorcy z tego kraju względem nadzorcy 
z kraju przyjmującego oraz asymetrią informacji.
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Abstract

The article begins with a presentation of the new European Stability Mechanism 
implemented in September 2012. It describes the operating principles, procedures for 
granting financial assistance for EMU members, and organizational structure of the in-
stitution. The major objective of the article is to assess the effectiveness of ESM from the 
economic perspective; therefore, the research question is whether the ESM can prove 
useful in combating the current European sovereign debt crisis (and possible future cri-
ses). In order to answer this question, EU treaties and legal acts as well as the economic 
literature were analyzed. The author concludes that the ESM has very limited power in 
fighting the sovereign debt crisis, since its capability to support the largest EMU coun-
tries (should the need arise) is highly insufficient. Furthermore, being a simple loan 
mechanism, it cannot prevent any future crises.

Keywords: European Stability Mechanism, euro area, European sovereign debt crisis

Wstęp

Kryzys finansowy, który rozpoczął się w połowie 2007 r. i przybrał globalne rozmiary, 
jest często porównywany do wielkiego kryzysu z lat 30. XX wieku. Zapoczątkowany w Sta-
nach Zjednoczonych na rynku kredytów hipotecznych subprime, na początku wydawał się 
„jedynie” problemem z zachowaniem płynności niektórych instytucji finansowych. Bardzo 
istotnym wydarzeniem, które odmieniło taki sposób patrzenia na narastające zaburzenia, 
był upadek amerykańskiego banku Lehman Brothers w sierpniu 2008 roku – od tego mo-
mentu nastąpił gwałtowny spadek zaufania na rynkach finansowych, na których niekiedy 
pojawiała się wręcz panika. Konsekwencją tego było szybkie przeniesienie kryzysu do sfery 
realnej gospodarki oraz rozprzestrzenienie się go w skali globalnej [European Comission, 
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2009, s. 1, 8–9]. Warto jednak podkreślić, że pierwsze lokalne oznaki kłopotów na rynku 
subprime pojawiły się już w 2006 r. [Financial Services Authority, 2009, s. 27].

Jesienią 2008 r., w celu podjęcia skoordynowanej walki z kryzysem na forum unij-
nym, zwołano nadzwyczajne posiedzenia Rady Europejskiej oraz Eurogrupy [European 
Comission, 2009, s. 5]1. Podjęto pierwsze działania antykryzysowe na szczeblu wspólno-
ty. Kryzys w Europie, poza spowolnieniem gospodarczym, przejawiał się także w pro-
blemie zadłużeniowym, który dotknął przede wszystkim Grecję, a potem również Irlan-
dię i Portugalię. Aby ratować Grecję przed bankructwem, 2 maja 2010 r. postanowiono 
udzielić jej pomocy finansowej w ramach pierwszego programu pomocowego (Greek 
Loan Facility)2.

Na mocy decyzji podjętych 9 maja 2010 r. Rada UE (ECOFIN) przyjęła postanowie-
nie o utworzeniu dwóch tymczasowych rozwiązań, mających wspomóc kraje przeżywa-
jące kłopoty finansowe:
1) Europejskiego Mechanizmu Stabilizacji Finansowej (European Financial Stabilisa-

tion Mechanism, EFSM) – ustanowionego rozporządzeniem Rady UE nr 407/2010 
z 11 maja 2010 r.,

2) Europejskiego Instrumentu Stabilności Finansowej (European Financial Stability 
Facility, EFSF).
Dołączyły one do pierwszego unijnego mechanizmu stabilizacyjnego – instrumentu 

średnioterminowej pomocy finansowej dla bilansów płatniczych państw członkowskich 
nienależących do strefy euro, powołanego rozporządzeniem Rady UE nr 332/2002 z dnia 
18 lutego 2002 r. Po raz pierwszy EFSM oraz EFSF zostały wykorzystane do udzielenia 
pomocy Irlandii i Portugalii (odpowiednio listopad 2010 r. i maj 2011 r.)3.

Uznano jednak (Rada Europejska 16–17 grudnia 2010 r.), że dla zapewnienia fi-
nansowej stabilizacji w strefie euro, potrzebne jest przyjęcie mechanizmu, który miałby 
charakter stały i posiadał umocowanie w prawie pierwotnym Unii. Jest nim Europejski 
Mechanizm Stabilności (European Stability Mechanism, ESM)4.

Niniejszy artykuł stawia sobie za cel omówienie podstawowych założeń, filozofii 
i sposobu funkcjonowania ESM. Ponadto autor przedstawia jego słabe i mocne strony 
oraz formułuje własną ocenę tego mechanizmu z  punktu widzenia jego przydatności 
w walce z obecnym i możliwymi przyszłymi kryzysami. Jako podstawę do takiej analizy 
przyjęto przede wszystkim materiały źródłowe (akty prawne UE), a także specjalistyczną 
literaturę ekonomiczną.

Ustanowienie Europejskiego Mechanizmu Stabilności (ESM)

Do momentu wdrożenia ESM, antykryzysowe działania UE miały charakter ad hoc 
(plany pomocowe dla Grecji) lub przejściowy (wsparcie dla Irlandii i  Portugalii w  ra-
mach tymczasowych EFSM i EFSF). Aby ESM mógł mieć oparcie w prawie pierwotnym 
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wspólnoty, przeprowadzono modyfikację Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej5 
(TFUE), polegającą na dodaniu do artykułu 136 dodatkowego, trzeciego ustępu. Zmiana ta 
składa się z zaledwie dwóch zdań: „Państwa Członkowskie, których walutą jest euro, mogą 
ustanowić mechanizm stabilizacyjny uruchamiany, jeśli będzie to niezbędne do ochrony 
stabilności strefy euro jako całości. Udzielenie wszelkiej niezbędnej pomocy finansowej 
w ramach takiego mechanizmu będzie podlegało rygorystycznym warunkom”. Ustalono, 
że modyfikacja ta wejdzie w życie (po pomyślnym zakończeniu procedury ratyfikacji we 
wszystkich krajach) 1 stycznia 2013 r. Jednoznacznie stwierdzono, że ESM ma zastąpić po-
wołane wcześniej EFSM i EFSF, które będą działać do czerwca 2013 r.6 Powyższe założenia 
wprowadziła decyzja Rady Europejskiej nr 2011/199/EU, podjęta 25 marca 2011 r.7

Wcześniej, czyli przed zmianą traktatu, wsparcia zadłużonym krajom udzielano na 
podstawie artykułu 122 ust. 2 TFUE, mówiącego o możliwości udzielenia przez Unię 
warunkowej pomocy finansowej krajowi członkowskiemu (na mocy decyzji Rady UE 
i na wniosek Komisji Europejskiej) w przypadku „trudności” lub „zagrożenia poważ-
nymi trudnościami” wynikającymi z „nadzwyczajnych okoliczności pozostających poza 
jego kontrolą”8. Takie umocowanie prawne miał właśnie pierwszy pakiet pomocowy dla 
Grecji i na podstawie tego artykułu powołano także EFSM9. Po przyjęciu zmiany w arty-
kule 136 TFUE zrezygnowano z dalszego powoływania się na art. 122.

Warto zauważyć, że w kontekście kryzysu zadłużeniowego w strefie euro mamy do 
czynienia z pewnym paradoksem. Jedną z najważniejszych korzyści z przyjęcia euro miał 
być bowiem wzrost stabilności makroekonomicznej gospodarek narodowych. Ponadto 
integracja walutowa miała zapewnić także większe „bezpieczeństwo finansowe” – duża 
unia walutowa miała skutecznie opierać się zawirowaniom na międzynarodowych ryn-
kach finansowych. Teraz, bogatsi o doświadczenia obecnego kryzysu, wiemy, że nadzieje 
te nie spełniły się w pełni, a w strefie euro dał się zauważyć mechanizm rozlewania się 
kryzysu na inne kraje.

Pierwotna wersja traktatu ustanawiającego ESM została podpisana przez ministrów fi-
nansów 17 krajów strefy euro 11 lipca 2011 r. Ratyfikacja miała zostać przeprowadzona do 
końca grudnia 2012 r., a po jej pomyślnym zakończeniu ESM miał podjąć swoje obowiązki 
z początkiem lipca 2013 r. (sam traktat miał wejść w życie po miesiącu od momentu za-
kończenia procesu ratyfikacji przez kraje reprezentujące minimum 95% łącznego zasobu 
kapitału ESM)10. Ogłoszeniu pierwotnego tekstu traktatu towarzyszyło także oświadczenie 
państw Eurogrupy, dotyczące intensyfikacji wysiłków mających na celu walkę z kryzysem 
greckim oraz wzmocnienie zarządzania gospodarczego w ramach UE11.

Dnia 2 lutego 2012 r. podpisano jednak nową, zmienioną wersję traktatu, która od-
zwierciedla decyzje podjęte 21 lipca 2011 r. (szczyt strefy euro) oraz 9 grudnia 2011 r. 
(Rada Europejska), mające czynić ESM „bardziej efektywnym” (w  ocenie jego auto-
rów)12. Jednocześnie przyspieszono powołanie ESM o rok, z lipca 2013 r. na lipiec 2012 r. 
Traktat ten wszedł w życie 27 września 2012 r., przy czym w nowej wersji traktatu próg 
95% udziałów zmniejszono do 90%.
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Istota ESM13

Z  formalnego punktu widzenia ESM jest międzynarodową instytucją finansową 
z  siedzibą w  Luksemburgu, z  pełną osobowością prawną i  zdolnością do czynności 
prawnych. Zainaugurował swoją działalność 8 października 2012 r., kiedy to odbyło 
się pierwsze posiedzenie Rady Zarządzającej ESM. Prezesem Rady Zarządzającej został 
prezes Eurogrupy, Jean-Claude Juncker, natomiast Dyrektorem Zarządzającym ESM – 
Klaus Regling, pełniący równocześnie funkcję Dyrektora Naczelnego EFSF. ESM miał 
rozpocząć działanie już od lipca 2012 r., ale traktat nie został na czas ratyfikowany przez 
wymaganą liczbę państw. Pierwotnie ESM miał na celu zastąpienie od lipca 2013 r. EFSF 
oraz EFSM, ale ostatecznie w  marcu 2012 r. postanowiono, że funkcjonowanie EFSF 
zostanie przedłużone. Od połowy 2013 r. EFSF nie będzie jednak udzielał nowych po-
życzek, a jedynie zarządzał programami pomocowymi będącymi w toku (tj. nadzorował 
spłaty pomocy).

Rolą ESM będzie zbieranie środków oraz udzielanie, o ile zajdzie taka konieczność, 
pomocy finansowej krajom strefy euro, mającym poważne trudności z samodzielnym 
finansowaniem swoich wydatków. Pomoc będzie mogła być przyznana zarówno po po-
jawieniu się zaburzeń, jak i po pojawieniu się samego zagrożenia ich wystąpienia i ma 
być proporcjonalna do ich siły. Jednocześnie stwierdzono, że pierwszą linią obrony prze-
ciwko kryzysom ma być ścisłe przestrzeganie zasad unijnego zarządzania gospodarcze-
go i prawodawstwa, a zwłaszcza Paktu Stabilności i Wzrostu (pkt (1), (2) i (4) preambuły, 
art. 1, 3 i 12).

Członkami ESM są wszystkie kraje strefy euro; nowe państwa (spoza Eurolandu) 
zostaną członkami ESM po przyjęciu wspólnej waluty i złożeniu wniosku do ESM. Kraje 
spoza strefy będą jednak mogły uczestniczyć w programach pomocowych dla krajów 
Eurolandu jeszcze przed akcesją do strefy euro – wówczas otrzymają one status obser-
watora na posiedzeniach ESM dotyczących tej pomocy oraz dostęp do niezbędnych in-
formacji (pkt (7) i (9) preambuły, art. 1, 2 i 44).

Swój cel ESM będzie realizował przez gromadzenie środków finansowych na drodze:
 • emisji instrumentów finansowych oraz
 • zawierania porozumień finansowych i innych z państwami członkowskimi, instytu-

cjami finansowymi i innymi podmiotami (art. 3).
ESM będzie mógł pozyskiwać środki z  rynku od instytucji finansowych, banków 

oraz innych osób prawnych i instytucji. Będzie mógł także współpracować z MFW, kra-
jami UE spoza strefy euro (jeśli te ostatnie włączą się do pomocy krajom strefy) oraz 
innymi organizacjami międzynarodowymi, które działają w  sferze przedmiotu jego 
funkcjonowania. Dokładne regulacje oraz rozwiązania mające mieć zastosowanie przy 
zapożyczaniu się ESM są określane przez Dyrektora Zarządzającego ESM na podstawie 
precyzyjnych wskazówek Rady Dyrektorów ESM (art. 21 i 38)14.
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Zarządzanie ESM

Traktat o ESM wymienia trzy organa, które ma ESM (art. 4–7). Są to:
1) Rada Zarządzająca (Board of Governors),
2) Rada Dyrektorów (Board of Directors),
3) Dyrektor Zarządzający (Managing Director).

W zależności od rodzaju decyzji, Rada Zarządzająca i Rada Dyrektorów będą podej-
mować decyzje na zasadzie jednomyślności (wstrzymanie się od głosu nie będzie stało 
na przeszkodzie do podjęcia decyzji), większości kwalifikowanej (która jest zdefiniowa-
na jako 80% oddanych głosów) lub większości zwykłej. W każdym przypadku wymaga-
ne jest kworum wynoszące ⅔ członków reprezentujących co najmniej ⅔ łącznej liczby 
głosów.

Nowa wersja traktatu z lutego 2012 r. wprowadziła ponadto procedurę „głosowania 
awaryjnego” (emergency procedure), mającą zastosowanie w przypadku jednoczesnego 
stwierdzenia przez Komisję Europejską i  EBC konieczności podjęcia szybkiej decyzji 
co do pomocy finansowej w związku z zagrożeniem stabilności strefy euro. Procedura 
ta polega na zastąpieniu wymogu jednomyślności głosowaniem większością kwalifiko-
waną przy progu wynoszącym 85% głosów. W tym trybie przez Radę Zarządzającą (lub 
Radę Dyrektorów, jeśli zostały jej oddelegowane uprawnienia w tej kwestii) mogą zostać 
podjęte decyzje dotyczące przyznania pomocy finansowej oraz upoważnienia Komisji 
Europejskiej do podjęcia negocjacji (z krajem – beneficjentem) programu naprawczego 
we współpracy z EBC. 

Każdy członek dysponuje liczbą głosów równą liczbie akcji objętych przez niego 
w ESM. Kraj może zostać pozbawiony prawa głosu, jeśli nie wywiąże się z obowiązku 
opłacenia kapitału zakładowego ESM lub nie zwróci otrzymanej pomocy finansowej 
(art. 4).

Rada Zarządzająca (Board of Governors)
Rada Zarządzająca (RZ) składa się z odpowiedzialnych za finanse ministrów krajów 

członkowskich. Przewodniczącym RZ może zostać któryś z  ministrów wchodzących 
w jej skład albo prezes Eurogrupy – wyboru dokonuje RZ. Oprócz przewodniczącego 
jest wybierany wiceprzewodniczący – obaj na okres dwóch lat, przy czym będą mogli 
być wybierani na kolejne kadencje. Przewodniczący jest odpowiedzialny za organizację 
i prowadzenie obrad RZ. 

Jako obserwatorzy w obradach RZ mogą uczestniczyć: prezes Europejskiego Banku 
Centralnego, prezes Eurogrupy (o ile nie wszedł w skład Rady jako minister lub wybrany 
przewodniczący) oraz unijny komisarz odpowiedzialny za sprawy gospodarcze i walu-
towe. Ponadto status obserwatora może zostać nadany przedstawicielom tych krajów 
spoza strefy euro, które będą zaangażowane w pomoc finansową dla któregoś z krajów 
Eurolandu. Wówczas będą oni mogli uczestniczyć w  spotkaniach, które dotyczą tego 



Michał Cichocki92

przypadku. Oprócz tego RZ ma prawo do doraźnego przyznawania statusu obserwatora 
innym osobom, np. reprezentantom instytucji takich, jak MFW. RZ samodzielnie okre-
śla zasady swojego funkcjonowania oraz wewnętrzne regulacje całego ESM (art. 5)15. RZ 
jest też organem rozstrzygającym spory pomiędzy ESM a państwami członkowskimi lub 
między samymi państwami członkowskimi (art. 37).

Traktat precyzyjnie określa, jakiego rodzaju decyzje są podejmowane na zasadzie 
jednomyślności oraz większości kwalifikowanej. Jednomyślności w RZ wymagają:

 • wezwanie do opłacenia akcji ESM (wniesienia kapitału),
 • zmiana wysokości kapitału zakładowego ESM,
 • emisja nowych akcji ESM po cenie innej niż nominalna,
 • określenie maksymalnej łącznej wielkości pożyczek udzielanych przez ESM,
 • uwzględnienie w ESM zmian w rozdziale akcji między akcjonariuszami EBC oraz 

wprowadzenie zmian w załączniku I do traktatu o ESM (modyfikacja klucza sub-
skrypcji kapitału zakładowego),

 • upoważnienie Komisji Europejskiej do podjęcia negocjacji programu naprawczego 
we współpracy z EBC,

 • przyznanie pomocy finansowej państwu członkowskiemu wraz z ustaleniem progra-
mu naprawczego oraz określeniem zasad i warunków tej pomocy, a także mających 
mieć zastosowanie instrumentów,

 • skasowanie awaryjnego funduszu rezerwowego i zwrot jego środków do funduszu 
rezerwowego i/lub kapitału opłaconego,

 • modyfikacja zbioru instrumentów, jakie ESM może wykorzystywać w programach 
pomocowych,

 • dokonanie zmian w wysokości i sposobie naliczania stopy procentowej od pożyczek 
udzielanych w ramach pomocy,

 • ustanowienie środków transferu wsparcia finansowego z EFSF do ESM (przejęcie zo-
bowiązań pomocowych EFSF przez ESM),

 • przyjęcie nowych krajów do ESM,
 • wprowadzenie zmian w traktacie o ESM w konsekwencji przyjęcia nowych człon-

ków, w szczególności zmiany rozłożenia udziałów państw,
 • przekazanie RD wykonania powyższych zadań.

Z kolei większość kwalifikowana będzie konieczna do podjęcia następujących decy-
zji:

 • określenie wewnętrznych regulacji ESM16 oraz zasad funkcjonowania RZ i RD, łącz-
nie z prawem do tworzenia komisji i ciał podległych,

 • wybór prezesa Eurogrupy na przewodniczącego RZ lub podjęcie decyzji o wyborze 
przewodniczącego i wiceprzewodniczącego z grona ministrów wchodzących w skład 
RZ (w  tym drugim przypadku wybór także będzie dokonywany drogą większości 
kwalifikowanej),

 • mianowanie i odwołanie Dyrektora Zarządzającego,
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 • określenie funkcji i działań, jakich nie mogą podejmować członkowie RD i ich za-
stępcy ze względu na pełnione w ESM obowiązki (incompatible activities),

 • określenie szczegółowych technicznych warunków przyjęcia nowych członków,
 • ustanowienie innych funduszy w ramach ESM,
 • podjęcie działań mających na celu wyegzekwowanie zobowiązań państwa członkow-

skiego wobec ESM (tj. kapitału nieopłaconego mimo wezwań),
 • przyjęcie rocznego sprawozdania finansowego ESM,
 • mianowanie członków Komisji Obrachunkowej,
 • akceptacja audytorów zewnętrznych,
 • określenie zasad wewnętrznego podatku mającego zastosowanie w odniesieniu do 

pracowników ESM,
 • rozstrzyganie sporów między ESM a  krajami członkowskimi lub między samymi 

krajami członkowskimi,
 • inne konieczne decyzje, które nie są bezpośrednio przewidziane przez traktat o ESM.

Ponadto ESM przyjął w oddzielnym akcie precyzyjne ustalenia dotyczące RZ17.

Rada Dyrektorów (Board of Directors)
Celem Rady Dyrektorów (RD) jest zapewnienie administrowania ESM zgodnie z prze-

pisami traktatu oraz jego wewnętrznymi regulacjami przyjętymi przez RZ. RD podejmuje 
decyzje w sprawach określonych w traktacie oraz sprawach oddelegowanych jej przez RZ.

Członkowie RD i ich zastępcy są mianowani oraz odwoływani przez członków RZ – 
każdy z nich mianuje jednego członka RD oraz jego zastępcę. Dodatkowo, komisarz UE 
ds. gospodarczych i walutowych oraz prezes EBC mogą oddelegować do RD po jednym 
obserwatorze.

Jako obserwatorzy mogą uczestniczyć w obradach również przedstawiciele tych kra-
jów spoza UGW, które zdecydują się włączyć w akcję pomocową dla członka strefy euro. 
Dotyczy to jednak wyłącznie spotkań, które będą poruszać sprawę tej właśnie pomocy. 
Oznacza to, że kraje te będą pozbawione prawa głosu nawet pomimo podjęcia przez nie 
zobowiązań finansowych. Z całą pewnością nie będzie to zachęcało pozostałych człon-
ków UE do podejmowania takich prób. Dodatkowych obserwatorów do RD będzie mo-
gła ponadto zaprosić RZ. 

RD podejmuje wszystkie decyzje drogą większości kwalifikowanej (z wyjątkiem okre-
ślonych przez traktat dwóch przypadków, kiedy zastosowanie będzie miała większość zwy-
kła – wezwania do wniesienia kapitału w celu pokrycia straty oraz wypłaty dywidendy 
z zainwestowanego przez ESM kapitału). Jeżeli przedmiotem decyzji będzie sprawa od-
delegowana do rozpatrzenia RD przez RZ, wówczas będą stosowane identyczne reguły 
głosowania, jak w przypadku RZ (czyli niektóre decyzje będą wymagały jednomyślności).

RD ustanawia także reguły zatrudniania Dyrektora Zarządzającego oraz reszty perso-
nelu ESM. RD będzie także organem władnym do interpretacji traktatu (art. 33 i 37). Bar-
dziej szczegółowe regulacje dotyczące funkcjonowania RD zawiera oddzielny dokument18.
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Dyrektor Zarządzający (Managing Director)
Dyrektor Zarządzający (DZ) jest powoływany przez RZ z grona osób mających oby-

watelstwo któregoś z krajów członkowskich ESM, kompetencje z zakresu ekonomii i fi-
nansów oraz doświadczenie w pracy na szczeblu międzynarodowym. Funkcji DZ nie 
można łączyć z  funkcjami członka RZ i RD ani ich zastępców. Kadencja wynosi pięć 
lat, ale DZ może zostać wcześniej odwołany na mocy decyzji RZ. Kandydat może być 
wybrany powtórnie tylko raz.

DZ przewodniczy pracom RD oraz bierze udział w  obradach RZ. Jest prawnym 
przedstawicielem ESM i pod kierunkiem RD odpowiada za jego bieżące funkcjonowanie. 

Kapitał zakładowy i jego finansowanie
Kapitał zakładowy ESM wynosi 700 mld euro i  składa się z  7 mln akcji o  warto-

ści nominalnej 100 tys. euro każda. Udziały wnoszone przez kraje członkowskie zostały 
ustalone na podstawie artykułu 29 czwartego protokołu w sprawie Statutu Europejskie-
go Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, będącego załącz-
nikiem do TUE i TFUE19. Krótko mówiąc, zasada określająca sposób tworzenia klucza 
subskrypcji kapitału ESM jest identyczna, jak w  przypadku EBC (art. 11). Obliczone 
udziały państw członkowskich znajdują się w załącznikach I i II do traktatu o ESM i są 
przedstawione w tabeli 1 i na rysunku 1.

Widzimy, że cztery największe kraje dysponują ponad 77% udziałów. Udziały innych 
krajów są niewielkie lub wręcz symboliczne – dwanaście najmniejszych państw, a więc 
zdecydowana większość członków ESM, łącznie dysponuje niespełna 17% głosów. Bio-
rąc pod uwagę próg 80% głosów przy głosowaniu metodą większości kwalifikowanej 
(oraz 85% przy procedurze „awaryjnej”), oznacza to, że żadna decyzja nie będzie mo-
gła zapaść bez zgody Niemiec i Francji. W praktyce decyzje podejmowane większością 
kwalifikowaną będą się sprowadzały do rozwiązań uzgodnionych przez te cztery kraje 
i jednego bądź kilku z pozostałych państw. 

Wpływ mniejszych krajów na decyzje podejmowane przez ESM będzie minimalny. 
Ich zdanie będzie miało jakąś wartość wyłącznie w sprawach wymagających jednomyśl-
ności (o ile tylko KE i EBC nie będą postulowały wdrożenia procedury awaryjnej w da-
nym przypadku).

Zasób kapitału oraz udziały poszczególnych państw będą mogły ulec zmianie 
w trzech przypadkach (art. 11):
1) przystąpienia nowego państwa do ESM, kiedy zasób jest automatycznie zwiększany, 

a wagi udziałów ulegają zmianie,
2) zakończenia 12-letniego okresu przejściowego powołanego na mocy art. 37 traktatu,
3) na podstawie decyzji RZ.

W  przypadku zmiany wag udziałów poszczególnych państw kraje członkowskie 
będą zobowiązane do wzajemnej wymiany kapitału, tak aby jego alokacja była zgodna 
z kluczem zawartym w traktacie. Na RZ ciąży obowiązek systematycznego określania 
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maksymalnego poziomu udzielanych przez ESM pożyczek oraz weryfikacji, czy kapitał 
zakładowy ESM jest wystarczający do tego celu.

Gdy RZ uzna za stosowne zmianę zasobu kapitału zakładowego, zmianie będzie 
podlegał art. 8 traktatu oraz załącznik II. W związku z koniecznością zmiany traktatu 
niezbędna będzie jednak jej ratyfikacja przez kraje członkowskie. Dopiero po zakończe-
niu procesu ratyfikacji decyzja ta wejdzie w życie, co oznacza, że może to być proces bar-
dzo czasochłonny i dość ryzykowny (w sensie niepewności, czy we wszystkich krajach 
uda się ratyfikować taką zmianę).

Nowe akcje będą obejmowane według klucza z załącznika I, natomiast szczegółowe 
zasady operacji zmiany kapitału ma ustalić RD (art. 10). Każda zmiana w kapitale ESM 
pociągnie za sobą zmianę załącznika I, dokonaną na mocy decyzji RZ. Inne działania 
niezbędne do zapewnienia zgodnej z traktatem struktury kapitałowej ESM będą mieścić 
się w kompetencjach RD.

TABELA 1. Udziały krajów członkowskich w ESM

Kraj Udział (proc.) Liczba akcji (szt.) Wartość akcji (tys. EUR)

Niemcy 27,1464 1 900 248 190 024 800

Francja 20,3859 1 427 013 142 701 300

Włochy 17,9137 1 253 959 125 395 900

Hiszpania 11,9037 833 259 83 325 900

Holandia 5,7170 400 190 40 019 000

Belgia 3,4771 243 397 24 339 700

Grecja 2,8167 197 169 19 716 900

Austria 2,7834 194 838 19 483 800

Portugalia 2,5092 175 644 17 564 400

Finlandia 1,7974 125 818 12 581 800

Irlandia 1,5922 111 454 11 145 400

Słowacja 0,8240 57 680 5 768 000

Słowenia 0,4276 29 932 2 993 200

Luksemburg 0,2504 17 528 1 752 800

Cypr 0,1962 13 734 1 373 400

Estonia 0,1860 13 020 1 302 000

Malta 0,0731 5 117 511 700

Suma 100,0000 7 000 000 700 000 000

Źródło: Treaty Establishing The European Stability Mechanism (wersja z 2 lutego 2012 r.).
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RYSUNEK 1. Udziały krajów członkowskich w ESM

Źródło: Treaty Establishing The European Stability Mechanism (wersja z 2 lutego 2012 r.).

Na kapitał zakładowy składają się dwa rodzaje akcji: opłacone (paid-in shares) oraz 
opłacane na żądanie (callable shares). Te pierwsze mają łączną wartość nominalną wy-
noszącą 80 mld euro. Wszystkie akcje, w tym te pierwszej emisji, mają być wyemitowane 
po cenie nominalnej. Wyjątkiem jest sytuacja, w której RZ zdecyduje o wyemitowaniu 
akcji na ustalonych, specjalnych warunkach. Akcje nie będą zbywalne (poza sytuacją 
dostosowania udziałów do klucza traktatowego), nie mogą być także obciążane czy za-
stawione w  jakikolwiek sposób. Traktat wskazuje także, że odpowiedzialność krajów 
członkowskich jest ograniczona wyłącznie do wartości nominalnej ich wkładów kapi-
tałowych. Kraje nie będą więc odpowiadać za zobowiązania ESM (jest to typowa wła-
sność spółki akcyjnej). Kraje członkowskie nie będą zwolnione z obowiązku wniesienia 
kapitału do ESM również wtedy, kiedy spełniają kryteria otrzymania pomocy lub już ją 
otrzymują (art. 8).

Pierwsza wpłata kapitału (80 mld euro – akcje opłacone) ma zostać wniesiona przez 
kraje członkowskie w pięciu równych ratach wpłacanych corocznie, z możliwością przy-
spieszenia wpłat (wprowadzone w drugiej wersji traktatu – art. 41, ust. 3). Podczas tego 
okresu kraje członkowskie są zobowiązane do zapewnienia takich instrumentów, które 
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umożliwią zachowanie minimum 15-procentowej relacji kapitału opłaconego do sumy 
kwot pozostałych do spłaty w  związku z  emisjami instrumentów finansowych przez 
ESM (art. 41).

Traktat przewiduje także „korektę” klucza subskrypcji, obowiązującą w okresie 12 lat 
od momentu przystąpienia kraju do strefy euro. Biorąc pod uwagę kalendarium rozwoju 
strefy euro, możemy powiedzieć, że jest to okres przejściowy skierowany do jej najnow-
szych i przyszłych członków. Polega on na tym, że kraj, którego PKB per capita (liczony 
w cenach rynkowych) w roku poprzedzającym przystąpienie do ESM jest niższy niż 75% 
średniej unijnej, ma mieć skorygowany klucz udziału w ESM. Nowy, skorygowany klucz 
ma składać się w 25% z udziału procentowego danego kraju w kapitale EBC oraz w 75% 
z udziału danego kraju w unijnym dochodzie narodowym brutto (liczonym w cenach 
rynkowych) z roku poprzedzającego przystąpienie do ESM (art. 42).

Wezwanie do opłacenia udziałów jest wystosowywane przez RZ, która decyduje 
o momencie jego wystawienia i terminie wnoszenia wpłat (art. 9). W przypadku, gdyby 
ESM poniósł stratę i z tego powodu poziom opłaconego kapitału spadłby poniżej 80 mld 
euro, decyzję o wezwaniu do opłacenia kapitału podejmuje RD zwykłą większością gło-
sów. RD przyjmuje także szczegółowe warunki dotyczące wezwań do opłacenia udziałów. 
Natomiast, jeśli wystąpiłaby groźba nieuregulowania przez ESM jego zobowiązań wobec 
wierzycieli, to wezwanie do opłacenia będzie wystosowywał Dyrektor Zarządzający (na 
dokonanie wpłaty państwa członkowskie mają wówczas 7 dni), informując o tym fakcie 
RZ i RD. Dyrektor Zarządzający jest odpowiedzialny za zapewnienie środków niezbęd-
nych do pokrycia zobowiązań przez ESM.

Kontrolę nad finansową działalnością ESM sprawuje Komisja Obrachunkowa (Bo-
ard of Auditors). Składa się ona z pięciu członków powołanych przez RZ, w tym dwóch 
pochodzących z instytucji nadzoru państw członkowskich (będą pełnić swoje obowiązki 
rotacyjnie) oraz jednego z unijnego Trybunału Obrachunkowego. W założeniu ma to 
być ciało całkowicie niezależne, mające dostęp do wszystkich dokumentów ESM, jakie 
mogą być potrzebne do wypełnienia jego funkcji. KO ma za zadanie badanie popraw-
ności bilansu i kont ESM oraz przygotowywanie corocznych raportów przedstawianych 
RZ. Oprócz audytu wewnętrznego, ESM ma podlegać kontroli zewnętrznej, przepro-
wadzanej przez zewnętrzne firmy audytorskie, zaakceptowane przez RZ. Audytorzy ze-
wnętrzni będą mieli pełny dostęp do dokumentów ESM oraz będą poświadczać roczne 
sprawozdania finansowe (art. 28–30).

Polityka zarządzania finansowego ESM

Priorytetami prowadzonej przez ESM polityki inwestycyjnej ma być ostrożność 
oraz zapewnienie jak największej wiarygodności kredytowej. ESM w swoim działaniu 
ma kierować się „zdrowymi” zasadami zarządzania finansowego i zarządzania ryzykiem 
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(art.  22). Za implementację polityki inwestycyjnej oraz dywidendowej jest odpowie-
dzialny Dyrektor Zarządzający, natomiast jej wytyczne ustala RD20. RD jest także od-
powiedzialna za regularny przegląd stosowanego w ESM systemu zarządzania ryzykiem 
(art. 21).

RD ma regularnie rewidować założenia polityki inwestycyjnej. Z części zwrotu z po-
czynionych inwestycji ESM będzie finansować koszty swojego funkcjonowania (art. 22), 
natomiast generalnie zyski z  inwestycji mają być przekazywane państwom członkow-
skim (proporcjonalnie do ich udziałów), o ile tylko:

 • ESM nie udzielił jeszcze pomocy żadnemu z krajów członkowskich,
 • założony pułap wielkości dostępnych pożyczek będzie osiągnięty,
 • poziom opłaconego kapitału oraz wielkość funduszu rezerwowego będzie przekra-

czać poziom niezbędny do zapewnienia wyznaczonego poziomu dostępnych poży-
czek (czyli zyski z inwestycji nie będą potrzebne do zapewnienia płynności finanso-
wej ESM).
Decyzję o wypłacie dywidendy podejmuje RD zwykłą większością głosów (art. 23)21.
RZ ma możliwość tworzenia funduszy, w  tym zwłaszcza funduszu rezerwowego. 

Fundusz ten będą zasilać środki pochodzące z:
 • dochodu netto z operacji przeprowadzanych przez ESM,
 • sankcji nałożonych na kraje członkowskie na mocy procedury wielostronnego nad-

zoru (przewidzianej artykułem 121 ust. 6 TFUE),
 • sankcji nałożonych w ramach procedury nadmiernego deficytu,
 • procedury nierównowagi makroekonomicznej (przewidzianej TFUE).

Zasady polityki inwestycyjnej funduszu zapasowego ustala RD, podobnie jak zasady 
i reguły tworzenia i funkcjonowania innych funduszy, które mogą powstać na podstawie 
art. 24 ust. 1 traktatu o ESM.

W przypadku wystąpienia strat podczas działania ESM, są one pokrywane w pierw-
szej kolejności z funduszu rezerwowego, następnie – wpłaconego przez państwa człon-
kowskie kapitału, a w ostateczności – z kapitału jeszcze nieopłaconego, co wiąże się z ko-
niecznością wezwania do opłacenia akcji (art. 25).

Warunki przyznawania pomocy finansowej  
krajom członkowskim

Pomoc w ramach ESM może zostać udzielona tylko wtedy, gdy jednocześnie speł-
nione są następujące przesłanki (określa to przede wszystkim artykuł 12 traktatu, a także 
punkt 6 preambuły):

 • zachodzi konieczność zapewnienia stabilności strefy euro jako całości i  jej państw 
członkowskich,
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 • kraj zobowiąże się do przeprowadzenia odpowiednich działań naprawczych (econo-
mic policy conditionality), których zakres zależy od wybranego instrumentu wsparcia 
– może to być zarówno pełny program naprawczy, jak i zobowiązanie do przestrze-
gania wcześniej wyznaczonych warunków,

 • od 1 marca 2013 r. dodatkowym warunkiem jest ratyfikacja przez beneficjenta tzw. 
paktu fiskalnego (fiscal compact), oficjalnie nazywanego Treaty on Stability, Coordi-
nation and Governance in the Economic and Monetary Union (pkt 5 preambuły).
Traktat ustanawiający ESM określił początkowo, że w okresie przejściowym (od lip-

ca 2012 r. do momentu całkowitej likwidacji EFSF) łączna zdolność pożyczkowa ESM 
oraz EFSF nie może przekroczyć sumy 500 mld euro, jednak w marcu 2012 r. ustalono, 
że EFSF i ESM będą jakiś czas działać równolegle, co efektywnie pozwala na podniesie-
nie puli środków na pożyczki do 700 mld euro. ESM będzie mógł przejąć od EFSF (na 
mocy decyzji RZ) jego prawa i obowiązki, a w szczególności będzie mógł kontynuować 
przyznany państwu członkowskiemu w ramach EFSF program pomocowy. Szczegółowe 
zasady, na jakich miałoby się to odbywać, ustala RZ (art. 40).

Bardzo istotną cechą ESM jest to, że pomoc ma być udzielana przy ścisłej współpracy 
z Międzynarodowym Funduszem Walutowym (MFW) – zarówno w kwestiach technicz-
nych, jak i finansowych. Jest to widoczne choćby w wymogu złożenia wniosku o pomoc 
jednocześnie do ESM i MFW. W wyjątkowych wypadkach, kiedy przyznanie pomocy 
będzie wiązało się z przeprowadzeniem przez beneficjenta programu naprawczego, po-
winien być uwzględniony „odpowiedni i  proporcjonalny” udział sektora prywatnego 
(w zgodzie z zasadami MFW) (pkt. (8) i (12) preambuły).

Oczywiście traktat mówi jedynie o rozważeniu udziału sektora prywatnego w wyjąt-
kowych wypadkach (pkt (12) preambuły), ponieważ nie może niczego narzucić prywat-
nym inwestorom (wierzycielom). Należy to interpretować jako sugestię podjęcia nego-
cjacji z wierzycielami.

Teoretycznie, w przypadku fiaska takich negocjacji, istnieje możliwość braku tego 
udziału (traktat nie mówi wyraźnie o uzyskaniu uczestnictwa sektora prywatnego, a je-
dynie jego rozważeniu). Z drugiej jednak strony, instytucje finansowe doskonale zda-
ją sobie sprawę, że niekontrolowane bankructwo może przynieść im znacznie większe 
szkody, stąd trudno sobie wyobrazić całkowite odrzucenie przez nie uczestnictwa w pro-
gramach ratunkowych.

Należy także wziąć pod uwagę fakt, że w zasadzie ostatecznym beneficjentem pomo-
cy dla krajów zagrożonych bankructwem są właśnie wierzyciele – instytucje finansowe. 
To dzięki otrzymywanym pożyczkom zadłużone państwa mogą uregulować swoje zo-
bowiązania wobec nich. Z całą pewnością jest to jeden z podstawowych argumentów 
politycznych przemawiających za udzielaniem pomocy krajom zadłużonym przez ich 
partnerów. Przykładowo, w greckie obligacje są silnie zaangażowane banki francuskie 
– trudno oczekiwać, aby francuskie władze nie podjęły działań mających na celu ich 
ochronę.
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Procedura przyznawania pomocy finansowej krajom członkowskim (art. 13)
Kraj, który chce otrzymać wsparcie z ESM, musi złożyć do przewodniczącego RZ 

wniosek, w  którym ma być zawarta informacja, o  które instrumenty pomocowe kraj 
chce się ubiegać. Przewodniczący RZ zleca wówczas Komisji Europejskiej (przy współ-
pracy z EBC) wykonanie:
1) oceny ryzyka zagrożenia stabilności finansowej strefy euro jako całości lub jej krajów 

członkowskich (o ile EBC nie przedstawił takiej ekspertyzy wcześniej, na podstawie 
artykułu 18 traktatu),

2) sprawdzenia, czy jest możliwa samodzielna obsługa długu (debt sustainability) przez 
dany kraj (o ile to możliwe – wspólnie z MFW),

3) oceny faktycznego zapotrzebowania na środki finansowe danego kraju.
Na podstawie przedstawionego raportu RZ podejmie decyzję o przyznaniu państwu 

pomocy finansowej. Jeżeli decyzja ta będzie pozytywna, wówczas RZ zleci Komisji Euro-
pejskiej (we współpracy z EBC i, jeśli to możliwe, z MFW) przeprowadzenie negocjacji 
z państwem wnioskodawcą. Efektem tych negocjacji będzie protokół uzgodnień (memo-
randum of understanding – MoU), zawierający wymogi co do działań beneficjenta w za-
kresie jego polityki makroekonomicznej (np. program naprawczy). Przyjęte ustalenia 
będą musiały korespondować z siłą zagrożenia oraz rodzajem wybranego instrumentu 
pomocowego.

Jednocześnie Dyrektor Generalny będzie przygotowywał projekt porozumienia 
przyznającego pomoc finansową (financial assistance facility agreement), które będzie 
zawierać rodzaj instrumentów, jakie mają być użyte w jej ramach oraz finansowe warun-
ki jej wykorzystania. Porozumienie to musi być przyjęte przez RZ. Traktat podkreśla, że 
zawartość MoU musi być w pełni zgodna z zasadami koordynacji polityki gospodarczej 
zawartymi w TFUE oraz wszelkimi innymi prawnymi regulacjami UE, a także rekomen-
dacjami, opiniami, ostrzeżeniami czy decyzjami dotyczącymi państwa wnioskodawcy. 
Jeśli MoU będzie zgodny z wyżej wspomnianymi warunkami i zostanie przyjęty przez 
RZ, to będzie mógł zostać podpisany przez Komisję Europejską, działającą w imieniu 
ESM. Decyzję o wypłacie pierwszej transzy pomocy podejmie RD po akceptacji porozu-
mienia przyznającego pomoc.

Traktat przewiduje monitorowanie wykorzystania pomocy przez kraj członkowski. 
ESM ma mianowicie opracować „system ostrzegawczy”, który będzie miał za zadanie 
zapewnić terminowość zwrotu udzielonej beneficjentowi pożyczki. Z kolei bieżącą kon-
trolę wykorzystania pomocy (pod kątem zgodności z  umową jej wykorzystania oraz 
przestrzegania reguł programu naprawczego i przyjętych przez państwo zobowiązań co 
do przeprowadzenia określonych działań polityki makroekonomicznej) ma prowadzić 
Komisja Europejska we współpracy z  EBC i  MFW (art. 13). Na podstawie przygoto-
wywanych przez KE raportów RD będzie podejmować decyzje o przyznaniu kolejnych 
transzy pomocy (jednomyślnie). Proces przyznawania pomocy krajom członkowskim 
został przedstawiony na rysunku 2.
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RYSUNEK 2. Procedura przyznania pomocy krajowi członkowskiemu ESM

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Treaty Establishing The European Stability Mechanism (wersja z 2 lutego 2012 r.).

Rodzaje wsparcia udzielanego krajom członkowskim przez ESM
Jak już było powiedziane, ESM udziela wsparcia finansowego (financial assistance) 

krajom zagrożonym bankructwem pod warunkiem przyjęcia przez nie zobowiązań co 
do prowadzonej polityki makroekonomicznej (artykuły traktatu: 12 – Principles oraz 
13 – Procedures for granting stability support). Pierwotna wersja traktatu (z lipca 2011 r.) 
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przewidywała jedynie dwie postacie pomocy: tzw. wsparcie stabilności, określone przez 
artykuł 14 (ESM stability support) oraz tzw. instrument wsparcia rynku pierwotnego 
(Primary market support facility), opisany w artykule 15.

Wsparcie stabilności miało polegać na udzieleniu krótko- lub średnioterminowych 
pożyczek, mających na celu wsparcie stabilności finansowej państwa członkowskiego. 
Pomoc tego rodzaju musiała spełniać kryteria artykułu 12, a o jej przyznaniu miała de-
cydować RZ. Wszystkie szczegóły techniczne pożyczki miały być zawarte w porozumie-
niu o przyznaniu pomocy finansowej, podpisywanym przez Dyrektora Zarządzającego. 
Zawarta w traktacie polityka cenowa dla tych pożyczek (artykuł 14 oraz załącznik III) 
przewidywała oprocentowanie składające się z dwóch elementów:
1) koszty finansowania ESM,
2) marża równa 200 punktów bazowych – naliczana od całości pożyczki.

W przypadku więcej niż 3-letniego opóźnienia w spłacaniu pożyczki miano naliczać 
dodatkową marżę, równą 100 punktów, ale tylko od pozostałego, niespłaconego kapitału.

Dla pożyczek o stałym oprocentowaniu i okresie spłaty dłuższym niż 3 lata marża 
miała być średnią ważoną z następujących dwóch elementów:
1) 200 punktów bazowych dla pierwszych trzech lat,
2) 300 punktów bazowych dla kolejnych lat.

RZ miała mieć obowiązek dokonywania regularnego przeglądu tej polityki, mogła ją 
także zmienić przez nowelizację załącznika III (art. 14 pierwszej wersji traktatu oraz za-
łącznik III). W nowej wersji traktatu polityka cenowa została zupełnie zmieniona (uela-
styczniona), natomiast załącznik III – w ogóle usunięty.

Drugim narzędziem oryginalnego ESM miał być instrument wsparcia rynku pier-
wotnego, polegający na zakupie papierów dłużnych krajów członkowskich na ryn-
ku pierwotnym (czyli zakup papierów nowych emisji). Traktat zastrzegał, że operacja 
ta mogła mieć tylko charakter „wyjątkowy”; musiała być zgodna z artykułem 12 oraz 
mieć na celu optymalizację kosztów finansowania pomocy. Podobnie jak w przypadku 
wsparcia stabilności, również w tym wypadku wszystkie szczegóły i warunki miało za-
wierać porozumienie o przyznaniu pomocy finansowej, które miał podpisywać Dyrek-
tor Zarządzający ESM. Za opracowanie szczegółowych zasad funkcjonowania tej formy 
pomocy miała być odpowiedzialna RD. Nowy traktat utrzymał to narzędzie, ale zniósł 
„wyjątkowy” charakter tej operacji, a ponadto przewiduje również interwencje na rynku 
wtórnym.

