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Przedmowa 

Nieadekwatne regulacje rynków finansowych oraz działające nie dość efektywnie in-

stytucje nadzoru są wskazywane wśród przesłanek niedawnego kryzysu finansowego, 

którego skutki wciąż odczuwa wiele gospodarek. Stąd, w zmianach regulacji finansowych 

pokłada się ogromną nadzieję, że zapobiegną one podobnym problemom w przyszłości  

i zapewnią harmonijny rozwój gospodarki. Jak żadna inna branża, instytucje i rynki fi-

nansowe już obecnie są intensywnie i szczegółowo regulowane, a w przyszłości będą 

jeszcze silniej. Następstwem kryzysu jest rozbudowa i uzupełnianie architektury syste-

mu regulacji finansowych oraz nowelizacja niemal wszystkich dotychczas obowiązują-

cych aktów normatywnych. 

Oddawana do rąk czytelników książka przybliża najnowszy stan rzeczy w zakresie 

przesłanek, projektów i wybranych najważniejszych regulacji rynków finansowych po 

kryzysie. 

Ze względu na szeroki obszar problemowy współczesnych regulacji finansowych  

o przedstawienie najnowszych zmian zwróciłem się do wybitnych specjalistów biorących 

udział w ich przygotowaniu, transpozycji do polskiego prawa, ekspertów analizujących 

konsekwencje zmian, jak też – do pracowników instytucji finansowych, które będą podle-

gać niebawem nowemu prawu. 

Rozdziały książki prezentują najbardziej istotne z punktu widzenia instytucji finanso-

wych elementy nowego środowiska regulacyjnego takie jak polityka makrostabilnościo-

wą i jej instrumenty, przyszłość regulacji nadzorczych, wyzwanie europejskiej unii ban-

kowej, najnowsze instrumenty kontroli kapitału i płynności instytucji finansowych 

(regulacje Bazylea III, CRR i CRD IV), regulacja obrotu na rynku kapitałowym (MIFID/

MIFIR), nowe instrumentarium rozliczeń transakcji (CCP), restrukturyzacja i uporządko-

wana likwidacja banków (resolution), problem nieuczciwej konkurencji w obrocie instru-

mentami kapitałowymi, normy rynku ubezpieczeń czy regulacja prawna instytucji para-

bankowych w Polsce. 

Proponowana publikacja jest unikalna na rynku, ze względu na spójną koncepcję kon-

centracji uwagi czytelnika na najbardziej aktualnych problemach i zmianach regulacji 

finansowych. Mocną strona książki jest szeroki przekrój problemowy, przystępny język, 
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aktualność i zespół autorów – specjalistów. Autorzy książki to w równych proporcjach 

nadzorcy i regulatorzy, uczestnicy rynków oraz akademicy i eksperci. Ze względu na bar-

dzo szeroki zakres zmian w regulacjach finansowych oraz dokonujący się intensywny 

rozwój instytucjonalny książka będzie cennym uzupełnieniem nielicznych publikacji do-

stępnych na rynku księgarskim. 

W imieniu Autorów i własnym dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do powsta-

nia publikacji. Szczególne podziękowania kieruje do Recenzentów oraz uczestników dys-

kusji w trakcie Kongresu Regulacji Rynków Finansowych FinReg z cyklu Allerhand Sum-

mits w Warszawie. 

dr Wojciech Rogowski 

Warszawa, wrzesień 2013 r. 

 


