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Ostrzeżenie 

Pozycja konkurencyjna UE  

(w tym Polski) 
 

 

Zależy m.in. od: 
 
•polityki gospodarczej 
 
•polityki regulacyjnej 
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Japonia 

UE 

USA 

Udział inwestycji prywatnych w PKB w % 

BusinessEurope (2013), Investment for growth and jobs. Improving the investment climate in Europe. Brussels, 

https://www.nho.no/siteassets/nhos-filer-og-bilder/filer-og-dokumenter/internasjonalt/nho-europan ytt/businesseurope/20150327-

businesseurope-brosjyre-investment-for-growth-and-jobs.pdf (data dostępu 12.06.2015) 



Banki 

Nowi 

konkurenci 

Nowe uwarunkowania 

polityczne 

Nowe technologie 

Nowe uwarunkowania 

demograficzne i kulturowe 

Narastające 

oczekiwania klientów 

Nowe zasady (sposób) 

konkurowania 

Zmiany strukturalne 

Nowe środowisko 

regulacyjne 

Nowe zasady konkurowania 



Działanie - regulacje 
 

 

Balans  
 

działania ostrożnościowe 

a  

działania proefektywnościowe 

(a przynajmniej „primum non nocere”) 
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Zasada proporcjonalności 
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Zasada proporcjonalności 

definicja 

Zasada proporcjonalności wymaga, żeby regulacje nie 
przekraczały granic tego, co jest odpowiednie i 

konieczne do realizacji zamierzonych celów. Kiedy 
istnieje wybór miedzy kilkoma odpowiednimi 

środkami, należy uciec się do najmniej 
ograniczającego, unikając nadmiernych 

niedogodności.  
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Zasada proporcjonalności 

 

„One size fits all” 

„Jeden rozmiar pasuje wszystkim” 
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Zasada proporcjonalności 

kryteria 

•Wielkość (rozmiar) 
•Model biznesowy 
• Stopień powiązania z innymi podmiotami 
•Dostępność usług substytucyjnych 
• Stopień globalnej skali działania 
• Złożoność 
• Skala problemów (wielkość ryzyka) 
• Struktura własnościowa 
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Zasada proporcjonalności 

5 filarów wg. EBA 

•Cele (zaadresowanie problemu) 

• Totalność („przyjedzie walec i wyrówna”) 

• Skomplikowanie (można prościej) 

• Zróżnicowanie (różnorodność podmiotów, 
uwarunkowań) 

• Istotność (rzeczywiste wyeliminowanie, ograniczenie 
ważnego problemu) 
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Zasada proporcjonalności 

części składowe 

•Zasada odpowiedniości 

 

•Zasada konieczności 

 

•Zasada proporcjonalności sensu stricto 
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Zasada proporcjonalności 

skutki dysproporcjonalności 

•Koszty (regulatora, podmiotów regulowanych) 

•Koszty stałe (różny wpływ na małe i duże banki) 

•Przerzucanie kosztów (na klientów, gospodarkę) 

•Zmiana modelu biznesowego (np. preferencja na 
rzecz modelu transakcyjnego vs. relacyjnego) 

•Arbitraż regulacyjny i eskalacja regulacyjna 

•Usztywnienie zarządzania (narzucanie wzorców) 
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Zasada proporcjonalności 

problemy 

•Odpowiednia metodyka 

•Konkretyzacja kryteriów (odpowiedzialność 
regulatora i podmiotów regulowanych) 

•Wysiłek regulatora i podmiotów regulowanych 
(m.in. konsultacje, partnerskość, okres 
obserwacyjny) 

•Kontekstowość  
12 



Model RZP 

•elastyczność 
• różnorodność kryteriów 
-   zarządcze 
-   prawne 
-   finansowe 
-   ekonomiczno-społeczne 
•podejście ilościowe i jakościowe 
•wykorzystanie różnych informacji i danych 
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Regulacje - ograniczenia 

Heroiczne założenia: 

„wszystko można załatwić regulacjami” 

„regulator dąży do dobrobytu społecznego” 
 

Złudne założenia ponieważ: 

• Wpływ czynników politycznych 

• Słabość struktur instytucjonalnych 

• Problemy z określeniem konkretnych celów regulacji i 
oceną jej skutków 
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Zasada proporcjonalności 

działanie dzisiaj 

•Zespół ds. zasady proporcjonalności (ZP) 

•Uzgodnienie definicji i interpretacji 

•Tryb konsultacji z regulatorem 

•Regularne, niezależne przeglądy 
stosowania ZP 

15 



Zespół ds. zasady proporcjonalności 

bankowość spółdzielcza 

•Pilotażowa ankieta (lipiec – sierpień) 

•3 posiedzenia zespołu 

•Zestawienie syntetyczne wyników 

•Przegląd wyników – komentarz prawny 

•Rola IPS-ów 

•Model RZP  – filtr do wyników ankiety 
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Zespół ds. zasady proporcjonalności 

przegląd wyników - przykłady 

Kategorie sytuacji problemowych:  
(1) delegacja prawna do ZP jest – można 
stosować (kwestia interpretacji) 
(2) delegacja prawna tylko ogólna – brak 
szczegółowej (potrzeba doprecyzowania 
regulacji) 
(3) ekonomiczne uzasadnienie stosowania ZP – 
brak delegacji prawnej (potrzeba 
wprowadzenia) 
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Dziękuję za 

uwagę 
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