Wersja traktatu z 2012 r. przewiduje znacznie szersze spektrum instrumentów po-
mocowych. Teraz będzie to 5 różnych narzędzi.

Pomoc przezornościowa (art. 14)
Polega na przyznaniu państwu członkowskiemu obwarowanej warunkami linii kre-

dytowej. Warunki, jakie będzie musiała spełnić polityka makroekonomiczna państwa 
wnioskodawcy, ma zawierać MoU. Decyzja o  przyznaniu pomocy wydawana będzie 
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przez RZ, natomiast warunki finansowe tego instrumentu mają być zawarte w porozu-
mieniu dotyczącym jej przyznania (financial assistance facility agreement), podpisanym 
przez Dyrektora Zarządzającego. RD będzie natomiast odpowiedzialna za opracowanie 
szczegółowych wytycznych dotyczących wprowadzenia tego instrumentu w życie. Od jej 
jednomyślnej decyzji zależy także to, jak długo linia ma być podtrzymywana – decyzja ta 
będzie podejmowana na podstawie propozycji DZ, który z kolei ma się opierać na rapor-
cie dotyczącym wykorzystywania tej pomocy, sporządzonym przez KE. Dodatkowo, po 
pierwszym wykorzystaniu środków z tego instrumentu, RD na podstawie propozycji DZ 
(opartej z kolei na ocenie opracowanej przez KE we współpracy z EBC) będzie jedno-
myślnie podejmować decyzję dotyczącą tego, czy instrument ten spełnia swoje zadanie 
i czy ewentualnie powinna być rozważona inna forma pomocy22.

Pomoc finansowa na dokapitalizowanie instytucji finansowych (art. 15)

Ten instrument ma formę pożyczek celowych, służących dokapitalizowaniu instytu-
cji finansowych kraju członkowskiego. Podobnie jak w poprzednim wypadku, warunki 
pomocy mają być określone w MoU (wymogi co do polityki makroekonomicznej) oraz 
w porozumieniu przyznania pomocy (warunki finansowe). Za wprowadzenie tego in-
strumentu w życie także jest odpowiedzialna RD. Kolejne transze pomocy będą przy-
znawane na mocy jednomyślnych decyzji RD, opartych na raportach wykorzystania po-
mocy, sporządzanych przez KE23.

Pomoc w formie pożyczek (art. 16)

Jest to odpowiednik ESM stability support z pierwszej wersji traktatu – polega na 
przyznaniu wsparcia finansowego państwu członkowskiemu pod warunkiem prze-
prowadzenia przez niego makroekonomicznego programu naprawczego, zawartego 
w MoU. Warunki finansowe pomocy, tak jak poprzednio, zawierać będzie porozumie-
nie o przyznaniu pomocy. Podobnie za wprowadzenie tego instrumentu w życie będzie 
odpowiedzialna RD. Kolejne transze pomocy są przyznawane na mocy jednomyślnych 
decyzji RD, opartych na raportach wykorzystania pomocy, sporządzanych przez KE24.

Instrument wsparcia rynku pierwotnego (art. 17)

Ten mechanizm przewiduje zakup papierów dłużnych beneficjenta na rynku pier-
wotnym (nowe emisje), co ma mieć na celu optymalizację kosztów udzielania wsparcia 
finansowego. Ponownie warunki dotyczące polityki makroekonomicznej ma zawierać 
MoU, natomiast warunki finansowe i zasady zakupu papierów – porozumienie o przy-
znaniu pomocy. Pozostałe ustalenia są identyczne jak w przypadku poprzednich instru-
mentów25. Zauważmy także, że nowa wersja traktatu nie precyzuje okresów płatności, 
a zwłaszcza nie określa tych pożyczek jako krótko- czy średnioterminowe. Jest to duże 
uelastycznienie w stosunku do pierwotnej wersji traktatu.
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Instrument wsparcia rynku wtórnego (art. 18)
Ten instrument pozwala na przeprowadzenie interwencji na rynku wtórnym pa-

pierów skarbowych, co ma na celu zapobieżenie rozlewaniu się kryzysu finansowego. 
Decyzję o jej przeprowadzeniu ma podejmować RZ, na podstawie raportu przygoto-
wanego przez EBC. Raport ten będzie musiał stwierdzać istnienie wyjątkowych zagro-
żeń dla stabilności finansowej i okoliczności do zastosowania tej formy pomocy, aby 
mogła być ona zastosowana. Uruchomienie interwencji nastąpi po jednomyślnej de-
cyzji RD (na propozycję DZ)26. Pozostałe regulacje są analogiczne jak w poprzednich 
przypadkach.

Pozostałe ustalenia traktatowe oraz polityka cenowa pomocy
RZ może dokonać zmian w przewidzianych w powyższych artykułach instrumen-

tach finansowych (art. 19). Dodajmy również, że traktat narzuca wymóg wyposażenia 
papierów dłużnych (o  okresie wykupu większym od roku) emitowanych przez kraje 
członkowskie od stycznia 2013 r. w tzw. klauzule wspólnego działania (collective action 
clauses – CAC), które umożliwiają większości kwalifikowanej ich posiadaczy podjęcie 
decyzji (wiążącej dla wszystkich wierzycieli) o restrukturyzacji długu (art. 12).

Nowy traktat opiera politykę cenową przyznawanej przez ESM pomocy (jej oprocen-
towania) na następujących zasadach (art. 20):

 • ma pokryć koszty funkcjonowania i finansowania ESM,
 • ma zawierać „odpowiednią marżę”.

Jej szczegóły są zawarte w dokumencie przyjętym przez RZ (ESM Pricing Guideli-
nes)27. RZ ma też prawo do zmian w tej polityce. Jak widać, zrezygnowano z precyzyj-
nego definiowania oprocentowania już na poziomie traktatu (jak w wersji z 2011 roku). 
Pozwoli to na elastyczne ustalanie ceny pomocy w zależności od warunków na rynku. 
Preambuła wspomina, że warunki cenowe powinny być spójne z tymi, które miały za-
stosowanie w przypadku pożyczek z EFSF dla Irlandii i Portugalii (pkt 15 preambuły).

Możliwości ESM w walce z kryzysem zadłużeniowym
Zanim można będzie przejść do oceny samego ESM, warto przypomnieć kilka fak-

tów dotyczących aktualnej sytuacji w Europie i tła tych wydarzeń. Obecny kryzys w spo-
sób bezwzględny potwierdził, że polityka monetarna i  fiskalna nie mogą być trakto-
wane jako zupełnie oddzielne obszary polityki gospodarczej. Tymczasem kraje strefy 
euro mają jedną politykę monetarną i siedemnaście różnych polityk fiskalnych. Polityki 
fiskalne nie podlegają zarządzaniu na szczeblu unijnym, są jedynie koordynowane i kon-
trolowane. Nie ma także żadnych automatycznych działań represyjnych, które mogłyby 
w sposób zdecydowany wymuszać pożądane zachowanie państw członkowskich w za-
kresie polityki fiskalnej [Oręziak, 2004, s. 88–90].
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Kraje członkowskie mogą swobodnie kształtować swoją politykę budżetową; je-
dynym odstępstwem od tej reguły jest wymóg zapobiegania nadmiernemu deficyto-
wi (przewidziany paktem stabilności i  wzrostu). Krótko mówiąc, polityka budżetowa 
w UGiW ma charakter zdecentralizowany, w przeciwieństwie do polityki monetarnej. 
Takie rozwiązanie jest konsekwencją decyzji politycznych, mimo iż od samego początku 
było wiadomo, że wiele polityk fiskalnych może być trudne do synchronizacji z jednolitą 
polityką monetarną EBC [Oręziak, 2009, s. 119–120].

Kryzys jasno pokazał, że zaburzenia w sferze fiskalnej mogą zagrozić stabilności całej 
unii monetarnej. Nadmierne zadłużenie krajów takich, jak Grecja, Irlandia czy Portuga-
lia momentalnie stało się problemem ogólnoeuropejskim – nastąpiła swoista transmisja 
kryzysu między krajami członkowskimi, a  zagrożone zaburzeniami (tj. negatywnymi 
skutkami kryzysu) są nawet kraje o  dobrej sytuacji fiskalno-gospodarczej lub w  ogó-
le nienależące do strefy euro. Przywołując teorię optymalnych obszarów walutowych, 
R. Mundella, która dostarcza wskazówek co do zasadności tworzenia unii walutowych 
[Bilski, 2006, s. 141–150], można to sformułować także inaczej – odporność UGiW na 
wstrząsy asymetryczne jest niewielka, ponieważ nie spełnia ona kryteriów optymalnego 
obszaru walutowego [Oręziak, 2004, s. 49].

W tym miejscu, kiedy weźmie się pod uwagę już sam fakt wystąpienia kryzysu o cha-
rakterze zadłużeniowym, można uświadomić sobie, że mechanizmy, które miały stać na 
straży stabilności strefy euro, zawiodły. W szczególności chodzi tu o kryteria konwer-
gencji i procedurę nadmiernego deficytu.

Kryteria konwergencji z  Maastricht miały zagwarantować zbieżność gospodarczą 
unii walutowej28. Ich precyzyjne wartości miały na celu zapewnienie spójności strefy 
euro co do czterech ważnych wskaźników makroekonomicznych: stopy inflacji, stopy 
procentowej oraz poziomu deficytu i długu publicznego [Wójcik, 2008, s. 32–33]. Można 
więc od razu wyciągnąć wniosek, że obecny kryzys zadłużeniowy jest efektem nieprze-
strzegania tych uregulowań (kryteria zbieżności) lub ich nieskuteczności (procedura 
nadmiernego deficytu). Co więcej, dotyczy to nie tylko okresu bieżącego, ale już samych 
początków funkcjonowania strefy (patrz grecki casus przystąpienia do strefy euro przy 
niespełnieniu kryteriów konwergencji, a także kontrowersje wokół kwalifikowania kra-
jów do uczestnictwa w strefie pod koniec lat 90.) [Oręziak, 2004, s. 40–44].

Powodem fiaska procedury nadmiernego deficytu jest niewykonywanie regulacji 
zawartych w traktatach oraz upolitycznienie decyzji podejmowanych w unijnych insty-
tucjach29. Procedura ta okazała się więc całkowicie nieskuteczna, ponieważ kluczowe 
decyzje podejmowane są nie na podstawie przesłanek ekonomicznych, ale przez gło-
sowanie w Radzie UE30. Najbardziej jaskrawym przejawem tej sytuacji jest bezprawne 
umorzenie w 2003 r. postępowań przeciwko Niemcom i Francji [Mucha-Leszko, 2007, 
s. 193–210, Oręziak, 2005, s. 16]. Dodatkowo, w 2005 r. dokonano reformy Paktu Sta-
bilności i  Wzrostu, która oznaczała jego złagodzenie [Oręziak, 2005, s. 22–23]. Nic 
więc dziwnego, że nie zapobiegło to ani kryzysowi greckiemu, ani pojawieniu się ana-
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logicznych problemów w innych krajach. Warto przy okazji zauważyć, że procedura ta 
charakteryzuje się pewną logiczną sprzecznością: przewiduje bowiem nakładanie kar 
finansowych za przekroczenie poziomu deficytu. Trudno oczekiwać, że kraje, które mają 
problemy z deficytem budżetowym, będą je płacić. W tej sytuacji zdecydowanie lepszym 
rozwiązaniem wydawałyby się sankcje dotyczące np. możliwości głosowania w Radzie 
UE (byłaby to sankcja dotkliwa i realna, o ile tylko byłaby nakładana automatycznie). 
Trzeba jednakże podkreślić, ze wymóg spełnienia kryteriów konwergencji spowodował 
konieczność wdrożenia reform w krajach aspirujących do pełnego uczestnictwa w unii 
walutowej, co ograniczyło negatywne procesy zachodzące w  ich finansach, zwłaszcza 
jeśli chodzi o poziom deficytu i długu publicznego. Bez tego wysiłku (spowodowanego 
wprowadzeniem euro), sytuacja budżetowa wielu krajów Unii byłaby znacznie gorsza 
[Oręziak, 2009, s. 121].

W takiej właśnie sytuacji został wprowadzony Europejski Mechanizm Stabilności, 
który ma zapewnić Unii Gospodarczej i Walutowej finansowe „bezpieczeństwo”. Z całą 
pewnością ESM, dzięki wprowadzeniu mechanizmu wzajemnych pożyczek oraz możli-
wości wykupywania nowych emisji papierów dłużnych zagrożonych krajów, przyczynia 
się do wzrostu bezpieczeństwa strefy, gdyż czyni bankructwo kraju należącego do Euro-
landu mniej prawdopodobnym (ale w żadnym wypadku nie wykluczonym).

Dużą zaletą ESM jest wprowadzenie oficjalnego wymogu opracowania programów 
naprawczych, bez których pomoc nie może być udzielona. Będzie to działać dyscyplinu-
jąco i mobilizująco na kraje członkowskie, gdyż, jak pokazały to wydarzenia ostatnich lat 
i miesięcy, programy te są niejednokrotnie drastyczne (przynajmniej dla społeczeństw 
zadłużonych krajów) i pociągają za sobą poważne skutki społeczne, co najlepiej obrazuje 
sytuacja w Grecji. 

W tym sensie można powiedzieć, że sama groźba „przymusowego” przeprowadzenia 
takich reform jest bardziej dyscyplinująca niż łagodna procedura nadmiernego deficy-
tu. Rządy państw będą musiały się poważnie zastanowić, czy mogą sobie pozwolić na 
działania, które mogą się skończyć wystąpieniem o wspólnotową pomoc (i negocjacją 
planów pomocowych). Z drugiej strony, w tym kontekście można postawić również inną 
tezę – dotychczasowe doświadczenia mogą działać odstraszająco i zniechęcać do wystę-
powania o pomoc ESM. Taka sytuacja wystąpiła w przypadku Portugalii, która długo 
zwlekała z podjęciem decyzji o wystąpieniu o pomoc unijną. Dodajmy też, że w środo-
wisku niektórych ekonomistów i publicystów obecne plany pomocowe UE i MFW cieszą 
się wyjątkowo złą sławą.

Kolejną silną stroną ESM jest umiędzynarodowienie problemu zadłużenia i wymóg 
współpracy z MFW i EBC. W ocenie autora opracowania, pozwoli to na jak największą 
(na miarę tej sytuacji, oczywiście) transparentność procesu pomocowego, a  także za-
pewni wsparcie ekspertów tych dwóch instytucji.

Wreszcie, można się posłużyć argumentem na pozór trywialnym – największa zaletą 
ESM jest to, że w ogóle został wprowadzony. ESM nada ramy instytucjonalne i prawne 
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walce z kryzysem zadłużeniowym, która obecnie ma miejsce w Europie. W tym sensie 
ESM przyczyni się do większej przewidywalności i  transparentności rynku, czego nie 
można powiedzieć o planach negocjowanych indywidualnie w każdym przypadku przez 
różnych polityków. Ten problem dobrze ilustruje przebieg negocjacji i realizacji planów 
pomocowych dla Grecji (np. groźba poddania planu oszczędnościowego pod referen-
dum w 2011 r.). Obecność ESM powinna choć trochę uporządkować chaotyczną sytu-
ację i zwiększyć bezpieczeństwo działających na rynku finansowym podmiotów (przez 
redukcję ryzyka).

Słabe strony ESM

Mimo niewątpliwych zalet, według autora niniejszego opracowania, największa sła-
bość ESM tkwi już w samej jego istocie. Chodzi mianowicie o to, że mechanizm ten nie 
ma charakteru zapobiegawczego, lecz interwencyjny. Jego istnienie w żaden sposób nie 
może zapobiec ewentualnym nawrotom kryzysu zadłużeniowego. W takim rozumieniu 
jego wkład w zachowanie stabilności Eurolandu, rozumianej jako zapobieżenie kryzy-
som o  takich samych przyczynach, jak obecny, jest żadna. Mechanizm ten może być 
uruchomiony dopiero wówczas, gdy problem z zadłużeniem już się objawi (ze wszyst-
kimi tego konsekwencjami, jak wystąpienie zawirowań na rynkach finansowych), a nie 
wcześniej (nic nie zmienia tu traktatowy zapis o groźbie pojawienia się zaburzeń – samo 
zwrócenie się do ESM ma już bowiem charakter awaryjny). W tym sensie można po-
wiedzieć, że jego rola ogranicza się do poprawy poczucia bezpieczeństwa uczestników 
rynku – w ich świadomości istnienie mechanizmu może zapobiec najbardziej niszczą-
cym wydarzeniom, jak niekontrolowane bankructwo krajów członkowskich. I rzeczywi-
ście, w przypadku pojawienia się kryzysu, mechanizm ten może być kołem ratunkowym, 
o czym mówiliśmy wcześniej.

Pewną ironią jest fakt, iż pomimo tego, że w oficjalnym raporcie Komisji Europejskiej 
działania zapobiegawcze znajdują się na pierwszym miejscu koniecznych działań anty-
kryzysowych31, to gigantyczne środki kierowane są obecnie na walkę ze skutkami kry-
zysu, a nie na zapobieganie wystąpieniu podobnych zaburzeń w przyszłości. Być może 
zmieni się to po uspokojeniu sytuacji na rynkach, kiedy czas będzie bardziej sprzyjający 
głębszej refleksji. W tej chwili działania polityków koncentrują się bowiem na bieżącym 
reagowaniu na kryzys32, a nie na poważnych reformach strukturalnych.

Równie podstawowa jest druga słabość ESM. W swej istocie opiera się on na prostym 
mechanizmie pożyczkowym: pozostałe państwa pożyczają środki krajowi, który popadł 
w  finansowe tarapaty. Pojawia się jednak podstawowy problem dotyczący tego, które 
państwa mają finansować zagrożonych partnerów (i których). Gdy pomocy wymagają 
mniejsze kraje strefy, mechanizm powinien działać bez zarzutu – gospodarki większe 
i silniejsze będą w stanie wyłożyć środki na pomoc dla krajów mniejszych (o mniejszych 
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potrzebach finansowych). Pytaniem jest, co zdarzy się, gdy pomocy będą wymagały nie 
kraje małe gospodarczo (Grecja, Irlandia), ale duże (Hiszpania, Włochy) lub bardzo 
duże (Francja, Niemcy). W  takim wypadku potrzebne środki będą niewspółmiernie 
większe, a miałyby być nimi obciążone właśnie znacznie mniejsze gospodarki. Trudno 
sobie wyobrazić sytuację, w której małe kraje, jak: Belgia, Słowacja czy Estonia, będą 
w stanie wyasygnować środki niezbędne do wsparcia takich gigantów.

Oczywiście, jeszcze niedawno można było powiedzieć, że nic nie wskazuje na po-
jawienie się kryzysu we Francji czy Niemczech, ale warto wspomnieć choćby o  za-
mieszaniu, jakie wywołała na początku sierpnia 2011 r. plotka o zmniejszeniu ratingu 
Francji przez Standard & Poor’s. Spowodowała ona gwałtowne spadki na giełdach, 
choć nie znalazła potwierdzenia w rzeczywistości, a S&P dodatkowo zakomunikowa-
ło, że rating Francji nie jest zagrożony. Spekulacje co do obniżenia ratingu dotyczyły 
także Włoch.

Na spekulacjach jednak się nie skończyło – w  styczniu 2012 r. nastąpił prawdzi-
wy „kryzys ratingowy”, kiedy Standard & Poor’s obniżył rating 9 krajów strefy euro 
(Francji, Austrii, Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Cypru, Malty, Słowacji, Słowenii). Pod 
koniec 2012 r. już jedynie 4 kraje strefy euro mogły się cieszyć najwyższym ratingiem 
(AAA) – Niemcy, Holandia, Luksemburg i Finlandia. Jeszcze do niedawna taka sytuacja 
(a zwłaszcza obniżenie ratingu Francji, jednego z najważniejszych państw UE) była nie 
do pomyślenia, co dobrze ilustruje dynamikę i nieprzewidywalność obecnego kryzysu. 
Dodajmy, że w przypadku Hiszpanii, Portugalii, Włoch i Cypru obniżenie nastąpiło od 
razu o dwa poziomy, a aktualny rating Włoch jest najniższy w historii (BBB+) i ma nega-
tywną perspektywę. Widać więc wyraźnie, że kryzysowi nie opierają się nawet najwięk-
sze gospodarki oraz te, które do niedawna uchodziły za oazy stabilności. Sytuacja, która 
kilka miesięcy temu zostałaby uznana za kompletnie nieprawdopodobną, stała się fak-
tem. Dowodem na taki obrót sprawy jest kolejna decyzja S&P ze stycznia 2012 r. o obni-
żeniu ratingu EFSF z AAA do AA+. W ten sposób pierwszy raz oficjalnie stwierdzono, 
że mechanizmy stabilizacyjne strefy euro mogą nie być tak wiarygodne, jak chciałyby 
tego kraje wspólnoty.

Pamiętajmy także o  bardzo prostym mechanizmie rozlewania się kryzysu: kraje 
UGiW kupują wzajemnie swoje instrumenty dłużne, co powoduje, że niewypłacalność 
jednego państwa może bezpośrednio zachwiać gospodarką drugiego. Tak jest w przy-
padku kryzysu greckiego: krajami, które mają najwięcej greckich papierów, są Francja 
i  Niemcy. Ponadto kraje te były bardzo mocno zaangażowane w  papiery Portugalii, 
Hiszpanii czy Irlandii. Jak więc widzimy, losy krajów strefy euro są ze sobą bardzo moc-
no powiązane [Oręziak, 2011, s. 13–14]. Wobec tego nie można całkowicie wykluczyć, 
że kryzys uderzy mocniej również w największe kraje UGiW (już wcześniej spekulowa-
no – na razie bezzasadnie – na temat możliwości obniżenia ratingu Niemiec). W oce-
nie autora niniejszego artykułu, „pożyczkowy mechanizm stabilizacyjny” może w takiej 
sytuacji zawieść: po prostu nie będzie państw zdolnych do udzielenia tak dużej pomocy 
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finansowej. Trudno oczekiwać, że grono dłużników będzie mogło sobie pomóc przez 
wzajemne udzielanie sobie pożyczek – każdy kraj będzie chciał ratować swoją sytuację, 
a nie dodatkowo pożyczać pieniądze innym. Kontynuując ten tok rozumowania, moż-
na by nawet powiedzieć, że ESM stałby się środkiem przenoszenia kryzysu, osłabiając 
koniecznością wyasygnowania pożyczek kraje, które do tej pory lepiej zniosły zawiro-
wania na rynku.

ESM można zarzucić jeszcze kilka mniejszych niedociągnięć. Po pierwsze, nie wnosi 
on (poza formalnoprawnym uporządkowaniem) nowej jakości na europejski rynek fi-
nansowy. Jest tylko formalizacją tego, co już dzieje się w Europie (casus Grecji, Irlandii, 
Portugalii). ESM powoduje także poważne umocnienie roli największych państw, gdyż 
stają się one niejako gwarantami wierzytelności państw mniejszych. System będzie więc 
funkcjonalny o  tyle, o  ile kryzysy będą dotykać kraje mniejsze, a  te większe będą im 
udzielać pomocy (jeśli tylko będą chciały i będą w stanie). Działanie mechanizmu od-
wrotnego, tym bardziej w warunkach rozlewania się kryzysu na większą grupę krajów 
(zwłaszcza tych większych) jest trudne do wyobrażenia.

Co więcej, wielu ekonomistów stwierdza, że bankructwo Grecji jest pewne i jedyną 
szansą rozwiązania problemu jest restrukturyzacja długu [Oręziak, 2011, 7–26]. W ta-
kim rozumieniu obecne plany pomocowe (a także sam ESM) można jedynie uznać za 
środki odwlekania nieuniknionego. Należy jednak cały czas pamiętać, że decyzje doty-
czące strefy euro są decyzjami politycznymi i to od kalkulacji kosztów i strat politycz-
nych będzie zależała przyszłość strefy euro.

Nie oznacza to jednak, że należy popadać w panikę. Podjęto także wysiłki mające na 
celu wzmocnienie dyscypliny fiskalnej w strefie euro, przede wszystkim w formie no-
wego paktu fiskalnego (fiscal compact). W ocenie autora niniejszego artykułu, to w tych 
rozwiązaniach tkwi większy potencjał zapobiegania kolejnym kryzysowym zadłużenio-
wym. Mechanizmy o takim charakterze, jak ESM, powinno się traktować jedynie jako 
opcje ostatniej szansy.

Pojawiają się też głosy, ze kryzys może być dla Europy wielką szansą. Chodzi o to, że 
w warunkach nadzwyczajnych łatwiej jest podjąć decyzje, które do tej pory były trudne 
z punktu widzenia sytuacji politycznej. Również doświadczenia historyczne integracji 
europejskiej wskazują, że z każdego kryzysu wspólnota wychodziła obronną ręką, sil-
niejsza i bogatsza o nowe rozwiązania instytucjonalne czy formalne. Na zasadzie ana-
logii można oczekiwać podobnej sytuacji w  odniesieniu do obecnego kryzysu. Jedną 
z szans wydaje się zwłaszcza możliwość dokończenia projektu unii gospodarczej i walu-
towej, czyli uzupełnienie UGiW o mechanizmy wspólnego zarządzania gospodarczego 
i elementy unii fiskalnej, co stanowiłoby długookresowe rozwiązanie problemu stabilno-
ści strefy euro [Bergsten, Kirkegaard, 2012].
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Podsumowanie

Powołanie Europejskiego Mechanizmu Stabilności jest krokiem naprzód w  celu 
zwiększenia stabilności strefy euro, ale jednocześnie nie będzie on instrumentem zapew-
niającym całkowite bezpieczeństwo. Zabrakło rozwiązań bardziej ogólnych, odnoszą-
cych się do przyczyn kryzysu. Rozwiązania zawarte w mechanizmie są, w gruncie rzeczy, 
jedynie reakcją na kryzys, a nie próbą zapobiegania mu w przyszłości. Przydatność ESM 
i jego możliwości w zakresie zapobiegania kolejnym kryzysom są bardzo ograniczone.
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13 Wszystkie informacje dotyczące działania ESM zostały opracowane na podstawie tekstu oryginalnych 

traktatów. Podawane w tekście numery artykułów dotyczą, o ile nie zostało to powiedziane inaczej, jego nowej, 
aktualnej wersji z 2 lutego 2012 r.

14 Zob. ESM Guideline on borrowing operations.
15 Zob. Rules of Procedure of the ESM Board of Governors.
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16 Zob. ESM By-Laws.
17 Zob. Rules of Procedure of the ESM Board of Governors.
18 Zob. Rules of Procedure of the ESM Board of Directors.
19 Zob. Wersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europej-

skiej, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Seria C, nr 83 (30 marca 2010 r.), art. 29 czwartego protokołu 
w sprawie Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego.

20 Zob. ESM Guideline on investment policy.
21 Szerzej na temat polityki dywidendowej ESM – zob. ESM Guideline on dividend policy.
22 Szczegółowe regulacje dotyczące tego instrumentu zawiera ESM Guideline on precautionary financial 

assistance.
23 Szczegółowe ustalenia dotyczące tego instrumentu – zob. ESM Guideline on recapitalisation of financial 

institutions.
24 Szerzej – zob. ESM Guideline on loans. 
25 Również w tym przypadku opracowano szczegółowe wytyczne: zob. ESM Guidleline on primary market 

support facility.
26 Zob. ESM Guideline on secondary market support facility.
27 Zob. ESM Pricing Guidelines.
28 Szerzej na temat kryteriów konwergencji i przesłanek ich wprowadzenia –[Oręziak, 2009, s. 121–127].
29 Zob. Narodowy Bank Polski – Departament Integracji ze Strefą Euro, Grudzień 2010, Raport na temat 

zjawisk zachodzących w Międzynarodowym Systemie Walutowym.
30 Szczegółowy opis procedury stosowania Paktu Stabilności i Wzrostu – zob. [Oręziak, 2009, s. 132–138].
31 Zob. European Comission – Directorate-General for Economic and Financial Affairs, „European Eco-

nomy” 7/2009, Economic Crisis in Europe: Causes, Consequences and Responses, Luksemburg, s. 1–2.
32 Takie podejście bardzo dobrze ilustruje konieczność dwóch (w ciągu roku od jego utworzenia) nowe-

lizacji EFSF (kolejna „ocena adekwatności” zasobów EFSF, a także ESM, planowana jest na Radę Europejską 
1 marca 2012 r.) oraz podejmowane na bieżąco decyzje dotyczące kryzysu greckiego. Co ciekawe, sam raport 
KE przyznaje się do tego i bardzo podobnie opisuje walkę z kryzysem do 2009 r. Pamiętajmy jednak, że został 
on opublikowany w 2009 roku, a mimo to wciąż niewiele się zmieniło. Zob. ibidem, a także Informacja na te-
mat nowych zasad funkcjonowania Europejskiego Instrumentu Stabilności Finansowej (EFSF) oraz przyszłego 
kształtu Europejskiego Mechanizmu Stabilności (ESM), sierpień 2011, Departament Zagraniczny Narodowe-
go Banku Polskiego, Warszawa.
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Porównanie i ocena funkcjonowania 
zintegrowanego nadzoru finansowego  

na rynku niemieckim, brytyjskim i polskim

Abstract

The purpose of supervision of the whole financial market is to ensure the proper 
functioning of the market, its stability, security, and transparency, as well as to ensure 
confidence in the financial market the protection of the interests of participants. This is 
achieved through implementation of the rule of law, in particular concerning banking 
supervision, insurance and pension supervision, supervision of the capital market, and 
supplementary supervision laws of credit institutions as well as insurance and invest-
ment companies which are parts of financial conglomerates. The European Union does 
not impose any particular form of organizational supervision over national legislatures. 
Despite this, in many member countries, including the UK, Germany and Poland, the 
integrated supervisors for banks, insurance companies and capital market do operate.

The article analyses the process of introducing integrated financial market supervi-
sion in the UK, Germany and Poland with an aim to compare their effectiveness.

Keywords: integrated financial supervision, financial sector, financial market, financial 
stability, Financial Services Authority (FSA), Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

Wprowadzenie

Celem artykułu jest analiza procesu wprowadzania zintegrowanego systemu nad-
zoru nad działalnością instytucji rynku finansowego oraz ocena, czy i w jakim stopniu 
przyjęte w  poszczególnych krajach rozwiązania wpływają na zwiększenie stabilności 
systemu finansowego. Za przykład wzięto rynki Wielkiej Brytanii, Niemiec i Polski. Na 
świecie istnieją dwie grupy rynków finansowych. Pierwsza skupia kraje, które dla pod-
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miotów stojących na czele międzynarodowych korporacji finansowych są rynkami ma-
cierzystymi – do tej grupy należą Wielka Brytania i Niemcy. 

Druga grupa, do której zalicza się Polska, to kraje będące rynkami goszczącymi dla 
spółek zależnych należących do takich konglomeratów. Poza tym brytyjski rynek finan-
sowy oraz rynki finansowe niemiecki i polski są ciekawymi obiektami badań, gdyż róż-
nią się specyfiką kulturową i ekonomiczną. Kraje te reprezentują także odmienną kulturę 
legislacyjną – odpowiednio anglosaską i kontynentalną. Ponadto Niemcy są państwem 
federacyjnym składającym się z  szesnastu krajów związkowych – landów. W związku 
z czym regulacja, zadania i uprawnienia niemieckiego nadzoru finansowego również są 
podzielone na szczebel federalny – ogólnokrajowy i poszczególnych landów. Natomiast 
Polska jest przykładem systemu skupionego na jednym poziomie regulacyjnym.

Wśród najważniejszych czynników wymienianych w literaturze, które mają wpływ 
na sposób organizacji nadzoru nad systemem finansowym, wymieniane są: poziom roz-
woju ekonomicznego kraju, rozmiar rynku finansowego, struktura systemu finansowego 
i rozwój konglomeratów finansowych, koszty działalności instytucji nadzorczych, czyn-
niki i  uwarunkowania polityczne oraz uwarunkowania historyczne [Hawkesby, 2000, 
s. 112–119]. Na przestrzeni czasu zachodziły istotne zmiany w instytucjonalnej organi-
zacji nadzoru nad systemem finansowym. Historycznie nadzór sprawowany był sekto-
rowo, a banki centralne w większości przypadków odpowiadały za nadzór nad sektorem 
bankowym. W drugiej połowie lat 80. i na początku lat 90. ubiegłego wieku pojawiła się 
nowa tendencja polegająca na tworzeniu instytucji nadzoru zintegrowanego, określanej 
często jako „mega-nadzorca”. Pierwsze wprowadziły taki system: Norwegia (1986), Da-
nia (1988), Szwecja (1992) i Finlandia (1993). Choć kraje skandynawskie były prekurso-
rami w tworzeniu zintegrowanego nadzoru, to zmiany te nabrały tempa od drugiej poło-
wy lat 90. ubiegłego wieku, a przypadek Wielkiej Brytanii jest powszechnie postrzegany 
jako pionierski przykład kompleksowej reformy systemu regulacji sektora finansowego 
i wzór naśladowany przez wiele krajów. 

Mimo że nie była to pierwsza zintegrowana agencja nadzorcza w Europie, jednakże 
wskazywano ją jako przykład nowoczesnego nadzoru finansowego, dającego gwarancję 
skutecznego nadzoru nad rozwiniętym rynkiem finansowym, na którym działają grupy 
finansowe i konglomeraty finansowe oraz nadzoru, który miał wspierać przekształcanie 
Londynu w jedno z najpotężniejszych centrów finansowych świata. Model nadzoru zin-
tegrowanego przyjęty w Wielkiej Brytanii stał się wzorem, który szybko znalazł naśla-
dowców w wielu innych krajach. Wprowadzony został jeszcze m.in. w Australii (1998), 
Japonii (1998), na Węgrzech (2000), w Polsce (2002–2008), Belgii (2004) oraz w wielu 
innych krajach. Cechą charakterystyczną tego modelu jest wydzielenie nadzoru banko-
wego z banku centralnego.

Z czasem tendencja polegająca na naśladowaniu modelu brytyjskiego została lek-
ko zahamowana, a w  jej miejsce pojawił się model integracji określany jako pośredni 
lub niemiecki. Jest to również model w pełni zintegrowanego nadzoru z tym, że nadzór 
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bankowy wykonuje instytucja nadzorcza w powiązaniu z bankiem centralnym. Model 
ten funkcjonuje m.in. w Niemczech (2002) i Austrii (2002).

Kolejnym modelem zintegrowanego nadzoru finansowego jest Twin Peaks, który 
realizuje podejście funkcjonalne, przy czym jest on ściśle powiązany z bankiem central-
nym. Przedmiotowy model zakłada utworzenie dwóch odrębnych instytucji nadzorczych 
odpowiedzialnych za różne aspekty nadzoru finansowego, tj. jedna instytucja – bank 
centralny – jest odpowiedzialna za nadzór ostrożnościowy nad wszystkimi instytucjami 
finansowymi (prudential supervision), a druga instytucja kontroluje prawne aspekty ope-
racji finansowych (conduct-of-business supervision) i odpowiada za ochronę konsumen-
tów. Model Twin Peaks pozwala na uzyskanie korzyści z prowadzenia polityki pienięż-
nej i sprawowania nadzoru bankowego „pod jednym dachem”. Jednakże bardzo istotną 
kwestią dla prawidłowego funkcjonowania nadzoru finansowego według tego modelu 
jest ścisła współpraca między obiema instytucjami. Na integrację nadzoru ostrożno-
ściowego nad wszystkimi instytucjami finansowymi w strukturach banku centralnego 
zdecydowano się w 2002 r. w Holandii, a następnie w Irlandii w 2003 r. oraz w 2006 r.  
na Słowacji i w Czechach [Gromek, Pawlikowski, Reich, Szczepańska, 2009, s. 11].

Literatura przedmiotu nie wskazuje jednoznacznie modelu instytucjonalnej organi-
zacji nadzoru finansowego, który uznawany byłby za optymalny i wzorcowy dla wszyst-
kich krajów. Tym bardziej nie daje jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy integracja 
nadzorów nad wszystkimi sektorami rynku finansowego w jednej odrębnej instytucji jest 
rozwiązaniem korzystniejszym niż umiejscowienie nadzoru bankowego w banku cen-
tralnym. Autorzy posługują się raczej pewnymi argumentami „za” i „przeciw”, sugerując, 
że te argumenty należy każdorazowo rozpatrywać indywidualnie przy podejmowaniu 
decyzji w przypadku poszczególnych państw [Čihák, Podpiera, 2006, s. 16–23]. Wynika 
to po części z  faktu, że decyzje dotyczące organizacji nadzoru finansowego wynikają 
z uwarunkowań historycznych, strukturalnych i politycznych w danym kraju [Gromek, 
Pawlikowski, Reich, Szczepańska, 2009, s. 4].

W dalszej części niniejszego artykułu zostanie podjęta próba oceny zasadności pod-
jęcia decyzji o  wdrożeniu zintegrowanego nadzoru finansowego w  Wielkiej Brytanii, 
Niemczech i Polsce, a także próba oceny, czy i w jakim stopniu przyjęte w poszczegól-
nych krajach rozwiązania wpływają na zwiększenie stabilności systemu finansowego, 
zapewnienie bezpieczeństwa rynku finansowego i zminimalizowanie efektu zarażania.

W artykule zaprezentowano stan prawny na dzień 21 kwietnia 2012 r.

Wdrażanie zintegrowanego systemu  
w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Polsce

Wszystkie kraje, które zdecydowały się na integrację nadzoru finansowego, robiły to 
głównie ze względu na zacieranie się granic między sektorami bankowym, ubezpiecze-
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niowym i papierów wartościowych. Wychodzono bowiem z założenia, iż ze względu na 
bliskie powiązania między instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, fundu-
szami inwestycyjnymi oraz funduszami emerytalnymi, a także wobec zacierania się gra-
nic między tymi sektorami i związanym z tym procesem wyzwań, zintegrowany nadzór 
nad rynkami finansowymi lepiej sobie z nimi poradzi niż kilka instytucji nadzorczych, 
których kompetencje są ograniczone do poszczególnych segmentów rynku. Dodatko-
wym celem powołania zintegrowanego organu nadzoru nad rynkiem finansowym w po-
szczególnych krajach, przejmującego kompetencje dotychczasowych organów nadzoru 
nad poszczególnymi segmentami rynku finansowego, było wykorzystanie potencjału 
kompetencji i doświadczeń nadzorczych dotychczas odrębnych organów nadzoru i uzy-
skanie tzw. efektu synergii, aby stworzyć sprawny i zintegrowany organ nadzoru obejmu-
jący docelowo wszystkie segmenty rynku finansowego.

Wdrożenie zintegrowanego nadzoru w Wielkiej Brytanii było ponadto odpowiedzią 
na narastające od początku lat 90. XX wieku problemy na brytyjskim rynku finansowym, 
głównie w sektorze bankowym, spośród których najbardziej znanymi było zamknięcie 
w lipcu 1991 r. banku BCCI (Bank of Credit and Commerce International) oraz upa-
dek w 1995 r. Banku Barings [Hawkesby, 2000, s. 118]. Należy również zwrócić uwagę 
na czynniki polityczne, które odegrały dużą rolę w wyborze struktury nadzoru. Otóż 
w maju 1997 r. wybory wygrała Partia Pracy, która winą za niedawne problemy w sekto-
rze bankowym obarczyła Bank Anglii. Następnie, w wyniku jednej z pierwszych decyzji 
swojego rządu, Partia Pracy utworzyła Financial Services Authority (FSA) i Bank Anglii 
został pozbawiony funkcji nadzoru nad bankami.

W przeciwieństwie do sytuacji w Wielkiej Brytanii ani w Niemczech, ani w Polsce de-
cyzja o wdrożeniu zintegrowanego nadzoru nie została podjęta jako odpowiedź na proble-
my w systemie finansowym. W obu przypadkach zdecydowano się na integrację nadzorów, 
kierując się zmianami zachodzącymi na rynkach finansowych i potrzebą scentralizowania 
współpracy międzynarodowej w zakresie wymiany informacji z  innymi organami nad-
zorczymi. We wszystkich omawianych przypadkach istotnymi kryteriami w procesie de-
cyzyjnym dotyczącym wdrożenia zintegrowanego modelu nadzoru były również kwestie 
polityczne, biurokratyczne i ideologiczne. Należy także zauważyć, że decyzje o integracji 
nadzoru nad instytucjami finansowymi odpowiadały tendencjom europejskim na tle fun-
damentalnych zmian zachodzących na rynkach finansowych w rezultacie rozwoju nowych 
instrumentów finansowych, nasilającej się uniwersalizacji działalności banków oraz pro-
cesów konsolidacyjnych prowadzących do tworzenia konglomeratów finansowych.

Integracja nadzoru była wdrażana w Polsce stopniowo przez prawie 6 lat (2002–
2008). Natomiast w  Niemczech i  Wielkiej Brytanii nadzór zintegrowany wdrożono 
w  znacznie krótszym czasie – odpowiednio w  niespełna 2 lata (2001–2002) i  4 lata 
(1997–2001). Jest to zasadnicza różnica między innymi ze względu na liczbę instytu-
cji nadzoru wyspecjalizowanego w poszczególnych krajach, które zostały zastąpione 
przez „mega-nadzorcę”; w Polsce były to 4 urzędy, w Niemczech – 3, zaś w Wielkiej 
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Brytanii aż 9 instytucji (tabela 1), przy czym w Wielkiej Brytanii nadzór emerytalny 
nie podlegał integracji i  w  dalszym ciągu jest sprawowany przez wyspecjalizowaną 
instytucję The Pensions Regulator.

TABELA 1. Instytucje nadzoru wyspecjalizowanego w Niemczech, Polsce i Wielkiej Brytanii, 
które zostały zastąpione przez „mega-nadzorcę”

Wyszczególnienie Niemcy Polska Wielka Brytania

Nazwa „mega-
nadzorcy”

Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht

Komisja Nadzoru 
Finansowego

Financial Services 
Authority

Nazwa instytucji 
zastąpionej przez 
„mega-nadzorcę”

Bundesaufsichtsamt für das 
Kreditwesen
Bundesaufsichtsamt für das 
Versicherungswesen 
Bundesaufsichtsamt für den 
Wertpapierhandel

Komisja Nadzoru 
Bankowego 
Państwowy Urząd 
Nadzoru Ubezpieczeń 
Urząd Nadzoru 
nad Funduszami 
Emerytalnymi
Komisja Papierów 
Wartościowych i Giełd

Supervision and 
Surveillance Division  
of the Bank of England
Building Societies 
Commission
Friendly Societies 
Commission
Registrar of Friendly 
Societies
Securities and Futures 
Authority
Insurance Directorate  
of HM Treasury  
of the Department 
of Trade and Industry
Securities and 
Investment Board
Personal Investment 
Authority
Investment Management 
Regulatory Organization

Źródło: Opracowanie własne.

Zasady funkcjonowania zintegrowanego nadzoru finansowego 
brytyjskiego, niemieckiego i polskiego

Model brytyjski (Wielka Brytania i Polska) opiera się na organizacji instytucji nad-
zorczej skoncentrowanej wokół realizowanych głównych funkcji nadzorczych, tj. auto-
ryzacji, bieżącego nadzoru, interwencji i sankcji, bez względu na charakter nadzorowa-
nych instytucji. Model niemiecki (Niemcy) oparto na koncepcji organu nadzoru jako 
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federacji złożonej z nadzorów cząstkowych z konsolidacją ich funkcji wspólnych, jak na 
przykład nadzór nad konglomeratami. Modele niemiecki i brytyjski różnią się od siebie 
również ze względu na stopień zaangażowania banku centralnego w nadzór bankowy 
w danym kraju (tabela 2).

TABELA 2. Zakres zaangażowania banku centralnego w nadzór bankowy

Nadzór bankowy Państwo

Nadzór sprawowany łącznie przez bank centralny 
i wyspecjalizowaną instytucję – rozwiązanie pośrednie Niemcy

Nadzór wydzielony z banku centralnego Wielka Brytania, Polska

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: [Gromek, Pawlikowski, Reich, Szczepańska, 2009, s. 8].

Istotną kwestią jest, że w niemieckim modelu nadzoru zintegrowanego bank central-
ny zachował wyłączne uprawnienia w zakresie nadzoru analitycznego (ang. off-site super-
vision) i wspólne z Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) kompetencje 
inspekcyjne (ang.  on-site supervision). Ponadto wyniki analiz mikroostrożnościowych 
prowadzonych przez Bundesbank przesyłane są do BaFin, gdzie podejmowane są decy-
zje nadzorcze. Dzięki takiemu podziałowi zadań bank centralny uczestniczy w procesie 
nadzorczym i ma bieżące informacje analityczne na temat każdej nadzorowanej instytu-
cji kredytowej. Natomiast w modelu funkcjonującym w Polsce i Wielkiej Brytanii nadzór 
bankowy i finansowy został całkowicie wydzielony z banku centralnego (tabela 3).

