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Założenia europejskiej reformy 
regulacyjnej sektora bankowego

1) Każda nowa regulacja w systemie 

bankowym prowadzi do korzystnego 

oddziaływania na wzrost gospodarczy, 

chociaż może to być efekt netto 

przeciwstawnych tendencji.
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Założenia europejskiej reformy 
regulacyjnej sektora bankowego

2) Groźba spadku PKB z powodu 

 kryzysów  finansowych jest większym

 zagrożeniem niż spowolnianie wzrostu 

 gospodarczego w wyniku wdrożenia 

 nowych zasad działania systemu 

 bankowego.
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Założenia europejskiej reformy 
regulacyjnej sektora bankowego

3) Należy rozerwać silną współzależność 

między złym stanem sektora 

bankowego a sytuacją 

makroekonomiczną oraz uwolnić 

podatników od skutków lekkomyślnych

decyzji banków.
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Założenia europejskiej reformy 
regulacyjnej sektora bankowego

a 
punkt widzenia Polski

• Założenia - punkt widzenia krajów rozwiniętych 
(przerost sfery finansowej and realną).

• Odmienna sytuacja krajów nisko ubankowionych – np. 
Europa Centralna i Wschodnia – dodatkowo presja na 
silny wzrost gospodarczy.  

• Efekt - różne konsekwencje ekonomiczne, społeczne i 
polityczne w poszczególnych krajach członkowskich UE. 
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Skutki dla Polski

• Nadmierne zaangażowanie banków w proces 
dostosowywania się do nowych warunków, w 
tym regulacyjnych, odsuwa zainteresowanie 
pobudzaniem krajowego wzrostu 
gospodarczego. 

• Wyhamowujący sektor bankowy pogrąża 
perspektywy wzrostu gospodarczego. 

• Potrzeba „nowego rozdania” w kreowaniu relacji 
pomiędzy sektorem bankowym a 
interesariuszem publicznym. 
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Regulacje - system bankowy - 
wzrost gospodarczy

Wzrost           
           

gospodarczy

Potrzeby   
regulacyjne

Zaawanso-
wanie  prac

CRD IV/CRR - krajowe dostosowanie xxxxx xx x

Rekomendacja KNF T  xx v v

Rekomendacja KNF S xx xx xxx

Finansowanie długoterminowe banków xxxx xxx x

Sekurytyzacja xxx xxx x
Odwrócona hipoteka  x x x
Prawo upadłościowe i naprawcze xx xxx xx
System wymiany informacji  xx x x
Shadow banking x x xx

Rozwój obrotu bezgotówkowego xx xx x

Rynek pieniężny i bezpieczeństwo rozliczeń fin. xx xx xx
Podatek bankowy xx ? xx
Partnerstwo publiczno-prywatne xxx xx xx
Budownictwo mieszkaniowe xxx xxx x
System poręczeń i gwarancji xx v v
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