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Słowo wstępne
Ostatni kryzys na rynku finansowym wywołał wiele dyskusji na temat bezpieczeństwa rynku, właściwego jego funkcjonowania i odporności na sytuacje
kryzysowe w przyszłości. Doświadczenia ostatnich miesięcy związane z kryzysem na rynku kredytów hipotecznych, którego skutki odczuły także największe europejskie instytucje kredytowe, ukazały słabość obecnych rozwiązań
w zakresie nadzoru nad sektorem finansowym, a także zabezpieczeń stabilności systemu bankowego i rynku finansowego, w obliczu postępującej integracji
europejskiego rynku finansowego oraz globalizacji i integracji rynków finansowych w skali światowej.
Dobrze funkcjonujący rynek finansowy powinien być stabilny i przejrzysty
oraz zapewniać bezpieczeństwo i ochronę interesów jego uczestników. Te cele
i zadania są określone w wielu aktach prawnych, a ich realizacja została powierzona wielu instytucjom. Całokształt takich rozwiązań instytucjonalnych i regulacji prawnych mających na celu ochronę systemu finansowego przed destabilizacją określane są mianem sieci bezpieczeństwa finansowego (ang. Financial
Safety Net), którego ogniwa stanowią bank centralny, nadzór nad rynkiem finansowym oraz systemy gwarancyjne.
Procesy globalizacji, liberalizacji i deregulacji zachodzące na światowych
rynkach finansowych, wraz z towarzyszącym im postępem technologicznym,
wpłynęły na uznanie stabilności systemu finansowego, rozumianej jako stan,
w którym pełni on swoje funkcje w sposób ciągły i efektywny, nawet w przypadku wystąpienia nieoczekiwanych i niekorzystnych zaburzeń o znacznej skali, za
dobro publiczne podlegające ochronie prawnej.
Szczególne znaczenie dla zachowania stabilności systemu finansowego ma
utrzymanie stabilności systemu bankowego, z tych powodów szczególnie duży nacisk kładzie się na analizę i ocenę stabilności banków, gdyż, jak się okazało, sporo
z nich posiada niewystarczające zabezpieczenia przed utratą płynności.
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Słowo wstepne

Ostatni kryzys wykazał, że wiele banków, zwłaszcza prowadzących działalność transgraniczną i międzynarodową, nie posiada wystarczających zabezpieczeń przed utratą płynności, stąd też powstała konieczność wzmocnienia globalnego kapitału, płynności banków i adekwatności kapitałowej w celu poprawy
zdolności sektora bankowego do absorpcji wstrząsów wynikających ze stresu
finansowego i gospodarczego. Wywołało to dyskusję nad koniecznością przeprowadzenia kompleksowego pakietu reform, także w aspekcie globalnym, zmierzających do wzmocnienia systemu regulacji finansowych w tym zakresie.
Niniejsze opracowanie stanowi głos w dyskusji nad potrzebą i kierunkami
zmian w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa rynku finansowego, zwłaszcza
jego odporności na zdarzające się kryzysy i zawirowania na nim. Okazją do niej
była także konferencja naukowa poświęcona tej problematyce, zorganizowana
w dniu 28 maja 2010 r. przez Koło Naukowe Prawa Finansowego, działające
przy Katedrze Prawa Finansowego, na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Konferencja była spotkaniem specjalistów ze świata teorii i praktyki w zakresie tak ważnego, niezwykle aktualnego, a tym samym doniosłego tematu, jakim
jest bezpieczeństwo rynku finansowego. Zmianie i przewartościowaniu uległo
bowiem podejście m.in. polskiego nadzorcy – Komisji Nadzoru Finansowego,
organów nadzorujących rynek finansowy w krajach Unii Europejskiej, jak również międzynarodowych gremiów finansowych, do problemu bezpieczeństwa
tego rynku i zapewnienia jego stabilności.
Przedmiotowa publikacja, w większości, stanowi zbiór referatów, w wersji
znacznie rozszerzonej, wygłoszonych podczas tej konferencji oraz referaty
dwóch studentów, członków Koła Naukowego Prawa Finansowego, które z uwagi na ograniczone ramy czasowe nie były podczas niej wygłoszone.

Eugenia Fojcik-Mastalska
Edyta Rutkowska-Tomaszewska
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