TABELA 3. Zaangażowanie banku centralnego w nadzór ostrożnościowy nad sektorem 
bankowym

Państwo

Bank centralny 
jest instytucją 

nadzoru 
bankowego

Bank centralny nie jest nadzorcą bankowym, ale…

jest zaangażowany 
w zarządzanie 

instytucją nadzoru 
bankowego 

poprzez wpływ na 
obsadę organów 
zarządzających 

instytucją nadzorczą

jest zaangażowany 
operacyjnie 

w wykonywanie 
czynności nadzorczych 

poprzez operacyjne 
wykonywanie 

pewnych czynności 
nadzorczych (np. 

inspekcji)

posiada z instytucją 
nadzorczą wspólne 
zasoby, np. wspólne 

bazy danych lub 
personel

Niemcy Nie Tak Tak Tak

Polska Nie Tak Nie Nie

Wielka Brytania Nie Tak Nie Nie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: [Gromek, Pawlikowski, Reich, Szczepańska 2009, s. 9].
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Należy zauważyć, że całkowite wyłączenie nadzoru finansowego, w  szczególno-
ści bankowego, poza bank centralny może nieść ze sobą kilka negatywnych skutków 
[Hawkesby, 2000, s. 121]. Do najczęściej obserwowanych należy, po pierwsze, częściowe 
powielanie się zadań realizowanych przez bank centralny w zakresie zapewnienia stabil-
ności systemu finansowego i organ sprawujący nadzór ostrożnościowy, w wyniku czego 
może zostać całkowicie utracona możliwość obniżenia kosztów sprawowania nadzoru, 
której oczekuje się od połączenia nadzorów. Po drugie zaś, w wyniku mniej skutecznego 
nadzoru i nieefektywnego zarządzania kryzysowego może zostać utracony, niezbędny 
do zapewnienia stabilności systemu finansowego, efekt synergii wynikający ze ściśle 
skoordynowanej współpracy pomiędzy bankiem centralnym a organem nadzoru ban-
kowego. Po trzecie natomiast, może zostać zakłócony przepływ informacji konieczny do 
realizowania polityki pieniężnej i nadzorczej.

W  celu zminimalizowania potencjalnych pułapek omówionych wyżej, w  Wielkiej 
Brytanii w 1997 r. pomiędzy Skarbem Państwa, Bankiem Anglii i FSA podpisano poro-
zumienie o współpracy i podziale kompetencji (Memorandum of Understanding), zgod-
nie z którym powołano specjalny komitet do dyskusji i wymiany informacji o stabilności 
systemu finansowego. W przedmiotowym porozumieniu ustalono zakres odpowiedzial-
ności poszczególnych instytucji, wyznaczono reprezentacje w odpowiednich gremiach 
międzynarodowych, usunięto wszelkie przeszkody w wymianie informacji, stworzono 
komisję koordynującą współpracę i wyznaczono jej członków oraz ustalono sposób po-
stępowania na wypadek wystąpienia zagrożeń dla stabilności systemu finansowego (tzw. 
protokół zarządzania kryzysowego).

Podobny dokument został podpisany 21 grudnia 2007 r. w Polsce pomiędzy Mini-
strem Finansów, Prezesem Narodowego Banku Polskiego (NBP) oraz Przewodniczącym 
Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w sprawie współpracy na rzecz wspierania stabil-
ności krajowego systemu finansowego2. Przedmiotowe porozumienie powołało Komitet 
Stabilności Finansowej oraz określiło zasady współdziałania stron tego porozumienia 
w celu wytworzenia mechanizmów znajdujących zastosowanie na wypadek kryzysu fi-
nansowego. Podpisanie porozumienia miało również być odpowiedzią na ideę tworze-
nia efektywnych krajowych systemów zarządzania w sytuacjach kryzysowych w krajach 
członkowskich UE. Ponadto, również w grudniu 2007 r., NBP i KNF podpisały umowę 
określającą zasady współpracy oraz wymiany informacji. Podpisanie tej umowy mia-
ło na celu płynne przekazanie struktur Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego 
z NBP do KNF i miało zagwarantować jak najlepszą współpracę pomiędzy tymi insty-
tucjami. Umowa miała także umożliwić efektywny, wzajemny dostęp do danych, opinii 
i analiz niezbędnych obu instytucjom do realizacji ich zadań ustawowych oraz tworzenie 
grup opiniodawczo-doradczych do wypracowywania wspólnych stanowisk w kwestiach 
związanych z realizacją ustawowych zadań obu organów [Komisja…, 2007, s. 7].

Cechą wspólną dla obu modeli zintegrowanego nadzoru jest wzrost zatrudnienia, 
pomimo że jednym z  założeń funkcjonowania zintegrowanego nadzoru jest wzrost 
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efektywności i możliwość wykorzystywania potencjału zatrudnionych osób. Połączenie 
nadzorów bowiem powinno pozwolić na uniknięcie powielania pewnych zadań i bar-
dziej efektywne wykorzystanie zasobów, co w skali ogólnej powinno dawać oszczędności 
w zatrudnieniu. Jednakże w żadnym z omawianych państw nie udało się zaobserwować 
zmniejszenia zatrudnienia wraz z dokonaniem integracji nadzoru nad rynkiem finanso-
wym, a wręcz przeciwnie – na przestrzeni zaledwie kilku lat odnotowuje się drastyczny 
wzrost liczby zatrudnionych osób (tabela 4).

TABELA 4. Stan zatrudnienia w organach nadzorujących instytucje rynku finansowego

Kraj

1998/1999 2009/2010

Nadzór 
bankowy

Nadzór 
ubezpieczeniowy

Nadzór nad 
rynkiem 

kapitałowym
Razem Nadzór 

zintegrowany

Niemcy 600 350 130 1 080 1 829

Polska 328 41 122 491 906

Wielka Brytania * * * 200** 2 952

* Brak danych.
** Podana wartość odnosi się do stanu zatrudnienia w FSA w 1998 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: [Courtis, 1999, s. 61–64, 128–130, 160–161; Bundesanstalt…, 2011, s. 241; Finan-
cial…, 2010, s. 110; Financial…, 1999, s. 71; Komisja…, 2010, s. 167]. 

Ocena rozwiązań brytyjskich, niemieckich i polskich

Zdaniem ekspertów z Międzynarodowego Funduszu Walutowego usytuowanie orga-
nu nadzoru zintegrowanego w banku centralnym lub poza nim nie ma istotnego wpływu 
na jakość sprawowanego nadzoru [Čihák, Podpiera, 2006, s. 13–15]. Ważnym zagadnie-
niem natomiast jest efektywność działania instytucji nadzorczych oraz niepodleganie 
wpływom politycznym [Pelc, 2006, s. 16]. Zintegrowany nadzór sprzyja poprawie ko-
munikacji oraz wymianie informacji, koordynacji i współpracy, które umożliwiają efek-
tywniejszą realizację funkcji nadzorczych [Łasak, 2006, s. 21], natomiast umiejscowienie 
instytucji nadzoru poza bankiem centralnym pozwala na zachowanie niezależności oraz 
sprawowanie przez nią funkcji w  sposób autonomiczny [Huzarek, 2006, s. 12]. Tylko 
pełna niezależność organu nadzoru gwarantuje właściwe wykonanie jego roli i wszyst-
kich zadań, a także spełnienie wymogów stawianych nadzorcom, tj. ich całkowitej nie-
zależności zarówno w sensie usytuowania, jak i powiązań funkcjonalnych. Skuteczność 
zarządzania ryzykiem systemu finansowego wymaga, aby nadzór był także niezależny 
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od władzy monetarnej i dlatego też powiązanie instytucjonalne nadzoru nad rynkiem 
finansowym z wewnętrznymi decyzjami organów konstytucyjnych banku centralnego 
nie jest wskazane [Huzarek, 2006, s. 12–13]. 

Z drugiej zaś strony, wielu autorów podkreśla konieczność zaangażowania banku 
centralnego w działania nadzoru bankowego, niezależnie od specyfiki kraju [Goodhart, 
Hartmann, Llewellyn, Rojas-Suárez, Weisbrod, 1998, s. 168–173; Lastra, 1996, s. 148–
151]. Niektórzy uznają nawet, że separacja nadzoru bankowego od banku centralne-
go jest niebezpieczna, a kraje, które wprowadziły nadzór zintegrowany poza bankiem 
centralnym, popełniły błąd [Mayer, 1999; za: Hawkesby, 2000, s. 106]. Za zapewnie-
niem zaangażowania banku centralnego w sprawowanie nadzoru bankowego przema-
wia wiele argumentów. Głównym argumentem przemawiającym za łączeniem funkcji 
polityki pieniężnej i nadzoru bankowego w banku centralnym jest dbałość i współod-
powiedzialność banku centralnego za stabilność całego systemu finansowego w kraju 
[Goodhart, Schoenmaker, 1995]. Stabilność finansowa i stabilność cen określane są jako 
uzupełniające się – a nie konkurencyjne – cele polityki banków centralnych. Podstawą 
analiz stabilności systemu bankowego jest dostęp do danych indywidualnych banków, 
które posiada nadzór. Do formułowania trafnych wniosków odnośnie do stabilności 
sektora bankowego, oprócz danych ilościowych, niezbędne są również informacje ja-
kościowe pochodzące z inspekcji, ankiet, korespondencji czy spotkań z przedstawicie-
lami banków. Ponadto umiejscowienie nadzoru bankowego w banku centralnym daje 
gwarancję sprawnego przepływu informacji pomiędzy funkcjami sprawowanymi przez 
bank centralny. Zyskuje na tym zarówno polityka pieniężna banku centralnego, który 
dysponuje wówczas szerszą wiedzą nt. kondycji banków, jak i polityka nadzorcza, która 
może wykorzystywać wiedzę na temat sytuacji makroekonomicznej. Nadzorcy banko-
wi w  ramach banku centralnego mogą korzystać z  wiedzy eksperckiej oraz zasobów 
technicznych i  naukowych, którymi dysponuje bank centralny. Pełnienie przez bank 
centralny funkcji nadzoru pozwala również na uniknięcie powielania pewnych zadań 
i bardziej efektywne wykorzystanie zasobów, co w skali ogólnej powinno dać oszczęd-
ności. Banki centralne, które nie mają kompetencji nadzorczych, zmuszone są rozwijać 
analizy systemu bankowego na własne potrzeby na skalę szerszą niż w  sytuacji, gdy-
by nadzór był wewnątrz banku. W tym celu banki takie muszą zwiększyć zatrudnienie 
w departamentach stabilności finansowej, zwłaszcza o specjalistów analizujących kwe-
stie mikroostrożnościowe. 

Ostatni kryzys na międzynarodowych rynkach finansowych, który miał miejsce 
w latach 2008–2009, objawił się w postaci problemów w zarządzaniu płynnością i po-
kazał wyraźnie, że pierwszą instytucją, która może skutecznie zareagować i  złagodzić 
tego typu kryzys, jest bank centralny. Bank Kanady, Bank Japonii, Bank Anglii, System 
Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych, Europejski Bank Centralny i wiele innych 
banków centralnych na świecie zareagowało natychmiast, zasilając system bankowy 
w płynność (rysunek 1).
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RYSUNEK 1. Koszty stabilizacji finansowej w poszczególnych krajach (w % PKB)3

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: [International…, 2009, s. 48].

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że – z punktu widzenia banku cen-
tralnego – ważne jest posiadanie szybkiej i wiarygodnej informacji o sytuacji finansowej 
zarówno pojedynczych banków, jak i całego sektora finansowego tym bardziej, że poten-
cjalne zagrożenie może mieć źródło nie tylko w kraju, ale także za granicą. Organizacja 
nadzoru finansowego jest istotna również z punktu widzenia ograniczenia zjawiska po-
kusy nadużycia, jakie powstaje w następstwie działań pomocowych ze strony władz pu-
blicznych. Bank centralny, dysponując informacją jakościową i ilościową na temat ban-
ku problemowego, może ocenić rzeczywiste przyczyny kryzysu i ewentualnie odmówić 
wsparcia. Bez tej informacji bank centralny, w obawie o podjęcie niesłusznej decyzji skut-
kującej upadkiem banku, pod wpływem presji może podejmować nieuzasadnione me-
rytorycznie decyzje o udzieleniu pomocy, osłabiając w ten sposób dyscyplinę rynkową.

Z wyżej wymienionych powodów należy wyżej ocenić model niemiecki, gdyż tylko 
w Niemczech bank centralny jest zaangażowany operacyjnie w sprawowanie nadzoru 
bankowego, uczestniczy w  procesie nadzorczym i  ma bieżące informacje analityczne 
na temat każdej nadzorowanej instytucji kredytowej. Jednocześnie należy pamiętać, 
że Bundesbank nie jest odpowiedzialny za sprawowanie polityki monetarnej w Niem-
czech, nie ma więc zagrożenia ewentualnym konfliktem w zakresie realizowania funkcji 
polityki pieniężnej i nadzoru bankowego przez bank centralny.

W odpowiedzi na kryzys finansowy lat 2008–2009, władze wielu państw dokonały 
oceny efektywności funkcjonujących modeli nadzoru nad sektorem bankowym i finan-
sowym. Oceniano między innym relacje między bankiem centralnym a instytucją nad-
zoru finansowego, wpływ tych relacji na efektywność wypełniania przez bank centralny 
jego funkcji wspierania stabilności finansowej i zarządzania kryzysowego oraz kompe-
tencje nadzorcze, a także mechanizmy współpracy nadzoru bankowego i finansowego 
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z bankiem centralnym. W wyniku analiz efektywności nadzoru bankowego ulokowa-
nego poza bankiem centralnym, w 2009 r. dokonano rozstrzygnięć bądź przygotowano 
koncepcje zmian legislacyjnych dotyczących instytucjonalnej organizacji nadzoru fi-
nansowego. W Wielkiej Brytanii i Niemczech propozycje dotyczą odwrócenia niedawno 
dokonanych reform przenoszących nadzór bankowy z banku centralnego do niezależnej 
instytucji zintegrowanego nadzoru finansowego. W tabeli 5 zaprezentowano zmiany do-
konane w instytucjonalnej organizacji nadzoru finansowego w państwach Unii Europej-
skiej począwszy od 1997 r. (utworzenie brytyjskiego FSA) wraz z planowanymi kierun-
kami zmian w tym zakresie.

TABELA 5. Kierunki zmian w organizacji nadzoru finansowego w poszczególnych państwach

Państwo Rok Nadzór w banku 
centralnym

Nadzór bankowy poza 
bankiem centralnym

Nadzór „niebankowy” 
poza bankiem 

centralnym

Wielka 
Brytania

1997

PLAN

Niemcy

2002

PLAN

Polska 2006–2008

Legenda: 

 – zmniejszenie kompetencji nadzorczych banku centralnego

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: [Gromek, Pawlikowski, Reich, Szczepańska, 2009, s. 13].

Problemy, jakie pojawiły się na rynku brytyjskim po wybuchu kryzysu finansowego, 
wywołały masową krytykę Financial Services Authority. Krytyka ta nasilała się w miarę 
rozwijania się kryzysu. Dość powszechnie jako źródło problemów na brytyjskim rynku 
finansowym wskazywano aktualną strukturę nadzorczą. Sprawa nadzoru finansowego 
znalazła istotne miejsce w programie wyborczym Partii Konserwatywnej, która zwycię-
żyła w wyborach w 2010 r. Brytyjskie środowisko finansowe było zdania, iż likwidacja 
FSA i przeniesienie nadzoru ostrożnościowego do Banku Anglii będzie jedną z pierw-


 zmiany planowane lub rozważane.
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szych decyzji nowego ministra finansów, który już w lipcu 2009 r., jeszcze jako minister 
finansów w gabinecie cieni, opublikował obszerny dokument programowy, prezentujący 
planowane zmiany w architekturze nadzorczej w Wielkiej Brytanii.

Dokument opublikowany przez Partię Konserwatywną nie ma co prawda charakte-
ru oficjalnego, ale zawarty w nim projekt przedstawia dokładne założenia nowej struk-
tury, jaka zostanie utworzona w  ramach Banku Anglii. Zgodnie z  tymi założeniami 
Bank Anglii odpowiadałby zarówno za cały nadzór ostrożnościowy, czyli za kwestie 
makroostrożnościowe i mikroostrożnościowe, monitorując i kontrolując ryzyko na obu 
poziomach za pomocą wydawanych przez siebie regulacji. W Banku Anglii zostałaby 
utworzona nowa struktura – obok Komitetu Polityki Monetarnej (Monetary Policy 
Committee) pojawiłby się symetryczny do niego Komitet Polityki Finansowej (Financial 
Policy Committee), odpowiedzialny za kwestie stabilności finansowej [Osborne, 2009, 
s. 24]. Do zadań nowego Komitetu miałoby należeć monitorowanie ryzyka systemowe-
go oraz ograniczanie go przy wykorzystaniu nowych narzędzi makroostrożnościowych. 
Analogicznie Bank Anglii uzyskałby też uprawnienia w zakresie regulacji mikroostroż-
nościowych i nadzorowania pojedynczych instytucji [Osborne, 2009, s. 26–33]. Oby-
dwa Komitety miałyby znajdować się w strukturach Banku Anglii i działać niezależnie. 
Osoba Prezesa Banku Anglii, który miałby też pełnić funkcję Przewodniczącego obu 
Komitetów, stanowić miałaby niezbędny łącznik pomiędzy tymi ciałami a  funkcjami 
przez nie pełnionymi.

W  Niemczech natomiast, w  ramach negocjacji koalicyjnych Unii Chrześcijańsko- 
-Demokratycznej (Christlich Demokratische Union Deutschlands – CDU) i  Wolnej 
Partii Demokratycznej (Freie Demokratische Partei – FDP) poprzedzających powoła-
nie nowego rządu, w październiku 2009 r. pojawiła się propozycja wyłączenia nadzoru 
bankowego z BaFin i przeniesienia całości odpowiedzialności za nadzór bankowy do 
Bundesbanku. Bank centralny Niemiec potwierdził, że jest gotowy przejąć odpowie-
dzialność za nadzór bankowy. Ponadto rozważane było przeniesienie do Bundesbanku 
również kompetencji w zakresie nadzoru nad działalnością sektora ubezpieczeniowego 
[Gromek, Pawlikowski, Reich, Szczepańska, 2009, s. 17].

System finansowy w Polsce praktycznie nie odczuł skutków ostatniego kryzysu fi-
nansowego, z tego też powodu nie podjęto w Polsce żadnych decyzji ani nie zapropono-
wano żadnych zmian odnoszących się do przyjętego modelu nadzoru nad instytucjami 
rynku finansowego. Podjęto jedynie pewne działania, które miały przede wszystkim wy-
miar psychologiczny, uspokajający i edukacyjny, a które miały zapewnić między innymi, 
aby nie wystąpił run na banki4. Jednym z takich przedsięwzięć uspokajających było pod-
wyższenie limitu gwarancji depozytów [Grzyb, 2008] do 100 tys. EUR5 oraz zaostrzenie 
warunków udzielania kredytów hipotecznych w wyniku rekomendacji przyjętych przez 
KNF w 2010 i 2011 r.6 Sytuacja ta nie pozwala jednak na jednoznaczne stwierdzenie, że 
model zintegrowanego nadzoru przyjęty w Polsce jest idealny i może zapewnić stabil-
ność rynku finansowego, ponieważ nadzór bankowy został przekazany do KNF dopiero 
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z dniem 1 stycznia 2008 r. Oznacza to, że mechanizmy obronne działające w momencie 
wybuchu ostatniego kryzysu finansowego zostały przyjęte jeszcze w czasie, gdy nadzór 
bankowy był sprawowany przez wyspecjalizowaną instytucję – Komisję Nadzoru Ban-
kowego, umiejscowioną w  banku centralnym. Pomimo to z  dniem 1 stycznia 2012 r. 
Prezes Rady Ministrów zarządzeniem7 wprowadził zmiany w statucie Urzędu Komisji 
Nadzoru Finansowego dotyczące ustanowienia nowej struktury organizacyjnej Urzędu, 
a polegające na likwidacji pionów. Obecnie w skład Urzędu Komisji Nadzoru Finanso-
wego wchodzi Gabinet Komisji, Wieloosobowe Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli 
Wewnętrznej, Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych oraz dwadzieścia de-
partamentów. Pięć departamentów jest związanych z nadzorem nad bankami i instytu-
cjami płatniczymi, a następnych pięć odpowiada za nadzór ubezpieczeniowy i emery-
talny. Kolejne departamenty odpowiadają m.in. za nadzór nad obrotem i za nadzór nad 
funduszami inwestycyjnymi oraz za nadzór nad firmami inwestycyjnymi i infrastrukturą 
rynku kapitałowego, a także za organizację Urzędu i wspieranie departamentów mery- 
torycznych.

Unia Europejska również objęła swoimi pracami problem uregulowań dotyczących 
nadzoru finansowego. Zacieśnienie współpracy na tym polu zdaje się o tyle oczywiste, 
że w ramach Unii Europejskiej dochodzi do coraz większej integracji. Wspólna waluta 
i ścisła integracja finansowa w strefie euro sprawiają, że strefa ta jest szczególne narażona 
na wystąpienie kryzysów bankowych, które mogą stopniowo objąć swoim zasięgiem po-
szczególne kraje UE. Zdaniem Komisji Europejskiej rozwiązaniem tego problemu może 
być większy nadzór bankowy na szczeblu unijnym. Od 2011 r. działają Europejskie Or-
gany Nadzoru (European Supervisory Authorities) nad sektorami bankowości, ubezpie-
czeń i pracowniczych programów emerytalnych oraz papierów wartościowych, tj. Eu-
ropejski Organ Nadzoru Bankowego (European Banking Authority), Europejski Organ 
Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (European Insurance 
and Occupational Pensions Authority) oraz Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów 
Wartościowych (European Securities and Markets Authority). W 2012 r. podjęta została 
inicjatywa utworzenia zintegrowanych ram finansowych, czyli tzw. unii bankowej. Ak-
tualnie zaś trwają prace nad stworzeniem unii bankowej, której wdrażanie ma się rozpo-
cząć w styczniu 2013 r., tak aby od początku 2014 r. wspólnym nadzorem mogły zostać 
objęte wszystkie banki w krajach członkowskich. 

Podsumowanie
Praca nadzorcza jest żmudna i mało widowiskowa, o ile jest wykonywana dobrze. 

Nadzór sprawowany wadliwie prowadzi do zdarzeń spektakularnych w postaci ban-
kructw i kryzysów. Rolą nadzoru finansowego jest dbanie o to, aby sektor właściwie 
pełnił swoją funkcję pośrednika w  gospodarce, przy zachowaniu akceptowalnego 
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ryzyka. Ocena bezpieczeństwa instytucji rynku finansowego, w tym w szczególności 
banków, powinna być dokonywana przy uwzględnieniu pozostałych instytucji wcho-
dzących w  skład holdingu finansowego, jednakże należy pamiętać, że podmiotami 
rynku finansowego, które podejmują najpoważniejsze ryzyko związane z działalnością 
finansową, tj. ryzyko kredytowe, są banki i instytucje kredytowe. Te właśnie podmioty 
narażone są w najwyższym stopniu na wystąpienie efektu zarażania i utratę płynności 
w wyniku utraty zaufania publicznego do tych instytucji. Nadzór finansowy, w  tym 
przede wszystkim nadzór bankowy, ma zapewnić bezpieczeństwo i stabilność rynku 
finansowego.

Trend do powoływania wspólnych dla wielu sektorów organów nadzorczych stał 
się szczególnie zauważalny w ostatnich latach. Na podstawie dokonanych fuzji można 
niewątpliwie stwierdzić, że korzyścią płynącą z takiego rozwiązania jest lepszy prze-
pływ informacji, skutkujący poprawą jakości działania, co może mieć szczególnie 
istotne znaczenie w  przypadku nadzoru grup kapitałowych. Podkreśla się również, 
że w  przypadku nadzorów połączonych mamy do czynienia z  takim samym podej-
ściem do analogicznych problemów, co pozwala na racjonalizację i  koordynowanie 
działalności. Jednak pojawia się pytanie, czy dla osiągnięcia takiego rezultatu koniecz-
ne jest aż łączenie wyspecjalizowanych organów. Wskazać należy również argumenty 
przeciwników połączonego nadzoru, zwłaszcza w sektorze bankowym i ubezpiecze-
niowym, w nich bowiem środki i narzędzia oddziaływania stosowane przez nadzor-
ców zasadniczo się różnią, z korzyścią dla sektora bankowego. Wydaje się, że wybór 
formuły funkcjonowania organu nadzoru ubezpieczeniowego powinien być zawsze 
poprzedzony analizą danego rynku finansowego, oceną stopnia jego rozwoju i konku-
rencyjności, poziomu koniecznej ochrony konsumenta, zachodzących na nim zjawisk, 
międzysektorowych powiązań. Ponadto w większości nadzorów zintegrowanych dys-
kusyjna jest kwestia wyłączenia banku centralnego z procesu nadzoru nad sektorem 
bankowym. Najistotniejszą jednak zawsze pozostanie nie tyle kwestia wyboru takiej 
czy innej organizacji nadzoru, ile właściwe określenie celu działania i środków, jakie 
stawia się do dyspozycji tworzonego organu.

Proces wprowadzania i dotychczasowe funkcjonowanie zintegrowanego nadzoru fi-
nansowego w Polsce, zwłaszcza z punktu widzenia konieczności zapewnienia stabilności 
systemu finansowego, można ocenić pozytywnie. W pełni zintegrowany nadzór nad in-
stytucjami rynku finansowego funkcjonuje w Polsce od 1 stycznia 2008 r., czyli stosun-
kowo krótko. W tym okresie na światowych rynkach finansowych miał miejsce globalny 
kryzys, którego skutków polski rynek finansowy w zasadzie nie odczuł, w przeciwień-
stwie do rynku brytyjskiego i niemieckiego. Oznacza to, że przeprowadzany w Polsce pro-
ces integracji nadzoru nie miał negatywnego wpływu na stabilność systemu finansowego.

Wydaje się, że modelem nadzoru, który może zminimalizować efekt zarażania 
i w najwyższym stopniu wpłynąć na zwiększenie stabilności systemu finansowego jest 
model Twin Peaks. Przedmiotowy model jednakże nie funkcjonuje ani w Niemczech, ani 
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w Wielkiej Brytanii, ani w Polsce, choć najbliższy mu jest model niemiecki, w którym 
bank centralny jest w  pewnym stopniu zaangażowany w  nadzór ostrożnościowy nad 
sektorem bankowym.

Przypisy

1 Wszystkie kwestie zawarte w opracowaniu są osobistymi poglądami autorki, niepozostającymi w jakim-
kolwiek związku z oficjalnym stanowiskiem Narodowego Banku Polskiego na temat poruszanych zagadnień.

2 Informacje dostępne na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego: http://www.nbp.pl, 
25.03.2011.

3 Jest to koszt netto, jako wsparcie brutto po odjęciu odzysku w ciągu najbliższych pięciu lat. Poziomy 
odzysku różnią się ze względu na rodzaj wsparcia, spodziewaną poprawę koniunktury, gwarancje banku cen-
tralnego itd.

4 Run na bank to sytuacja, w której bank jest niewypłacalny, tj. mimo tego, iż zobowiązał się do wypłaty 
kwot o ściśle określonej wysokości, nie jest w stanie spełnić takich oczekiwań klientów, a klienci, dostrzegając 
tę sytuację, starają się jak najszybciej wypłacić całość swoich pieniędzy.

5 Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. 
z 2007 r., nr 70, poz. 474 z późn. zm.) od dnia 30 grudnia 2010 r. wynosi ona równowartość w złotych 100 tys. 
EUR.

6 Rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi finan-
sującymi nieruchomości oraz zabezpieczonymi hipotecznie oraz Rekomendacja T, dotycząca dobrych praktyk 
w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych. Dokumenty dostępne na stronie inter-
netowej Komisji Nadzoru Finansowego: http://www.knf.gov.pl, 05.05.2011.

7 Zarządzenie Nr 107 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w spra-
wie nadania statutu Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego (M.P. nr 118, poz. 1196).
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Abstract

The magnitude of the financial crisis, which begun in the U.S. in 2007-2008, revealed 
gaps in the supervisory system that were amplified in the increasingly integrated financial 
markets. Liberalisation of capital flows, which created space for functioning of interna-
tional financial institutions of systemic importance, increased fragility of singular econo-
mies to anomalies occurring in other regions and facilitated transition of the crisis. At the 
same time, the ineptness of the supervisory mechanisms in handling systemic problems 
inherent in those realities was demonstrated. Confronting those challenges, the EU made 
a  considerable effort to establish by 1 January 2011 the European System of Financial 
Supervision – a micro- and macroprudential system designed to facilitate coordination 
between national supervisors and enhance early warning capacities. In the United States, 
broad reforms were put into play by adoption of the Dodd-Frank Act. Given that effecti-
veness and cooperation require a convergence of standards and a similarity of institutio-
nal framework facilitates the task, the institutional analysis provided in the article enables 
a critical comparison of the reform efforts. It remains to be verified in practice, however, 
whether concerns about only the nominal “systemic” nature of the reform prove accurate.

Keywords: Lamfalussy process, de Larosière report, European financial supervision 
system, European Systemic Risk Board, European Supervisory Authority, Dodd-Frank, 
Consumer Protection Act

Rola i modele nadzoru finansowego
Doniosłość kryzysu finansowego zapoczątkowanego w  USA w  latach 2007–2008 

uzasadnia poszukiwanie jego przyczyn dla zabezpieczenia się przed podobnym katakliz- 
mem w przyszłości. Niezależnie od tego, czy próba wskazania pojedynczych osób od-
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powiedzialnych za wybuch kryzysu jest celowa, czy też czyni zadość potrzebie rytualnej 
ofiary, a pracownicy instytucji finansowych znakomicie się do tego celu nadali, winnych 
można podzielić na dwie kategorie. Instytucje finansowe, które swoimi działaniami bez-
pośrednio co najmniej przyczyniły się do kryzysu, oraz pośrednio instytucje regulacji 
i nadzoru1, które kryzysowi miały zapobiec [Guerrieri, Lombardi, 2010, s. 9–22]. W tym 
ostatnim kontekście na uwagę zasługuje architektura organów nadzoru, których efek-
tywność jest przedmiotem ataków w  trakcie kryzysów, a  koszty działania bulwersują 
pomiędzy kryzysami. 

Instytucje finansowe charakteryzuje konserwatyzm poglądów i kostyczność struktur, 
a także „skłonność do wykazywania, że jakakolwiek by nie była ich aktualna struktura, 
jest optymalna, a przynajmniej byłaby taka w razie nieznacznego zwiększenia budżetu 
i uprawnień” [Goodhart, 2000]. Mimo to nadzór nad sektorem finansowym przechodzi 
obecnie rewolucyjne zmiany. 

Podstawowym celem nadzoru finansowego jest zapewnienie bezpieczeństwa i stabil-
ności systemu finansowego [Koldertsova, 2011]. Nadzór służy ochronie przed ryzykiem 
systemowym, zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania instytucji finansowych, efek-
tywności i uczciwości działania rynków oraz ochronie konsumentów [Group of Thirty, 
2008; Herring, Carmassi, 2010]. Ze względu na rozszerzanie zakresu działalności insty-
tucji finansowych na kolejne segmenty bankowości, obrotu papierami wartościowymi 
i ubezpieczenia, podlegające różnym reżimom prawnym, niezbędna była adaptacja in-
stytucji nadzoru i kontroli. Szeroki zakres działalności przyczynił się też do powstania 
nowych typów ryzyka oraz zwiększył skalę zagrożeń w sytuacji upadłości poszczegól-
nych instytucji lub sektora. Odpowiednio funkcje nadzorcze, realizowane niegdyś przez 
banki centralne, obecnie należą do kompetencji dzielonych lub wyłącznych instytucji 
wyspecjalizowanych. Wyróżnić przy tym można cztery podstawowe modele instytucjo-
nalne nadzoru: podejście instytucjonalne (kompetencje nadzorcze określone według 
kryterium podmiotowego – statusu prawnego instytucji kontrolowanej), funkcjonalne 
(kompetencje określone na podstawie kryterium przedmiotowego – charakteru prowa-
dzonej działalności), zintegrowane (jedna instytucja nadzoru nad całym sektorem fi-
nansowym), Twin Peaks (dwóch nadzorców ds. nadzoru ostrożnościowego i nadzoru 
nad działalnością operacyjną). Istotnym wyjątkiem od powyższej systematyki jest model 
nadzoru finansowego w Stanach Zjednoczonych.

Niezależnie od przyjętego rozwiązania instytucjonalnego podstawowym wyzwaniem 
każdorazowo pozostaje koordynacja między poszczególnymi nadzorami wyspecjalizo-
wanymi (oraz ministerstwami finansów i bankami centralnymi) zarówno w porządku 
krajowym, jak i  coraz bardziej w  relacjach między nadzorami w różnych porządkach 
prawnych. Niepowodzenie właśnie w  tym obszarze stanowiło jeden z  istotniejszych 
bodźców omawianych poniżej reform, a  jej największym sukcesem byłoby faktyczne 
stworzenie „systemu” nadzoru zamiast luźno powiązanej sieci, co jednak wciąż wydaje 
się wątpliwe.
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Unia Europejska

W poszczególnych państwach członkowskich UE stosowane są różne rozwiązania 
instytucjonalne nadzoru nad sektorem finansowym. Podejście funkcjonalne obowiązuje 
we Włoszech i  we Francji. W  Wielkiej Brytanii i  w  Niemczech nadzór zintegrowany 
realizuje po jednej instytucji. W Holandii przyjęto model Twin Peaks [Group of Thirty, 
2008; NBP, 2009]. Niezależnie jednak od przebiegu debat krajowych, w wyniku których 
część państw zadecydowała o  rewizji rozwiązań instytucjonalnych, wobec postępów 
w budowie jednolitego rynku finansowego, przejawiającej się m.in. szerszym zakresem 
transgranicznej działalności instytucji finansowych, szczególne znaczenie zyskuje nad-
zór na poziomie unijnym, a co najmniej koordynacja działań nadzorczych.

Fundamenty jednolitego rynku finansowego

Wprowadzenie w 1999 r. waluty euro stanowiło istotny krok w stronę stworzenia 
wspólnego rynku finansowego. W  tym samym roku przyjęto również Plan Działań 
w zakresie Usług Finansowych (FSAP), który miał prowadzić do realizacji owego celu. 
Dokument obejmował harmonogram uchwalania aktów prawnych służących realiza-
cji czterech zadań: stworzenia jednolitego rynku przepływów finansowych, budowy 
otwartego i bezpiecznego rynku detalicznego, przyjęcia nowoczesnych regulacji ostroż-
nościowych i systemu nadzoru rynków finansowych oraz niwelacji różnic w systemach 
podatkowych i nadzoru korporacyjnego. Jednym z ważniejszych przedmiotowych ak-
tów prawnych była Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych2. Termin 
zakończenia budowy wspólnego rynku finansowego pierwotnie wyznaczono na koniec 
2004 r.

Badając w 2000 r. postępy w tworzeniu wspólnego rynku finansowego, Rada ECFIN 
stwierdziła, że wysoka dynamika zmian na rynkach finansowych wymaga stworzenia 
adekwatnych ram nadzorczych. Istniejące wówczas ramy instytucjonalne nie umożliwia-
ły bowiem prowadzenia szybkich i skutecznych działań nadzorczych (por. rekomendacje 
zawarte w: [Komitet mędrców, 2000, s. 23–26]). Rada stwierdziła, że ówczesny system 
był nietransparentny, a poziom implementacji prawa różnił się w poszczególnych pań-
stwach członkowskich, skutkiem czego były różne standardy traktowania zakłócające 
konkurencję – powód i cel budowy wspólnego rynku3. Rada wezwała zatem do powoła-
nia możliwie szybko europejskiego systemu nadzoru finansowego. W celu identyfikacji 
koniecznych działań ECFIN zleciła Komitetowi mędrców (powołanemu w lipcu 2000 r.), 
pod przewodnictwem Alexandre Lamfalussy’ego, przygotowanie stosownego raportu. 

Jeszcze w marcu 2000 r. Parlament Europejski i Rada uchwaliły dyrektywę w celu 
harmonizacji zasad działalności instytucji kredytowych na budowanym jednolitym ryn-
ku4. Przyjęto wówczas zasady nadzoru ostrożnościowego, który zasadniczo pozostawio-
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no w  kompetencji organów krajowych (art. 27). Przyjęto też instrumenty techniczne 
nadzoru ostrożnościowego (tytuł V, rozdz. 2), obejmujące wymogi dotyczące funduszy 
własnych instytucji kredytowych, procedurę określania współczynnika wypłacalności, 
czy określania wag ryzyka. Uzgodniono zasady nadzoru skonsolidowanego nad instytu-
cjami kredytowymi powiązanymi z innymi instytucjami kredytowymi lub finansowymi 
(art. 52–54). Państwa zobowiązano do współpracy w zakresie nadzoru nad działalno-
ścią kredytową prowadzoną co najmniej w jednym Państwie Członkowskim innym niż 
państwo siedziby zarządu (art. 28). Z punktu widzenia ewolucji instytucjonalnej nad-
zoru finansowego najważniejszym było powołanie przy Komisji Komitetu Doradczego 
ds. Bankowości (art. 57). Zarówno kompetencje, jak i skład Komitetu wyraźnie jednak 
ograniczono. Komitet nie mógł zajmować się „konkretnymi problemami poszczegól-
nych instytucji kredytowych, a  wyłącznie szeroko rozumianą koordynacją instytucji 
kredytowych” – art. 57 (2), (3), a doradcy członków Komitetu mogli tylko wyjątkowo 
uczestniczyć w posiedzeniach za uprzednią zgodą – art. 57 (4). Obrady Komitetu i ich 
wyniki co do zasady były poufne – art. 57 (6). 

Proces Lamfalussy’ego

W marcu 2001 r. w Sztokholmie Rada Europejska przyjęła tzw. Raport Lamfalussy-
’ego o reformie sektora papierów wartościowych [Komitet mędrców, 2001]. Stanowił on 
najważniejszą inspirację przy tworzeniu instytucjonalnych ram nadzoru nad rynkami 
finansowymi UE. W raporcie rozwinięto propozycję Komitetu zastosowania 4-pozio-
mowej strategii integracji europejskiego rynku papierów wartościowych5. Pierwszy po-
ziom integracji miał objąć wyznaczanie zasad ogólnych i kierunków integracji. Przepisy 
uchwalane w ramach procedury legislacyjnej współdecydowania miały określać głów-
ne uprawnienia wykonawcze6. Drugim poziomem integracji miało być przyjmowanie 
w ramach komitetów technicznych wspólnych, szczegółowych środków technicznych, 
uszczegóławiających dyspozycje przyjęte na poziomie 1. Na tym poziomie powołano 
Europejski Komitet Papierów Wartościowych7 (European Securities Committee, da-
lej: ESC) i  Komitet Europejskich Organów Nadzoru nad Papierami Wartościowymi8 
(Committee of European Securities Regulators, dalej: CESR). Na poziomie 2. Komi-
sja uwzględniała stanowiska Parlamentu. Poziom 3. obejmować miał wypracowanie 
wspólnych standardów implementacji (transpozycji) norm przyjętych na poziomach 
1. i 2. W tym zakresie zakładano nawiązanie ściślejszej współpracy między instytucjami 
nadzoru finansowego a Radą w sprawie przygotowania środków wykonawczych; słu-
żyły temu komitety złożone z  przedstawicieli krajowych organów nadzoru. Wreszcie 
na 4. poziomie działania integracyjne miały obejmować wzmocnienie egzekwowania 
terminowej i prawidłowej transpozycji prawa, przede wszystkim poprzez większą ak-
tywność Komisji.
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W  zamyśle Komitetu mędrców rozdzielenie dwóch rodzajów legislacji (poziomy 
1.  i  2.) miało umożliwić stworzenie wspólnego rynku przy jednoczesnym obniżeniu 
ciężarów i kosztów legislacyjnych. Chodziło w szczególności o zapewnienie równowagi 
między potrzebą elastyczności systemu i szybkości jego adaptacji do zmian zachodzą-
cych na rynkach finansowych a adekwatną szczegółowością legislacji (dyrektyw i roz-
porządzeń). Rozwiązaniem owego dylematu miało być wyodrębnienie szybszej ścieżki 
legislacyjnej na poziomie 2. Instytucjami zaangażowanymi na tym poziomie, poza wspo-
mnianymi ESC i CESR, były m.in. Komisja, Rada, Parlament Europejski.

W  zakresie stosowania prawa i  nadzoru współpracować miały krajowe instytucje 
nadzorcze i CESR. Ten ostatni na poziomie 3. dysponował kompetencją do przyjmowa-
nia wytycznych dla krajowych aktów administracyjnych, wspólnych interpretacji reko-
mendacji, wspólnych (prawnie niewiążących) standardów w zakresie nieobjętym pra-
wem unijnym. CESR miał wreszcie monitorować funkcjonowanie nadzorów krajowych.

Przedstawione założenia procesu Lamfalussy’ego dotyczyły jedynie rynku papierów 
wartościowych. W  marcu 2002 r., w  celu dotrzymania terminu realizacji FSAP, Rada 
Europejska formalnie zezwoliła na zastosowanie procedury legislacyjnej Lamfalussy’ego 
w sektorze papierów wartościowych, a w grudniu tego samego roku zadecydowała o ob-
jęciu procesem całego rynku usług finansowych (tj. również sektorów bankowego, ubez-
pieczeń oraz emerytur pracowniczych)9. Komitety techniczne (poziom 2.) i eksperckie 
(poziom 3.) zreplikowano w nowych obszarach. W sektorze bankowości powołano Eu-
ropejski Komitet Bankowy10 (European Banking Committee, EBC) i Komitet Europej-
skich Organów Nadzoru Bankowego11 (Committee of European Banking Supervisors, 
CEBS), a  w  sprawach ubezpieczeń i  emerytur pracowniczych Europejski Komitet ds. 
Ubezpieczeń i Emerytur Pracowniczych12 (European Insurance and Occupational Pen-
sions Committee, EIOPC) i Komitet Inspektorów ds. Ubezpieczeń i Emerytur Pracown-
iczych13 (Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors, 
CEIOPS). Tym samym powołano trzy instytucje odpowiedzialne za nadzór nad stoso-Tym samym powołano trzy instytucje odpowiedzialne za nadzór nad stoso-
waniem prawa unijnego, tzw. komitety poziomu 3.: CESR w Paryżu, CEBS w Londynie 
oraz CEIOPS we Frankfurcie nad Menem.

CESR powołano przy Komisji jako niezależne ciało doradcze do spraw papierów 
wartościowych, składające się z  przedstawicieli krajowych władz państwowych wyso-
kiego szczebla14. W skład CEBS, niezależnego ciała doradczego ds. nadzoru bankowego, 
weszli m.in. przedstawiciele wysokiego szczebla krajowych organów publicznych nad-
zoru kredytowego, krajowych banków centralnych w zakresie realizowanych przez nie 
zadań nadzorczych15. CEIOPS, ciało doradcze do spraw ubezpieczeń i emerytur pracow-
niczych, składał się z przedstawicieli krajowych władz państwowych wysokiego szczebla, 
właściwych w zakresie ubezpieczeń, reasekuracji i emerytur pracowniczych16. 

CEBS i CEIOPS miały przyczyniać się do spójnego wdrażania i konwergencji prak-
tyk nadzorczych. Zadaniem CEBS było wzmocnienie współpracy w zakresie nadzoru; 
w decyzji dotyczącej kompetencji CESR nie wymieniono natomiast funkcji konwergen-
cji i współpracy w zakresie nadzoru.
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W listopadzie 2003 r. Komisja ustanowiła ponadto doradczy Europejski Komitet ds. 
Bankowości w zakresie przygotowywania europejskich przepisów dotyczących banko-
wości17, który zastąpił Komitet Doradczy ds. Bankowości18.

W  2005 r. ustanowiono nową strukturę organizacyjną komitetów finansowych19, 
m.in. trzy Komitety poziomu 3. podpisały Wspólny protokół o współpracy, przewidują-
cy wymianę informacji i doświadczeń, wspólne przygotowywania raportów i ujednoli-
cenie procedur nadzorczych20. Zgodnie z treścią porozumienia CESR, CEBS i CEIOPS 
miały nawiązać współpracę w przypadkach: 1) wysokiego ryzyka destrukcyjnych róż-
nic między przepisami obowiązującymi w  poszczególnych obszarach, 2) oczywistych 
korzyści ze współpracy międzysektorowej w zakresie skutecznego prowadzenia działań 
nadzorczych oraz 3) gdyby współpraca taka stwarzała realną szansę podniesienia efek-
tywności realizacji zadań własnych. Jednym z priorytetów owej współpracy były kon-
glomeraty finansowe21, przejawem czego było powołanie w 2006 r. przez trzy komitety 
Tymczasowego komitetu roboczego ds. konglomeratów finansowych (IWCFC), w skład 
którego wchodzili przedstawiciele nadzorów bankowego i ubezpieczeniowego. Koordy-
nująca rola IWCFC miała szczególne znaczenie w państwach nieposiadających zintegro-
wanego nadzoru finansowego.

Reforma procesu Lamfalussy’ego

W listopadzie 2007 r. Komisja, dokonująca finansowego przeglądu procesu Lamafa-
lussy’ego w warunkach pogłębiającego się od czterech miesięcy kryzysu, odnotowała, że 
integracja europejskich rynków finansowych uległa przyspieszeniu, zarówno pod wzglę-
dem rozbudowy transgranicznych struktur instytucji finansowych, jak i rozbudowy in-
strumentarium finansowego22. Ewolucji tej nie odzwierciedlało natomiast adekwatne 
wzmocnienie ram nadzoru.

Komitety poziomu 3. zapewnić miały konwergencję i współpracę w zakresie nad-
zoru w poszczególnych krajach, posługując się w tym celu prawnie niewiążącymi zale-
ceniami i wytycznymi. Do momentu przyjęcia komunikatu komitety przyjęły 23 akty 
w sektorze rynków finansowych, 10 w sektorze bankowym i 3 w ubezpieczeniowym23. 
Wyniki takich działań, wobec braku współpracy ze strony nadzorców krajowych, były 
jednak niezadowalające. Odpowiednio rekomendowano przede wszystkim wzmocnie-
nie odpowiedzialności politycznej komitetów wobec instytucji UE; członkowie komite-
tów delegowani przez państwa związani byli bowiem prawem krajowym i w państwie 
macierzystym mogli być pociągnięci do odpowiedzialności politycznej, natomiast nie 
byli związani zadaniami komitetów ani odpowiedzialni za ich realizację. Dalej suge-
rowano ujednolicenie decyzji Komisji stanowiących różne zakresy mandatów komisji 
(patrz wyżej), co utrudniało współpracę i publikację wspólnych raportów. Oprócz re-
wizji środków nadzorczych Komisja rekomendowała zmiany natury organizacyjnej, jak 
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choćby ograniczenie zasady podejmowania decyzji przez komitety w drodze konsensu-
su. Wreszcie nowością instytucjonalną miało być powołanie kolegiów organów nadzor-
czych dla grup transgranicznych. Komitety poziomu 3. miały opracować szczegółowe 
zasady funkcjonowania kolegiów – w tym określić obowiązki organu nadzorczego „pro-
wadzącego” oraz związane z  nimi obowiązki organów nadzorczych „goszczących”24. 
Podstawową konkluzją dokumentu z  listopada 2007 r., wobec postępującej integracji 
rynków finansowych, była konieczność wzmocnienia konwergencji standardów regu-
lacyjnych i nadzorczych, co miało się przede wszystkim przejawiać we wzmocnieniu 
komitetów poziomu 3. 

Niezależnie od słabości instytucjonalnych komitetów poziomu 3. i ograniczonego 
zakresu mandatu należy zauważyć, że istotną przeszkodę w efektywnej realizacji powie-
rzonych im zadań stanowił brak woli współpracy ze strony krajowych organów nadzoru, 
chroniących własne kompetencje, osłaniających lidera rodzimego rynku lub w konse-
kwencji zwyczajnego braku zaufania. W odpowiedzi na kolejne apele Komisji o wzmoc-
nienie mechanizmów nadzoru państwa zasłaniały się m.in. brakiem precyzyjnych proce-
dur i gwarancji w przypadku ryzyka utraty depozytów lub składek ubezpieczeniowych, 
czy brakiem zasad podziału kosztów w przypadku operacji ratunkowych o charakterze 
transgranicznym.

Raport Grupy de Larosièra

Zasadniczy impuls przebudowy europejskiego nadzoru finansowego nadał, przy-
gotowywany w warunkach pełnego kryzysu, tzw. Raport Grupy de Larosièra. Autorzy 
raportu (m.in. prof. Leszek Balcerowicz) zwrócili uwagę na konieczność uzupełnie-
nia nadzoru mikroostrożniościowego nad poszczególnymi instytucjami finansowymi 
o  nadzór makroostrożnościowy nad całym systemem finansowym, jako że jeden nie 
może być efektywnie realizowany bez drugiego25. Jak zauważono, problem braku nadzo-
ru makroostrożnościowego w UE wzmaga podobna koncentracja wysiłków na kontroli 
pojedynczych przedsiębiorstw również w innych regionach świata, co mogło stanowić 
jedną z przyczyn powszechnego zaskoczenia prędkością i  skalą rozprzestrzeniania się 
kryzysu 2008 r. Nadzór w  skali makro powinien zawierać oceny nie tylko implikacji 
dla sektorów finansowych poszczególnych państw członkowskich, ale także całej UE. 
Rekomendowano powierzenie owego zadania EBC lub Europejskiemu Systemowi Ban-
ków Centralnych (ESBC). W odniesieniu do nadzoru mikro zwrócono uwagę na brak 
procedur zapewniających przełożenie właściwego rozpoznania zagrożeń na konkretne 
działania.

Odnośnie do komitetów poziomu 3. stwierdzono, że nie umożliwiają one kwestio-
nowania decyzji krajowych organów nadzoru, co jest szczególnie istotne wobec niesa-
tysfakcjonującej koordynacji działań nadzorczych nad transgranicznymi instytucjami 
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finansowymi. Za niezbędne uznano przyjęcie mechanizmów wzajemnej oceny orga-
nów nadzoru, kwestionowania przez nadzór państwa macierzystego decyzji organów 
nadzoru państwa przyjmującego, czy mechanizmów wiążących mediacji pomiędzy 
nadzorami krajowymi. Odnośnie do formuły instytucjonalnej komitetu 3. zwrócono 
uwagę, że zadaniem nadzoru jest w miarę możności zapobieganie kryzysom, a gdyby 
okazało się to niemożliwie – zarządzenie kryzysem w celu minimalizacji strat. W sytu-
acji kryzysu to właśnie brak kompetencji do podejmowania decyzji oraz stosownych 
procedur uniemożliwiły szybką reakcję. Formułę współpracy nieformalnej uznano za 
wyczerpaną26.

Odpowiednio rekomendowano powołanie Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemo-
wego (ERRS) pod przewodnictwem prezesa EBC, w skład której wchodzić mieli przed-
stawiciele CEBS, CEIOPS i  CESR oraz Komisji, a  w  szczególnych sytuacjach również 
przedstawiciele krajowych organów nadzoru. Zadaniem ERRS miało być zbieranie 
i analiza informacji istotnych z punktu widzenia stabilności finansowej i nadzoru ma-
kroostrożnościowego. W  zakresie ostrzegania państw i  instytucji finansowych przed 
zidentyfikowanymi zagrożeniami ERRS miała współpracować z  Komitetem Ekono-
miczno-Finansowym. W  celu realizacji nadzoru mikroostrożnościowego sugerowano 
powołanie Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego (ESNF), tj. zintegrowanej 
sieci europejskich organów nadzoru finansowego, współpracującej ze wzmocnionymi 
komitetami poziomu 3. („nowymi europejskimi organami nadzoru”). Wzmocnieniu 
miała ulec pozycja EBC. Reforma europejskiego nadzoru finansowego miała zmierzać 
w stronę nadzoru ponadnarodowego, z istotnie zwiększoną możliwością oddziaływania 
na decyzje podejmowane na poziomie krajowym.

Europejski System Nadzoru Finansowego

O ile uzasadnieniem powołania niezależnej grupy ekspertów de Larosièra miało być 
złagodzenie napięć w tym zakresie między Komisją a państwami członkowskimi, o tyle 
konkluzje raportu, w większości zbieżne z postulatami Komisji, nie spotkały się z szero-
kim zrozumieniem. W kolejnych miesiącach Komisja i państwa członkowskie spierały się 
o zakres kompetencji krajowych i europejskich instytucji nadzoru. Kompromis wypraco-
wano dopiero we wrześniu 2010 r., a odnowiony nadzór europejski, w znacznym stopniu 
wedle rekomendacji Grupy de Larosièra, zaczął funkcjonować 1 stycznia 2011 r.

Nowo powołany Europejski System Nadzoru Finansowego (ESNF) obejmuje nad-
zór makroostrożnościowy realizowany przez Europejską Radę ds. Ryzyka Systemowego 
(ERRS), nadzór mikroostrożnościowy, w gestii trzech Europejskich Urzędów Nadzor-
czych (ESAs), Wspólny Komitet Europejskich Urzędów Nadzoru27 oraz właściwe organy 
państw członkowskich28. ERRS i  ESAs odpowiadają przed Parlamentem Europejskim 
i Radą.
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Funkcje. ERRS, z  siedzibą we Frankfurcie nad Menem, prowadzi nadzór makro-
ostrożnościowy nad systemem finansowym UE w celu przeciwdziałania lub ogranicza-
nia ryzyka systemowego dla stabilności finansowej29, tj. ryzyka zakłócenia, które może 
wywołać poważne negatywne skutki dla rynku wewnętrznego i  realnej gospodarki. 
Wszystkie rodzaje pośredników finansowych, rynków i infrastruktur mogą w pewnym 
stopniu mieć potencjalne znaczenie systemowe. W tym celu ERRS wydaje ostrzeżenia 
w sytuacjach, gdy takie ryzyko systemowe jest uznawane za znaczące, a w stosownych 
przypadkach podaje ostrzeżenia do publicznej wiadomości, wydaje zalecenia w sprawie 
działań zaradczych, wydaje poufne ostrzeżenia skierowane do Rady. Przy wykonywaniu 
zadań ERRS współpracuje z innymi stronami ESNF.

Organizacja. Podstawowym organem decyzyjnym ERRS jest Rada Generalna. 
Wsparcia techniczno-administracyjnego udziela Komitet Sterujący; obsługę działalno-
ści bieżącej zapewnia Sekretariat. Wsparcie analityczne, statystyczne, logistyczne i ad-
ministracyjne Sekretariatu zapewnia EBC30. Ciałem doradczym są Doradczy Komitet 
Naukowy i Doradczy Komitet Techniczny.

Przez pierwszych pięć lat na czele ERRS będzie stać prezes EBC. O procedurze wybo-
ru kolejnego przewodniczącego i o ewentualnej zmianie celów i organizacji do 17 grud-
nia 2013 r. zadecydują wspólnie Rada i Parlament Europejski. Obrady Rady Generalnej 
i Komitetu Sterującego prowadzi przewodniczący.

Członkami Rady Generalnej z prawem głosu są: prezes i wiceprezes EBC, prezesi 
krajowych banków centralnych, członek Komisji, przewodniczący EBA, EIOPA i ESMA, 
przewodniczący i  dwóch wiceprzewodniczących Doradczego Komitetu Naukowego, 
przewodniczący Doradczego Komitetu Technicznego. Ponadto w  Radzie Generalnej, 
bez prawa głosu, zasiadają: jeden przedstawiciel wysokiego szczebla z każdego państwa 
członkowskiego reprezentujący nadzór krajowy oraz przewodniczący Komitetu Ekono-
miczno-Finansowego.

Sposób działania. ERRS gromadzi informacje m.in. z ESAs, Europejskiego Syste-
mu Banków Centralnych, Komisji, krajowych organów nadzoru i krajowych organów 
statystycznych. Jeżeli ERRS zwraca się o informacje, które nie są przedstawione w posta-
ci skróconej lub zbiorczej, w uzasadnieniu wniosku wyjaśnia, dlaczego dane dotyczące 
danej instytucji finansowej zostały uznane za systemowo ważne i niezbędne z uwagi na 
aktualną sytuację rynkową. Przed złożeniem wniosku o informacje w postaci innej niż 
skrócona lub zbiorcza ERRS konsultuje się z właściwymi ESA, by upewnić się, czy żąda-
nie to jest uzasadnione i stosowne. ERRS może korzystać z opinii sektora prywatnego.

Informacje otrzymywane przez ERRS objęte są tajemnicą służbową, a posiedzenia 
Rady Generalnej co do zasady są zamknięte i  mają charakter poufny. Rada General-
na podejmuje decyzje zwykłą większością głosów obecnych członków (w razie równej 
liczby głosów decydujący jest głos przewodniczącego). Przyjęcie zalecenia lub podanie 
do publicznej wiadomości ostrzeżenia lub zalecenia wymaga większości dwóch trzecich 
głosów.
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Ostrzeżenia formułowane przez ERRS mogą mieć charakter ogólny lub szczegółowy 
i są kierowane w szczególności do całej Unii, do jednego lub kilku państw członkow-
skich, do jednego lub kilku ESAs, czy do jednego lub kilku krajowych organów nadzoru. 
Zalecenia zawierają termin podjęcia właściwych działań. Ostrzeżenia lub zalecenia są 
jednocześnie przekazywane Radzie oraz Komisji, a jeżeli są skierowane do co najmniej 
jednego krajowego organu nadzoru, także ESAs. Adresaci zaleceń obowiązani są poin-
formować ERRS i Radę o działaniach podjętych albo przedstawić uzasadnienie w razie 
braku reakcji. Gdyby zalecenia nie wykonano, a adresaci nie wyjaśnili braku działania, 
ERRS informuje o tym adresatów, Radę, a w stosownych przypadkach także właściwe 
ESA. Po poinformowaniu Rady UE, Rada Generalna decyduje o ewentualnym podaniu 
ostrzeżenia lub zalecenia do wiadomości publicznej, o czym z wyprzedzeniem informuje 
zainteresowanych.

Na potrzeby ostrzeżeń i zaleceń ERRS opracuje system oznaczeń oparty na kolorach 
odpowiadających sytuacjom o różnych poziomach ryzyka.

ERRS co najmniej raz do roku składa sprawozdanie z prowadzonej działalności Par-
lamentowi Europejskiemu. Parlament może wezwać przewodniczącego ERRS do udzia-
łu w przesłuchaniu przed właściwymi komisjami Parlamentu Europejskiego.

Funkcje ESAs. Na miejsce dotychczasowych komitetów poziomu 3. powołano trzy 
instytucje nadzoru mikroostrożnościowego: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego 
(EBA)31, Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i  Pracowniczych Programów Eme-
rytalnych (EIOPA)32 i  Europejski Urząd Nadzoru Giełd i  Papierów Wartościowych 
(ESMA)33. ESAs, w przeciwieństwie do ERRS, są organami UE i posiadają osobowość 
prawną oraz zdolność prawną w państwach członkowskich34.

EBA realizuje działania w zakresie działalności prowadzonej przez instytucje kre-
dytowe, konglomeraty finansowe, firmy inwestycyjne, instytucje płatnicze i  instytucje 
pieniądza elektronicznego. EIOPA nadzoruje działalność prowadzoną przez zakłady 
ubezpieczeń, zakłady reasekuracji, konglomeraty finansowe, instytucje pracowniczych 
programów emerytalnych i pośredników ubezpieczeniowych. ESMA nadzoruje działa-
nia przedsiębiorstw świadczących usługi inwestycyjne oraz przedsiębiorstw zbiorowego 
inwestowania wprowadzających do obrotu swoje jednostki lub udziały. Nadzór ESAs 
obejmuje kwestie ładu korporacyjnego, audytu i sprawozdawczości finansowej. 

Celem ESAs jest ochrona interesu publicznego przez przyczynianie się do zapew-
niania w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej stabilności i efektywności 
systemu finansowego. W szczególności urzędy pracują na rzecz wzmocnienia między-
narodowej koordynacji w zakresie nadzoru finansowego, wyrównania warunków kon-
kurencji, zapewnienia regulacji i nadzoru. ESAs działają dla ochrony deponentów i in-
westorów, właścicieli polis, członków programów emerytalnych i uposażonych. Urzędy 
mają umożliwić: przyjęcie wspólnych standardów oraz praktyk regulacyjnych i  nad-
zorczych poprzez przedstawianie opinii instytucjom Unii oraz opracowywanie wytycz-
nych, zaleceń i projektów regulacyjnych oraz wykonawczych standardów technicznych 
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(docelowo opracowana zostanie europejska „księga zasad” krajowych standardów nad-
zoru, ułatwiająca przedsiębiorcom poruszenie się w różnych jurysdykcjach35); przyczy-
niać się do spójnego stosowania prawa unijnego, m.in. poprzez budowanie wspólnej 
kultury nadzoru, zapewnianie spójnego i  efektywnego stosowania prawa i  nadzoru 
nad instytucjami finansowymi, zapobieganie arbitrażowi regulacyjnemu, mediację 
i  rozstrzyganie sporów między właściwymi organami, zapewnianie spójności działań 
kolegiów organów nadzoru oraz podejmowanie działań m.in. w  sytuacjach nadzwy-
czajnych; wspierać i ułatwiać delegowanie zadań i kompetencji pomiędzy właściwymi 
organami. Obok zadań koordynujących ESAs samodzielnie prowadzą nadzór, groma-
dzą i analizują dane. 

Organizacja. W  skład każdego ESA wchodzą: Rada Organów Nadzoru, Zarząd, 
Przewodniczący, Dyrektor Wykonawczy i Komisja Odwoławcza.

Głównym organem każdego ESA realizującym jej statutowe zadania jest Rada Or-
ganów Nadzoru, która składa się z Przewodniczącego (bez prawa głosu), szefów krajo-
wych organów nadzoru, przedstawiciela Komisji (w przypadku EBA także przedstawi-
ciela EBC bez prawa głosu), oraz bez prawa głosu przedstawiciela ERRS i po jednym 
przedstawicielu pozostałych dwóch ESAs. W państwach, w których funkcjonuje więcej 
niż jeden organ nadzoru, te wybierają spośród siebie wspólnego przedstawiciela. Rada 
może dopuścić obserwatorów do swoich obrad. Rada Organów Nadzoru może powoły-
wać wewnętrzne komitety lub zespoły. Jej decyzje, poza określonymi wyjątkami, podej-
mowane są zwykłą większością głosów jej członków. Każdemu członkowi przysługuje 
jeden głos.

Zarząd składa się z Przewodniczącego i sześciu członków Rady Organów Nadzoru, 
wybranych przez członków Rady Organów Nadzoru posiadających prawo głosu i spo-
śród ich grona. Zarząd podejmuje decyzje większością głosów obecnych członków. 
Każdy członek ma jeden głos (za wyjątkiem Dyrektora Wykonawczego i przedstawi-
ciela Komisji). Zarząd zapewnia realizację zadań przez Radę Organów Nadzoru, m.in. 
proponując budżet i wieloletni program prac, czy przyjmując plan polityki kadrowej 
urzędu.

Urząd reprezentuje Przewodniczący; jest odpowiedzialny za przygotowywanie prac 
Rady Organów Nadzoru oraz prowadzi posiedzenia Rady Organów Nadzoru i Zarządu. 
Przewodniczący powoływany jest przez Radę Organów Nadzoru.

ESAs zarządzają Dyrektorzy wykonawczy powoływani przez Radę Organów Nad-
zoru.

Ponadto powołany został Wspólny Komitet Europejskich Urzędów Nadzoru, stano-
wiący forum dialogu pomiędzy trzema instytucjami przede wszystkim w zakresie kon-
glomeratów finansowych, księgowości i audytu, środków przeciwdziałania praniu brud-
nych pieniędzy oraz dla współpracy i wymiany informacji z ERRS. W skład Wspólnego 
Komitetu wchodzą Przewodniczący ESAs, a w stosownych przypadkach także przewod-
niczący Podkomitetów ds. Konglomeratów Finansowych.
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Gdy niezbędne będzie przyjęcie wspólnego stanowiska lub uchwalenie wspólnych 
aktów przez dwa lub trzy ESAs, w ramach każdego urzędu powołane zostaną również 
Podkomitety ds. Konglomeratów Finansowych. Podkomitety składać się będą z  osób 
należących do Wspólnego Komitetu ESAs oraz po jednym przedstawicielu wysokiego 
szczebla właściwego krajowego organu nadzoru. Wspólny Komitet może powoływać 
inne podkomitety.

Na cele rozpatrywania odwołań od decyzji urzędów dotyczących naruszenia pra-
wa unijnego, badania działań podejmowanych w sytuacjach nadzwyczajnych oraz de-
cyzji rozstrzygających spory pomiędzy krajowymi organami nadzoru ESAs powołają 
wspólną, sześcioosobową Komisję Odwoławczą. Osoby prawne lub fizyczne mogą doń 
kierować odwołania od decyzji, która dotyczy ich bezpośrednio i indywidualnie, nawet 
jeżeli adresatem takiej decyzji jest osoba trzecia. Odwołanie takie – rozpatrywane w cią-
gu dwóch miesięcy od momentu złożenia – nie ma skutku zawieszającego, choć Ko-
misja może zawiesić wykonanie zaskarżonej decyzji, jeżeli stwierdzi, że wymagają tego 
okoliczności. Komisja może potwierdzić decyzję podjętą przez właściwy organ Urzędu 
lub przekazać sprawę do rozstrzygnięcia właściwemu ESA. Od decyzji podjętej przez 
Komisję Odwoławczą lub – w przypadku gdy nie przysługuje odwołanie do Komisji Od-
woławczej – od decyzji Urzędu może zostać wniesiona skarga do ETS (art. 263 TFUE). 
Decyzja Komisji Odwoławczej jest wiążąca dla tego organu i podejmuje on zmienioną 
decyzję w danej sprawie. Wreszcie państwa członkowskie i instytucje unijne oraz wszel-
kie osoby fizyczne i prawne mogą zaskarżyć decyzje ESAs bezpośrednio do Trybunału 
na podstawie art. 263 TFUE.

Ponadto wszystkie trzy urzędy powołają komisje ds. innowacji finansowych, skła-
dające się z wszystkich istotnych krajowych organów nadzoru dla koordynacji działań 
regulacyjnych i nadzorczych w stosunku do nowych lub innowacyjnych rodzajów dzia-
łalności finansowej.

Forum konsultacji z  zainteresowanymi stronami stanowić będą Bankowa Grupa 
Interesariuszy, Grupa Interesariuszy z Sektora Ubezpieczeń i Reasekuracji i Grupa In-
teresariuszy z Sektora Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz Grupa Interesa-
riuszy z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych. W skład każdej z grup wchodzi po 
30 przedstawicieli instytucji określonych segmentów rynku finansowego, przedstawicieli 
ich pracowników oraz konsumentów. Pięciu członków to „niezależni, wybitni naukow-
cy”. Członków grup wybiera Rada Organów Nadzoru.

Sposób działania. W celu realizacji powierzonych zadań ESAs opracowują projek-
ty regulacyjne i  wykonawcze standardów technicznych, wydają wytyczne i  zalecenia, 
podejmują decyzje indywidualne skierowane do właściwych organów, a w określonych 
przypadkach również decyzje skierowane do uczestników rynku finansowego.

Regulacyjne i  wykonawcze standardy techniczne – opracowywane przez ESAs 
a przyjmowane przez Komisję z upoważnienia Parlamentu Europejskiego i Rady – mają 
charakter techniczny; nie rozstrzygają kwestii strategicznych ani politycznych.
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Wytyczne i zalecenia służą ustanowieniu spójnych i skutecznych praktyk nadzorczych 
w ramach ESNF oraz zapewnieniu jednolitego stosowania prawa, a właściwe organy i in-
stytucje finansowe dokładają starań, aby się doń stosować. W ciągu dwóch miesięcy od 
wydania wytycznej lub zalecenia każdy właściwy organ potwierdza, czy stosuje się do 
aktu lub czy zamierza to uczynić. W przeciwnym razie powiadamia o tym ESA, podając 
uzasadnienie. Informacja o braku współpracy podawana jest do publicznej wiadomości.

Szczególne działania na rzecz ochrony konsumentów obejmują upowszechnianie 
znajomości zagadnień finansowych, opracowywanie norm szkoleniowych dla sektora, 
czy przyczynianie się do rozwoju wspólnych zasad ujawnień. W szczególnych sytuacjach 
urzędy mogą wydawać ostrzeżenia, a nawet czasowo zakazać lub ograniczyć pewne typy 
działalności finansowej, zagrażające funkcjonowaniu i  integralności rynków finanso-
wych lub stabilności systemu finansowego (tzw. sytuacje nadzwyczajne). ESAs mogą 
oceniać potrzebę zakazania lub ograniczenia pewnych typów działalności finansowej 
i w razie potrzeby poinformować Komisję, aby ułatwić przyjęcie wszelkich takich zaka-
zów lub ograniczeń. 

W przypadku naruszenia prawa UE, w tym standardów technicznych, urzędy mogą 
m.in. przeprowadzać postępowanie wyjaśniające, skierować do właściwego organu zale-
cenia, wydać formalną opinię nakładającą na właściwy organ obowiązek podjęcia dzia-
łań niezbędnych do przestrzegania prawa Unii. W szczególnych sytuacjach mogą podjąć 
decyzję indywidualną, skierowaną do instytucji finansowej, zobowiązującą do podjęcia 
działań niezbędnych do wypełnienia obowiązków wynikających z prawa Unii, w  tym 
do zaprzestania określonych praktyk. Decyzje indywidualne mają pierwszeństwo przed 
wcześniejszymi decyzjami organów właściwych w danej sprawie.

W sytuacjach nadzwyczajnych ESAs mogą koordynować działania krajowych orga-
nów nadzoru oraz przyjmować decyzje indywidualne (skierowane do nadzorów krajo-
wych lub instytucji finansowych). Również te decyzje mają pierwszeństwo przed odpo-
wiednimi decyzjami przyjętymi przez organy krajów członkowskich.

W przypadku sporów co do wykładni lub stosowania prawa między krajowymi orga-
nami nadzoru ESAs mogą podjąć działania mające na celu umożliwienie wypracowania 
porozumienia. Początkowo urzędy występują w roli mediatora, jednak w braku poro-
zumienia pomiędzy nadzorcami krajowymi mogą podjąć decyzję wiążącą strony sporu 
(jest to zatem trzecia obok naruszenia prawa i sytuacji nadzwyczajnych sytuacja, w któ-
rej ESAs mogą znieść decyzję nadzoru krajowego). Spory międzysektorowe rozstrzyga 
Wspólny Komitet.

Dalej, w celu podniesienia spójności stosowania prawa, ESAs mają przyczyniać się 
do rozwoju współpracy w ramach kolegiów organów nadzoru. Urzędy odgrywają wio-
dącą rolę w zapewnianiu konsekwentnego i  spójnego funkcjonowania kolegiów orga-
nów nadzoru dla instytucji transgranicznych w całej Unii, z uwzględnieniem ryzyka sys-
temowego generowanego przez uczestników rynków finansowych. ESAs mogą wymagać 
zaplanowania posiedzenia kolegium lub dodania do porządku obrad nowego punktu.
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Na potrzeby realizacji zadań statutowych ESAs będą stosować wskaźniki ilościowe 
i  jakościowe oceny ryzyka systemowego. Każdy Urząd może przeprowadzić postępo-
wanie wyjaśniające dotyczące danego rodzaju działalności finansowej, produktu lub 
sposobu postępowania w celu oszacowania potencjalnego zagrożenia dla integralności 
rynków finansowych lub stabilności systemu finansowego i  wydać zainteresowanym 
właściwym organom zalecenia podjęcia stosownych działań. ESAs mogą uczestniczyć 
w przygotowywaniu programów naprawczych.

ESAs mają się przyczynić do budowy europejskiego systemu obejmującego krajowe 
systemy gwarantowania depozytów i rekompensat dla inwestorów oraz potrzebę utwo-
rzenia sieci krajowych ubezpieczeniowych programów gwarancyjnych.

Wreszcie urzędy mogą współpracować z organami nadzoru, organizacjami między-
narodowymi oraz z administracjami krajów trzecich. Porozumienia w  ten sposób za-
warte nie są prawnie wiążące dla Unii ani jej państw członkowskich, ani nie uniemożli-
wiają państwom członkowskim i ich właściwym organom zawierania dwustronnych lub 
wielostronnych porozumień z tymi państwami trzecimi.

Trwają prace nad nowelizacją Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady 
(WE) nr 1060/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie agencji ratingowych, mocą któ-
rego ESMA miałaby ponadto uzyskać uprawnienia do bezpośredniej kontroli tychże36.

Środki ochronne. Ze względu na szczególną doniosłość polityczną na uwagę za-
sługują tzw. środki ochronne. Decyzje podejmowane w  sytuacjach nadzwyczajnych 
ani decyzje w przypadku sporów pomiędzy krajowymi organami nadzoru „nie mogą 
w jakikolwiek sposób wpływać na obowiązki budżetowe państw członkowskich”. Gdyby 
państwo uznało, że decyzja indywidualna obligująca krajowe organy nadzoru do podję-
cia określonych działań, w celu zaradzenia danej sytuacji lub dla rozstrzygnięcia sporu, 
wpływa na jego obowiązki budżetowe, wyjaśnia Komisji i stosownemu ESAs przyczyny 
niewykonania decyzji. W takiej sytuacji przedmiotowa decyzja ulega zawieszeniu (skut-
ku takiego nie wywiera odwołanie od decyzji do Komisji Odwoławczej). ESAs może 
większością głosów zadecydować o utrzymaniu decyzji. W przypadku decyzji wydanej 
w sytuacji nadzwyczajnej obowiązuje domniemanie utrzymania mocy prawnej decyzji, 
natomiast w odniesieniu do decyzji wydanej w sporze transgranicznym między organa-
mi kontroli domniemywa się jej uchylenie). Jeżeli państwo wciąż nie zgadza się z decyzją 
wydaną w sytuacji nadzwyczajnej, to powiadamia Komisję i Urząd oraz może zwrócić się 
do Rady Organów Nadzoru o ponowne rozpatrzenie sprawy. W ciągu czterech tygodni 
Rada może potwierdzić pierwotną decyzję. Ponieważ w Radzie prawo głosu mają przed-
stawiciele nadzorów krajowych, ostatecznie to państwa członkowskie decydują, czy do-
szło do naruszenia autonomii budżetowej.

Taka formuła jest wyrazem kompromisu politycznego. Z  jednej strony, państwa 
zabezpieczyły się przed koniecznością przymusowego bailoutu instytucji finansowej. 
Z drugiej, państwom zakazano nadużywania klauzuli, w szczególności gdy decyzja nie 
ma znaczących lub istotnych skutków budżetowych. W tym kontekście wydaje się, że 
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niejasne sformułowanie „nie mogą w jakikolwiek sposób wpływać na obowiązki budże-
towe państw” należy rozumieć jako przeszkodę dla powołania się na klauzulę ochronną 
w przypadku decyzji zmniejszającej przychody do budżetu (np. w związku z wyższymi 
wymogami kapitałowymi)37.

Budżet. Budżet ESAs obejmuje obowiązkowe składki krajowych organów nadzo-
ru, dotacje unijne zapisane w  budżecie ogólnym, opłaty uiszczane na rzecz urzędów. 
Dochody i wydatki ESAs równoważą się. Proponowany budżet 3 ESAs na 2011 rok to 
40 mln euro, z czego część już stanowi element budżetu Unii, dotąd przeznaczony na 
funkcjonowanie EBS, CEIOPS i CESR38. Urzędy początkowo mają zatrudniać ok. 150 
osób, a liczba ta wzrośnie do 300 w ciągu pierwszych czterech lat.

Immunitety. Do urzędów i pracowników stosuje się Protokół do TUE/TFUE (nr 7) 
w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej.

Stany Zjednoczone

Niepoddający się łatwo klasyfikacji amerykański model nadzoru finansowego 
w znacznym stopniu ukształtowany został w okresie Wielkiej Depresji lat 30. [Group of 
Thirty, 2008, s. 32–33], a do jego zrozumienia niezbędnym jest choćby ogólne zarysowa-
nie procesu specjalizacji i organizacji amerykańskiego sektora finansowego.

Rys historyczny
Pierwotnie banki miały możliwość wyboru między statusem stanowym (state char-

ter) i federalnym (federal charter). Po początkowym okresie licencjonowania, w latach 
1838–1932 z  licencji dla banków stanowych zrezygnowano. Na szczeblu federalnym 
nadzór nad bankami i kwestiami wspólnej waluty sprawuje powołane w 1863 r. Biuro 
Kontrolera Waluty (Office of the Comptroller of the Currency, OCC), a od powołania 
w 1913 r. Rezerwy Federalnej (Federal Reserve System, FED) banki stanowe należą-
ce do FED objęto nadzorem federalnym. W ten sposób rozpoczęto znamienny proces 
różnicowania systemu krajowego i  federalnego. Konsekwencją wprowadzenia waluty 
opartej na federalnym systemie rezerw było wyparcie obligacji emitowanych przez po-
szczególne banki przez obligacje państwowe. W tej sytuacji znaczenie funkcji kontro-
lnej OCC nad wspólną walutą zmalało, a Biuro zajęło się przede wszystkim nadzorem 
bankowym39.

Dalsze zmiany zostały wymuszone w  1929 r. przez Czarny Czwartek stanowią-
cy symboliczny początek Wielkiego Kryzysu. W 1932 r. powołano Federalny System 
Bankowy Kredytów Mieszkaniowych (Federal Home Loan Bank System). W  1933 r. 
uchwalono Securities Act, regulujący międzystanowy obrót papierami wartościowy-
mi oraz Glass-Steagall Act, mocą którego rozdzielono banki komercyjne (prowadzące 
działalność depozytowo-kredytową) i  inwestycyjne. W  ten sposób rozpoczęto drugi 
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charakterystyczny dla USA proces różnicowania banków. Obecnie w ustawodawstwie 
amerykańskim można wyróżnić banki komercyjne, kasy oszczędnościowo-pożyczko-
we i kasy wspólnego oszczędzania oraz Unie kredytowe [Iwanicz-Drozdowska, 1999]. 
Ponadto na mocy Glass-Steagall Act powołano Federalną Korporację ds. Ubezpiecze-
nia Depozytów (Federal Deposit Insurace Company, FDIC40) dla zabezpieczenia depo-
zytów i przeciwdziałania panice bankowej. Kompetencje FDIC poszerzono w 1935 r. 
mocą Banking Act.

Rok później przyjęto Securities Exchange Act (rozszrzejąca zakres Securities Act), 
Federal Credit Union Act, powołującą Unie kredytowe, i National Housing Act. Na mocy 
pierwszej z przywołanych ustaw do życia powołano regulacyjną Komisję Papierów War-
tościowych (Securities and Exchange Commission, SEC). Zgodnie z National Housing 
Act powołano Federal Savings and Loan Insurance Corporation oraz stworzono ramy 
prawne dla federalnych stowarzyszeń hipotecznych – jedynym ciałem powołanym na 
tej podstawie było National Mortgage Association (następnie przekształcona w Fannie 
Mae, patrz poniżej).W 1940 r. SEC objął nadzór nad instytucjami i doradcami inwesty-
cyjnymi (Company Act i Investment Adviser Act).

Bank Holding Company Act z 1956 i 1970 r. przekazały nadzór nad holdingami ban-
kowymi do kompetencji FED; tym samym uprawnienia regulacyjne w  sprawach hol-
dingów bankowych i dla pozostałych banków znalazły się w gestii różnych instytucji. 
Również w 1970 r. powołano National Credit Union Administration i National Credit 
Union Share Insurance Fund (federalny gwarant unii kredytowych).W  1968 r., mocą 
Consumer Credit Protection Act, rozszerzono kompetencje FED w  zakresie ochrony 
konsumentów.W 1989 r. rozwiązano Federal Savings and Loan Insurance Corporation 
i Federal Home Loan Bank Board, a ich kompetencje przejęło OTS (poniżej).

Skomplikowana mozaika instytucjonalna w sposób nieunikniony prowadzi do du-
blowania funkcji niektórych ciał, a czasem do konfliktu interesów. Z drugiej strony, aż 
do kryzysu 2008 r., mimo wysokich kosztów funkcjonowania systemu, był on ocenia-
ny raczej pozytywnie, stanowiąc wyraz amerykańskiego braku zaufania w stosunku do 
koncentracji władzy finansowej, sprzyjania konkurencji rynkowej oraz przekonania 
o konieczności zapewnienia dostępu do kredytów określonym sektorom rynku [Kush-
meider].

Gramm-Leach-Bliley
Przyjmowane w kolejnych latach regulacje finansowe, m.in. w zakresie trustów czy 

emerytur, stale rozbudowywały system i wszystkich wymienić nie sposób. Do najważ-
niejszych z pewnością należał Gramm-Leach-Bliley Act (czyli Financial Modernisation 
Act z 1999 r.), mocą którego uchylono zakaz Glass Steagall Act tworzenia holdingów 
bankowych z  instytucjami ubezpieczeniowymi oraz rynku papierów wartościowych. 
Nadzór nad holdingami powierzono FED. Na organy nadzoru – z których jeden uzyskał 
status organu wiodącego w danej sprawie – nałożono obowiązek współpracy.
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Panorama sektora
Nadzór na poziomie federalnym nad bankami komercyjnymi sprawują zatem FED, 

OCC, FDIC, nad kasami oszczędnościowymi Urząd Nadzoru nad Instytucjami Oszczęd-
nościowymi OTS (Office for Thrift Supervision), a nad Uniami kredytowymi Narodowa 
Administracja Unii Kredytowych NCU (National Credit Union Administration).

Nadzór nad rynkiem papierów wartościowych sprawuje wspomniany SEC i Ko-
misja ds. Handlu Towarowymi Kontraktami Terminowymi CFTC (Commodities 
Futures Trading Commission). Ponadto kompetencje nadzorcze posiadają Federal-
ne Krajowe Stowarzyszenie Kredytów Hipoteczny (Federal National Mortgage As-
sociation), tzw. Fannie Mac, oraz Federalna Korporacja Mieszkaniowych Kredytów 
Hipotecznych (Federal Home Loan Mortgage Corporation) – Freddie Mac. Fannie 
Mac emituje papiery wartościowe zabezpieczające wierzytelności hipoteczne (hipo-
teczne listy zastawne), umożliwiając rozwój wtórnego rynku hipotecznego. Freddie 
Mac zajmuje się skupowaniem wierzytelności hipotecznych, hipotecznych papierów 
wartościowych i innych papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką na rynku 
wtórnym, które są następnie odsprzedawane w postaci gwarantowanych hipotecznych 
papierów wartościowych. Oba ciała są spółkami prawa prywatnego dotowanymi przez 
rząd. Dalej wskazać można Federal Housing Finance Board, a do spraw kredytowania 
gospodarstw rolnych Farm Credit Administration. Nadzór i regulacje rynku emery-Nadzór i regulacje rynku emery-
tur należą do Employee Benefits Security Administration i Pension Benefit Guaranty 
Corporation. Pomocnicze role odgrywają komórki kilku Departamentów (Skarbu, 
Sprawiedliwości, Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast) oraz Federalnej Komisji Handlu 
[Kushmeider].

Na poziomie federalnym brak nadzorcy nad sektorem ubezpieczeniowym. Nadzór 
nad stanowymi bankami i kasami oszczędnościowymi sprawują łącznie organy nadzoru 
federalnego i stanowego.

Potrzeba reformy
Uczestnicy zwołanej przez Departament Skarbu w  marcu 2007 r. konferencji po-

święconej konkurencyjności rynków kapitałowych byli zasadniczo zgodni, że o ile archi-
tektura sektora finansowego zasadniczo funkcjonowała prawidłowo, o tyle nie sprzyjała 
podnoszeniu konkurencyjności rynków. Podjęto wówczas szeroko zakrojone prace nad 
przygotowaniem reformy sektora finansów, efektem których był Raport opublikowany 
w 2008 r. [Department of the Treasury, 2008]. Jak zauważyli autorzy, utrzymująca się 
przez wiele lat przewaga gospodarki amerykańskiej pozwalała na utrzymanie niewy-
dajnego systemu nadzorczo-kontrolnego, jednak wobec rozwoju innych światowych 
centrów finansowych USA nie stać już na taki komfort. Wśród sformułowanych reko-
mendacji krótkoterminowych, wobec niepokojącej sytuacji na rynku kredytów hipotecz-
nych, wskazywano na konieczność koordynacji instytucji nadzoru finansowego. Celem 
średniookresowym miało być wyeliminowanie przypadków duplikowania funkcji przez 
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różne instytucje. Wreszcie w długim okresie miano dążyć, śladem Holandii i Australii, 
do adaptacji modelu nadzoru Twin Peaks (tj. wyróżnienia nadzoru ostrożnościowego 
oraz nadzoru operacyjnego nad praktykami przedsiębiorców i ochroną konsumentów) 
do specyfiki amerykańskiego sektora finansowego.

Dodd–Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act
21 lipca 2010 r. Prezydent Obama podpisał Dodd–Frank Wall Street Reform and Con-

sumer Protection Act, wieńczący wieloletnią debatę nad reformą sektora finansowego41. 
Zakresem aktu objęto niemal wszystkie sfery rynku finansowego. Do rewolucyjnych 
zmian należy rezygnacja z modelu „zbyt duży, aby upaść” (poprzez stworzenie nowych 
możliwości upadłości instytucji finansowych i  zaostrzenie wymogów kapitałowych), 
eliminacja luki prawnej w  zakresie nietypowych instrumentów finansowych (np. po-
zagiełdowych derywatów OTC i  funduszy hedgingowych), czy wzmocnienie ochrony 
konsumentów. W zakresie nadzoru finansowego powołano Agencję do spraw finanso-
wej ochrony konsumentów (Consumer Financial Protection Bureau, CFPB) oraz, przy-
pominającej ERRS UE, Radę nadzoru nad stabilnością finansową (Financial Stability 
Oversight Council, FSOC).

Podstawowym celem działalności CFPB jest ochrona konsumentów przed drapieżny-
mi praktykami rynkowymi i nierzetelnymi praktykami, obejmującymi nietransparentne 
warunki umowne czy ukryte dodatkowe koszty świadczonych usług. Ma to umożliwić 
przejęcie przez jedną instytucję kompetencji należących dotąd do siedmiu podmiotów42. 
Biuro działa poprzez edukację konsumentów, nadzór nad rynkami oraz egzekwowanie 
zasad ochrony konsumenckiej. Realizację mandatu w tym ostatnim zakresie powierzono 
komórce ds. nadzoru, uczciwych pożyczek i egzekwowania. Jej kompetencje obejmują 
nadzór dużych banków, prowadzących działalność kredytową podmiotów niebanko-
wych i pośredników, których aktywa przekraczają 10 mld $. CFPB wprawdzie powołano 
w ramach Rezerwy Federalnej, jednak posiada ona względem FED autonomiczne kom-
petencje regulacyjne (w  szczególności w  zakresie innowacyjnych produktów finanso-
wych), a jej dyrektora nominuje bezpośrednio Prezydent. Ważnym elementem reformy 
jest objęcie zakresem regulacji również podmiotów niebankowych, co z  jednej strony 
prowadzić powinno do wyrównania zasad konkurencji, a z drugiej może zmusić sektor 
finansowy do rozszerzenia zakresu usług na obszary dotąd niekorzystające z bankowości 
[Fiserv Executive Briefing Series].

Innowacją jest też ustanowienie organu kompetentnego w sprawach ochrony stabil-
ności finansowej USA przed zagrożeniami systemowymi. FSOC będzie kierować Sekre-
tarz Skarbu, a w jej skład wejdzie 10 przedstawicieli federalnych instytucji finansowych 
(w tym CFPB)43. Dzięki koordynacji prac różnych urzędów, ułatwieniu obiegu informa-
cji, wzmocnieniu ma w szczególności ulec nadzór nad rynkiem derywatów, funduszy 
hedgingowych44 i private equity. Rada jest uprawniona do skonsolidowanej kontroli nie-
bankowych instytucji finansowych, co ma rozwiązać problem luk. 
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Rozwiązaniu ulega Office of Thrift Supervision, a  jego kompetencje w  znacznym 
stopniu przejmie Office of the Comptroller of the Currency.

Ponadto w  Radzie FED powołano stanowisko desygnowanego przez Prezydenta 
Vice Chairman for Supervision, odpowiedzialnego za rozwój polityki nadzoru i regu-
lacji Rezerwy.

Ile systemu w systemie nadzoru? 

Pytanie wydaje się zasadne zarówno w odniesieniu do reformy nadzoru w UE, jak 
i w USA. Pojęcie systemu przewija się bowiem w większości przytaczanych w pracy do-
kumentów, od instytucji ryzyka systemowego począwszy, a na samej koncepcji „Euro-
pejskiego Systemu Nadzoru Finansowego” skończywszy. Najtrudniej jednak w ostatnich 
rewizjach instytucjonalnych dostrzec właśnie elementy systemowe [Wymeersch, 2011;  
Kasiewicz, Kurkliński 2012, s. 146–198]. 

W słusznym kierunku zmierzają zmiany wprowadzające mechanizm większościowe-
go podejmowania decyzji. Postępy w staraniach instytucji unijnych o zwiększenie kom-
petencji nadzorczych, co jest niezbędnym elementem w  procesie budowy wspólnego 
rynku finansowego, należy ocenić pozytywnie. Sukces jest tym większy, że mimo dość 
rozpowszechnionego obecnie przekonania o konieczności przeciwdziałania ryzykom sys-
temowym i mimo uwidocznienia przy okazji kryzysu słabości dotychczasowych modeli, 
przedstawiciele organów krajowych zaciekle bronią własnych kompetencji, strasząc kata-
strofalnymi konsekwencjami takiego transferu uprawnień. Wciąż jednak relatywnie słabe 
pozostają mechanizmy współpracy między poszczególnymi instytucjami nadzoru. W sys-
temie unijnym powołano wprawdzie Wspólne Komitety Organów Nadzoru, a  w  USA 
podjęto próbę centralizacji rozproszonych uprawnień w ramach jednej instytucji, jednak 
należy owe zmiany ocenić jako pierwszy krok, a nie zwieńczenie procesu. W tym kontek-
ście na baczną obserwację zasługuje funkcjonowanie powołanej przy okazji ostatnich re-
form w USA Rady nadzoru nad stabilnością finansową, kompetentną do objęcia skonsoli-
dowaną kontrolą niebankowych instytucji finansowych uznanych za „systemowo istotne”. 
Zgodnie z założeniami rozwiązanie to ma umożliwić uelastycznienie systemu i eliminację 
luk systemu nadzorczego, umożliwiających dotąd działalność pewnej grupy instytucji fi-
nansowych poza zakresem kontroli. Nie sposób jednak nie zauważyć, że rozwiązanie to 
stanowi kolejny krok w stronę rozbudowy systemu dla rozwiązania słabości systemowych 
stworzonych niemalże z premedytacją poprzez multiplikację i fragmentaryzację instytucji. 

Na tle przedstawionych zmian szczególne zainteresowanie mogą wzbudzić nowe in-
westycje walki z ryzykiem systemowym, w tym ERRS. Ta ostatnia instytucja ma bowiem 
składać się z przedstawicieli krajowych banków centralnych, którzy sami deklarują, że 
w obecnej architekturze nadzoru brak im zdolności operacyjnej do realizacji owej funkcji, 
co rodzi wątpliwości odnośnie do szans wypełnienia tej samej misji przez ciało kolegialne. 
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Z perspektywy konsumentów zasadną wydaje się nadzieja, że jeżeli w odniesieniu do 
wielu instytucji unijnych podnoszony jest zarzut braku legitymacji do działania, którą 
uzyskują dopiero dzięki efektywności w realizacji mandatu, to w przypadku instytucji, 
sensem istnienia których jest zapewnienie efektywności i prawidłowości funkcjonowa-
nia rynku, logika ta zostanie odwrócona. Właśnie uwidoczniony w dobie kryzysu brak 
funkcjonalności obecnych ram nadzorczych powinien stanowić przesłankę konstrukcji 
„bardziej systemowego” rozwiązania.

Przypisy

1 Mimo że z formalnie to zadania odrębne, ich współzależność często uniemożliwia jednoznaczną klasy-
fikację, a podział kompetencji nie zawsze jest konsekwentny.

2 Dz.U. L 145, 30/04/2004, s. 1–44.
3 Konkluzje ze szczytu Rady ECFIN z 26–27 listopada 2000 r.
4 Dyrektywa 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i  Rady z  dnia 20 marca 2000 r., Dz.U. L 126 

z 26.5.2000, rozdz. 6, T. 3, s. 272–330. Por. First Council Directive 77/780/EEC of 12 December 1977, OJ L 
322, 17.12.1977, s. 30–37.

5 Tzw. podejście 4-poziomowe przedstawiono już w  Initial Report (s. 24–25), mimo to wielu autorów 
utrzymuje, że zostało ono przyjęto dopiero w 2001 r.; patrz np. A. Kowalska, Procedury obowiązujące w ob-
szarze rynku usług finansowych w Unii Europejskiej (proces Lamfalussy’ego), http://bit.ly/KpUssW (dostęp 
18.05.2011).

6 Komunikat Komisji z  20.11.2007 r., Przegląd procedury Lamfalussy’ego Wzmocnienie konwergencji 
w zakresie nadzoru (Kom/2007/0727 końcowy).

7 ESC powołano 6 czerwca 2001 r. mocą Decyzji Komisji 2001/528/WE.
8 CESR powołano 6 czerwca 2001 r. mocą Decyzji Komisji 2001/527/WE.
9 European Parliament, Fact Sheet, Financial Services: Establishment and Practical Application of the 

Lamfalussy Process, http://bit.ly/MteJfX (dostęp 18.05.2011).
10 EBC powołano 5 listopada 2003 r. mocą Decyzji Komisji 2004/10/WE.
11 CEBS powołano 5 listopada 2003 r. mocą Decyzji Komisji 2004/5/WE.
12 EIOPC powołano 5 listopada 2003 r. mocą Decyzji Komisji 2004/9/WE.
13 CEIOPS powołano 5 listopada 2003 r. mocą Decyzji Komisji 2004/6/WE.
14 Decyzja Komisji 2001/527/WE, art. 1, 3.
15 Decyzja Komisji 2004/5/WE, art. 1, 3.
16 Decyzja Komisji 2004/6/WE, art. 1, 3.
17 Decyzja Komisji 2004/10/WE.
18 Dyrektywa 2005/1/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2005 r., Dz.U. L 79 z 24.3.2005, 

s. 9–17, pkt 15.
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19 Dyrektywa 2005/1/WE.
20 Joint Protocol on Cooperation between CESR, CEBS and CEIOBS z 24 listopada 2005 r., http://bit.ly/

M0Fo42 (dostęp: 18.05.2011).
21 Konglomeratami zwyczajowo określa się podmioty prowadzące działalność przynajmniej w  dwóch 

najważniejszych sektorach finansowych (bankowość, rynki kapitałowe, ubezpieczenia), których podstawowa 
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Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 120–161. 
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38 MEMO/10/434, op.cit.
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44 Sprzyjać temu powinno podniesienie pułapu federalnej regulacji w zakresie doradztwa inwestycyjnego 
z 30 do 100 mln $. Ponieważ organy regulacji stanowych spełniły pokładane w nich oczekiwania, przejęcie 
przez nie części kompetencji SEC powinno umożliwić tej ostatniej koncentrację wysiłków na działalności fun-
duszy hedgingowych (US Senate Committee on Banking, Housing & Urban Affairs).
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Abstract

As the importance of tariffs in international trade has declined with the reduction 
of tariff rates under the GATT/WTO programs of multilateral trade liberalization, most 
governments prefer to protect domestic industries from foreign competitors through 
a variety of non-tariff barriers. Antidumping actions have recently become the world’s 
biggest trade impediment due to their specific features and the antidumping activity of 
new users. Since China has become the major engine of world trade growth in recent 
years, it also has become the largest anti-dumping target in the world. However, the 
present world competition situation implies that world trade liberalization might arouse 
regional trade friction. The objective of this research is to identify whether China’s WTO 
accession changed China’s situation with regard to EU antidumping actions. The re-
search analysis empirically proved that trade liberalization could partly affect the EU’s 
antidumping actions against Chinese exports and the higher degree of industrial con-
centricity becomes a motive to increase the EU’s antidumping activities against China. 

Keywords: antidumping, China, multilateral trade liberalization, industrial concentricity

Introduction

In 2011 China became the second-largest trading partner of the EU behind the Unit-
ed States, with bilateral trade of 428,287.8 million euros accounting for 13.3% of the total 
EU trade, according to Eurostat. The EU statistical trade report shows that imports from 
China in 2011 reached 292,070.9 million euros, which took 17.3% of total imports in the 
EU’s international trade. The positive EU-China bilateral trade performance has proved 
that there is a strong economic complementarity for both countries’ trade development. 
However, the present world competition situation implies that global trade liberalization 
might arouse regional trade friction. 
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In order to prevent unfair trade, the WTO formally established antidumping laws 
and provided opportunities for each member country to protect its corresponding do-
mestic industries. The main purpose of the antidumping law is to eliminate unfair price 
of foreign export products in the importing domestic market. The antidumping measure 
is to impose additional duty on imports to prevent the unfairly low-priced exports from 
foreign rivals that are recognized by the WTO Antidumping Agreement (ADA)1. China 
has integrated into the global trading system by becoming a full member of the WTO 
in 2001. This does not mean that China can live up to trade liberalization without any 
trade frictions. Eurostat shows that from 1995-2011, the EU subjected 107 antidumping 
initiations to Chinese export products, which accounted for 24.4% of the EU’s total anti-
dumping investigations. Despite the remarkable level of bilateral trading, the EU-China 
trade dispute has become a hot issue.

This research aims to identify whether China’s WTO accession has changed China’s 
situation with regard to the EU’s antidumping actions. First, the paper discusses the EU-
China trade disputes based on dumping and antidumping under the WTO and the EU 
laws as well as China’s motives for obtaining WTO membership. Second, the research 
attempts to perform more extended analysis, particularly focusing on the relationship 
between EU-China trade disputes and China’s WTO accession. Finally, the paper as-
sesses changes in the EU’s antidumping actions subject to Chinese exports before and 
after China’s WTO accession and the EU’s antidumping actions (initiations and deci-
sions) against China by products and product sectors.

The empirical research analysis has adopted a measurement of quantitative meth-
od and empirical work concentrated on individual products based on the Harmonized 
System Codes Commodity Classification (H.S.). The research results suggest that the 
trade liberalization could partly affect the EU’s antidumping actions on Chinese exports, 
and the higher degree of industrial concentricity becomes a motive to drive up the EU’s 
antidumping petition filings against China. Statistical data on trade and antidumping 
actions derive mainly from Eurostat and the World Trade Organization. Data on anti-
dumping cover the period from 1995 to 20112. 

Contemporary arguments about antidumping 

The development of economic globalization not only deepens mutual interdepen-
dence among countries, but also raises their trading frictions. Trading conflicts will af-
fect the development of bilateral trade and the regional economy, which might even 
result in worldwide economic crisis. Antidumping policy has been practiced for over 
a century, since 1904 when Canada passed the first formal antidumping (AD) legisla-
tion. Contemporary antidumping policy supporters such as K. Bagwell, R. Staiger [1990, 
2005], B.P. Rosendorff, and H. Milner [2001] regarded antidumping policy as kind of 
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“safety valve” that can provide flexibility to the country’s government to raise trade barri-
ers on foreign products in order to protect domestic industries. However, other scholars 
take a different point of view; for example, M.O. Moore and M. Zanardi [2007] intended 
to ascertain the implications of the rapid increase in the use of antidumping policy in 
developing economies. Their specific research objective is to evaluate whether or not the 
historical antidumping activities offset the loss from tariff reductions of the trade liberal-
ization in a group of 23 developing countries. The research result indicates that the past 
use of antidumping actions have led to less trade liberalization. 

However, multinational trade liberalization might also lead to the extra competitive 
pressure on domestic industries. The most remarkable study on the trade relations ef-
fects on China’s exports was conducted by C.P. Bown [2007]. In his paper, he attempted 
to examine the determinants of the trade frictions that had caused an increase of anti-
dumping investigations since China became a full member of the WTO. His research 
proves that the bilateral trade friction partly resulted from increased trade flows since 
China’s integration into the global trading system. 

The research of S. Xu and Y. Tang [2009] provided more specific evidence of the 
characteristics and determinants of the EU’s antidumping investigations of China. Their 
research concludes that since China’s accession to the WTO in 2001, EU antidumping 
actions against China have risen significantly. The primary antidumping investigations 
concerned the chemical and metal industries. The imports surge from China after WTO 
accession is one of the important reasons for the EU’s antidumping actions against Chi-
na. The research also indicates that under the pressure of friction with other trading 
partners, the Chinese government has played an important role to change its export 
structure and adjust trade policy to rebalance the economy. 

In recalling classical international economic theory, A. Smith [1974] believed that 
international trade liberalization could facilitate domestic development of production; 
the necessity of multinational trade was the discrepancy between the costs of produc-
tion for the corresponding product. In the early 1800s British economist David Ricardo 
expanded on Adam Smith’s idea and stated that it paid for a country to specialize and ex-
change even if that nation was more productive than a potential partner in all economic 
activities. He used the theory of comparative advantage to modify Adam Smith’s idea 
that even though a nation held an absolute advantage in the production of two goods, 
the two countries could still trade with advantages for each as long as the less-efficient 
state was not equally inefficient in the production of both goods. This classical interna-
tional theory has motivated many countries to undergo significant trade liberalization, 
particularly in the past two decades. 

This raises the question of whether trade liberalization can promote multinational 
trade through a reduction of tariffs (a chief WTO goal is to reduce customs tariffs), or 
whether tariff reduction and subsequent competition have indirectly stimulated trade 
protection and increased the number of antidumping petition filings.
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Changes in EU antidumping actions against Chinese exports
From the external perspective, China’s WTO accession is propitious for enlarging its 

exporting production sector and attracting more foreign capital investment. From the 
internal perspective, integration into world market competition will promote domestic 
industrial structural reform and enhance both the quality and quantity of domestic in-
dustrial output. This can be viewed as a challenge for both domestic firms and the Chi-
nese government. In fact, the accelerated trade liberalization has significantly influenced 
the speed of Chinese exporting output. Chart 1 shows the value of Chinese exports to the 
EU for 12 years, from 2000 to 2011. We can see from the table that the value of exports 
has increased consistently since China joined the WTO. The table indicates that Chinese 
exports grew from 74.6 billion EUR in 2000 to 247.9 billion EUR in 2008. Although it 
slightly dropped in 2009 to 214.8 billion EUR due to the world economic crisis, it still 
reached 292.1 billion EUR by the end of 2011. 

CHART 1. Changes of Chinese Exports to EU, 2000–2011 (1 000 million EUR)

Source: data according to Eurostat.

The positive historical trade performance does not mean that China can live up with-
out the influence from the prevalent use of antidumping trade protection instrument. 
Since China emerged as the second largest world economy and the first major import 
partner of the EU in 2011, EU-China trade disputes have become commonplace and 
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controversial. From China’s perspective, the subjected antidumping petitions or anti-
dumping investigation would certainly reduce its exports’ competitiveness and subse-
quently reduce the share of the related products in the EU’s market.

On the other hand, EU policymakers might believe that the antidumping actions 
could reduce pressure by the affected domestic firms and it also might compensate for 
the loss of low customs tariffs due to world trade liberalization. As a WTO member, the 
EU’s competitive trade pressures come not only from China. According to Eurostat, in 
2011 China only accounted for 13.3% of EU’s total trade. Meanwhile, the steady expan-
sion of the European Union not only drove up the EU’s market demand but also pushed 
up internal market competition. The high degree of mutual dependence between the 
EU and China, as well as the anemic world economic situation, leads the EU’s custom-
ers and importers to favor cheaper products. The motives for the EU’s antidumping 
actions against Chinese products are complex and need to be observed deeply and ob-
jectively. 

CHART 2. Changes in EU antidumping actions against Chinese exports, 1995–2011

Source: data according to Eurostat.

Chart 2 presents the number of EU antidumping initiations against Chinese exports 
in each of the 17 years from 1995 to 2011. In order to provide a balanced comparison, 
the research selects the seven years both before and after 2001 were selected. As we 
can see from chart 2 and the table 1a, prior to China’s WTO accession (1995–2001), 
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there were 36 EU antidumping initiations on Chinese exports. In 1998 and 2001, the 
number of EU antidumping actions dropped sharply to only one filing per year, but 
peaked in 1999 with 12 antidumping initiations. Then from 2002 to 2008, there were 
48 EU antidumping petitions filed on Chinese products. The number of actions in-
creased consistently from 4 antidumping suits in 2002 to 12 cases in 2006 and then fell 
sharply in 2007 with 6 antidumping initiations. Thus it is clear that the number of EU 
antidumping actions against Chinese exports significantly increased after China’s ac-
cession to the WTO. One of the possible reasons for this is explained by the concept of 
a “safety valve”. This theory holds that from the antidumping user country’s viewpoint, 
antidumping action can offset the loss from low tariffs due to trade liberalization and 
reduce the competitive pressure on domestic industries. This could be the most favor-
able explanation for the antidumping user country because antidumping can be con-
sidered as a flexible foreign trade policy. However, in practice the reasons for adopting 
an antidumping policy could be more varied and much more complex than what we 
would expect. 

China’s reactions and other factors that might affect EU 
antidumping actions

For most of the Chinese firms facing the EU’s antidumping actions, it was difficult to 
cope with the details of the investigation by the EU Commission because of the language 
barrier. There were problems filling in forms asking for short summaries of extensive 
commercial information in English. Moreover, in regard of the Market Economic Status 
(MES), during the EU’s antidumping investigation period, normal value should be de-
termined according to EU’s antidumping regulation paragraphs 1 to 6 of Article 2(7) (c), 
in which the EU Commission is to use five criteria in determining whether to provide 
the accused Chinese firm with Market Economy Treatment (MET). In fact, according to 
Eurostat from 2003–2011, none of the subjected EU antidumping cases fully provided 
MES for the Chinese firms. Only some of them could obtain Individual Treatment (IT). 
This has actually become a technical issue of EU-China bilateral trade disputes. The most 
difficult part for the accused Chinese firms is that they could not provide an accounting 
report that followed the international accounting standard (IAS) and subsequently they 
would finally fail in the litigation. Therefore, compared with western English-speaking 
countries, manipulating antidumping lawsuit procedure is more difficult for China. The 
fact that the objective technical support becomes a barrier to meeting the requirements 
of antidumping procedures could be one of the reasons for the growing number of filings 
against China. Certainly, China has been integrating into the global economy for only 12 
years, since it joined the WTO. This issue inevitably occurs as China is still in the early 
stage of world economic integration.



Yinan Liu158

The “investigation effect”3 is another element that has contributed to the rise of EU 
antidumping initiations against Chinese products. T.J. Prusa [1996] found that even if 
there was no final definitive measure, the antidumping investigation itself would spur 
a drop in imports to the complaining country. Exporting firms, when informed of the 
antidumping investigation, were likely to decrease their output or divert their products 
to other countries. At this point, the domestic antidumping party may strategically ini-
tiate antidumping petitions in order to compete with the external rivals and this may 
consequently increase the number of antidumping actions. 

CHART 3. World Annual Average Crude Oil Price in $/bbl (1995–2011)

Source: chart fixed by author and data according to http://www.plainsallamerican.com/

From a macroeconomic point of view, the world economic crisis also has put pres-
sure on the EU domestic industries. M.M. Knetter and T.J. Prusa [2005] and A. Aggarwal 
[2004] all noted that macroeconomic factors such as GDP growth, inflation, unemploy-
ment, etc. would significantly affect antidumping petition filing. During the economic 
recession, domestic firms were more prone to file antidumping petitions in order to re-
duce pressure from foreign competitors. In fact, the rapidly increasing price of oil can 
also make the macroeconomic environment worse. Chart 3 demonstrates that the world 
annual average crude oil price rose from $25.26/bbl in 1995 to $93.47/bbl in 2011. The 
rising price of the energy caused the cost of transportation and production to increase. 
This definitely reduced the profit margin of the domestic producers and made market 
competition more severe. 
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Trends of China’s exports subject to the EU’s  
antidumping actions

After the Second World War, due to the tendency toward globalization, a worldwide 
division of labor inevitably occurred between the developed and developing countries. 
Economically, the comparative advantage of Chinese production is abundant human re-
sources and this has contributed to making the structure of export-oriented production 
labor intensive. The majority of Chinese exports are half-processed and raw material 
products, which are in great demand in the EU and world markets. Most of the products 
are daily commodities and usually the market demand for these products is inelastic. 
Because of the lower technical barrier for entry and these inelastic characteristics, a ma-
jority of world manufacturers compete in very narrow product categories. This has made 
global trade competition more severe and made it more likely to provoke an antidump-
ing petition filing from the importing country. 

Now we will divide the EU’s antidumping actions into initiations and definitive mea-
sures, and then classify and analyze both products and product sectors based on the Har-
monized System Codes Commodity Classification (H.S.). Tables 1a and 1b and Charts 4a 
and 4b demonstrate the EU’s antidumping initiations against China by product sectors 
in 1995–2001. From Table 1a we can see that there were 36 EU’s antidumping initiations 
subjected to China in 1995–2001 and 10 EU’s antidumping initiations in the subjected to 
chemical sector, which account for 27.78% of the total (see Chart 4a). Machinery and tex-
tiles were subjected to 6 and 5 antidumping actions respectively, accounting for 16.67% 
and 13.89% of the total. The base metals and transport equipment sectors each attracted 
3 EU’s initiations, with each accounting for 8.33%. This indicates that the EU’s antidump-
ing actions against China followed the worldwide tendency (compared with WTO re-
cords) in which antidumping cases concentrate on the chemical, machinery, metal and 
textile sectors. From Charts 4a and 4b we can conclude that before China’s accession to 
the WTO, EU-China bilateral trade frictions mainly focused on five major industrial 
sectors: chemical, machinery, textiles, base metals, and transport equipment. In addition, 
prior to China’s accession (1995–2001), 19 out of 36 EU actions definitively imposed anti-
dumping measures. The most targeted sectors were once again chemicals and machinery; 
compared with the initial actions, they increased by 31.58% and 21.05% respectively. 

In terms of antidumping measures, base metals bypassed the textile sector and rose 
to third place. As we can see from Tables 2a and 2b and Chart 5a and 5b, from 2002–2011, 
there were 71 EU antidumping initiations against China, of which 54 definitively im-
posed antidumping measures. On balance, in the seven years of 2002–2008, there were 
48 EU initiations, 39 of which imposed antidumping duties. Both initiations and anti-
dumping measures increased substantially over the pre-accession period (1995-2001). 
The number of the EU’s antidumping initiations peaked in 2006 with 12 antidumping 
petitions, 9 of which imposed duties. The figures from Charts 5a and 5b show that both
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TABLE 1A.  EU’s Antidumping Initiations against China by Products and Product Sectors, 
1995–2001

Year
Number 

of antidumping 
initiations

Products Product 
sectors

1995 5 Certain Footwear (Textile Uppers)
Certain Footwear (Leather Uppers)
Furfuryl Alcohol
Glyphosate
Certain Ring Binder Mechanisms

XI
XI
IV
VI
XX

1996 6 Unbleached Cotton Fabrics
Briefcases and Schoolbags
Luggage and Travel Goods
Handbags
Stainless Steel Fasteners and Parts
Ferro-Silico Manganese

XI
XI

VIII
VIII
XV
VI

1997 5 Fax Machines
Cotton Fabrics
Unwrought Magnesium
Thiourea Dioxide
Laser Optical Reading Systems

XVI
XI
VI
VI

XVIII

1998 1 Steel Wire Rope XV

1999 12 Yellow Phosphorous
Compact Disc Boxes
Non-Alloy Steel Hot Rolled Flat Products
Malleable Cast Iron Pipe Fittings
Certain Cathode-Ray Colour Television Picture Tubes
Hair Brushes
Glycine
Coke of Coal in Pieces
Certain Electronic Weighing Scales
Bicycle Forks
Bicycle Frames
Complete Wheels of Bicycles

VI
XVI
XVI
XVI
XVI
VII
VI
V

XVI
XVII
XVII
XVII

2000 6 Aluminium Foil
Paracetamol
Integrated Electronic Compact Fluorescent Lamps
Ferro Molybdenum
Certain Worked Monumental or Building Granite 
Stones
Certain Zinc Oxides

XV
VI
XX
VI

XIII
VI

2001 1 Sulphanilic Acid VI

Source: data according to Eurostat.
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TABLE 1B. EU’s Antidumping Measures against China by Products and Product Sectors, 
1995–2001

Year  
of definitive 

measure 

Number  
of antidumping 

measures
Products Product 

sectors

1995 4 Certain Footwear (Textile Uppers)
Certain Footwear (Leather Uppers)
Glyphosate
Certain Ring Binder Mechanisms

XI
XI
VI
XX

1996 3 Handbags
Stainless Steel Fasteners and Parts
Ferro-Silico Manganese

VIII
XV
VI

1997 2 Fax Machines
Unwrought Magnesium

XVI
VI

1998 1 Steel Wire Rope XV

1999 4 Non-Alloy Steel Hot Rolled Flat Products
Malleable Cast Iron Pipe Fittings
Coke of Coal in Pieces
Certain Electronic Weighing Scales

XVI
XVI

V
XVI

2000 4 Aluminium Foil
Integrated Electronic Compact Fluorescent Lamps
Ferro Molybdenum
Certain Zinc Oxides

XV
XX
VI
VI

2001 1 Sulphanilic Acid VI

Source: data according to Eurostat.

CHART 4A. EU’s Antidumping Initiations against China by Product Sectors (1995–2001), %

Source: data according to Eurostat.
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CHART 4B. EU’s Antidumping Measures against China by Product Sectors (1995–2001), %

Source: data according to Eurostat.

the chemical and machine product sectors are the most targeted by EU’s antidumping 
initiations, with 22 and 19 antidumping petitions respectively. Together they accounted 
for 57.76% of the total. If we compare the EU’s antidumping actions (whether initiations 
or measures) against China between the pre-accession period and the post-accession 
period, the above analysis indicates that since China’s WTO accession, the number of EU 
antidumping actions against China has substantially increased.

TABLE 2A. EU’s Antidumping Initiations against China by Products and Product Sectors, 
2002–2011

Year
Number  

of antidumping 
initiations

Products Product 
sectors

2002 4 Para-Cresol
Disposable Gas-Fueled Pocket Lighters
Furfuryl Alcohol
Sodium Cyclamate

VI
XX
VI
VI

2003 3 Polyethylene Terephthalate (PET) 
Okoumé Plywood
Polyester Staple Fibres

VI
X
XI

2004 9 Hand Pallet Trucks and Their Essential Parts
Barium Carbonate
Certain Castings
Certain Finished Polyester Filament Apparel Fabrics
Trichloroisocyanuric Acid (TCCA)
Certain Magnesia Bricks
Stainless Steel Fasteners and Parts Thereof
Granular Polytetrafluoroethylene (PTFE) Resin
Tartaric Acid

XVII
VI

XVI
XI
VI
VI
XV
VI
VI



The EU’s antidumping actions against Chinese products 163

Year
Number  

of antidumping 
initiations

Products Product 
sectors

2005 8 Lever Arch Mechanisms
Chamois Leather
Certain Footwear with Protective Toecap
Certain Plastic Sacks and Bags
Certain Footwear with Uppers of Leather 
Recordable Digital Versatile Discs (DVD+/-R)
Recordable Compact Discs (CD-Rs)
Certain Tungsten Electrodes

XVI
VIII
XII
VII
VIII
XVI
XVI

XVIII

2006 12 Cathode-Ray Colour Television Picture Tubes
Pentaerythritol 
Frozen Strawberries
Ironing Boards
Certain Saddles
Peroxosulphates 
Dicyandiamide 
Silico-Manganese
Ferro-Silicon
Polyvinyl Alcohol (PVA) 
Coke of Coal in Pieces
Certain Compressors

XVI
VI
II

XX
XX
VI
VI
VI
XV
VI
V

XVI

2007 6 Citric Acid
Monosodium Glutamate
Certain Welded Tubes and Pipes of Iron or Non-Alloy 
Steel
Certain Prepared or Preserved Citrus Fruits
Certain Iron or Steel Fasteners
Certain Hot-Dipped Metallic-Coated Iron or Steel 
Flat-Rolled Products 

VI
VI

XVI

II
XVI

XVI

2008 6 Stainless Steel Cold Rolled Flat Products
Certain Pre- and Post-Stressing Wires and Wire 
Strands of Non-Alloy Steel (PSC Wires and Strands)
Certain Candles/Tapers and the like
Wire Rod
Certain Seamless Pipes and Tubes (of Iron or Steel)
Certain Aluminium Foil

XVI
XVI
III

XV
XVI
XV

2009 7 Certain Cargo Scanning Systems
Certain Molybdenum Wires
Sodium Gluconate
Certain Aluminium Road Wheels
High Tenacity Yarn of Polyesters
Ironing Boards
Continuous Filament Glass Fibre Products

XVI
XVI
VI

XVII
XI
XX
XIII
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Year
Number  

of antidumping 
initiations

Products Product 
sectors

2010 8 Melamine
Coated Fine Paper
Certain Open Mesh Fabrics of Glass Fibres
Ceramic Tiles
Wireless Wide Area Networking (WWAN) Modems
Tris (2-chloro-1-methylethyl) Phosphate
Certain Seamless Pipes and Tubes of Stainless Steel
Certain Graphite Electrode Systems

VI
IX

XIII
XIII
XVI
VI

XVI
XVI

2011 8 Oxalic Acid
Certain Concentrated Soy Protein Products
Certain Woven and/or Stitched Glass Fibre Fabrics
Certain Aluminium Radiators
Certain Aluminium Foil in Rolls
Certain Organic Coated Steel Products
Sodium Cyclamate
Tartaric Acid

VI
IV

XIII
XVII
XVI
XVI
VI
VI

Source: data according to Eurostat.

TABLE 2B. EU’s Antidumping Measures against China by Products and Product Sectors, 
2002–2011

Year of 
initiation 

Number  
of antidumping 

measures
Products Product  

sectors

2002 3 Para-Cresol
Furfuryl Alcohol
Sodium Cyclamate

VI
VI
VI

2003 3 Polyethylene Terephthalate (PET) 
Okoumé Plywood
Polyester Staple Fibres

VI
X
XI

2004 9 Hand Pallet Trucks and Their Essential Parts
Barium Carbonate
Certain Castings
Certain Finished Polyester Filament Apparel Fabrics
Trichloroisocyanuric Acid (TCCA)
Certain Magnesia Bricks
Stainless Steel Fasteners and Parts Thereof
Granular Polytetrafluoroethylene (PTFE) Resin
Tartaric Acid

XVII
VI

XVI
XI
VI
VI
XV
VI
VI
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Year of 
initiation 

Number  
of antidumping 

measures
Products Product  

sectors

2005 5 Lever Arch Mechanisms
Chamois Leather
Certain Plastic Sacks and Bags
Certain Footwear with Uppers of Leather 
Certain Tungsten Electrodes

XVI
VIII
VII
VIII

XVIII

2006 9 Frozen Strawberries
Ironing Boards
Certain Saddles
Peroxosulphates 
Dicyandiamide 
Silico-Manganese
Ferro-Silicon
Coke of Coal in Pieces
Certain Compressors

II
XX
XX
VI
VI
VI
XV
V

XVI

2007 5 Citric Acid
Monosodium Glutamate
Certain Welded Tubes and Pipes of Iron or Non-
Alloy Steel
Certain Prepared or Preserved Citrus Fruits
Certain Iron or Steel Fasteners

VI
VI

XVI
II

XVI

2008 5 Certain Pre- and Post-Stressing Wires and Wire 
Strands of Non-Alloy Steel (PSC Wires and Strands)
Certain Candles/Tapers and the like
Wire Rod
Certain Seamless Pipes and Tubes (of Iron or Steel)
Certain Aluminium Foil

XVI
III
XV
XVI
XV

2009 7 Certain Cargo Scanning Systems
Certain Molybdenum Wires
Sodium Gluconate
Certain Aluminium Road Wheels
High Tenacity Yarn of Polyesters
Ironing Boards
Continuous Filament Glass Fibre Products

XVI
XVI
VI

XVII
XI
XX
XIII

2010 5 Melamine
Coated Fine Paper
Certain Open Mesh Fabrics of Glass Fibres
Ceramic Tiles
Certain Seamless Pipes and Tubes of Stainless Steel

VI
IX

XIII
XIII
XVI

2011 3 Oxalic Acid
Certain Concentrated Soy Protein Products
Certain Aluminium Radiators

VI
IV

XVII

Source: data according to Eurostat. 
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CHART 5A. EU’s Antidumping Initiations against China by Product Sectors (2002–2011), %

Source: data according to Eurostat.

CHART 5B. EU’s Antidumping Measures against China by Product Sectors (2002–2011), %

Source: data according to Eurostat.

From 2002 to 2011, there were seven major product sectors associated with the EU’s 
antidumping initiations and measures. They were chemical, machinery, base metals, tex-
tiles, stone and glassware, manufactured articles, and transport equipment. With regard 
to the EU’s antidumping measures, chemical and machinery products were the most 
targeted sectors. Table 2b shows that 17 chemicals and 10 machinery cases were the 
target of antidumping duties, which accounted for 31.48% and 18.52% respectively (see 
Chart 5b) of all antidumping duties. Comparing Chart 5b with Chart 5a, base metals and 
textiles take third and fourth place, accounting for 7.41% and 5.56% respectively of all 
duties imposed. In terms of the overall EU-China antidumping trade dispute, industrial 
concentration is also one of the significant factors affecting the EU’s antidumping ac-
tions regarding China. In fact, the antidumping measure is typically an imported duty 
which is paid by the (EU’s) importer. Moreover, the research analysis shows that the 
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majority of the Chinese imports came from upstream industries4 which can directly 
affect the benefit either from the downstream EU’s industries and also final EU consum-
ers. This might indirectly drive up the EU’s market price as well as its cost of economic 
growth. From a long-term perspective, the historical facts have clearly proved that the 
high degree of mutual complementarities and mutual dependence make EU and China 
unable to sustain a high rate of economic growth without each other’s support.

The empirical research results and conclusion

After the Second World War, due to the tendency toward globalization, a worldwide 
division of labor inevitably occurred between the developed and developing countries. 
The present world competition situation implies that global trade liberalization might 
arouse regional trade friction. In practice, the reasons for adopting an antidumping poli-
cy might be more varied and much more complex than what we would expect. Economi-
cally, the comparative advantage of Chinese production is abundant human resources 
and this has contributed to making the structure of export-oriented production prone 
to labor intensive. The majority of Chinese exports are half-processed and raw material 
products which are in great demand in the EU and world markets. Most of them are 
concerned with daily commodities and usually the market demands of these products 
are inelastic. Because of the lower technical barrier for entry and inelastic characteristics, 
the majority of world manufacturers compete in very narrow product categories. This 
has made the global trade competition more severe and has made it easier to provoke 
an antidumping petition filing from the imported country. The analysis above has em-
pirically proved that the EU’s antidumping actions against China followed the world 
antidumping pattern by focusing on labor-intensive and resource-intensive industrial 
products. The trade liberalization could partly affect the EU’s antidumping actions on 
Chinese exports, and the higher degree of industrial concentricity also becomes a mo-
tive to drive up the EU’s antidumping petition filings against China. 

Though world trade liberalization might partly affect the EU’s antidumping actions 
against China, it still positively contributes to the EU and China’s bilateral trade develop-
ment in the long term. China’s historical economic opening reform has evidently proved 
that trade liberalization and integration into the world economic production chain are 
the most effective ways to encourage high economic growth. Many contemporary stud-
ies show that the reasons for the adoption of antidumping action are varied. The experi-
ence of China’s WTO accession has proved the classical international theory is sound 
and correct. The historical facts have already proved that the gains of trade liberalization 
are much higher than the losses. The present EU and China antidumping trade dispute 
could be solved by increasing bilateral dialogues and the EU and China bilateral trade 
partnership would continue to improve.
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Notes

1 WTO’s Anti-Dumping Agreement (ADA) is the Agreement on Implementation of Article VI of the 
General Agreement on Tariffs and Trade 1994. It allows countries to impose anti-dumping duties to protect 
their producers from damages caused by dumping imports. It includes rules for conducting anti-dumping 
investigations and applying anti-dumping measures.

2 The research period covers 1995 to 2011, as the WTO was formally established in 1995 and the WTO 
Antidumping Agreement (ADA) is subordinate to Implementation of Article VI of the General Agreement on 
Tariffs and Trade 1994. The research has made a comparative analysis by dividing the research years into 1995-
2001 and 2002-2011 as China formally became the full member of WTO by the end of 2001. 

3 The investigation effect refers to the phenomenon that during the initial investigation period, the infor-
mation of the antidumping investigation will significantly affect the trading behavior of both the exporting 
producer and the domestic importer (buyer) as they may reduce production, withdraw the trade contract or 
divert to other markets. 

4 It highly concentrated on half-process raw material industries and labor-intensive industries. 
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CSR strategies in Greater China: Global, East Asian, 
American, European Style?1

Abstract

The concept of Corporate Social Responsibility emerged in the United States and 
spread to Europe and Asia while being adapted to national/local characteristics. Since 
borders between markets and societies are blurring and globalization is promoting 
MNCs which find themselves acting in hybrid societies, international institutions put 
efforts into the development and moral acceptance of global CSR standards. The sci-
entific interest in CSR focused on the conflicts between company returns and benefits 
for society. The resulting concepts of performance-oriented, awareness-oriented and 
welfare-oriented CSR should facilitate the evaluation of CSR strategies implemented 
by MNCs. In research on the cultural dimensions of economies, it might be pos-
sible to allocate geographically the three concepts. Regarding the newly emerging 
Chinese MNCs, the paper aims to shed light on which concept they follow. On the 
one hand, CSR concepts of American and/or European MNCs that are present in 
China might serve as a role model; on the other hand, by learning from Taiwanese/
Hong Kong MNCs, a “greater China CSR approach” might emerge. Empirical studies 
and own field research suggest that compared to American and European compa-
nies, CSR is less deeply rooted in Chinese companies. Furthermore, significant differ-
ences between Mainland China, Hong Kong and Taiwanese companies indicate that 
a Greater Chinese CSR approach does not yet exist. Therefore, it cannot be assumed 
that American and European CSR concepts will experience a Chinese influence in the 
near future. 

Keywords: Corporate Social Responsibility, Multinational Corporations, Corporate 
Governance, China
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Corporate Social Responsibility (CSR) is the ongoing  
commitment by businesses to behave ethically  

and contribute to economic development, while  
improving the quality of life of its employees  

and that of the local community within which  
it operates as well as society at large.

Institute for Corporate Culture Affairs

Introduction
It is common sense in the global academic and business community that the eye-

catching term “corporate social responsibility” (CSR) is a concept of doing business that 
benefits the actors on the market as well as society at large. Common sense does not 
necessarily mean consensus on a workable definition, not to mention a standardized set 
of tools. Due to new production, transportation and communication technologies, the 
number of stakeholders has significantly increased. This results in increasingly blurring 
borders between market and society. With the internationalization of business, “society” 
itself is becoming a fuzzy puzzle which cannot be described as a homogenous concept. 
On the one hand, legal compliance with rules and regulations are constraining multi-
national corporations (MNCs) in narrow national or even sub-national borders; on the 
other hand, complex, multicultural, mentally distant societies challenge their creativity 
in designing CSR strategies that cross all boundaries. 

Empirical studies show that the interpretation and implementation of CSR, in terms 
of legal compliance, differ between MNCs with headquarters in North America, Europe 
and Asia. Different cultural backgrounds may explain differences in the interpretation 
and commitment to CSR at the corporate ethics level and the social contribution level. 
But there is also evidence for adapting to other cultures in a learning-by-doing business 
process. Depending on the focus – either on the corporate or the social level – CSR activi-
ties seem to be primarily performance-oriented, awareness-oriented or welfare-oriented. 

The empirical study on CSR strategies in Greater China aims to shed light on the 
following questions: Is there a  Chinese CSR concept which differs more or less from 
the Asian CSR concept? How American is the CSR concept of Taiwanese MNCs? How 
European is the CSR concept of Hong Kong MNCs? How strongly are Mainland Chinese 
MNCs influenced in their CSR strategies by CSR strategies of MNCs from Taiwan and/
or Hong Kong or do these companies still lack a  traceable strategy? Who is learning 
from whom? Is CSR in Greater China on the way to overcoming the “North-South CSR 
Divide”? How accepted and implemented are ISO standards (especially the new ISO 
26000)? What will be the result for CSR strategies of European MNCs that are doing 
business in Greater China? 
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The paper is organized as follows: In part two we review the controversial discus-
sions on CSR concepts in the literature. Part three clarifies similarities and differences 
of region/country-specific CSR concepts and tries to find evidence of the emergence of 
global characteristics of CSR approaches. The empirical studies on CSR in Mainland 
China, Taiwan and Hong Kong are analyzed in part four. The preliminary results of 
a primary field study of Chinese MNCs on their internationalization strategies, which 
also includes CSR-related questions, are briefly outlined in part five. The conclusions will 
provide an outlook on future research.

The emergence of the debate on CSR 

“Within the literature there exists three discernible ‘schools’  
of thought and practice about corporate social responsibility.  

These schools may be characterised as the neoliberal,  
neo-Keynesian, and radical political economy approaches.”

[Broomhill 2007:6]

CSR can be defined as an umbrella term for interactions between firms, mainly 
MNCs, and the non-market environment - represented by government institutions on all 
levels, the community at large, and all types of NGOs - as well as the natural environment. 
As far back as the second half of the 19th century, the emergence of powerful companies 
in the US provoked public criticism resulting in regulations such as the antitrust law. Cor-
porations responded by emphasizing corporate responsibility and philanthropy [Jenkins 
2005]. In the 1960s/1970s, the growing impact of US-based multinational/transnational 
companies on the environment through exploiting the resources of developing countries 
(and in some cases the involvement in armed hostilities in other countries) prompted 
serious public concern. A number of initiatives to voluntary pledging MNCs to follow 
guidelines (e.g. Code of Conduct on Transnational Corporations, UN, 1990) in the field 
of work conditions, environment, human rights, life and industrial relations did not re-
sult in action by many MNCs. In order to attract foreign investment, the rapidly growing 
global competition increased the power of MNCs and escalated the criticism of corporate 
practices. “The demand for greater social responsibility came from a wide range of sourc-
es including international trade unions, development NGOs, human rights organizations 
and environmental groups. Corporations were again forced to respond to bad public-
ity surrounding their activities. Corporate social responsibility discourse and programs 
emerged in part as a direct response to these pressures” [Broomhill 2007:10-11].

While CSR has raised greater public awareness in the last two decades, the concept 
of CSR has a long and varied history [Carroll 1999:268]. The cradle of academic research 
was formed in the 1950s in the US (e.g. [Bowen 1953]; [Heald 1957]; [Eells 1957]). The 
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early literature focused on the relation between social responsibility and the needs of 
society, stating that “businessmen should oversee the operation of an economic system 
that fulfills the expectations of the public” [Frederick 1960:60]. The first publication 
using the term “corporate social responsibility” provided a fundamental definition: “In 
short, the new concept of social responsibility recognizes the intimacy of the relation-
ships between the corporation and society and realizes that such relationships must be 
kept in mind by top managers as the corporation and the related groups pursue their 
perspective goals” [Walton 1967:18]. The academic discussion broadened in the 1970s 
by specifying the definition of social responsibility (e.g. [Johnson 1971]), differentiat-
ing CSR from social responsiveness, social obligation and corporate social performance 
[Sethis 1975], and acknowledging that CSR could include a variety of activities (e.g. 
[Eilbert and Parket 1973]). Empirical studies on CSR of Fortune 500 companies aimed 
to measure CSR based on categorized issues such as environment, equal opportunity, 
personnel, community involvement, and products [Abbott and Monsen 1979]. Con-
ceptualizing, operationalizing, measuring and implementation of CSR dominated the 
literature in the 1980s. This turn in a more quantitative direction results from the grow-
ing interest on the relationship between CSR and profitability [Aupperle, Carroll and 
Hatfield 1985]. The efforts to develop a  broad theoretical framework that integrates 
CSR, responsiveness and social issues into a corporate social performance model (e.g. 
[Wartik and Cochran 1985]) established ties to other fields of business and manage-
ment such as business ethics (e.g. [Epstein 1987]), stakeholder theory (e.g. [Freeman et 
al, 1984]), and corporate citizenship (e.g. [Zadek 2001]). The debate resulted in a rela-
tively broad consensus on the ingredients of socially responsible businesses (Figure 1). 
It is characterized by: 

 • undertaking ethical practices in employment and labor by improving work places,
 • engaging in building local communities,
 • investing in building social infrastructures,
 • contributing to a cleaner environment, its protection and sustainability,
 • contributing by way of its corporate governance to economic development in gener-

al [Kanji and Chopra, 2010:120]. 
It is worth mentioning that in academics, politics, and media, the worldwide inter-

est in CSR was strongly influenced by CSR failures that shocked the world in the 1980s, 
1990s and the beginning of the 21st century (e.g. Bhopal tragedy in 1984, Chernobyl 
disaster in 1986, Exxon Valdez incident in 1989, Enron scandal in 2001, BP oil spill in 
2010). 

At the end of the 20th century and especially after the beginning of the 21st century, 
CSR concepts and practices were transferred from the US and Europe to other parts of 
the world, especially to emerging and developing countries (e.g. [Kannekant and Viney 
2008]). The United Nations Millennium Development Goals may have served as a pro-
moter.2 The current debate on CSR centers mainly around the controversy of volun- 
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FIGURE 1. Cyclical Matrix of Corporate Social Responsibility

Source: [Kanji and Chopra 2010:121].

tary codes of conduct versus legal regulations, the increasing involvement of MNCs in 
political decision-making processes by public-private partnerships, co-operations and 
dialogues, and the role of MNCs in emerging/developing countries. The less successful 
attempts to solve existing problems at the global level may be traced back firstly to the 
region/country-specific differentiation of CSR concepts, secondly to the permanently 
broadening issues which are attributed to CSR, thirdly to the heterogeneity of parties in-
volved, and fourthly to the scattered CSR research in management, business, economics, 
international affairs, and development literature [Broomhill 2007:37].

Similarities and differences of region/country-specific CSR concepts

“The current CSR landscape is complex and multi-faceted.” 
[OECD 2009:3]

There is evidence that culture matters in understanding, designing, implementing 
and evaluating CSR. The crucial questions connected with the impact of culture on CSR 
strategies start with defining culture, carving out national characteristics and measur-
ing economic consequences.3 The following question refers to the connectivity between 
national culture and a firm’s culture. The next question arises from the ongoing global-
ization which blurs national boundaries, especially the boundaries of MNCs. Finally, 
this leads to the question of whether globally acting MNCs follow a homogenous CSR 
strategy or to put it bluntly, whether MNCs can be simultaneously socially responsible 
and socially irresponsible.
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An in-depth discussion of these questions goes far beyond the limits of this paper. 
In any case, the latest main trends in research criticize the static typologies of culture by 
emphasizing the change of national identities which results from globalization on the 
one hand and the regaining strength of sub-national cultures on the other. This applies 
first of all to the US-Europe-Japan triad. Emerging countries seem to follow the devel-
opment pattern. In doing so, “often there exists at least two cultures, an official national 
culture of the sort created by national elites in the 19th century, and another, sometimes 
embedded in the working class, for instance in Korea, sometimes defined by ethnicity as 
in Malaysia, and sometimes with a regional focus as in Indonesia... In addition, religious 
groupings live in tension with official national cultures, for instance conservative Islamic 
parties in Malaysia and Indonesia” [Tipton 2009:163]. The ongoing fragmentation of 
national cultures is mirrored at the firm level by corporate cultures which hardly match 
with national cultures. Any spatial geographical expansion of MNCs suggests a grow-
ing cultural mix of their employees. Cross-border mergers and acquisitions may change 
technologies, organizational principles, and management strategies of all actors involved 
and therefore blur the “cleanness” of corporate cultures as well as their integration with 
national cultures, at least in a short period of time. The mental distance between corpo-
rate cultures and national cultures seems to grow, namely in nations where individuals 
consciously pursue multiple identities [Tipton, 2009:163]. 

When accepting CSR codes developed by international organizations such as the 
United Nations or OECD as benchmarks, deviations between CSR strategies of US, Eu-
ropean, and Asian MNCs are not necessarily attributed to cultural (and therefore long-
term, stable) differences. First of all, this leads to the question of whether international 
CSR codes are biased in listing the general aims of the organization. Secondly, when suc-
cessfully providing evidence for the dependence of international CSR codes on chang-
ing waves of public assessments and opinions on corporate behaviors, MNCs from all 
countries come under pressure to respond in the same way. The international initiative 
and instruments such as the UN Global Compact (UNGC), the ILO Declaration and the 
OECD Guidelines try to set out universal standards and principles which derive directly 
from international normative frameworks [OECD 2009:4]. CSR initiatives on govern-
mental or private levels often emerge from international conventions and declarations. 
The scope of fields that are covered by the three initiatives/guidelines differs (Table 1). 
There is high demand for realizing synergies. In any case, if the hopes of OECD, ILO, and 
EU for providing a basis for the global acceptance of their CSR norms were to be fulfilled, 
the cultural content of MNCs CSR strategies would disappear. Reality suggests that the 
effectiveness of these international CSR norms is quite limited, even if they try to keep 
up with the times. In the 1970s, a number of scandals of US MNCs pushed “western” 
MNCs into a defensive position and activated the group of 77 less-developed countries 
to push the UN to develop a normative framework for activities of MNCs. The OECD 
responded quickly by introducing the voluntary Guidelines on Multinational Corpora-
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TABLE 1. Coverage of OECD Guidelines

OECD MNE Guidelines ILO MNE Declaration UN Global Compact

General Principles √ √ √

Desclosure √ √

Employment √ √ √

Human Rights √ √ √

Environment √ √

Bribery √ √ (Anti-corruption)

Consumer Interests √

Competition √

Taxation √

Source: [OECD 2009:10].

tions. MNCs responded by implementing public affairs programs using the OECD code 
as guidance [Kline 1985:161]. To put it bluntly, “all of the decade’s major corporate codes 
were drafted by public-relations firms in the wake of threatening media investigations” 
[Rowe 2005:148). Klein [2000:430] stated even more dramatically: “Their (Wal-Mart, 
Disney, Levi) original purpose was not reform but to ‘muzzle the offshore watchdog’ 
groups.” Finally, it has to be noted that the cultural content of the international CSR 
codes of the 1970s and 1980s was low, but the drive for establishing CSR rules was pow-
erful because of the impressive coalition between the international trade union move-
ment, Western social activists and developing country governments [Rowe 2005:167].

To date there is no universally accepted CSR standard. Without a  legally binding 
transnational framework which includes enforcement, supervision and certification of 
MNCs’ CRS programs, it will be impossible to close the gap with national CSR standards. 
From a theoretical point of view, it could be argued that “transnational CSR norms ought 
to be considered legally relevant even before they are actually applied by a norm-apply-
ing institution and therefore conferred systemic validity within a positive legal system” 
[Torrence 2011:98]. 

It is widely accepted that a solid empirical base to link national culture to corpo-
rate responsibility does not yet exist; in fact, most of the debate is fuelled by concep-
tual arguments or anecdotal evidence from cross-country case studies [Rigov and Zollo 
2007:477]. Based on the country scores of both Hofstede’s [1980] four dimensions of na-
tional culture – power distance, individualism, masculinity, and uncertainty avoidance 
– and GLOBE’s study [House 2004; Waldman 2006] the empirical observation of over 
450 firms in 23 North American, European and Asian countries delivers the existence 
of a moderate, yet important, role of cultural specificity in determining the behaviour 
of corporations towards social and environmental concerns [Rigov and Zollo 2007:481]. 
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Whereas power distance and masculinity are significantly negative correlated to corpo-
rate behavior, there is no significant effect for the other two dimensions (collectivism 
and uncertainty avoidance). “The data seems to indicate that the most appropriate way 
for companies to proceed is to develop both a  global position on these issues (social 
and environmental), and a keen sensitivity towards local idiosyncrasies. … Surprisingly, 
collectivist societies do not seem more likely than individualistic ones to be the home 
of socially and environmentally responsible businesses. The same ‘no difference’ results 
were obtained as regards the impact on responsible corporate behaviour of home coun-
try attitudes towards uncertainty avoidance” [Rigov and Zollo 2007:481]. These mixed 
results do not allow differentiating unambiguously between a culturally based US, Eu-
ropean and Asian CSR model. With respect to Europe and Asia, cultural diversity might 
contribute to explaining this result (see e.g. [Habisch 2005]). 

Empirical studies examining written CSR policies of companies in the US, Europe 
and Asia and/or assessing policy measures by questionnaires/interviews suggest firstly 
a link between the development of CSR and the country’s level of development and sec-
ondly a  localized orientation of CSR measures shaped by cultural traditions [Welford 
2005]. In general, Asian companies seem to be less committed to internal aspects of CSR 
such as non-discrimination, equal opportunities, and fair wage structures (Figure 2). 

FIGURE 2. Internal Aspects of CSR (% of companies with written policy in the area stated)

Source: [Welford 2005:40].

With respect to external aspects of CSR, there are no significant differences between 
the three regions except the aspect of indigenous people (Figure 3). Particularly striking 
is the lead of Asia in ethics. “It may be more likely that Asian companies have policies 
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on ethics, bribery and corruption if they experience it around them and identify them 
as a problem” [Welford 2005:41]. When it comes to accountability and citizenship, the 
pattern is similar but at a lower level with the exception of European companies report-
ing (Figure 4). 

FIGURE 3. External Aspects of CSR (% of companies with written policy in the area stated) 

Source: [Welford 2005:41].

FIGURE 4. Accountability and Citizenship (in % of companies with written policies 
in the area stated)

Source: [Welford 2005:42].
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In all sub-categories except policies on two-way stakeholder dialogues, Asian com-
panies’ written policies on accountability and citizenship are less stringent compared 
with companies in the US and Europe. 

The findings of this survey, which is not necessarily representative, can be summa-
rized as follows:

 • The three regions differ in the overall commitment to CSR.
 • The differences between North America and Europe are smaller than between these 

regions and Asia.
 • Asian companies do not always trail behind their Western counterparts. 
 • The level of commitment is declining: The highest commitment is to internal CSR 

measures followed by external measures; the lowest commitment is to accountabil-
ity and citizenship measures.

CSR in Mainland China, Taiwan and Hong Kong

The result of the evaluation of CSR in Greater China depends considerably on the 
basic type of the CSR approach. After the opening up of Mainland China, foreign MNCs 
imported Western CSR standards and guidelines. There is ample evidence that Chinese 
companies adapt to Western technical CSR standards. Social and environmental stan-
dards seem to be subordinated to the overall aim of creating high economic growth. 
Companies consider the resulting problems such as illegal labor relations, product safety, 
and pollution as a legal matter instead of a matter of their voluntary behavior [Wang and 
Juslin 2009:435]. This leads to the conclusion that a Chinese CSR concept needs a strong 
ethical driver. The return to the basic pillars of the Chinese ethical tradition could deliver 
the backbone of a Chinese CSR concept. “Thus the Confucian harmony can explain the 
primary reason for conducting CSR and its interpersonal harmony principles resemble 
the social relations and social responsibilities of modern business” [Wang and Juslin 
2009:446]. In this spirit, Chinese CSR will contribute to the government’s concept of 
a “Harmonious Society”.

Taiwanese companies. The two studies on CSR in Taiwan by Ip [2008] and Chang 
[2009] show that CSR is still a novel concept among Taiwanese companies. Moreover, it 
is understood in a very narrow way due to existing laws. Ip points out that implementa-
tion of CSR by some Taiwanese companies is a significant sign among the widespread 
crony capitalism and corruption. Ip discussed the 2005 CSR survey on financial, so-
cial and environmental aspects of CSR of 705 publicly traded companies from Taiwan. 
Chang studied relationships between CSR, corporate image and economic performance 
of high-tech corporations in Taiwan.

According to the findings of Ip and Chang, Taiwanese companies perceive CSR most 
importantly as fulfilling shareholders’ rights and employees’ rights (Table 2, Figure 5). 
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Next in importance are corporate governance, environmental protection, customers’  
rights and relationships with communities. Paying taxes is lower in the hierarchy, howe-
ver, according to Ip’s study, companies see it equal with “following ethical norms as the 
way that CSR is being enforced.”

TABLE 2. Ranking CSR criteria according to importance and implementation

Rank The most important CSR item % Rank How CSR is implemented %

1 Shareholders' rights 87.2 1 Paying taxes honestly 77.8

2 Employees' rights 84.9 2 Following/respecting ethical norms 76.7

3 Corporate Governance 68.5 3 Protecting the environment 69.9

4 Financial disclosure 66.8 4 Improving labor relations 69.6

5 The environment 66.5 5 Providing employment 67.9

6 Customers' rights 63.6 6 Donation or philantropic activites 50.6

7 Honestly paying taxes 60.5 7 Protecting customers' rights 49.7

8 Community relationship 34.9 8 Practicing fair competition 30.1

9 Fair competition 30.7

10 Supply chain management 21.6

Source: [Ip 2008:168-169].

FIGURE 5. The most important issues related to CSR

Source: [Chang 2009:426].
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According to Chang’s study, Taiwanese high-tech companies when implementing 
CSR mostly follow “international morality and standards (68.1%); 55.4% assist or hold 
community activities; 43.2% practice CSR through benevolence; 22.3% state that there is 
no standard to practice CSR, just take the duty lawfully.” 

Hong Kong companies. According to The Corporate Social Responsibility Good 
Practice Survey 2007 introduced by the Hong Kong Industrialist (2007), 70% of sur-
veyed companies stated they were committed to CSR while 67% declared active engage-
ment in promoting CSR internally. About 58% indicated that their leadership actively 
promoted external CSR while 40% confirmed having a dedicated CSR budget. 

External CSR is mostly conducted through community service where cash dona-
tions are the most common (69% of companies). About 67% of companies are engaged 
in volunteering and contribution in kind. Moreover, 67% companies “have programmes 
aimed at environmental protection, with a  further nine per cent planning such pro-
grammes in the next 12 months.”

Around 54% of companies reported they have already implemented stakeholder en-
gagement policy where they concentrate most on employees and customers. “However, 
only 51 per cent had active dialogue with investors, while communications with suppliers 
and community/NGOs were the least. As the survey reported, the fact that most Hong 
Kong businesses are family operated SMEs may mean that engagement with investors 
as a formal aspect of CSR is unnecessary.” A full 84% of companies have programs for 
staff training and development. The problem in Hong Kong’s companies is long working 
hours with 61% of employees working overtime and 70% of them spending less than 
two hours per day on private activities. This poor work-life balance is a  major con-
cern for the Hong Kong Council of Social Services, which established the ‘Caring Com-
pany’ award and introduced simplified CSR criteria: employing the vulnerable, being 
family friendly (flexible working policies), volunteering, partnering, mentoring (shar-
ing of business expertise with social service organizations in areas such as IT, finance, 
law, public relations, organizational and human resources management), and giving. 
It shows that in Hong Kong CSR is being adopted to local necessities and thus gaining  
local characteristics.

Mainland China companies. According to Tsoi’s [2009:400] study of the garment 
industry in the Pearl River Delta, CSR is a “business concern mostly to multinational 
buyers and their contracted suppliers. Local and regional garment businesses implement 
some form of CSR in order to satisfy client demand.”

Some Chinese industry leaders have responded more pro-actively and in May 2005 
the China National Textile and Apparel Council introduced a China-specific standard, 
China Social Compliance 9000, for the textile and apparel industry (CSC9000T). The 
standard describes itself as incorporating Chinese legislation and regulations, interna-
tional standards and practice, and the specific needs of the Chinese textile and apparel 
industry (http://www.csc9000.org.cn/index_e.html#). However, the self-reporting sys-
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tem that CSC9000T relies on remains susceptible to problems related to corruption, 
transparent reporting and harassment of interviewees [Wong 2009].

According to a 2009 Fortune China survey, the most commonly recognized features 
of CSR among Chinese managers include producing high-quality products and services 
(91%), environmental protection and saving resources (91%), observance of business 
ethics (89%), employee health (88%), workplace safety (85%), and shareholder rights 
(82%) [Rothlin 2010:4]. These results show that CSR in China is related strongly to the 
manufacturing sector which first met with the concept of CSR through multinational 
buyers that forced it to implement some CSR standards.

CSR reporting in China is still quite low [Rothlin 2010:4]. The idea of CSR is still not 
known among the majority of Chinese SMEs. Often lawfully paying taxes and creating 
jobs are seen as fulfilling the responsibility requirements of the firm. Rothlin conducted 
a study among Chinese companies that are listed as Global Compact business partners. 
However, 58% of them did not want to co-operate and 22% were not familiar with the 
program. The companies stated they took part in Global Compact because they value its 
principles but also in order to enhance their image. State-owned enterprises (SOEs) that 
operate internationally were more likely to adopt CSR than non-SOEs. 

Importance of the government. The Chinese government started to acknowledge 
the importance of CSR after the implementation of its policy of building a harmonious 
society in 2005. It saw CSR as a tool to engage business in reaching its ambitious societal 
and environmental goals. Local and national government established minimum ethical 
codes and support private CSR initiatives. The government’s role is reflected in the 2009 
Fortune China survey as its respondents listed ‘government policy and guidelines’ and 
‘government attitudes’ as the two most important factors motivating business to operate 
in a responsible way [Rothlin 2010:5]. 

In 2005, Chinese Corporate Law obliged “corporations to accept public supervision 
and undertake social responsibilities. In 2007, the State-owned Assets Supervision and 
Administration Commission (SASAC) introduced ‘Guiding advice on fulfilling social 
responsibility by central enterprises’ thus obliging SOEs to implement socially respon-
sible actions into their operations and thus form an example for the rest of the compa-
nies. In 2008 and 2009, the Ministry of Commerce (MOFCOM) launched guidelines for 
CSR compliance in foreign-invested enterprises and financial institutions, respectively. 
Similarly, the Shanghai Stock Exchange, Shenzhen Stock Exchange, and China Banking 
Association have each enacted guidelines to encourage CSR reporting by business enter-
prises.” [Rothlin 2010:5].

Gao’s study of CSR reporting by Chinese listed companies confirms the strong in-
fluence of the government on CSR practices in China. Although existing guidelines on 
CSR published by the Shenzhen Security Exchange follow Western CSR policies, Chi-
nese listed companies in their CSR reporting do not follow international standards but 
form their own.
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The government’s impact is reflected more clearly in social issues frequently de-
scribed as a “scientific development view”, “sustainable development of economy and 
society”, “social stability and harmony”, “anti-commercial bribery”, “energy saving and 
pollution reduction”, etc. Those issues clearly come from political and economic goals of 
the state and, unsurprisingly, are more often addressed by SOEs than non-SOEs. SOEs 
focus more on the interests of charity/society while non-SOEs address the interests of 
shareholders, creditors, employees, customers/consumers and environment [Gao 2011]. 
The reason for the difference in approach, Gao explains, is that in China, charity is un-
derstood as a complementary activity to business and government. Thus, SOEs focus 
on it as they are politically sensitive and want to create a responsible image in the eyes 
of the government. However, it is also likely that SOEs’ focus on charity is the result of 
government directives, and not independently created as a response to those directives. 
In 2007, China signed cooperation on CSR issues with Germany and Sweden, which 
implies that the Chinese government is more inclined towards the European CSR style 
[China Ministry of Commerce, 2012; Sino-German Corporate Social Responsibility 
Project, 2012].

Study of CSR website content of Mainland, Hong Kong  
and Taiwanese companies

Methodology. CSR elements listed by OECD Guidelines for Multinational Enter-
prises 2011 and Welford’s [2005] internal and external CSR aspects were used to analyze 
website CSR content of sample companies. In total 30 company websites were analyzed 
(10 from each region: Mainland China, Hong Kong and Taiwan). The companies from 
China were chosen among the top 47 firms in the Fortune Global 500 2012 ranking and 
represent the oil, power, construction, banking, telecommunication, and utility indus-
tries. The companies from Taiwan were picked based on the Fortune Global 500 2012 
ranking (five of them) and Wikipedia’s “List of Companies of Taiwan”. They represent 
the electronics, computer, food, and utilities industries. The Hong Kong companies were 
picked from the Fortune Global 500 2012 ranking (two of them) and Wikipedia’s “List 
of Companies of Hong Kong”. They represent the utilities, real estate, natural resourc-
es, engineering and construction, transportation, garments, and electronics industries. 
The list of analyzed companies is in Annex III. The sample population amounts to 293 
companies. The criteria for choosing companies was, apart from the existence of a CSR 
section on the company website, a store of rich CSR content, preferably containing CSR 
Reports, which would allow us to explore differences in CSR approaches among the 
three regions. 

Empirical findings. Environment is the main issue to which the investigated com-
panies are committed, with China taking the lead (Figure 6). Consumer interests are 
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most often addressed by companies from the Mainland and Taiwan while Hong Kong 
companies show much less concern. Anti-corruption is third in importance and almost 
equally important for companies from all three regions. Mainland China companies in 
their CSR communication attach greater importance than their counterparts from Hong 
Kong and Taiwan to environmental protection issues, consumer interests, fair com-
petition and taxation. Taiwanese companies lead in terms of disclosure, employment, 
human rights and science and technology (the last is probably caused by the fact that 
a majority of investigated companies are high-tech companies). Hong Kong companies 
are least committed to environment, anti-corruption, or consumer interests. Surveyed 
Hong Kong companies do not address at all science and technology exchange, operating 
in compliance with fair competition, or paying due taxes. Although not many companies 
specifically address the issue of lawfully paying taxes, many companies generally state 
that they abide by laws and regulations. Fighting corruption is most often addressed by 
companies from the Mainland China, probably due to the government anti-corruption 
campaign.

Whatever the region, companies attach more importance to internal CSR aspects 
than to external ones (Figures 7 and 8). It does not seem so when looking at figure 6 
where employment and human rights are reported by 30% of the Mainland, 40% and 

FIGURE 6. OECD MNE Guidelines on CSR (share of companies addressing each aspect)

Source: Own observation of websites.
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FIGURE 7. Internal CSR aspects (in % of companies with written declarations on the website 
or in their CSR reports in the area)

Source: Own observation of websites.

FIGURE 8. External CSR aspects (in % of companies with written declarations on the website 
or in their CSR reports in the area)

Source: Own observation of websites.
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30% respectively of Hong Kong and 60% of Taiwanese companies. It is caused by the 
fact that employment’s integral element is ‘freedom of association’. When the latter was 
not present within a given company’s CSR communication, consequently ‘employment’ 
was not included. As to internal CSR aspects, the majority of companies provide vo-
cational education. Freedom of association and human rights are least often reported 
by companies from all three regions. Interestingly, companies from Hong Kong least 
often commit to guaranteeing fair wages. Taiwanese companies lead in having policies 
on non-discrimination and equal opportunities.

As to external CSR aspects, in general Taiwanese companies are leading, especially in 
fighting child labor among their suppliers and issuing company codes of ethics. However, 
in general all external CSR aspects are addressed by around 40% of companies. No com-
pany from Mainland or Hong Kong refers to protecting indigenous people or fair trade. 

Taiwanese companies lead in accountability and citizenship activities. Fully 90% of 
Taiwanese companies issue CSR reports and all of them directly support third-party 
initiatives (figure 9). The majority of all investigated companies provide direct support 
for third-party social and sustainable development-related issues. They do it most often 
through donations, sponsorship and volunteer work. Far fewer companies engage in 
external campaigns related to raising social and sustainable development issues.

FIGURE 9. Accountability and Citizenship (in % of companies with written declarations on 
the website or in their CSR reports in the area)

Source: Own observation of websites.
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Overall, CSR commitment seems to be the strongest and most developed among 
Taiwanese companies and the least among Hong Kong companies. The former are also 
most dedicated to internal and external CSR aspects when compared with Mainland 
China and Hong Kong enterprises. This may be due to the fact that a majority of inves-
tigated Taiwanese companies represent multinationals from the ICT sector with global 
exposure, such as Hon Hai Precision Industry (owner of Foxconn), Acer, Asus, Quanta 
Computer, Compal Electronics, and Mediatek. They have been pressed for more socially 
responsible actions due to the labor scandals at Foxconn in 2010.

A  specific feature of Mainland China companies’ CSR content is reference to the 
Chinese government’s strategies and the most urgent problems the government aims 
to solve. This is because most of the investigated Mainland China companies are state-
owned enterprises (SOEs). These special issues include: building world class enterprises, 
contributing to harmonious society and development as well as scientific development, 
improvement of education, the problem of the growing gap between rich and poor, and 
protection of a severely damaged environment. These companies also speak about the 
Party: “Party building”, “… promoting ethical Party”. Some Mainland China companies 
when reporting on CSR refer to the UN Global Compact guidelines, ISO 26000 and 
directives of the Chinese Academy of Social Sciences. Hong Kong companies also refer 
to the UN Global Compact and additionally some mention the Clinton Global Initiative 
or the Dow Jones Sustainability Index. Hong Kong companies in their CSR communi-
cation also stress their commitment to ensure their workers’ work-life balance, which 
confirms the findings of the Hong Kong Council of Social Services. Interestingly, two of 
the Taiwanese companies have a special section on shareholders in their CSR reports, 
which is in line with the American approach to CSR. Additionally, a majority of compa-
nies include in their CSR reports the GRI index (Global Reporting Initiative), which is 
headquartered in the Netherlands.

Obviously, this small sample does not allow for generalization. However, when talking 
about CSR in Greater China it is valid to refer to Czarniawska’s concept of travel of ideas 
and their translation into local contexts [Czarniawska and Joerges 1996]. The discussion 
of CSR by a growing number of Western academics and its implementation by more and 
more companies in the West has also spread to other regions such as Asia. Although 
many companies refer to the UN Global Compact and GRI Index and thus they incline 
towards global CSR style, we can see that the concept is implemented in a different way 
due to cultural differences and specific local problems as well as the government’s impact. 

Conclusions

CSR has strong empirical and conceptual roots in the USA. Its basic ideas spread 
to Europe, and later to Asia and developing countries in other parts of the world. The 
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relevance of location as well as culture has fragmented CSR concepts. From a theoreti-
cal point of view, CSR is divided into performance-oriented, awareness-oriented and 
welfare-oriented concepts. The link to the culture-business nexus allows a return to the 
geographical dimension of CSR concepts. But the latter is losing its sharpness because of 
the cultural barriers bridging expansion of MNCs as well as the emergence of hybrid cul-
tures. Last but not least, negative experiences with a growing gap between the CSR ideal 
and reality have encouraged international organizations to develop catalogs of global 
CSR standards. Improvements can be observed regarding the commitment to internal 
aspects of CSR, but external aspects are still lagging behind. This holds especially for 
companies in China where CSR is still the exception rather than the rule as a manage-
ment tool. The government has undertaken considerable effort to promote CSR as a part 
of its policy to build a “harmonious society”. SOEs in particular are aiming at following 
the government’s regulations focusing on external aspects of CSR. By contrast, Taiwan-
ese- and Hong Kong-based companies focus on internal aspects such as shareholders-
employees and customers-employees balance. In general, all companies follow basic in-
ternational standards and apply them to local needs. The emergence of a “Greater China” 
CSR concept is far away from being a realistic project.

Notes

1 A former version of the paper was presented at the 20th Annual World Business Congress at Poznan Uni-
versity of Economics, 3-7 July 2011, and at the 17th International Euro-Asia Research Conference at the Indian 
Institute of Management, Noida Campus, 28-29 October 2011.

2 Goal 1: Eradicate extreme hunger and poverty; Goal 2: Achieve universal primary education; Goal 3: 
Promote gender equality and empower women; Goal 4: Reduce child mortality; Goal 5: Improve maternal 
health; Goal 6: Combat HIV/AIDS, malaria and other diseases; Goal 7: Ensure environmental sustainability; 
Goal 8: Develop a global partnership for development.

3 See for example the controversy between Hofstede and the editors of the GLOBE study; Hofstede 2006; 
Javidan et al 2006; House et al 2004. 
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dla rozwoju gospodarczego

Abstract

The paper consists of two parts. The first outlines determinants of international in-
vestment position (IIP); it also attempts to determine conditions of external balance 
of payments of a  country with a  negative net IIP. Then the Laffer curve was used to 
determine a maximal economically justified level of inviting foreign capital in order to 
support the country’s economic development . This level determines equalization of net 
costs of the IIP income maintenance with an increase in the country’s global product 
during a given period.   When a national economy reaches this level, it creates a serious 
threat to its development. Similarly, failing to meet conditions of the external balance of 
payments usually results in serious economic crisis in the given country. 

The second part is devoted to the presentation of the IIP of Poland. In the first de-
cade of the current century, Poland supported its economic development by attracting 
significant amounts of foreign capital in the form of share and creditor capital. It led to 
a high negative net IIP, a situation which may threaten the stability of a country’s ex-
ternal payment position and developmental perspectives. Nevertheless, the analysis of 
the IIP structure of Poland did not indicate the appearance of any extreme threats to its 
external payments position at the beginning of the second decade of the 21st century. 
However, excessive absorption of global product growth by IIP income maintenance 
may arouse some concern. This led to the conclusion that particular corrections in the 
country’s economic policy  are necessary.  

Keywords: Laffer curve, international investment position, external balance of pay-
ments 
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Wstęp

Celem artykułu jest określenie niektórych współzależności, jakie występują między 
bilansem płatniczym i międzynarodową pozycją inwestycyjną netto kraju a dynamiką 
jego rozwoju gospodarczego mierzonego wzrostem PKB.

Definicja międzynarodowej pozycji inwestycyjnej,  
pozycja „długa” i „krótka”

Międzynarodową pozycję inwestycyjną (MPI) kraju definiuje się jako „zestawienie, 
które przedstawia stany zagranicznych aktywów i pasywów podmiotów krajowych na 
koniec danego roku” [Międzynarodowa…, 2011, s. 5]. W otwartej gospodarce rynko-
wej decyzje podmiotów krajowych (rezydentów) ze wszystkich sektorów mają wpływ 
na kształtowanie się tej pozycji. Każdy podmiot gospodarczy może bowiem zaciągać 
zobowiązania (kredyty, pożyczki) i sprzedawać elementy swojego majątku podmiotom 
zagranicznym (nierezydentom), każdy też może udzielać kredytów i pożyczek nierezy-
dentom (nabywać ich wierzytelności) i  kupować elementy ich majątku. Wielkość za-
równo globalnych aktywów zagranicznych w  posiadaniu rezydentów, jak i  krajowych 
aktywów w posiadaniu nierezydentów jest więc konsekwencją ich historycznych decyzji, 
podejmowanych przez nich indywidualnie w okresie poprzedzającym datę, na jaką ro-
bione jest zestawienie MPI kraju. Sprzedaż zagranicy jakiegoś fragmentu majątku lub 
zaciągnięcie długu za granicą spowoduje, że w MPI pojawią się pasywa – własność za-
granicy do majątku krajowego lub zobowiązania pieniężne do zagranicznych wierzycieli. 
I odwrotnie – udzielenie zagranicy kredytu (pożyczki) lub kupno tam jakiegoś elementu 
majątku tworzą aktywa w MPI.

Transakcje finansowe i  majątkowe danego kraju z  zagranicą wchodzą do bilansu 
płatniczego za dany okres obrachunkowy. Bilans płatniczy kraju pokazuje, jak zmieniły 
się w danym okresie poszczególne pozycje MPI tego kraju i w jaki sposób zmiany te zo-
stały sfinansowane. W poszczególnych okresach transakcje finansowe i majątkowe kraju 
z zagranicą nie muszą się przy tym równoważyć. W związku z  tym na koniec okresu 
obrachunkowego MPI jest zazwyczaj niezrównoważona. Po odjęciu od ogólnej kwoty 
aktywów kwoty pasywów, powstaje pozycja netto – ujemna lub dodatnia. 

Zestawienie MPI może być dokonane w walucie krajowej lub dowolnej walucie za-
granicznej, jakkolwiek w  tym drugim przypadku zwykle robi się to w  jakiejś walucie 
światowej (kluczowej) – obecnie zwykle w dolarach amerykańskich lub w euro. Prze-
liczenie stanów aktywów i pasywów zagranicznych danego kraju na określoną walutę 
nie zmienia jego pozycji netto, jakkolwiek może mieć wpływ na absolutną wielkość tej 
pozycji. Zależy to bowiem od pierwotnej struktury walutowej poszczególnych wielkości 
MPI danego kraju. Jeżeli wielkość aktywów zagranicznych, jaka jest w posiadaniu rezy-
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dentów kraju, jest większa od ich pasywów, to mówi się, że kraj jest „wierzycielem mię-
dzynarodowym”, ma „długą” – dodatnią MPI netto. Gdy natomiast pasywa są większe 
od aktywów, wówczas kraj jest „dłużnikiem międzynarodowym” i ma „krótką” – ujem-
ną MPI netto. Nadwyżkowy lub deficytowy charakter MPI ma wpływ na bilans płatni-
czy. Wyraża się on w zestawieniu dochodów w obrotach bieżących. W przypadku kraju 
z „długą” pozycją, zestawienie to wykazuje nadwyżkę (dodatnie saldo), zaś w przypadku 
kraju z „krótką” pozycją, zestawienie to ma niedobór (ujemne saldo). 

Czynniki kształtujące MPI

Decyzje podmiotów gospodarczych w  sprawie finansowych i  majątkowych trans-
akcji z zagranicą są podejmowane głównie z trzech powodów, tj. rentowności, płynno-
ści (dostępności) oraz bezpieczeństwa. Podmioty gospodarcze podejmują te decyzje 
wprawdzie autonomicznie, ale robią to pod wpływem czynników: 1) makroekonomicz-
nych, 2)  mikroekonomicznych i  3)  psychologicznych. Jeżeli chodzi o  te pierwsze, to 
indywidualne podmioty gospodarcze nie mają na nie wpływu. W przypadku drugich 
jest inaczej. Podmioty gospodarcze bowiem analizują rentowność operacji transgranicz-
nych. Często jednak indywidualni inwestorzy podejmują decyzje pod wpływem emocji, 
ulegając atmosferze, jaka panuje w ich bliższym otoczeniu – na rynkach regionalnych 
bądź w otoczeniu dalszym – na rynkach międzynarodowych. 

Przyjmuje się, że w normalnych warunkach podstawowym czynnikiem, jaki decy-
duje o transgranicznych transferach kapitału, jest rentowność (zyskowność). Szczegól-
nie odnosi się to do podmiotów z sektora prywatnego – przedsiębiorstw i gospodarstw 
domowych. Podmioty te udzielają kredytów lub pożyczek zagranicznym dłużnikom, 
kupują zagraniczne papiery udziałowe, dokonują za granicą inwestycji bezpośrednich 
lub nabywają elementy majątkowe wówczas, gdy spodziewana stopa zwrotu z inwestycji 
jest wyższa niż stopa zwrotu od porównywalnych inwestycji krajowych. Inaczej mówiąc, 
stopa zwrotu z  inwestycji zagranicznych powinna być równa stopie zwrotu z  inwesty-
cji krajowych powiększonej o odpowiednią, zwykle dość znaczącą, marżę na pokrycie 
kosztów i dodatkowego ryzyka. Przy czym im wyższe są koszty związane z zagraniczny-
mi inwestycjami oraz im większe jest ryzyko związane z nimi, tym wyższa jest marża. 
Zależy ona oczywiście od rodzaju inwestycji, wewnętrznej i zewnętrznej politycznej oraz 
gospodarczej sytuacji kraju, w  jakim inwestycja ma miejsce, no i  naturalnie także od 
sytuacji międzynarodowej. Ogólnym drogowskazem dla podmiotów inwestujących za 
granicą, są oceny, jakie najważniejsze organizacje ratingowe (Moody’s, Fitch, Standard’s 
& Poor) przyznają poszczególnym krajom oraz niektórym, działającym w tych krajach, 
przedsiębiorstwom. Specyficznymi wskazówkami są także względne ceny papierów war-
tościowych i innych elementów majątkowych danego kraju, jakie ukształtowały się na 
rynkach międzynarodowych oraz ceny tzw. opcji upadłościowych (credit default swaps 
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– CDO). Rentowność (zyskowność) jest podstawowym czynnikiem kształtującym po-
stępowanie nie tylko eksporterów kapitału, ale także jego importerów. Żaden racjonalnie 
działający podmiot nie zaciągnie przecież pożyczki (kredytu) za granicą, jeżeli w kraju 
dostanie ją taniej. Nikt przecież nie sprzeda zagranicznemu partnerowi swojego mająt-
ku, jeżeli znalazłby się krajowy nabywca z wyższą ceną. 

Eksporterzy kapitału kierują się także płynnością inwestycji, a  importerzy – do-
stępnością kapitału. Ci pierwsi, podejmując inwestycję za granicą, rozważają łatwość, 
z jaką można się z niej wycofać, gdyby zaistniały nadzwyczajne okoliczności. Decyduje 
o  tym głównie forma inwestycji oraz wielkość rynku kapitałowego i  rynku nierucho-
mości. Wpływ ma także infrastruktura instytucjonalna obu tych rynków. Im rynki te 
są bardziej rozwinięte z punktu widzenia wolumenu obrotów i im lepiej są zorganizo-
wane, tym łatwiej wycofać się z inwestycji. Rynki takie oceniane są jako „przyjazne” dla 
inwestorów zagranicznych. Ma to oczywiście wpływ na oczekiwaną stopę zwrotu. Bę-
dzie ona względnie niższa niż z  inwestycji w krajach, które nie mają dużych i dobrze 
zorganizowanych rynków: kapitałowego i nieruchomości. Z kolei importerzy kapitału, 
chcąc zaspokoić swoje potrzeby, swoje zainteresowania koncentrują na krajach, które 
mają największe i najlepiej zorganizowane rynki kapitałowe – międzynarodowe rynki 
finansowe, skupiające środki nie tylko potencjalnych, własnych inwestorów (rezyden-
tów), ale także obcych inwestorów (nierezydentów). Oferta na takich rynkach, z punktu 
widzenia formy inwestycji i okresu ich trwania, jest tak bogata, że pozwala zaspokoić po-
pyt zewnętrznych podmiotów potrzebujących kapitału o bardzo zróżnicowanym profilu 
ryzyka. Międzynarodowe rynki finansowe zapewniają też stosunkowo niskie względne 
koszty pozyskania kapitału.

Kolejnym, trzecim czynnikiem, jaki brany jest pod uwagę przy inwestycjach zagra-
nicznych, jest bezpieczeństwo. Dotyczy to także zarówno eksporterów, jak i importerów 
kapitału. Pierwsi rozważają nie tylko ryzyko przedsięwzięcia od strony handlowej, ale 
także makroekonomicznej i politycznej, starając się określić prawdopodobieństwo po-
niesienia częściowej lub całkowitej straty kapitału. Natomiast drudzy rozważają praw-
dopodobieństwo wstrzymania finansowania lub jego wycofania nie tylko ze względów 
komercyjnych, ale także makroekonomicznych lub politycznych. Dla jednych i drugich 
bezpieczeństwo, choć różnie rozumiane, jest istotnym elementem przy podejmowaniu 
decyzji o przeprowadzeniu transgranicznej transakcji kapitałowej.

Dla poszczególnych podmiotów gospodarczych, przy podejmowaniu decyzji o za-
granicznych operacjach kapitałowych, powyższe czynniki – choć wszystkie są rozważane 
– zdają się mieć różne znaczenie. Zależy to również od zajmowanej pozycji – aktywnej 
lub pasywnej. 

Jednostki z sektora rządowego i samorządowego, lokujące środki za granicą, kieru-
ją się przede wszystkim kryterium płynności i bezpieczeństwa, tj. starają się zapewnić 
swoim lokatom jak największą płynność i bezpieczeństwo. Najwyraźniej to widać przy 
analizowaniu struktury przedmiotowej oficjalnych rezerw dewizowych. Ale nawet wów-
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czas, gdy inwestorami są państwowe fundusze kapitałowe (sovreign funds), ranga obu 
powyższych kryteriów jest bardzo wysoka przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. 
Wynika to z makroekonomicznych funkcji, jakie pełni państwo w gospodarce. W tym 
przypadku zagraniczne inwestycje jednostek publicznych mają za zadanie stworzenie 
zasobów środków dewizowych, które mogłyby zostać szybko użyte do sfinansowania 
bieżących niedoborów płatniczych (funkcja oficjalnych rezerw dewizowych), albo ła-
two użyte dla wyrównania strat, jakie mogłyby powstać w wyniku nieprzywidzianych 
okoliczności w dłuższej perspektywie (funkcja państwowych funduszy kapitałowych). 
Większy nacisk na rentowność, jaki kładą zarządzający w przypadku państwowych fun-
duszy kapitałowych, ma zapewnić utrzymanie ich realnej wartości w świecie deprecjo-
nującego się pieniądza papierowego. 

Z kolei przedsiębiorstwa kładą nacisk głównie na rentowność i bezpieczeństwo, na-
stępnie zaś na płynność. Prowadząc profesjonalnie działalność gospodarczą, oswojone 
są z ryzykiem, a ich raison d’être jest zysk, który jest w końcu funkcją ryzyka. Jeżeli de-
cydują się na ryzykowną inwestycję za granicą, oczekują odpowiednio wysokiej stopy 
zwrotu, wysokiej marży ponad poziom rentowności porównywalnej inwestycji krajowej. 
Jeżeli inwestor preferuje głównie płynność, to jest skłonny zaakceptować odpowiednio 
zmniejszoną rentowność. Jednostki z  sektora gospodarstw domowych, lokując swoje 
oszczędności za granicą, zdają się brać pod uwagę głównie bezpieczeństwo, a następ-
nie płynność i  rentowność. Wynika to także z  funkcji, jakie pełnią oszczędności tych 
podmiotów. Mają one zapewnić gospodarstwom domowym stabilizację poziomu do-
chodów – a  konsekwencji i  poziomu życia – w  długim okresie i  ewentualnie pomóc 
w przezwyciężeniu nieprzewidzianych, przypadkowych zdarzeń, obniżających bieżące 
dochody. Wśród gospodarstw domowych są wprawdzie jednostki, które lokują swoje 
oszczędności w sposób agresywny, nastawiony na wysoką stopę zwrotu przy akceptacji 
wysokiego poziomu ryzyka, niemniej są one zdecydowanie w mniejszości. Preferencje, 
jakimi kierują się podmioty gospodarcze, decydując się na inwestycje za granicą, przed-
stawiono w tabeli 1.

TABELA 1. Kryteria i preferencje, jakimi kierują się podmioty gospodarcze przy dokonywaniu 
inwestycji za granicą

Sektor Rentowność Płynność Bezpieczeństwo

Publiczny * *** ***
Przedsiębiorstw *** ** *** 
Gospodarstw domowych ** ** *** 

Uwaga: Liczba gwiazdek wskazuje na wagę danego kryterium – im więcej gwiazdek, tym kryterium ważniejsze dla podmiotu 
z danego sektora. 

Źródło: Opracowanie własne. 
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W przypadku zaciągania zobowiązań lub sprzedawania majątku za granicą preferencje 
podmiotów gospodarczych są ze zrozumiałych względów odmienne. Dla wszystkich grup 
podmiotów najważniejsza jest dostępność kapitału. Ma to szczególne znaczenie w przy-
padku zaciągania kredytów i pożyczek. Zagraniczni wierzyciele muszą mieć zdolność do 
oceny wiarygodności kredytowej dłużników. Koszty takiej oceny są przy tym stosunkowo 
wysokie, dlatego na międzynarodowych rynkach finansowych kredyty i pożyczki mogą 
pozyskać tylko duże podmioty gospodarcze – skarb państwa, duże jednostki samorządu 
terytorialnego i duże przedsiębiorstwa. Osoby fizyczne mogą pozyskać kredyty za granicą 
właściwie tylko wtedy, jeżeli są odpowiednio zamożne i jeżeli zostaną klientami wydzia-
łów private banking banków wyspecjalizowanych w tym zakresie. Dla jednostek sektora 
publicznego i przedsiębiorstw drugim ważnym kryterium jest koszt pozyskania kapitału. 
Powinien być niższy niż na rynku krajowym, aby operacja miała sens. W tym miejscu na-
leży zaznaczyć, że takie porównanie nie zawsze jest możliwe. Niekiedy bowiem określony 
wolumen kapitału (finansowanie rzędu kilkuset milionów lub kilku miliardów dolarów) 
lub kapitał określonego typu (np. kilkudziesięcioletnie lub dłuższe pożyczki) nie są w ogóle 
dostępne na danym rynku krajowym. Wówczas międzynarodowy rynek finansowy jest 
jedynym źródłem zaspokojenia zapotrzebowania na środki. W końcu trzecie kryterium 
– pewność finansowania. Finansowanie działalności jest przecież procesem ciągłym. Jego 
przerwanie może doprowadzić do silnych perturbacji w  działalności finansowanej jed-
nostki, a w konsekwencji do utraty jej zdolności do wywiązywania się z bieżących zobo-
wiązań (default), a nawet – szczególnie w przypadku przedsiębiorstw – do bankructwa 
(bankrupcy). Stąd pewność utrzymania źródeł finansowania jest ważna głównie w przy-
padku jednostek publicznych i przedsiębiorstw, a szczególnie jest to istotne, gdy jednostki 
te finansują się kredytami i pożyczkami krótkoterminowymi. Kryterium to natomiast jest 
najmniej ważne dla jednostek z sektora gospodarstw domowych. Dodatkowymi, pozyska-
nymi za granicą środkami finansują one incydentalne, duże jednorazowe wydatki (np. za-
kup domu czy mieszkania). Stąd zapewnienie sobie ciągłości finansowania nie jest dla nich 
szczególnie istotne. W tabeli 2 przedstawiono kryteria, jakimi kierują się podmioty decy-
dujące się na pozyskanie kapitału za granicą i ich preferencje w odniesieniu do kryteriów.

TABELA 2. Kryteria i preferencje, jakimi kierują się podmioty gospodarcze przy zaciąganiu 
zobowiązań lub sprzedaży majątku za granicą

Sektor Koszt Dostępność Pewność

Publiczny *** *** **
Przedsiębiorstw *** *** ** 
Gospodarstw domowych ** *** * 

Uwaga: Jak dla tabeli 1. 

Źródło: Opracowanie własne.
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Dominująca część transgranicznych obrotów kapitałowych przypada na sektor 
przedsiębiorstw, w  tym przedsiębiorstw finansowych, i  na sektor publiczny. Udział 
jednostek sektora gospodarstw domowych jest w  tych obrotach stosunkowo niski. Te 
ostatnie powierzają zazwyczaj swoje oszczędności krajowym instytucjom finansowym 
– głównie bankom, zakładom ubezpieczeniowym, funduszom emerytalnym i inwesty-
cyjnym. Instytucje te przeprowadzają zagraniczne operacje finansowe na swój rachunek. 
Istotą tych operacji, jak wskazano wyżej, jest arbitraż cenowy (procentowy). Podmioty 
posiadające nadwyżki oszczędności chcą uzyskać wyższą stopę zwrotu ze swoich lokat 
(inwestycji), niż mogą osiągnąć w swoim kraju, i odwrotnie – podmioty potrzebujące 
kapitału starają się pozyskać kapitał taniej niż w kraju, poprzez niższe oprocentowanie 
kredytów (pożyczek) lub wyższe ceny sprzedaży majątku. 

W ujęciu makroekonomicznym zasadniczym powodem, jaki uruchamia transgra-
niczne operacje kapitałowe, są różne „stopy niecierpliwości” (stopy międzyokresowej 
substytucji dochodu) w  kraju i  zagranicą [Caves, Frankel, Jones, 1998, s. 580], jeżeli 
oczywiście pominie się nadzwyczajne przypadki losowe (force majeure) powodujące 
utratę majątku lub dochodu. Stopę niecierpliwości można określić jako skłonność do 
rezygnacji z części bieżącego dochodu (konsumpcji, inwestycji) w imię przyszłego do-
datkowego dochodu lub odwrotnie – jako skłonność do zwiększenia bieżącego dochodu 
(konsumpcji, inwestycji) w imię rezygnacji z części przyszłego dochodu. Wielkość stopy 
obrazuje nachylenie odpowiedniej krzywej obojętności. Są one mniej strome w krajach 
wysoko rozwiniętych, a  przy tym posiadających wysoką stopę oszczędności (akumu-
lacji). Kraje te są eksporterami kapitału1. Natomiast w  krajach o  stosunkowo niskim 
poziomie rozwoju i niskiej stopie oszczędzania (akumulacji) stopa niecierpliwości jest 
zwykle znacznie wyższa niż w  tych pierwszych i krzywa obojętności bardziej stroma. 
Kraje te są importerami kapitału, zaspokajając w ten sposób rozbudzone bieżące potrze-
by konsumpcyjne i inwestycyjne, kosztem przyszłego dochodu.

Warunki zewnętrznej równowagi płatniczej

Różne stopy niecierpliwości, o  ile utrzymują się w  dłuższym okresie, determinu-
ją następnie MPI netto poszczególnych krajów. Utrzymywanie się wysokiego stopnia 
zniecierpliwienia społeczeństwa przeradza się następnie zazwyczaj w „krótką” MPI da-
nego kraju, a niski stopień zniecierpliwienia – w „długą” MPI. Kształtowanie wielko-
ści netto MPI jest procesem złożonym i  odbywa się przy udziale bardzo dużej liczby 
podmiotów gospodarczych. Największą bezpośrednią rolę odgrywają w  tym procesie 
największe podmioty gospodarcze – skarb państwa, duże jednostki samorządowe, duże 
przedsiębiorstwa produkcyjne i handlowe, duże instytucje finansowe oraz wąska grupa 
najbogatszych obywateli. Mniejsze jednostki wpływają oczywiście także na MPI kraju, 
ale pośrednio. Koncentrując swoje oszczędności w instytucjach finansowych, stwarzają 
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im finansową podstawę do eksportu kapitału albo, zgłaszając im swój popyt na kapitał 
(kredyty, pożyczki, kapitał udziałowy), tworzą przesłanki do podjęcia jego importu.

Zgodnie z  keynesowskim równaniem przedstawiającym wykorzystanie (podział) 
produktu krajowego brutto (Y) w danym kraju, a mianowicie: 
(1) Y = C + S + G = C + I + G + (X – M),
gdzie: 
C – konsumpcja, 
S – oszczędności, 
G – saldo sektora publicznego, 
I – inwestycje, 
X – eksport,
M – import, 
nierównowaga zewnętrzna pojawia się w okresie (t), gdy X ≠ M, tzn. gdy pojawia się sal-
do bilansu handlowego. Dodatnie saldo bilansu handlowego (X > M), zmniejsza produkt 
do podziału w danym okresie, ograniczając wewnętrzną konsumpcję, inwestycje krajo-
we lub wydatki publiczne poniżej dochodów kreowanych przez wytwórstwo krajowe. 
Z kolei ujemne saldo bilansu handlowego (X < M) pozwala na zwiększenie wewnętrznej 
konsumpcji, inwestycji lub wydatków publicznych. Sytuacje te przedstawia lekko zmo-
dyfikowana formuła (1):

(2) Y – (X – M) = C + I + G.

Dodatnie saldo bilansu handlowego pozwala na lepsze wykorzystanie potencja-
łu produkcyjnego kraju w sytuacji, gdy popyt wewnętrzny jest niedostateczny. Z kolei 
ujemne saldo bilansu handlowego pozwala na lepsze zaspokojenie wewnętrznych po-
trzeb, gdy krajowe moce produkcyjne są niedostateczne. 

W kraju, w którym stopa niecierpliwości jest stosunkowo wysoka, wyższa niż za-
granicą, powstanie skłonność po stronie rządzących i społeczne przyzwolenie na pro-
wadzenie ekspansywnej polityki gospodarczej, w wyniku której ukształtuje się struktu-
ralny (długookresowy) deficyt bilansu handlowego. Wysoką stopę niecierpliwości może 
ukształtować – z jednej strony – postawa klasy politycznej, tj. zarówno polityka partii 
rządzącej, jak i partii opozycyjnych, a z drugiej strony – oddziałujący na społeczeństwo 
„efekt demonstracji” – chęć szybkiego osiągnięcia poziomu rozwoju, warunków życia 
uzyskanego wcześniej przez inne, bardziej rozwinięte kraje. Współcześnie tego typu sy-
tuacja wydaje się charakterystyczna dla wielu krajów mniej rozwiniętych, szczególnie 
krajów o tzw. wschodzących gospodarkach (emerging economies), nieposiadających bo-
gatych zasobów surowcowych i ze stosunkowo niską stopą oszczędności. 

Ujemne saldo bilansu handlowego musi jednak zostać w jakiś sposób sfinansowa-
ne – pożyczkami lub kredytami, inwestycjami bezpośrednimi lub innymi transakcjami 
majątkowymi (sprzedażą majątku krajowego). Jeżeli transgraniczne ruchy kapitału, nie-
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zbędne do sfinansowania deficytu handlowego, są spowodowane przez czynniki ekono-
miczne (różne poziomy stóp procentowych, stóp rentowności inwestycji, różny poziom 
cen nieruchomości w  kraju i  za granicą) i  oparte zostaną na transakcjach komercyj-
nych, to mówi się o autonomicznych transgranicznych ruchach kapitału i określa się je 
jako transfery podstawowe (BT). Powiększają one jakby zasób krajowych oszczędności, 
umożliwiając sfinansowanie inwestycji, a konsekwencji umożliwiając także ewentualne 
sfinansowanie większej konsumpcji i wydatków publicznych. W rezultacie formułę po-
działu produktu krajowego należy odpowiednio uzupełnić:

(3) Y – (X – M) = C + S + BT + G = C + I + G.

Podstawowe transfery kapitałowe (BT) w końcu wstępnego okresu (t) przekształcą się 
w MPI netto danego kraju (w formułach oznaczono ją jako D). W następnym okresie, o ile 
utrzyma się nierównowaga bilansu handlowego, również wystąpi potrzeba sfinansowania 
jego kolejnego salda. Pojawi się przy tym dodatkowa potrzeba sfinansowania kosztów ob-
sługi MPI, tzn. sfinansować trzeba będzie nie tylko nowe saldo handlowe, ale także saldo 
dochodów w bilansie obrotów bieżących2. Kapitał niezbędny do utrzymania zrównoważo-
nej pozycji płatniczej kraju będzie więc większy o (r) stopę obsługi MPI (D). Zewnętrzna 
równowaga płatnicza zostanie więc zachowana w następnym okresie (t + 1), jeżeli: 

 (4) BTt + 1 = (X – M)t + 1 + rDt.

Inaczej mówiąc, kraj utrzyma zewnętrzną równowagę płatniczą w okresie (t + 1), 
jeżeli podstawowe transfery kapitału (BT) będą równe jego saldu handlowemu powięk-
szonemu o koszty obsługi MPI lub pomniejszonemu o dochody z MPI. Łatwo zauważyć, 
że warunek ten nie jest zupełny. Pożyczki i kredyty są udzielane na różne terminy i za-
zwyczaj spłacane w ratach, a inne inwestycje kapitałowe mogą być wycofane w części lub 
całości w następnym okresie. Oznacza to, że jakąś część (p) zobowiązań w stosunku do 
zagranicy (raty kredytów i pożyczek, odsprzedane inwestorom krajowym papiery warto-
ściowe, nieruchomości itp.) trzeba będzie zwrócić w następnym okresie. Inaczej mówiąc, 
część zagranicznego kapitału ulokowana w kraju może zostać „repatriowana”. Wówczas 
transfery podstawowe powinny to także sfinansować. Formuła zewnętrznej długotermi-
nowej równowagi płatniczej kraju przedstawia się więc następująco3:

(5) BTt + 1 = (X – M)t + 1 + rt  +  1Dt + pt + 1Dt.

W konsekwencji zmieni się także formuła równowagi podziału produktu globalnego: 

(6) Yt + n – (X – M)t + n = Ct + n + St + n + BTt + n + Gt + n = Ct + n + It + n + Gt + n,

co oznacza, że aby gospodarka narodowa znalazła się w równowadze, oszczędności kra-
jowe muszą zostać uzupełnione oszczędnościami zagranicznymi (importem kapitału) 
w wielkości pozwalającej na sfinansowanie deficytu handlowego, obsługi MPI netto i re-
patriacji kapitału (spłat pożyczek, kredytów i wycofania się zagranicy z innych inwestycji).
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Utrzymanie się w długim okresie dodatniego salda bilansu handlowego i finanso-
wanie go następnie eksportem kapitału oraz akumulowanie zagranicznych dochodów 
kapitałowych spowoduje właśnie wykształcenie się „długiej” MPI i przekształcenie się 
takiego kraju w „wierzyciela międzynarodowego”. Z kolei strukturalny deficyt handlowy 
i finansowanie go wraz z kosztami obsługi importem kapitału, spowoduje wykształcenie 
się „krótkiej” MPI i przekształcenie się takiego kraju w „dłużnika międzynarodowego”. 

W następnych częściach niniejszego opracowania – ze względu na jego temat – po-
mija się problematykę kraju wierzycielskiego, koncentrując uwagę na problemach kraju 
dłużniczego, tj. kraju, w którym w długim okresie utrzymuje się wysoka stopa niecier-
pliwości, co prowadzi zarówno do strukturalnego X < M, jak i rD < 0 w rezultacie czego 
narasta „krótka” (ujemna) MPI. W kraju takim pojawiają się dwa poważne zagrożenia 
dla jego rozwoju. Powstaje – po pierwsze – niebezpieczeństwo utraty zewnętrznej rów-
nowagi płatniczej, a po drugie – niebezpieczeństwo stagnacji stopy życiowej społeczeń-
stwa i w ogóle stagnacji gospodarczej kraju.

Nawiązując do formuły (5), zewnętrzna nierównowaga płatnicza pojawi się, jeżeli 
w danym okresie podstawowe transfery kapitałowe będą mniejsze niż łączna wielkość 
deficytu handlowego, kosztów netto obsługi MPI oraz odpływu kapitału:

(7) BTt + n < (X – M)t + n + rt + nDt + n – 1 + pt + nDt + n – 1.

Sytuacja taka może utrzymywać się jakiś czas, jeżeli kraj posiada odpowiednio duże 
oficjalne i  bankowe rezerwy walutowe. Wówczas sfinansuje z  nich bieżący niedobór 
środków dewizowych. Spadek poziomu rezerw walutowych, szczególnie zaś znaczący 
spadek rezerw oficjalnych, jest sygnałem, że pojawiła się zewnętrzna nierównowaga 
płatnicza. Może to ograniczyć skłonność zagranicy do finansowania rezydentów kraju 
dłużniczego, czyli ograniczy (BT). Dodatkowo może wywołać poczucie zwiększone-
go ryzyka inwestycyjnego i wywoła skłonność zagranicy do repatriacji kapitału, czyli 
zwiększy (p). Zmniejszeniu rezerw walutowych kraju towarzyszy zwykle deprecjacja 
jego waluty. Traktuje się to także jako sygnał zewnętrznej nierównowagi płatniczej. Je-
żeli deprecjacja kursu jest silna i  utrzymuje się przez długi czas, to może wzmocnić 
odczucie zwiększonego ryzyka u  inwestorów zagranicznych. Wówczas tendencje do 
ograniczania (BT) i  zwiększania zarówno (r), jak i  (p) wzmocnią się. W konsekwen-
cji może to doprowadzić nawet do zewnętrznego kryzysu finansowego kraju – kryzysu 
płynności (default), wyrażającego się w niezdolności do wywiązywania się z zewnętrz-
nych, dewizowych zobowiązań płatniczych. Zapobieżeniem takiej krytycznej sytuacji 
są, z  jednej strony, automatyczny mechanizm wyrównawczy uruchamiany przez de-
precjację waluty, z  drugiej – korygująca polityka rządu i  polityka banku centralnego 
nastawione na ograniczenie popytu wewnętrznego. Procesy uruchamiane zarówno au-
tomatycznie, jak i przez politykę gospodarczą wymagają jednak czasu, zanim przyniosą 
odpowiednie rezultaty – poprawę (X – M) i zmniejszenie (p) oraz ewentualne obniżenie 
(r). Aby uniknąć w międzyczasie kryzysu płynności, kraj może zwrócić się do Między-
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narodowego Funduszu Walutowego (MFW) lub innej międzynarodowej instytucji fi-
nansowej o udzielenie przejściowego wsparcia finansowego na uzupełnienie niedoboru 
(BT). MFW udziela takiej pomocy pod warunkiem opracowania przez kraj dłużniczy 
tzw. programu dostosowawczego. MFW monitoruje następnie jego wdrożenie i odpo-
wiednio uruchamia kolejne transze pomocy. Celem programu jest trwałe przywróce-
nie zewnętrznej równowagi płatniczej kraju na podstawie zmian, jakie nastąpią w we-
wnętrznej strukturze gospodarki w wyniku deprecjacji kursu walutowego i korygującej 
polityki gospodarczej. 

Możliwość wystąpienia zewnętrznej nierównowagi płatniczej zależy zarówno od 
czynników wewnętrznych, jak i zewnętrznych, przy czym są to nie tylko czynniki ekono-
miczne, ale także polityczne i psychologiczne4. Wszystkie czynniki, jakie mogą prowa-
dzić do nagłego pogorszenia się wewnętrznej sytuacji gospodarczej kraju (spadek pro-
dukcji, wzrost popytu wewnętrznego oraz związana z tym inflacja itd.), generują także 
możliwość powstania dużej i trwałej zewnętrznej nierównowagi płatniczej i mogą – jak 
wspomniano – doprowadzić do kryzysu płynności. Czynniki psychologiczne wzmac-
niają i przyśpieszają ten proces. Wywołują spekulację i potęgują jej rozmiary. Spekula-
cja wzmaga nierównowagę i w rezultacie, o  ile nie zostanie w porę opanowana, może 
przyśpieszyć i mocno zaostrzyć kryzys płynności. Potencjalne możliwości wystąpienia 
kryzysu płynności są przy tym ściśle związane ze strukturą pasywów MPI danego kraju. 
Niektóre pasywa są bardzo „płynne”, tzn. zagraniczni właściciele lokat/inwestycji (nie-
rezydenci) mogą je szybko wycofać, nawet tylko w przypadku przejściowego zagrożenia 
wartości ich kapitałów. Niektóre pasywa są natomiast traktowane jako lokaty/inwestycje 
długoterminowe (strategiczne). Wówczas nawet duże wahania ich bieżącej wartości nie 
zmieniają podejścia zagranicznych właścicieli. Prawdopodobny stopień płynności po-
szczególnych rodzajów pasywów zagranicznych kraju przedstawiono w tabeli 3.

TABELA 3. Płynność zagranicznych pasywów kraju

Pasywa Termin Zobowiązania dłużne Udziały właścicielskie Nieruchomości

Publiczne Krótki W – –

Długi N/W – –

Prywatne Krótki W  W  W 

Długi N/W N N

W – wysoka płynność, N – niska płynność. 

Źródło: Opracowanie własne. 

Największe zagrożenia dla stabilności MPI kryją się – jak widać – w krótkotermi-
nowych, publicznych i prywatnych zobowiązaniach dłużnych oraz krótkoterminowych, 
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a więc spekulacyjnych, inwestycjach w papiery udziałowe (np. akcje na giełdzie) i w spe-
kulacyjnych zakupach nieruchomości. Nawet przejściowe zagrożenie ich bieżącej war-
tości powoduje, że zagraniczni właściciele szybko podejmują decyzje o  ich sprzedaży 
i wycofaniu kapitału z powrotem do swojego kraju. Inaczej przedstawia się natomiast 
sytuacja z długoterminowymi długami publicznymi. Część z nich jest płynna (np. pu-
blicznie notowane pożyczki obligacyjne), a część zupełnie nie jest. Do tych drugich na-
leży zaliczyć kredyty i  pożyczki udzielone publicznym podmiotom kraju dłużniczego 
przez międzynarodowe organizacje finansowe lub długoterminowe pożyczki obliga-
cyjne trzymane przez niektóre grupy instytucjonalnych inwestorów. Do niepłynnych 
zobowiązań dłużnych trzeba także zaliczyć długoterminowe kredyty i pożyczki udzie-
lone przez zagraniczne organizacje macierzyste (inwestorów strategicznych) swoim 
afiliacjom domicylowanym w kraju dłużniczym. Niepłynne są również tzw. inwestycje 
bezpośrednie i  inwestycje w  postaci strategicznego zakupu większościowego pakietu 
akcji lub udziałów w przedsiębiorstwach, które mają wchodzić w skład zagranicznych 
grup kapitałowych. Dotyczy to także zakupu odpowiednich nieruchomości związanych 
z tymi inwestycjami. Podobnie, jeżeli zagraniczne podmioty publiczne dokonują zakupu 
nieruchomości w celu realizowania jakichś swoich zadań w kraju dłużniczym, to inwe-
stycje te są zupełnie niepłynne. 

Podsumowując, można powiedzieć, że kraj dłużniczy, który w swojej MPI ma mało 
krótkoterminowych, publicznych i prywatnych zobowiązań dłużnych oraz ma mało in-
nych płynnych pasywów (publicznie notowanych pożyczek obligacyjnych i akcji), jest 
mniej podatny na nagłe wystąpienie kryzysu płynności, nawet gdy wystąpią stosunkowo 
silne wewnętrzne perturbacje gospodarcze, niż kraj z przeciwstawną strukturą zagra-
nicznych pasywów. Należy w  tym miejscu dodać, że przy ustalaniu podatności kraju 
na wystąpienie kryzysu płynności analizuje się oczywiście nie tylko jego zagraniczne 
płynne pasywa, ale także jego płynne aktywa zagraniczne. Zmniejszenie wielkości nie-
których pasywów może być finansowane zmniejszeniem pozycji niektórych aktywów. 
Szczególnie ważna w tym względzie jest wielkość oficjalnych rezerw walutowych, które 
stanowią swoistą „poduszkę bezpieczeństwa” łagodzącą szok, jaki dla gospodarki mógł-
by wywołać nagły znaczący odpływ kapitału zagranicznego.

Zewnętrzne czynniki, jakie mogą spowodować załamanie się zewnętrznej sytuacji 
płatniczej kraju, to znaczący spadek popytu na jego eksport, pogorszenie się terms of 
trade, wzrost poziomu stóp procentowych na międzynarodowych rynkach finansowych 
i względne ograniczenie podaży na nich. Dwa pierwsze czynniki zwiększają wielkość 
deficytu handlowego, a  trzeci pogarsza saldo pozycji dochodowej w  bilansie obrotów 
bieżących. Wszystkie trzy powodują więc zwiększone zapotrzebowanie na BT i jeżeli nie 
zostanie ono zaspokojone (czynnik czwarty), może to spowodować kryzys płynności. 
Podatność kraju na zaburzenia wynikające z działania tych czynników zależy od udzia-
łu eksportu w  produkcie globalnym brutto (X/Y) oraz udziału zobowiązań dłużnych 
o  zmiennej stopie procentowej w ogólnej kwocie pasywów zagranicznych kraju, czyli 
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w konsekwencji zależy od relacji deficytu handlowego i kosztów obsługi zewnętrznego 
zadłużenia do produktu globalnego brutto ([(X – M)t + 1 + rt + 1Dt]/Yt + 1), a ściślej rzecz 
biorąc – relacji deficytu obrotów bieżących do produktu globalnego brutto. Im te udziały 
są wyższe, tym kraj jest bardziej narażony na szoki zewnętrzne. 

Między sytuacją wewnętrzną kraju a  zewnętrzną sytuacją płatniczą istnieje swo-
iste sprzężenie zwrotne. Wspomniano wyżej, że silny znaczący spadek wielkości pro-
duktu krajowego, istotna zmiana proporcji jego podziału, silna inflacja mogą spowo-
dować zachwianie się zewnętrznej równowagi płatniczej, co z kolei może doprowadzić 
do kryzysu płynności. Zmiany wewnętrzne wywołują bowiem niekorzystne zmiany 
w  stosunkach handlowych kraju z  zagranicą, z  czym zazwyczaj łączy się wyższa oce-
na ryzyka, związanego z  lokowaniem kapitału w  tym kraju. Prowadzi to następnie do 
ograniczenia podstawowych transferów kapitałowych (BT) tego kraju. Zmniejszenie 
rozporządzalnych zasobów zmusza gospodarkę do kontrakcji, tzn. ograniczenia popytu 
globalnego – zmniejszenia konsumpcji, inwestycji lub wydatków publicznych, co powo-
duje ograniczenie produkcji i w końcu zmniejszenie wytworzonego produktu globalnego  
[Y + (X – M)]. Kryzys płynności, oznaczający znaczny, utrzymujący się w dłuższym cza-
sie niedobór środków dewizowych niezbędnych na pokrycie zewnętrznych płatności, 
wzmaga ów proces kontrakcji, pogłębia spadek wytworzonego produktu globalnego. 
Potwierdzają to liczne przypadki historyczne. Na przełomie pierwszej i drugiej dekady 
obecnego wieku kilka krajów europejskich wpadło w kryzys płynności. Ich produkt glo-
balny znacznie obniżył się, a  gospodarki i  społeczeństwa przeszły przez okres silnych 
zaburzeń. Konsekwencje utraty zewnętrznej płynności najbardziej odbiły się na greckiej 
gospodarce. Skala zewnętrznej nierównowagi płatniczej była jednak w Grecji wyjątkowo 
duża. 

Drugie ważne niebezpieczeństwo dla kraju, jakie łączy się z jego dużą ujemną MPI 
netto, wiąże się ze stałym (strukturalnym) transferem części produktu krajowego na 
rzecz zagranicy. Stopa niecierpliwości jest tam wprawdzie niższa niż w  kraju dłużni-
czym, ale wcale to jednak nie oznacza, iż zagraniczni wierzyciele rezygnują z odsetek, 
zagraniczni właściciele przedsiębiorstw rezygnują z dywidend oraz innych form udziału 
w zyskach, a zagraniczni właściciele nieruchomości rezygnują z czynszów dzierżawnych. 
Część tych dochodów może być wprawdzie reinwestowana w kraju, powiększając mają-
tek zagranicy, ale pozostała część, zwykle przeważająca, jest przekazywana za granicę. 
Dopóki będzie utrzymywać się „krótka” MPI kraju, będzie on przekazywać zagranicy 
część swego produktu globalnego (Y) jako wynagrodzenie za udostępniony kapitał. Bie-
żąca sytuacja kraju nie musi wprawdzie pogarszać się, jeżeli będzie następować równo-
ważący dopływ netto nowego kapitału, co wynika z równania (7). Powiększają się wtedy 
odpowiednio pasywa zewnętrzne kraju i w następnym okresie koszty ich obsługi będą 
jeszcze większe, przyjmując założenie ceteris paribus. Strukturalny import kapitału za-
granicznego jest jakby „samonakręcającym się mechanizmem”, który może doprowadzić 
do sytuacji krytycznej określanej w literaturze jako „pułapka zadłużenia” (debt trap) lub 
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„nawis zadłużeniowy” (debt overhang). Od strony zewnętrznej – płatności dewizowych 
wystąpi wówczas kryzys płynności, zaś od strony wewnętrznej – najpierw spadek pro-
duktu wytworzonego a następnie jego okresowa stagnacja.

Pomimo tego, że strukturalny import kapitału stwarza w długim okresie niebezpie-
czeństwo utraty płynności, jak wynika z  formuły (6), zwiększa on wielkość bieżącego 
produktu do podziału, podnosząc tym samym poziom bieżącej konsumpcji i poziom 
bieżących inwestycji. W kraju, w którym zasoby inwestycyjne są niedostateczne, zwięk-
sza więc potencjał rozwojowy5. Z  punktu widzenia procesu rozwoju gospodarczego 
kraju, import kapitału zagranicznego wydaje się więc tak długo uzasadniony, jak długo 
przyrost produktu globalnego jest większy od kosztów netto obsługi MPI (rysunek 1). 
Te ostatnie zmniejszają bowiem możliwości konsumpcyjne i inwestycyjne gospodarki. 
Współzależność między przyrostem produktu krajowego brutto – d[Y + (X – M)] – 
a kosztami (netto) obsługi pasywów zagranicznych kraju (rD) obrazuje, odpowiednio 
zastosowana do tego celu, krzywa Laffera.

RYSUNEK 1. Przyrost produktu krajowego a koszty netto obsługi MPI kraju 

Źródło: Opracowanie własne.

Kraj korzysta więc na imporcie kapitału tak długo, jak długo przyrost produktu jest 
większy od kosztów obsługi MPI, tj. d[Y + (X – M)] > rD. Na rysunku 1 wyznacza to 
odcinek od zera do pkt. A, gdzie przyrost produktu zrównuje się z kosztami obsługi. 
Produkt rośnie jeszcze trochę do pkt. B, ale jego przyrost jest mniejszy niż koszty obsłu-
gi. Następnie, po przejściu tego punktu, wytworzony produkt krajowy maleje. W pkt. B 
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rozpoczyna się – można przyjąć – kryzys płynności. Jedną z jego istotnych konsekwencji 
jest ograniczenie płatności importowych, co następnie prowadzi do spadku produktu 
krajowego.

Z punktu widzenia perspektyw rozwojowych kraju bardzo istotne jest, aby krzywa 
Laffera na odcinku do pkt. A miała możliwie jak najbardziej stromy kształt. Oznaczałoby 
to, że dynamika produktu krajowego jest większa od dynamiki kosztów obsługi MPI. 
Może tak być, gdy importowany kapitał wykorzystywany jest w przeważającej mierze na 
inwestycje, rozszerzając ich zakres i podnosząc ich nowoczesność. Chodzi w tym przy-
padku zarówno o inwestycje produkcyjne, jak i nieprodukcyjne, gdyż jedne i drugie mają 
wpływ na ogólną efektywność gospodarki. Te drugie powinny przy tym koncentrować 
się na dziedzinach, które podniosą następnie efektywność sektora produkcyjnego, a więc 
powinny być realizowane w pierwszym rzędzie w zakresie infrastruktury i szkolnictwa. 
Niemniej należy podkreślić, że chodzi jednak głównie o inwestycje produkcyjne i to w te 
gałęzie, które spowodują wzrost eksportu i ewentualny spadek importu [Kindleberger 

1968:384]. W  innym przypadku import kapitału oznaczałby właściwie finansowanie 
wyłącznie konsumpcji i  infrastruktury, co dość szybko mogłoby doprowadzić kraj do 
kryzysu płatniczego.

Jest zrozumiałe, że w procesie rozwoju gospodarki muszą występować wahania dy-
namiki wzrostu produktu krajowego związane z przebiegiem cyklu koniunkturalnego. 
Inaczej mówiąc, w rzeczywistości dynamika przyrostu produktu krajowego (dY) nie jest 
stała. Przedstawiony wyżej warunek korzyści, jakie odnosi kraj z importu kapitału, nale-
ży więc rozumieć jako nadwyżkę przyrostu produktu krajowego w wieloletnim okresie 
nad sumą kosztów netto obsługi MPI tego kraju w tym samym czasie. Jeżeli ten warunek 
jest spełniony w długim okresie i różnica między wytworzonym produktem krajowym 
a łącznymi kosztami obsługi MPI jest znaczna, to poziom produktu krajowego, w tym 
poziom produktu per capita w końcu okresu będzie znacznie wyższy niż w punkcie wyj-
ściowym. Wówczas ewentualny spadek wielkości produktu podzielonego, jaki obrazuje 
odcinek krzywej Laffera po przekroczeniu pkt. B, nie musi rodzić nadzwyczajnych na-
pięć. Stopa niecierpliwości społeczeństwa może bowiem ulec w międzyczasie zmianie, 
wynikającej ze znacznie lepszego zaspokojenia potrzeb indywidualnych i społecznych. 

Przekroczenie pkt. B łączy się zwykle – jak wspomniano – ze spadkiem produktu 
krajowego. Jeżeli ten spadek jest duży, to może wywołać silne perturbacje gospodar-
cze, społeczne i  polityczne, czyli może wiązać się z  silnym kryzysem całego systemu 
gospodarczego i politycznego danego kraju. Koszty gospodarcze, społeczne i polityczne 
takiego kryzysu są bardzo wysokie i wyrażają się w znacznym obniżeniu stopnia wyko-
rzystania mocy wytwórczych kraju w okresie kilku lat, a czasami związane są także ze 
stratą części majątku narodowego. Odpowiedzialne władze państwowe powinny więc 
tak prowadzić politykę, aby unikać kryzysu płynności, tj. doprowadzenia gospodarki 
do stanu, który na krzywej Laffera przedstawia odcinek na prawo od pkt B. Nie powin-
ny więc pobudzać nadmiernie ani oczekiwań konsumpcyjnych społeczeństwa, ani jego 
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aspiracji rozwojowych, jeżeli ich zaspokojenie miałoby zależeć w zbyt dużym stopniu 
od importu kapitału zagranicznego. Doświadczenia historyczne potwierdzają, że „prze-
kroczenie” pkt. B wywołuje ostre kryzysy gospodarcze i polityczne. Przypomnieć tutaj 
można choćby sytuację PRL z lat 80.6 i przywołać jeszcze raz kłopoty Grecji na przełomie 
pierwszej i drugiej dekady obecnego wieku7.

MPI Polski

Na początku obecnego stulecia polska gospodarka rozwijała się w znacznym stopniu 
na podstawie importu netto zasobów kapitałowych. Wyrażało się to w bilansie płatni-
czym – z  jednej strony – strukturalnym, stale powiększającym się deficytem obrotów 
bieżących, z drugiej zaś – dużym importem netto kapitału zagranicznego. W rezultacie 
Polska stała się krajem dłużniczym, z dużą „krótką” (ujemną) MPI. Jeszcze w końcu ubie-
głego wieku wynosiła ona tylko 59,5 mld EUR. Natomiast w grudniu 2010 r. podniosła się 
do 228,8 mld EUR, a więc ponad 3,8-krotnie. Do połowy 2011 r. dalej rosła – aż do 241,9 
mld EUR. W końcu tego roku spadła jednak do poziomu 220,1 mld EUR. Międzynaro-
dowe pasywa Polski wynosiły bowiem 371,3 mld EUR, zaś aktywa – 151,3 mld EUR8.

Jest kilka przyczyn takiego stanu rzeczy. W Polsce, po zmianie ustroju polityczne-
go, podniosła się stopa niecierpliwości – wzrosły aspiracje społeczeństwa, pobudzone 
następnie przystąpieniem kraju do Unii Europejskiej. Wywołało to zapotrzebowanie na 
inwestycje modernizacyjne i rozwojowe we wszystkich sektorach produkcyjnych gospo-
darki, a także w gospodarce komunalnej i ogólnokrajowej infrastrukturze. 

Transformacja gospodarki na bazę wolnorynkową, szczególnie w  sektorze gospo-
darczym, przebiegała dosyć szybko i sprawnie. Niemniej spowodowała znaczne koszty 
społeczne, które odbiły się na sytuacji finansowej sektora publicznego, głównie na sytu-
acji budżetu państwa. Ponieważ przemiany w sektorze publicznym przebiegały wolniej 
i z większymi oporami niż w sektorze prywatnym, wydatki tego pierwszego rosły szybciej 
niż dochody. To z kolei spowodowało powstanie strukturalnego deficytu finansowego 
sektora publicznego, który skumulował się w dług publiczny. Na początku drugiej deka-
dy obecnego stulecia osiągnął on poziom 50–55% wartości bieżącego PKB, czyli mocno 
zbliżył się do maksymalnej, konstytucyjnej granicy tego długu (60% PKB). Dodatko-
wym czynnikiem, jaki rodził zapotrzebowanie na kapitał zagraniczny, była relatywnie 
słaba własna baza kapitałowa prywatnego sektora gospodarki. Jest to zrozumiałe o tyle, 
że po 1989 r. zarówno gospodarstwa domowe, jak i prywatne przedsiębiorstwa miały 
stosunkowo krótki okres na wypracowanie nadwyżek finansowych i zakumulowanie ich. 
Dodatkowo, wysoka inflacja, jaka wystąpiła w pierwszych latach transformacji, spowo-
dowała deprecjację wcześniej zgromadzonych zasobów pieniężnych. Efekt demonstracji 
spowodował natomiast, że początkowo stosunkowo wysoka stopa oszczędności gospo-
darstw domowych w ostatniej dekadzie obniżyła się znacznie. 
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Z  tych względów, ale także ze względów politycznych, władze państwowe zdecy-
dowały się na prywatyzację przedsiębiorstw w głównej mierze w drodze ich sprzedaży 
kapitałowi zagranicznemu. Mały, początkowo, krajowy rynek kapitałowy powodował 
także, że skarb państwa, większe organizacje samorządowe oraz większe przedsiębior-
stwa, gdy potrzebowały dużych, długoterminowych pożyczek, szukały ich na rynkach 
zagranicznych. Z  kolei zagraniczni inwestorzy dość szybko zainteresowali się Polską. 
Wstępnie przyczyniło się do tego uzgodnienie nowych warunków spłaty przetermino-
wanego zadłużenia z okresu PRL. Nastąpiło to na początku lat 90. ubiegłego wieku. Stare 
długi spłacano o czasie, a nawet część z nich uregulowano przedterminowo. Zagranica 
doceniła to. Doceniła także inne zjawiska, jakie miały miejsce w polskiej gospodarce, 
a mianowicie: jej konsekwentną transformację instytucjonalną, postępujące przekształ-
cenia własnościowe, stosunkowo wysoką dynamikę rozwoju gospodarczego, jaka miała 
miejsce od połowy lat 90. oraz duży potencjał rynku wewnętrznego. Wszystko to spo-
wodowało, że zagraniczni inwestorzy zdecydowali się na dokonywanie w Polsce, na sto-
sunkowo szeroką skalę, inwestycji bezpośrednich i  podejmowali znaczące inwestycje 
portfelowe. Stworzyło to podaż (dostępność) kapitału dla polskich podmiotów. Utrzy-
mująca się niezła kondycja gospodarki powodowała ponadto, że zagraniczni inwestorzy 
nabierali coraz większego zaufania do Polski jako terenu lokaty swojego kapitału. Wy-
rażało się to m.in. w stałym poprawianiu się ratingu Polski, który dość szybko doszedł 
aż do poziomu investment grade, co dodatkowo wzmocniło skłonność zagranicy do in-
westowania w Polsce. Względnie stabilna sytuacja gospodarcza kraju i w miarę sprawne 
zarządzanie spowodowały, że rating nie uległ zmianie nawet w latach 2008–2010, gdy do 
Polski dotarły szoki globalnego kryzysu finansowego. Również w okresie kryzysu finan-
sowego strefy euro w latach 2011–2012 rating Polski nie zmienił się, choć kilku krajom 
europejskim agencje obniżyły oceny. Tak jak w kilku poprzednich latach utrzymał się na 
stosunkowo wysokim poziomie (A). 

W miarę rozwoju gospodarczego Polski jej MPI ulegała dywersyfikacji. Obok pa-
sywów rosły też zagraniczne aktywa (rysunek 2). Pogarszała się jednak relacja między 
nimi. O ile w pierwszej połowie ubiegłej dekady aktywa zagraniczne Polski stanowiły 
48–49% pasywów zagranicznych, to pod koniec dekady aktywa stanowiły zaledwie 37% 
pasywów. W 2011 r. sytuacja w tym względzie wprawdzie lekko poprawiła się – aktywa 
stanowiły 40% pasywów, ale nie wynikało to ze zmiany tendencji, a było konsekwencją 
obniżki cen giełdowych, zmiany kursów walutowych i wycofania się przez dużego inwe-
stora zagranicznego ze swojej inwestycji w Polsce. 

Z  punktu widzenia generowania bieżących dochodów i  wydatków dewizowych 
struktura przedmiotowa MPI Polski jest bardzo niekorzystna. W pasywach zdecydowa-
nie przeważają pozycje, które przynoszą relatywnie wysoką stopę zwrotu nierezydentom, 
zaś w  aktywach przeważają pozycje o  niskiej rentowności dla rezydentów. Na koniec 
2010 r. w pasywach największą pozycją – 42,3% były inwestycje bezpośrednie, a dłu-
goterminowe pożyczki i kredyty, łącznie dla sektora publicznego i sektora prywatnego, 
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RYSUNEK 2. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w latach 1998–2010 (w mld EUR) 

Źródło: Dane ze stron internetowych NBP, opracowanie własne.

stanowiły 38,2%, zaś udział zagranicznych inwestycji portfelowych w udziałowych pa-
pierach wartościowych wynosił 6,9%. Wszystkie te trzy pozycje dawały aż 87,4% zagra-
nicznych pasywów Polski, resztę stanowiły krótkoterminowe zobowiązania dłużne. Taka 
struktura pasywów potwierdza tezę o niedostatku długoterminowych funduszy rozwo-
jowych w  kraju oraz niedostatku długoterminowych środków na finansowanie długu 
publicznego – ponad połowa zagranicznych, długoterminowych pożyczek i  kredytów 
przypada bowiem na sektor rządowy. Kolejny rok – 2011 – nie przyniósł istotnych zmian 
w  strukturze zagranicznych pasywów Polski. Lekko obniżył się jedynie ze względów, 
o których wspomniano wyżej, udział inwestycji bezpośrednich – do 41,2%. 

Z  kolei w  aktywach przeważają pozycje przynoszące stosunkowo niskie dochody. 
Największy udział mają oficjalne aktywa rezerwowe – z  założenia aktywa o  wysokim 
stopniu płynności i o możliwie niskim stopniu ryzyka. W końcu 2010 r. wynosiły one 
prawie 70 mld EUR, co dawało 52% całej sumy aktywów zagranicznych Polski. Inne 
krótkoterminowe lokaty, kredyty i pożyczki udzielone stanowiły 16,8%. Razem udział 
nisko rentowych pozycji krótkoterminowych kształtował się na poziomie 68,8%. Nato-
miast polskie inwestycje długoterminowe stanowiły zaledwie 31,2%. Na inwestycje bez-
pośrednie przypadało niecałe 21%, na lokaty portfelowe w papiery udziałowe – 5,6%, 
a na długoterminowe kredyty i pożyczki 4,6%. Podobnie jak w przypadku pasywów, tak 
i w strukturze aktywów rok 2011 nie przyniósł istotnych zmian. Udział polskich inwe-
stycji bezpośrednich za granicą wzrósł do 25,6%, a udział oficjalnych rezerw walutowych 
obniżył się do 50%, choć wzrosły one do 75,7 mld EUR.

Mocno niezrównoważona MPI oraz niekorzystna struktura przedmiotowa powodu-
ją, że Polska ma duże strukturalne, ujemne saldo pozycji dochodów w bilansie obrotów 
bieżących. W okresie 2000–2010 kształtowało się jak w tabeli 4. 
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TABELA 4. Saldo dochodów bilansu płatniczego Polski w wybranych latach (w mld EUR) 

Lata 2000 2005 2010

Przychody 3,2 5,6 5,5 

Rozchody –4,0 –11,1 –18,3 

Saldo –0,8 –5,5 –12,8 

Źródło: Kwartalne statystyki bilansu płatniczego Polski, strony internetowe NBP – luty 2012, obliczenia własne.

W 2011 r. sytuacja uległa dalszemu pogorszeniu. W końcu tego roku przychody wynio-
sły 6,1 mld EUR, a rozchody 20,6 mld EUR. Ujemne saldo wyniosło więc 14,5 mld EUR9. 
Dla zobrazowania sytuacji płatniczej Polski warto dodać, że w latach 2010 i 2011 ujemne 
saldo handlowe kraju wynosiło odpowiednio: 8,9 i 10,1 mld EUR, a ujemne saldo bilansu 
obrotów bieżących – 16,5 i 16 mld EUR. Ponieważ od kilku lat Polska jest beneficjentem 
netto pomocy finansowej z Unii Europejskiej (UE), deficyt obrotów bieżących jest czę-
ściowo finansowany dodatnim saldem tzw. rachunku kapitałowego bilansu płatniczego. 
W 2010 r. pozycja ta wyniosła 6,5 mld EUR, a w 2011 r. – 8,1 mld EUR. Pozostała część 
deficytu obrotów bieżących oraz eksport polskiego kapitału musiał zostać sfinansowany 
podstawowymi transferami kapitałowymi, czyli napływem netto kapitału zagranicznego, 
co powodowało zwiększanie się ujemnej MPI kraju. Sytuacja taka będzie utrzymywać  
się tak długo, jak długo występować będzie deficyt obrotów bieżących, a przejściowe ob-
niżenie ujemnej MPI netto Polski w 2011 r. jest zjawiskiem incydentalnym. 

Jeżeli zagraniczne pasywa Polski będą powiększać się w tempie większym niż akty-
wa zagraniczne i nie zmieni się ich struktura przedmiotowa, to ujemne saldo rachunku 
dochodów z zagranicą będzie powiększać się. Będzie stawać się ono coraz większym ob-
ciążeniem dla gospodarki narodowej. W 2010 r. nominalny przyrost PKB wyniósł 5,3% 
w stosunku do poziomu z roku poprzedniego, co dawało 71 mld PLN. W 2011 r. przyrost 
PKB wyniósł 7,7%, co z kolei oznaczało przyrost o 109,7 mld PLN. Jednocześnie w 2010 r. 
ujemne saldo pozycji dochodów w bilansie płatniczym wyniosło 51,2 mld PLN, licząc po 
grudniowym średnim kursie PLN do EUR, a w 2011 r. – 64 mld PLN. Stanowiło to od-
powiednio 72% i 58% przyrostu PKB w tych latach10. W 2011 r. poprawa sytuacji w tym 
względzie była w  dużej mierze konsekwencją stosunkowo wysokiej inflacji. Wskaźnik 
wzrostu cen detalicznych wyniósł bowiem 4,3%. Stopień absorpcji przyrostu PKB przez 
dochody zagranicznych inwestorów osiągnął już dość wysoki poziom. Wydaje się, że na 
przełomie pierwszej i drugiej dekady obecnego wieku Polska zbliżyła się znacznie do pkt. 
A na krzywej Laffera, czyli – inaczej mówiąc – Polska mocno zbliżyła się do punktu, który 
stanowi makroekonomiczną granicę opłacalności importu kapitału w postaci i struktu-
rze, w jakiej dotąd występował.

Wspomniano powyżej, że w strukturze zagranicznych pasywów Polski przeważają 
obowiązania długoterminowe, co ma wpływ na poziom kosztów obsługi. Rozpatrując 
kwestię stabilności tych zobowiązań, należy stwierdzić, iż znaczna ich część jest dosyć 
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płynna. Szczególnie dotyczy to części zobowiązań sektora rządowego oraz inwestycji 
portfelowych w akcje notowane na warszawskiej giełdzie. Potwierdza to analiza danych 
bilansu płatniczego Polski z  lat 2008–2009, tzn. z  okresu, gdy dotarły do kraju szoki 
wywołane przez globalny kryzys finansowy (GKF). Wyżej wymienione pozycje zmniej-
szyły się wprawdzie ze względu na spadek cen odpowiednich instrumentów, ale także 
ze względu na znaczne skrócenie pozycji inwestycyjnych. Płynne są oczywiście również 
zobowiązania krótkoterminowe, które stanowią trochę ponad 12% ogólnej sumy pasy-
wów, czyli ok. 43 mld EUR. Ich poziom był w miarę stabilny w początkowym okresie 
GKF, co oznacza – jak się wydaje – że są one dość silnie związane z importem towarów 
i usług. Ponieważ zjawiska recesyjne, jakie przyniósł GKF, ogarnęły Polskę w znacznie 
mniejszym stopniu niż inne kraje europejskie, poziom obrotów handlowych nie uległ 
zbytniemu obniżeniu, a tym samym utrzymały się obroty kapitałowe związane z nim. 
Natomiast w przypadku znacznego spadku PKB i związanego z nim obniżenia się war-
tości handlu zagranicznego wystąpi niewątpliwie wycofanie części lokat, pożyczek (time 
advance) i kredytów krótkoterminowych lub przynajmniej opóźnienie (time lag) ich od-
nowienia.

Odwrotna sytuacja może wystąpić po stronie aktywów. W przypadku zjawisk kry-
zysowych, rezydenci mogą „przyśpieszyć” (time advance) eksport kapitału lub opóźnić 
jego repatriację (time lag) w celu ochrony wartości lub ze względu na możliwość speku-
lacyjnego zarobku przy spadku kursu walutowego. Kwoty, jakie występują w tym zakre-
sie w zagranicznych aktywach Polski, nie są wprawdzie zbyt duże, ale należy liczyć się 
z tym, że w okresie kryzysu finansowego, przy wymienialnej walucie, eksport krótkoter-
minowego kapitału może ulec znacznemu zwiększeniu. Wskazują na to doświadczenia 
Grecji i Hiszpanii z lat 2010–2011. Kryzys finansów publicznych, jaki wystąpił w tych 
krajach, spowodował duży odpływ depozytów z banków komercyjnych i w konsekwen-
cji istotnie pogłębił ich kłopoty. 

MPI a zagrożenia dla perspektyw rozwojowych kraju – wnioski

Duża, ujemna i powiększająca się co roku MPI netto rodzi dwojakiego rodzaju za-
grożenia dla perspektyw rozwoju kraju. 

Po pierwsze, istnieje możliwość wystąpienia zaburzeń w  zbilansowaniu bieżącej 
pozycji płatniczej, czyli ukształtowania się wielkości podstawowych transferów kapi-
tałowych (BT) na poziomie niższym niż jest niezbędny do sfinansowania deficytu ob-
rotów bieżących. Im zaburzenia te będą silniejsze i dłuższe, tym prawdopodobieństwo 
wystąpienia kryzysu płynności wzrasta. Krytyczna sytuacja może zostać sprowokowana 
zarówno przez czynniki zewnętrzne (egzogeniczne), jak i wewnętrzne (endogeniczne). 
Pierwsze mogą wiązać się perturbacjami na międzynarodowych rynkach finansowych 
spowodowanymi kryzysami gospodarczymi w  innych krajach lub wydarzeniami poli-
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tycznymi o znaczeniu światowym. W takich sytuacjach występują zmiany w kierunkach 
transgranicznych przepływów kapitału połączone zwykle z  podwyższeniem poziomu 
stóp procentowych dla dłużników z krajów, które zagraniczni wierzyciele określą jako 
obszary podwyższonego ryzyka gospodarczego lub politycznego. Zarówno jeden, jak 
i drugi czynnik pogarszają bieżącą sytuację płatniczą kraju i  jeżeli będą odpowiednio 
silne, to mogą doprowadzić do kryzysu płynności. Z analizy struktury MPI wynika, że 
w okresie takiego kryzysu mogłoby z Polski odpłynąć 30–40 mld EUR kapitału zagra-
nicznego i krajowego. Kwota ta nie wydaje się wprawdzie zbyt wysoka w porównaniu 
z  wielkością oficjalnych rezerw walutowych kraju, które w  połowie 2012 r. wyniosły 
ponad 83 mld EUR, ale gwałtowny odpływ kapitału we wskazanej wyżej skali spowo-
dowałby niewątpliwie silne perturbacje w sektorze instytucji finansowych i w sektorze 
przedsiębiorstw. Wystąpiłby przy tym duży, gwałtowny spadek kursu złotego, co z kolei 
odbiłoby się negatywnie na pozycji finansowej importerów i wszystkich krajowych pod-
miotów posiadających zobowiązania w walutach zagranicznych. Starając się zabezpie-
czyć przed konsekwencjami gwałtownego spadku wielkości podstawowych transferów 
kapitałowych (crisis prevention), w maju 2009 r. rząd Polski uzgodnił z MFW postawie-
nie do dyspozycji NBP tzw. Elastycznej Linii Kredytowej – ELK (Flexible Credit Line 
– FCL) w kwocie 13,7 mld SDR na okres dwunastu miesięcy. Linia ta została następnie 
dwukrotnie odnowiona, przy czym za trzecim razem zwiększono ją do 19,1 mld SDR 
i wydłużono okres jej wykorzystywania na dwa lata – do stycznia 2013 r.11

Należy jednak podkreślić, że z analizy wielkości i  struktury MPI według stanu na 
początek drugiej dekady obecnego wieku nie wynikają jakieś nadzwyczajne zagrożenia 
dla stabilności zewnętrznej sytuacji płatniczej Polski. Zagrożenia takie byłyby związane 
z możliwością odpływu z kraju dużych kwot kapitału prywatnego w stosunkowo krót-
kim czasie bez możliwości sfinansowania ich dewizami. Na początku drugiej dekady 
obecnego wieku udział krótkoterminowych i innych płynnych zobowiązań w pasywach 
był jednak stosunkowo mały, zaś wielkość oficjalnych i bankowych rezerw dewizowych 
była stosunkowo znaczna. Dodatkowo Polska od kilku lat miała do dyspozycji znaczącą 
linię kredytową w MFW, co stanowiło dodatkowe zabezpieczenie.

Po drugie, dochody netto z MPI stanowią duże obciążenie nie tylko obrotów bie-
żących bilansu płatniczego, ale także całego procesu rozwojowego gospodarki. Wspo-
mniano, że ich wielkość wydaje się zbliżać się do pkt. A na krzywej Laffera, co ozna-
cza, że znaczna część przyrostu PKB jest już pochłaniana przez obsługę ujemnej MPI 
kraju. Gdyby przyjąć, że zagraniczni inwestorzy transferują wszystkie swoje dochody 
i jednocześnie wycofują część kapitału podstawowego, wówczas w wewnętrznym proce-
sie dystrybucji PKB nie byłoby miejsca na zwiększenie ani wolumenu konsumpcji, ani 
inwestycji. Kraj wszedłby wówczas w okres przewlekłej stagnacji dochodu narodowego. 
Jeżeli nawet zagraniczni inwestorzy reinwestują część swoich dochodów w kraju, to tym 
samym powiększa się ich baza majątkowa – odpowiednio zwiększają się pasywa zagra-
niczne kraju i  rosną przyszłe dochody zagranicy. Okres dojścia do pkt. A na krzywej 
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Laffera po prostu wydłuża się o jakiś czas. Taka sytuacja ma zresztą miejsce w Polsce, 
gdzie inwestorzy zagraniczni reinwestują część zarobionych w kraju pieniędzy. Ewentu-
alne wewnętrzne lub zewnętrzne perturbacje gospodarcze lub polityczne mogą jednak 
nie tylko łatwo ograniczyć ich skłonność do reinwestowania kapitału, ale także wywołać 
skłonność do wycofania za granicę kapitału podstawowego.

Na zakończenie należy stwierdzić, że duży deficyt rachunku dochodów w bilansie 
płatniczym oraz stosunkowo duży stopień absorpcji przyrostu PKB przez dochody in-
westorów zagranicznych wymaga – jak się wydaje – modyfikacji polityki państwa w od-
niesieniu do obrotów kapitałowych z zagranicą tak, aby spowodować określone zmiany 
w MPI. Państwo powinno:

 • popierać napływ kapitału zagranicznego głównie w  postaci inwestycji bezpośred-
nich i to przede wszystkim takich, które mają charakter produkcyjny oraz są zwią-
zane z importem nowoczesnych technologii, a jednocześnie znaczna część ich wyro-
bów będzie przedmiotem eksportu – stworzy bazę dewizową dla obsługi przyszłych 
wypłat z tytułu dochodów inwestorów;

 • stworzyć warunki dla rozwoju wewnętrznego rynku długoterminowych papierów 
dłużnych poprzez ulgi w opodatkowaniu dochodów z tych papierów; ograniczy to 
zapotrzebowanie na długoterminowy kapitał zagraniczny i  tym samym zmniejszy 
wypłaty odsetek zagranicznym wierzycielom;

 • sprzedawać swoje udziały (akcje) w  spółkach głównie krajowym inwestorom, za-
pewniając im ewentualnie koncesje podatkowe pod warunkiem długoterminowego 
inwestowania; zmniejszy to wypłaty dochodów inwestycyjnych za granicę;

 • wspierać mocniej zagraniczne inwestycje bezpośrednie polskich inwestorów; zwięk-
szy to wpływy z zagranicznych inwestycji polskich przedsiębiorstw;

 • stworzyć krajowy (państwowy) fundusz inwestycyjny (sovreign fund) na podstawie 
części oficjalnych rezerw walutowych; część nisko rentownych aktywów zagranicz-
nych przekształcona zostałaby w  inwestycje zagraniczne przynoszące potencjalnie 
wyższą stopę zwrotu.

Przypisy

1 Pod koniec XX w. wykształciła się swoista sytuacja w gospodarce światowej – znaczącymi eksporterami 
kapitału stały się kraje o tzw. wschodzących gospodarkach. Kraje te cechuje albo bardzo wysoka stopa oszczę-
dzania i duża nadwyżka w handlu towarami przemysłowymi (np. Chiny), albo wysoka stopa akumulacji ze 
względu na słabą wewnętrzną zdolność absorpcji nadwyżek dewizowych powstałych w wyniku dużego eks-
portu surowcowego (np. Rosja, Arabia Saudyjska lub w pewnym stopniu Brazylia). 
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2 Dla uproszczenia pomija się powyżej dwie pozycje bilansu obrotów bieżących, tj. usługi i transfery jed-
nostronne. Przy bardziej dokładnej analizie, a  szczególnie przy badaniu przypadku konkretnego kraju, na-
leżałoby obie te pozycje uwzględnić, tzn. uwzględnić wielkość całego salda obrotów bieżących. Nadwyżka 
w obrotach usługowych i przekazach jednostronnych pozwala na sfinansowanie odpowiedniej części, a być 
może nawet całości, deficytu handlowego i deficytu pozycji dochodów. Jeżeli takie nadwyżki występują, to ma 
to oczywiście wpływ na wielkość BT, zmniejszając ją. I odwrotnie. Jeżeli pozycje te, albo choć jedna z nich, są 
deficytowe, to wielkość BT musi być odpowiednio większa, aby zaistniała zewnętrzna równowaga płatnicza. 
Relacja salda obrotów bieżących do produktu globalnego brutto jest jednym z ważnych wskaźników makro-
ekonomicznych, jakimi posługują się analitycy przy badaniu stanu gospodarek narodowych. 

3 M. Nasiłowski przedstawił podobny wniosek co do równowagi bilansu płatniczego [Nasiłowski, 1998, 
s. 334]. Pisze jednak dalej, że granicę zadłużenia zagranicznego kraju wyznacza koszt obsługi wynoszący co 
najwyżej 25% wpływów eksportowych (s. 335), co jest warunkiem intuicyjnym, wynikającym być może z do-
świadczeń praktycznych, ale niemającym uzasadnienia teoretycznego.

4 Czynniki wywołujące kryzysy płatnicze zostały szeroko omówione m.in. w opracowaniu: Financial Cri-
ses; Theory, History and Policy, red. Ch.P. Kindleberger, J.P. Laffargue, Cambridge University Press 2008.

5 Badania wykazują, że w długim okresie w krajach rozwijających się i „wschodzących” istnieje dodatnia 
korelacja między stopą inwestycji a stopą wzrostu gospodarczego, jakkolwiek inwestycje nie są jedynym czyn-
nikiem wywołującym ten wzrost. Szerokie analizy na ten temat prowadzone są od dawna przez Bank Światowy. 
Por. np. [Barro, Lee, 1994].

6 Polska (PRL) straciła zdolność do regulowania swoich zobowiązań dewizowych w kwietniu 1981 r. Spo-
wodowało to znaczny spadek produktu krajowego i następnie doprowadziło do stagnacji gospodarczej w ciągu 
całej dekady. Kryzys gospodarczy, jaki ogarnął kraj, był przyczyną silnych zaburzeń społecznych, co w konse-
kwencji doprowadziło do gruntownych zmian politycznych. 

7 Grecja straciła zdolność do regulowania zewnętrznych zobowiązań płatniczych jesienią 2009 r. Oka-
zało się wówczas, że władze państwowe fałszowały statystyki oraz stosowały „kreatywną” rachunkowość, aby 
ukryć rzeczywistą wielkość deficytu sektora publicznego. Raptownie przyhamowało to dopływ podstawowych 
transferów kapitałowych (BT) i gwałtownie podniosło koszty refinansowania długów publicznych, zmuszając 
rząd do ostrych działań dostosowawczych. W wyniku tych okoliczności PKB Grecji zmniejszyło się w 2009 r. 
o 3,2%, w 2010 r. o 3,5%, a w 2011 r. o 7%. Stopa bezrobocia wzrosła z 9,5 do 16,6% w 2011 r. Kraj ogarnęły 
zamieszki społeczne i w 2011 r. nastąpiła zmiana rządu. Por. np. Much too much to do about Greece, „Financial 
Times”, 15.02.2012, s. 9; Dzieje greckiej katastrofy, „Rzeczpospolita”, 17.02.2012, s. 8–9. 

8 Źródło: www.nbp/statystyka, Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski, dane kwartalne, tabela 
główna (dostęp: 07.09.2012).

9 Źródło danych: www./statystyka bilansu płatniczego, dane kwartalne, obliczenia własne. 
10 Źródło danych: Informacje wstępne NBP, z lat 2010–2012, obliczenia własne.
11 IMF Press Release No 11/15: IMF Executive Board Approves New Two-Year US $30 Billion Flexible Credit 

Line Arrangement for Poland, www.imf.org. 
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Abstract

The aim of this research is to look at how the recent economic crisis, which was 
so strong that its consequences are still apparent nearly six years later, impacted Po-
land, which has been resilient to it compared with other economies, and what role was 
played by Poland’s internationalization or its openness. The approach involves a detailed 
analysis of not only such staple macroeconomic variables as gross domestic product and 
changes in the trade structure but also of such openness factors as shifts in inward for-
eign direct investment across industries and the changes (for example, employment and 
productivity) seen in multinational firms present in Poland. The main finding is that 
the openness of the Polish economy allowed it to rake in various benefits after 2007 
while not being too exposed to the international arena (for example, membership in the 
euro zone). Thus, Poland showed a positive balance relating to the impacts on the Polish 
economy emerging from the crisis.

Key words: Poland, openness, economic crisis 2007

Introduction

Poland’s situation was ripe for examination from the perspective of the effects of the 
recent global crisis with respect to the internationalization of the Polish economy. 

First, Poland is one of the new members of the European Union (EU) referred to as 
the EU-12. As a result of its membership, the Polish economy has become more open 
to trade with its EU partners because easing trade is one of the staple objectives of the 
group. Membership also meant a free inflow and outflow of labor, one of the core factors 
of production next to land, capital, and entrepreneurial activity. 

Second, Poland has been viewed by many investing countries, the United States for 
example, as an attractive destination for foreign direct investment (FDI). It is impor-
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tant to note that investments are not only made in the manufacturing industry – which 
would suggest that Poland is seen as a strictly low-cost-of-production country – but also 
in other industries such as financial intermediation and the real estate, renting, and busi-
ness activities industry.

Third, Poland’s situation is unusual because it is an EU member but is not a member 
of its monetary union. In short, this opens the Polish economy to dangers associated 
with variations in the exchange rate that eventually impact the trade composition. But 
it also keeps Poland shielded from the spillovers associated with the effects of the recent 
global crisis on euro zone members such as Greece.

Information for this project was obtained from the database of the Organization for 
Economic Co-operation and Development (OECD) unless otherwise specified, and was 
collected for the period 2007 through 2011 when it was available (for example, data for 
FDI flows by industry was only available for 2007, 2008 and 2009). It is important to 
note this analysis is a retrospective one of limited (not equal across all series) data that 
is derived from the short-term nature of the explored phenomenon. Hence, the conclu-
sions made throughout this work are of a short-term nature as it is not sound to make 
long-term conclusions on such short series.

The work is further divided into four parts. The first part will introduce the overall 
macroeconomic standing before the crisis and as the crisis begins. Next, the extent of 
the internationalization of the Polish economy and its change over the examined five 
years will be described in a detailed look at the composition and the measure, in terms 
of the Polish gross domestic product (GDP), exports and imports, inflows of FDI and the 
inward activity of multinational corporations. Third, other issues will be examined that 
pertain to the Polish economy and are relevant to the study of this topic, and last will be 
a summary of and conclusions to the findings.

Macroeconomic profile of the economy in 2007–2011

This section contains an introduction of the overall macroeconomic conditions pres-
ent in Poland over the five-year period under study. Starting with an introduction of the 
most aggregate measure, the GDP, the analysis looks at the determinants of the growth of 
the GDP from the demand perspective as well as the level of gross fixed capital formation. 
In the last part, this section will look at the international aspect of the Polish economy 
through trade and FDI, ending with additional macroeconomic indicators such as un-
employment, inflation and the budget deficit. All of the indicators are reported in USD, 
constant prices, constant PPPs, OECD base year, millions as designated by the source.

Starting from 2007, the Polish GDP (Graph 1) continuously increased, from 
$596,758.9 million to $690,821.30 million in 2010. Notably, it is the growth of the GDP 
that shows the damage to the Polish economy due to the global crisis that originated in 
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the U.S. and is said to have been present in Europe since the fall of Lehman Brothers on 
15 September 2008. Starting the examined time frame with an impressive 6.76% growth 
pace (annual), the trend decreased thereafter, reaching its lowest position of 1.63% in 
2009, and eventually increasing again to 4.31% – a value almost 1% lower than that in 
2008.

GRAPH 1. Polish GDP (right-hand axis – units: USD, constant prices, constant PPPs, OECD 
base year, millions) and the growth of the Polish GDP (left-hand axis – units: percen-
tages, annual)

Source: Author’s own table based on data from the OECD database.

Looking at the determinants of GDP from the demand perspective, it comes as 
no surprise that consumption is first in line. Interestingly, consumption, as measured 
by the final consumption expenditure OECD indicator (Graph 2), did not experience 
a decline in its aggregate value but there were declines in the rate of change. For ex-
ample, from 2007 to 2008, the aggregate value increased from $471,954.37 million to 
$500,797.37 million, followed by a modest increase to $511,050.00 million a year later. 
Noting the final consumption expenditure of households (Graph 2), the growth rate de-
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creased in subsequent years. The final consumption expenditure of general government 
(Graph 2) marked an impressive increase in the first two years in the analysis, from 
$104,559.16 million to $112,268.30 million, only to see a $2,407.96 million increase in 
2009. Unlike the aggregate and the household expenditures, spending by the general 
government actually decreased in 2011 ($117,835.33 million) from 2010 ($119,411.38 
million).

Based on the data analyzed above, it can be suggested that spending by the govern-
ment in Poland is more impacted by the crisis than spending by households, as the latter 
group has seen decreases in the growth rate of its level but not in the level itself.

GRAPH 2. Final consumption expenditure as an aggregate and separately of households and 
of general government (right-hand axis units: USD, constant prices, constant PPPs, 
OECD base year, millions)

Source: Author’s own table based on data from the OECD database.

According to Piotr Maszczyk [2009:141], the role of investments in GDP increased 
to 22% at the end of 2007. The author lists four main reasons that contributed to the 
growth: first, the reduction of the cost of credit in 2006 which, second, increased its 
accessibility. The third contributor is the improved financial results for enterprises and 
fourth, benefits associated with EU membership. Unfortunately as the crisis spread in 
Europe, “Poland recorded a considerable drop in the rate at which investments grew in 
2008 … [with] the prime factor the financial crisis … [and another] noteworthy factor 
… [the] significant slowdown in the inflow of FDI to Poland” [Maszczyk 2009:135–136]. 
These two factors are likewise responsible for the continuous drops in investment in 
subsequent years.
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Net exports (Graph 3), expressed by the external balance of goods and services, showed 
interesting behavior. After the balance increased, in absolute value, from -$21,362.54 
million (2007) to -$25,486.28 million (2008), it fell sharply in 2009 to -$7,616.49 million 
as values of exports and imports (analyzed later in this section) moved toward similar 
levels. With an increase to -$13,032.64 million in 2010, the net exports value in 2011 
stood at -$9,107.89 million. Therefore, it can be hypothesized that in terms of achieving 
the smallest deficit in net exports, the global crisis was a positive event during which 
imports fell by more than exports.

The value of gross fixed capital formation rose sharply, reaching its first peak of 
$141,927.02 million in 2008. Capital formation then decreased to $139,604.76 million 
in 2010 (while still $10,000 million more than 2007). The second, and the overall, maxi-
mum of $150,844.03 million was recorded in the last of the analyzed years. This suggests 
a conclusion that gross fixed capital formation was impacted by the global crisis during 
the early years but was quick to recover.

With the exception of 2009, when the value of exports of goods and services (Graph 3) 
decreased to the level of 2007, the overall trend is upward, starting with $244,046.86 mil-
lion in the first year and ending with $293,314.40 million in 2011. Exports of only goods 

GRAPH 3. Polish net exports2 (right-hand axis), exports of goods and services, aggregate and 
separately, and imports of goods and services, aggregate and separately (left-hand 
axis) in USD, constant prices, constant PPPs, OECD base year, millions

Source: Author’s own table based on data from the OECD database.
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followed the dip and the overall trend of the aggregate by falling to $200,369.73 million in 
2009, barely above 2007 ($203,218.12 million). Overall, the value of exports of goods in-
creased over the five-year period by $40,873.96 million. On the other hand, exports of se-
rvices generally increased throughout the crisis, experiencing a fall only from 2008 to 2009 
(followed by a large increase in 2010) relative to other changes between reported values.

The first conclusion to be drawn from analyzing exports of goods and services is that 
their value was impacted by the global crisis (most likely due to a decrease in demand 
abroad). Second, Polish exports are mainly goods, which explains the similarity of trends 
between this and the aggregate value. Third, exports of services were more robust during 
the global crisis as their value increased continuously.

In the parallel analysis for imports of goods and services (Graph 3), it is easy to see 
a similarity in the form of a dip in 2009 to $251,089.04 million from $286,740.36 million 
the previous year. The difference is that the value in 2010, although higher than in 2009, 
is still slightly lower than that of two years earlier. As in the case of exports, the imports 
of goods also followed the trend of the aggregate dipping to $214,788.21 million from 
$286,740.36 million, a significant drop. Unlike the exports of services, the imports of 
services did not enjoy a continuous increasing trend; value declined in 2009 (by $136.92 
million) and again in 2010 (by $701.63 million).

The main difference between Polish imports and exports is that exports recovered 
quicker than imports, which were more impacted by the global crisis.

Polish FDI outflows (Graph 4) in 2007 tended to concentrate around three areas: 
total services ($3,549.10 million), real estate, renting and business activities ($2,527.20 
million), and manufacturing ($1,319.10 million), with the smallest positive value of just 
$1.70 million directed at hotels and restaurants. The total value of Polish outflows for 
this year was $5,476.60 million. In the following year, the aggregate value decreased to 
$4,494.20 million, suggesting that during the crisis, Polish investors tended to decrease 
their investments abroad and either place them in the home economy or withhold in-
vestment overall. There are a few changes in the magnitude of investments that need to 
be mentioned. First, the value of outflows decreased in the top three investment des-
tinations of the previous year to $3,365.20 million, $707.40 million and $727 million 
respectively. Industries with significant increases in FDI outflows were trade and repairs 
(from $720.30 million to $1,387.50 million), financial intermediation (from $257 mil-
lion to $1,140.30 million), and other services (from $25 million to $131.90 million). The 
last year for which individual industry data is available is 2009. In that year, the order 
of target industries returned to the order for 2007. For the manufacturing industry, the 
2009 value rose above the 2007 value. The values for total services and real estate, rent-
ing, and business activities, although above the 2008 values, were still lower than those of 
the previous year. The total value for 2009 stood at $5,211.20 million. Despite the change 
in the trend to positive after a dip in 2008, it was only in 2010 that the value of Polish FDI 
outflows reached $5,496.55 million.
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The conclusions that can be drawn here are that the Polish FDI outflows were sensi-
tive to the crisis in the year it began, most likely resulting from the financial nature of the 
crisis itself, but that Polish FDI outflows were quick to reverse the dip, making the effect 
of the crisis short term.

Moving to FDI coming to Poland (Graph 4), in 2007, it was heavily concentrated in 
the total services industry, with inflows of $14,001.60 million. This was distantly followed 
by the manufacturing industry ($6,844.90 million) and real estate, renting, and business 
activities ($5,960.30 million). The total value for 2007 was $23,465 million. As the crisis 
settled into Europe, the flows associated with these industries decreased substantially the 
following year to $9,812.90 million, $2,282.10 million, and $3,915.40 million respectively. 
In some industries (for example, electricity, gas and water, and financial intermediation), 
there have been increases in flow in the examined year, 2008. Also, some flows turned 
negative, with the biggest decrease of negative $769.70 million reported in the transport, 
storage, and communication industry. Therefore, it is no surprise that the total value de-
creased substantially to $14,883.90 million. In 2009, the manufacturing industry regained 
some of the capital flow from abroad, reaching $4,749.60 million. At the same time, in-
vestors continued to move away from the total services industry and real estate, renting, 
and business activities ($6,438.80 million and $2,799.80 million respectively). Summed 
up, total FDI inflows to Poland continued to decrease ($13,698.10 million). In the last 
year for which data is available, 2010, the value of FDI inflows to Poland continued to fall, 
this time by a relatively big amount, $4,825.74 million, to just $8,872.36 million. 

GRAPH 4. Foreign direct investment outflows from and inflows to Poland in USD, millions

Source: Author’s own table based on data from the OECD database.
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The prime conclusion from analyzing FDI coming to Poland is that it is much more 
impacted by the global crisis than by FDI outflows, especially when it appears there is 
no recovery in sight. When looking at industries, the values for inflows are as volatile as 
for outflows, but tend toward decreasing values, again suggesting no immediate recovery 
and a more profound negative impact due to the global crisis.

Poland’s annual average unemployment rate, according to data collected by Eurostat, 
showed a decrease from 9.6% in 2007 to 7.1% the following year, contrary to expecta-
tions in a period of global crisis when business closings should produce more laid-off 
workers. The rate increased to 8.2%, 9.6%, and 9.7% in subsequent years. The inflation 
rate, measured as a percentage change on the same period of the previous year, saw its 
peak, 4.2%, in 2008, falling thereafter to 2.6% by 2010. We continue with an analysis of 
government expenditures and revenue and the resulting difference; all are measured in 
national currency (PLN), current prices, in millions. The former, as may be expected 
especially during a global crisis, rose continuously and steadily. Expenditures in 2007 
stood at PLN 496,428 million, with the final 2011 value of PLN 664,078 million showing 
the high speed of growth. Total general government revenue fell below its expenditures 
throughout the period, increasing steadily from PLN 474,292 million in 2007 to PLN 
587,068 million in 2008, with a dip in 2009. This yields a conclusion that Polish govern-
ment revenue is more prone to be impacted by the global crisis than the expenditure 
side, with no additional expenditures being made as would be expected during a time of 
crisis. The latter may be explained by the fact that the Polish economy has not been as 
impacted by the crisis as other economies (for example the United States, where expan-
sionary fiscal policy in the form of a bailout took place). Because of the dip in govern-
ment revenue in 2009, the budget deficit nearly doubled to PLN 99,099 million (from 
PLN 46,925 million).  With this significant increase at the start of the crisis, the deficit 
decreased to PLN 78,010 million (2011) after reaching its maximum of PLN 111,193 
million (2010). Lastly, the government debt (according to Eurostat) expressed as a per-
centage of GDP has been steadily increasing from 45% to 56.3% with no apparent effect 
of the global crisis.

The extent of internationalization of the Polish economy  
and its susceptibility to the global crisis

The following section consists of two main parts. The first part will look at changes in 
international trade and how they influenced the domestic economic situation during the 
crisis. The indicators that will be looked at in this section come from the OECD database 
on the globalization trade indicators (for which the data for calculations is measured in 
constant prices, constant exchange rates, OECD base year 2000). The second part will 
look at how the level or the extent of internationalization via inward FDI is connected 
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with the probability and the extent of the Polish economy being subjected to the global 
crisis. Here more focus will be placed on the by-industry analysis of inward FDI as well 
as on the OECD globalization indicators relating to the activity of multinationals.

An economy that is more dependent on exports, or a foreign demand for its goods, 
should be subjected to greater harshness during a global crisis (which is expected to 
lower overall world demand) than an economy that is less dependent on exports. The 
overall trade-to-GDP-ratio3 (total trade, multiplied later by 100% in order to reflect per-
centages) shows how impacted trade was by the recent global crisis. The change in the 
years 2007 and 2008 is positive. Yet, as the crisis set in Europe in mid-2008, that measure 
dips significantly from 84.82% (2008) to 75.27% (2009). The 2010 value of 80.09% shows 
some recovery but it still is below the figure for 2007, suggesting that the recovery is 
slower  than the fall. Inspecting the overall trade-to-GDP ratio just for goods, we see the 
same trend as the ratio calculated from the aggregate value with an almost equal drop 
(9.41% for the trade of goods, 9.55% for total trade) in 2009. In line with other observa-
tions and resulting conclusions, the trade-to-GDP ratio for services shows that Poland 
is less open for trade in services than in goods, as the average ratio value is 12.83% com-
pared with 67.92% for goods. Also, the ratio shows that Poland’s “openness” declined 
earlier for services than for goods and had a stronger recovery. On average through the 
examined years, exports accounted for 40.88% of the Polish GDP. After reaching a level 
of 41.64% in 2008, the value decreased to 38.19%, rising again to 41.21% and 42.46% 
respectively in the next two years. Exploring these numbers, it is possible to say that 
during a global crisis, an economy sees a decrease in the importance of its exports in 
terms of percentage of GDP, confirming the  hypothesis introduced at the beginning of 
this section.

By analyzing the data provided by OECD, it is possible to obtain further informa-
tion on Polish exports by looking separately at the export propensity4 for goods and the 
export propensity for services. Looking at goods initially, it is easy to see the same trend 
as is found in the overall export value. The figures shifted from 32.49% in 2007 to 33.31% 
in 2008, the maximum value, and then decreased to 29.97% (2009), recovering a bit to 
32.05% in 2010, the last year for which data is available. When examining the propensity 
for services, a slightly different story is observed. First, as can be expected from the data 
in the previous section, services constituted a smaller portion of overall exports. Unlike 
goods, services declined  from 6.55% in 2007 to 6.43% in 2008, but then rallied, rising 
to 6.45% and 6.61%, showing a full recovery and more as the 2010 value topped that of 
2007 (which is not the case for goods).

The analysis of these indicators supports the conclusions drawn earlier when ex-
amining the raw data for exports and also shows that, in the case of propensity (or the 
dependence on demand from abroad), the services were more quickly affected by the 
global crisis and were also quicker to recover, with the recovery being more significant 
than in case of goods.
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The presence of inward FDI (Graph 5) is said to have a positive impact on the host 
economy. FDI becomes a problem when the target economy becomes too dependent 
on it for its survival or even proper functioning because in a global crisis such as the 
one referred to in this work, investors may pull their capital to minimize risk or to keep 
more cash on hand.. The agricultural and fishing industry, which is at the lower end of 
FDI inflows, saw its FDI increase slightly in 2008 over the previous year, from $125.3 
million to $137.4 million, only to take a devastating turn downwards to just $35.7 mil-
lion in 2009. The mining and quarrying industry had a similar story, except FDI flows 
were continuously negative, decreasing from $69.8 million to negative $19.9 million 
in three years. The manufacturing industry, one of the biggest recipients of inward FDI 
among the examined industries, saw a dip in 2008, from $6,844.9 million the previ-
ous year to just $2,282.1 million and a significant recovery, nearly doubling in value 
in 2009. The electricity, gas and water industry duplicated the path of the agricultural 
and fishing industry in  its inward FDI as its value nearly tripled between 2007 ($615.1 
million) and 2008 ($1,523.5 million), only to end at nearly double the 2007 value in 
2009 ($1,197.8 million). A small dip in 2008 in FDI directed at the construction in-
dustry was more than offset in the following year which reported a value of $590.4 
million, slightly above the 2007 value of $567.6 million. The total services industry 
had the largest inward FDI values in each of the examined years but also suffered the 
largest loss in dollar value, as the continuous negative changes moved the value from 
$14,001.6 million to just $6,438.8 million. The trade and repairs industry suffered 
a similar decline in its inward FDI, from $3,269.2 million in 2007 to less than half that 
value, $1,232.9 million, in 2009. A decrease in investments was reported in the hotels 
and restaurants industry which posted a negative $27.7 million value in 2008, a sig-
nificant figure not only because of the negative signs but also due to the extent of the 
change; the 2007 value equaled $150.3 million. Some recovery was observed in 2009 as 
inward FDI flows increased to $34.6 million. In terms of an absolute value, the largest 
negative value was observed in the transports, storage and communication industry, 
which saw an almost 200% decline, from $835.8 million (2007) to negative $769.7 mil-
lion (2008), in FDI flows directed at it. The financial intermediation industry experi-
enced an increase from 2007 ($3,596.4 million) to year 2008 ($4,431 million) in terms  
of its inward FDI. Given the nature of the crisis, it comes as no surprise that FDI di-
rected at this industry declined by around half in 2009 ($2,243.8 million). The real es-
tate, renting and business activities industry, one of the biggest targets of inward FDI, 
saw a continuous decline of $5,960.3 million, $3,915.4 million, and $2,799.8 million 
for 2007, 2008 and 2009 respectively. Lastly, other services reported the 2009 value 
of its inward FDI stood at negative $99.1 million as compared with $189.6 million 
in 2007. Overall, total inward FDI to Poland, described in more detail earlier in this 
work, decreased substantially from $23,465 million in 2007 to just $8,872.36 million 
in 2010.
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GRAPH 5. Inward foreign direct investment to Poland by industry in USD, millions

Source: Author’s own table based on data from the OECD database.

The first conclusion about the effect of FDI on the susceptibility of the Polish econo-
my to the global crisis is that, assuming the changes described above are mainly the re-
sult of the recent crisis, none of the industries that enjoy inward FDI was left untouched. 
Second, with the exception of the electricity, gas, and water and the construction in-
dustries, all sectors were worse off in 2009 than they were two years earlier, with some 
industries (for example, the transport, storage and communication industry) starting to 
show recovery in the form of higher FDI flows a year after the crisis began in Europe.

In Poland, the three industries that had the highest number of multinational enter-
prises (world total except for the declaring country5) in 2008 were total services (sectors 
G to N with the exclusion of K) with 2,996 enterprises; manufacturing (2,596) and whole-
sale and retail trade, and repair of motor vehicles and motorcycles (1,628) as designated 
by the OECD statistical database. On the other side of the spectrum is the mining and 
quarrying industry with 25 enterprises. To sum up, in 2008 there were 5,980 multination-
al enterprises. In the following year, that aggregate number increased to 6,058 enterprises, 
as did the individual numbers for the two of the previously discussed industries (data for 
total services was not available) with 2,605 and 1,631 multinationals respectively. 

Taking into consideration the limited amount of data, it can be seen that the number 
of multinational enterprises follows the overall trend apparent in the analyzed data, as  
2009 recorded an increase in the number of examined enterprises. 
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Those companies employed 1,219,274 persons (number of persons employed, total 
activity, sectors B to N excluding K) with more than half (655,668 persons) working in 
the manufacturing industry. The other two largest industries by the number of multina-
tionals – total services (sectors G to N, excluding K) and wholesale and retail trade, and 
repair of motor vehicles and motorcycles – had 503,002 and 294,118 persons working 
in them respectively in 2008. A year later, the latter industry increased employment to 
302,162 while the manufacturing industry and the overall aggregate value experienced 
lower numbers of persons employed, 629,719 and 1,216,687 respectively.

The conclusion is that although the number of multinational enterprises increased in 
2009, the number of persons employed decreased (203.89 persons employed per multi-
national in 2008 compared with 200.84 persons in 2009), suggesting that the companies 
shed workers as the demand for their products and services declined (a case parallel to 
the one seen in the U.S.).

Production value (total activity) increased from 2008 (PLN 536,153 million) to 2009 
(PLN 544,652 million), with the manufacturing industry the largest contributor at PLN 
348,311 million and PLN 351,015 million respectively. The second- and third-largest 
industries in terms of production value were total services (sectors G to N excluding K) 
and the wholesale trade, except for motor vehicles and motorcycles, with values of PLN 
155,524 million and PLN 79,990 million in the first year and of PLN 80,538 million for 
the latter (data for the former is not available for 2009).

The conclusion is that the overall efficiency of each enterprise (production value di-
vided by the number of enterprises) and the per-employee efficiency (production value 
divided by the number of persons employed) increased slightly from 2008 (89.6777 and 
0.4397 respectively) to the following year (89.9062 and 0.4476).

The Influence of Other Determinants of the Susceptibility  
of the Polish Economy to the Global Crisis

We turn now to the important issue of the currency exchange changes that took place 
during the five-year period. As mentioned in the introduction, Poland is not a member 
of the eurozone; therefore, its exchange rate is unique as compared with other econo-
mies. In this section, the Polish zloty (PLN) will be compared with two major currencies, 
namely the euro and the American dollar. In both cases it will be the ratio (Graph 6) of 
the home currency to the foreign currency with increases in the ratio suggesting the 
strengthening, and a fall the weakening, of the zloty.

The expectation is that with a fall in the ratio, Polish exports should become more 
competitive due to the increased purchasing power of the foreign buyers that results 
from the weakening of the zloty.



Tomasz M. Napiórkowski226

GRAPH 6. Exchange rates of PLN to EUR and USD on quarterly basis from 1 October 2007 
to 31 December 2011

Source: Author’s own table based on data from the OANDA database.

Starting with the third quarter of 2008, both of the measured ratios registered sig-
nificant declines, with the fall in the ratio concerning the zloty and the dollar more se-
vere. The PLN/USD ratio moved from 0.42 to 0.35 and the PLN/EUR ratio edged from 
0.28 to 0.27. Interestingly, in both cases the middle two quarters register increases in 
both measures, with the zloty/dollar ratio reaching 0.46 in the second quarter and the 
zloty/euro ratio reaching 0.30 in the third. This is in line with the previously discussed 
data on Polish exports of goods and services because 2008 is the year in which exports 
registered an increase to $261,254.09 million from $244,046.86 million the previous 
year.  Throughout all of 2009, the ratios have been increasing (from 0.2924 to 0.3536 for 
the dollar and from 0.22 to 0.24 for the euro) suggesting that the zloty grew in value in 
the relation to the dollar and the euro. The parallel data for exports shows a significant 
dip ($243,462.54 million) in 2009. In 2010, Polish exports of goods and services jumped 
to $272,903.5 million, well above the value prior to the dip. At the same time, the PLN-
to-USD ratio saw an overall decrease from 0.35 to 0.34 with values of 0.3189 and 0.3218 
in between. Similarly, the middle two quarters of the ratio of zloty to euro saw some 
decline (from 0.2505 to 0.2497 and 0.2495 thereafter) with the value for the last quarter 
(0.2522) slightly above that for the first three months of the year. This justifies the hy-
pothesis that most of the recovery seen in 2010 was attributed to trade denominated in 
dollars rather than euros.

In the last year of the analysis, both of the ratios declined in value, as the strengthen-
ing of the dollar to the zloty was greater than the fall in the Polish currency to the euro. 
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In the case of the former, the fall was initially interrupted by an increase in the second 
quarter, from 0.35 to 0.36. This was followed by two quarters of declines, to 0.34 and 0.30 
respectively. In the case of the latter, the ratio had been steadily decreasing from 0.25 in 
the first quarter to 0.23 in the last one. This suggests that exports denominated in euros 
played a larger role in the change from 2010 to 2011 than they did for 2010.

After analyzing the changes in the exchange rate between the zloty and the two major 
currencies, the euro and the dollar, the changes in Polish exports of goods and trade, 
and the overall relationship between them, it is possible to say that the relationship fits 
the hypothesis that a weaker currency makes the home exports more competitive on 
the price level, thus increasing demand for them. Second, just as when analyzing net ex-
ports, the recent global crisis proved to be a positive factor as it led to a positive change 
in net exports that added to the Polish GDP. Therefore, it can be said that the level of in-
ternationalization, expressed here by exports, had a positive relationship with the health 
of the Polish economy during the recent global crisis.

As this topic is associated with Poland’s membership in the European Union, the sub-
ject of European funds should be brought up. There are five funds6 from which Poland is 
gathering benefits. They are: the European Regional Development Fund, the European 
Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Guidance and Guarantee 
Fund, and the Financial Instrument for Fisheries Guidance.

As can be seen in Graph 7, the cumulative value of EU grants for 2004 to 2006 (PLN 
103,022,189,889.88) is barely one-third of the aggregate (PLN 384,902,216,590.92) 
of those investments made starting in the year in which the crisis began. A  similar 
change can be seen when the value (PLN 1,162,047.58 per grant in 2004-2006 and PLN 
4,914,481.83 per grant in 2007-2013) of those grants is adjusted for the (decreasing) 
number of assigned grants (88,656 in 2004-2006 and 78,320 in 2007-2013).

Clearly, due to the difference in timespans, any other comparison would be mis-
leading. However, under the simple assumption that in each year the investments were 
the same throughout the period in terms of values and numbers, the aggregates can be 
adjusted to PLN 34,340,829,963.29 per year in 2004–2006 and PLN 54,986,030,941.56 
per year in 2007–2013 (the number of grants adjusts to 29,522 and 11,188 respectively).

Based on a quick view of the original and adjusted data, the first conclusion is that 
despite the crisis, Poland saw increases in the aggregate, per grant and per year values 
of grants associated with the five EU funds. However, a negative change is seen when 
looking at the aggregate and the per-year number of grants. Cumulatively, the inter-
nationalization of Poland, in this case represented by membership in an international 
organization, proved to have a positive impact on the Polish economy as, regardless of 
struggles seen in other member countries, the inflow of investment from the collective 
increased, positively impacting the value of the Polish GDP.

With regard to the financial system and its health during the crisis, Oskar Kowalewski 
[2010:201] finds that “[p]aradoxically, the low level of development and lack of advanced 
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GRAPH 7. The total values (left-hand axis,) and the values per grants (right-hand axis; PLN) 
from the European Union to Poland

Source: http://www.mapadotacji.gov.pl/glowna,language,pl.

financial instruments may have been one of the reasons the Polish financial system 
managed to avoid a major fi nancial crisis in 2007-2009”. At the same time, the sound-aged to avoid a major financial crisis in 2007-2009”. At the same time, the sound-
ness and the confidence in the Polish financial system can be attributed to the limited 
presence and the impact of the world liquidity crisis due to a well-developed banking 
system and capital markets that were aided by the central bank, the National Bank 
of Poland, and the fact that in Poland “the government still has a  large share in the 
banking sector … [and that] state-owned banks probably behaved counter-cyclically 
during the crisis” [Kowalewski 2011:237]. In summary, Kowalewski states that “the 
mixed financial system turned out to be a major competitive advantage of the Polish 
economy” [2011:237].

As far as the fiscal policy of Poland is concerned, the OECD found that “beyond the 
partly uncompensated tax cuts implemented since 2006 and the impact of automatic sta-
bilizers, an anti-crisis plan worth about 0.7% of GDP was implemented, including such 
measures as co-financing of front-loaded investment related to EU funds [discussed 
earlier], allowing firms to temporarily accelerate the depreciation of certain assets and 
facilitating the tax deductibility of R&D spending … [as a part of] … a substantial fiscal 
expansion [that] helped to sustain activity in the 2008–09 downturn” [OECD 2010:4; 
OECD 2012:3].
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Summary and Conclusions

Based on an analysis of the pentagon7 consisting of “the main macroeconomic in-
dicators taken into account in the comparative assessment of current economic condi-
tions in a given country” [Matkowski, Rapacki, Próchniak 2010:31], the following can 
be stated.

It has been presented in this paper that the openness of the Polish economy to inter-
national business, be it exports and imports of goods and services, foreign direct invest-
ment, or the inward activity of the multinational enterprises, is significant in terms of 
the benefits derived from it but not as extensive as some other European or world econo-
mies, for example Germany or China. As a result, Poland is able to rake in the benefits 
of being an open economy while at the same time not allowing itself to be dependent on 
foreign demand (exports), production (imports), funding (foreign direct investment) or 
domestic economic activity (multinational enterprises).

The aggregate GDP of Poland  rose continuously over the five-year period examined, 
growing from $596,758.90 million in 2007 to $690,821.30 million in 2011. Admittedly 
GDP growth did decline during the first full year of the global crisis in Europe, from 
5.13% in 2008 to 1.63% in 2009, but the fall was short term and quickly reversed (3.87% 
in 2010, 4.31% in 2011), showing that further strain put on the partner economies (again, 
due to limited dependence) had a very limited impact on the Polish economy.

This conclusion is supported by the following summaries of trends and resulting 
findings presented in detail earlier in this work.

Changes in the structure of international trade, in terms of the extent of exports and 
imports, had been noted in 2009. When recognizing that net exports should positively 
factor into the GDP calculation, the smaller the trade deficit or the higher the trade sur-
plus, the better for the examined economy. Following this mathematical relationship, the 
global crisis, assuming that it was the reason for the analyzed changes in net exports, had 
a positive impact on the Polish GDP as net exports decreased in 2009 to less than a third 
of their 2008 value, thus displacing less from the GDP. At the same time, declines in 
values in both of the components of trade were seen in trade in goods, whereas in terms 
of services a decline was seen only in the imports of services while exports of services 
increased without a break from 2007 on. It is also important to mention that exports 
and the domestic demand are mentioned as the “most important” among “a number of 
factors [that] saved the Polish economy from entering the path of recession facilitated 
investment” [Bil 2011:166].

Without a doubt, inward foreign direct investment played a positive role in the de-
velopment of the Polish economy, whether through direct engagement or through vari-
ous spillovers. Looking at the data, it is easy to see that Poland has been increasing its at-
tractiveness as a host for those investments. Unfortunately, the biggest impact the recent 
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crisis had on the Polish economy is in the form of significantly decreasing inward FDI 
flows. Starting with an impressive aggregate total of $23,465 million in 2007, the value 
continued to drop annually to  $8,872.36 million in 2010, or about a third of its high 
point. The toll of the global crisis was so severe that some industries (for example, the 
mining and quarrying industry) saw FDI inflows associated with them reaching negative 
values. As a result, it can be said that through the vehicle of decreasing FDI inflows, the 
global crisis had an impact on the Polish economy.

One way of seeing the extent of the harm done is to look at the ratios of inward FDI 
to that year’s GDP. First, the ratio, even in 2007 when it was the highest, is rather small, 
at 0.04 (in other words, inward FDI to Poland in 2007 equals 3.93% of Polish GDP in 
that year). Second, as expected, the ratio decreased, falling to 0.02, 0.02 and 0.01 in the 
respective three consecutive years. Therefore, it can be suggested that although the im-
pact of the global crisis on inflows of FDI to Poland was profound, the overall effect was 
not. In terms of the inward activity of multinational companies, the effect of the crisis 
was that it forced  greater efficiency in terms of per enterprise and per employee, while 
downsizing their aggregate persons employed count. The effect on employment (a de-
crease in the total employed by multinationals of 2,587 persons), as compared with the 
overall size of the labor force, was small.

When looking at the effect of the global crisis on the Polish economy via changes in 
the exchange rate of the zloty against the euro and the dollar, it can be observed that the 
crisis had a positive impact on the Polish economy. During the crisis, investors fled to the 
two major currencies, especially the greenback, in search of a safe haven, thus increasing 
the demand for them and their value against the Polish currency. This allowed the Polish 
exports to become more price-competitive. As a result, the value of exports increased as 
the zloty depreciated.

Another factor rising from the internationalization of the Polish economy (in this 
case represented by its membership in the EU) during the examined years is the increas-
ing amount of money (pre- versus during- and post-crisis) provided via European grants 
that, treated as investments, factored positively into Poland’s GDP.

With regard to additional determinants of the susceptibility of the Polish economy to 
the global crisis, Marzenna Weresa [2010:329] sums it up by stating that the “flexible ex-
change rate of the Polish currency … and sound rules for supervision over the financial 
sector” were among the factors that contributed to shielding the Polish economy from 
the effects of the global economic downturn. 

As has been shown by this research, the Polish economy was impacted by the recent 
global crisis by its internationalization, or rather its openness to it, but not by a  sig-
nificant amount. Adding to the argument is the fact that the overall benefits of interna-
tionalization highly outweigh the costs (here presented as an extended exposure to the 
crisis). As a result, the analysis found no basis on which to recommend any changes in 
the structure of the Polish economy in terms of its international status. 
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Notes

1 The author is a recipient of the “Stypendia – dla nauki, dla rozwoju, dla Mazowsza” scholarship conduc-
ted by the Warsaw School of Economics and financed by the European Union (European Social Fund).

2 The source of the data, OECD, refers to this measure that is calculated by subtracting imports of goods 
and services from exports of goods and services as the “External balance of goods and services.” For the pur-
pose of the analysis this term can be understood as, after slightly modifying the general definition of the term 
“balance of trade” as it is presented in books about economics (see for example: [Miller 2011:864]), the balance 
of trade in goods and services.

3 This statistic is defined by the source as “the sum of exports and imports divided by GDP. This indicator 
measures a country’s ‘openness’ or ‘integration’ in the world economy. It represents the combined weight of 
total trade in its economy, a measure of the degree of dependence of domestic producers on foreign markets 
and their trade orientation (for exports) and the degree of reliance of domestic demand on foreign supply of 
goods and services (for imports). The trade-to-GDP-ratio is often called the ‘trade openness ratio’. However, 
the term openness to international competition may be somewhat misleading. In fact, a low ratio for a country 
does not necessarily imply high (tariff or non-tariff) obstacles to foreign trade, but may be due to the factors 
mentioned above, especially size and geographic remoteness from potential trading partners. For example, 
it is generally the case that exports and imports play a smaller role in large economies than they do in small 
economies. It should be noted that this indicator may also be expressed as average of exports and imports (not 
as the sum of both)”. 

4 A statistic is defined by the source as: “the ratio between exports and GPD. It measures the share of 
total final demand from abroad and is thus a measure of the degree to which domestic producers depend 
on demand from outside their own country. When interpreted as a measure of international orientation and 
openness of an economy, it has to be kept in mind that, generally, exports and imports play a smaller role in 
large economies than they do in small economies”.

5 Statistics on this and other measures of the inward activity of multinationals are available only for two 
years; namely, 2008 and 2009. “The data refer to majority foreign-controlled firms employing more than 9 
persons, where more than 50% of the capital is held by one non-resident. Indirectly foreign-controlled affiliates 
are included and multiple foreign control is considered” (OECD). 

6 Detailed information (i.e. location, values of individual parts) on each of the funds can be found at the 
following link: http://www.mapadotacji.gov.pl/glowna,language,pl

7 Admittedly, the current account balance is not addressed directly but its components are taken under 
review individually in this work. 
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