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1  Naruszenia zasad uczciwego obrotu 
giełdowego a funkcjonowanie rynku 
kapitałowego 

 
W  rozdziale przedstawiono charakterystykę funkcjonowania rynków kapita-
łowych z uwzględnieniem roli, jaką odgrywają w gospodarce, oraz dokonano 
przeglądu procesów integracyjnych zachodzących na rynkach kapitałowych. 
Wskazano na kształtujące się tendencje zmian przepisów prawnych dotyczą-
cych rynków kapitałowych na skutek występujących naruszeń ZUOG, zwłasz-
cza w  okresach kryzysów finansowych, oraz zwrócono uwagę na podatność 
rynków kapitałowych na naruszenia ZUOG uzależnioną od przyjętej formy 
efektywności rynku kapitałowego i stopnia jego dojrzałości.

1.1. Relacje wynikające z naruszeń zasad uczciwego 
obrotu giełdowego z perspektywy funkcjonowania 
rynków kapitałowych

Analiza wpływu naruszeń ZUOG na rynki kapitałowe z perspektywy organi-
zatorów rynku, inwestorów, firm inwestycyjnych i spółek publicznych wyma-
ga przedstawienia roli, jaką odgrywają rynki kapitałowe w gospodarce, gdyż 
zachodzące na tej płaszczyźnie procesy mogą mieć istotny wpływ na rozwój 
i  funkcjonowanie występujących na tych rynkach naruszeń. „Jednym z  nie-
zbędnych atrybutów silnego pod względem gospodarczym państwa jest pra-
widłowo rozwinięty rynek kapitałowy, zarówno publiczny, jak i  prywatny. 
Wynika to przede wszystkim z funkcji, które rynek kapitałowy spełnia w go-
spodarce: umożliwia zwiększenie efektywności mobilizacji, wyceny i  aloka-
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cji kapitału. Innymi słowy, silny i efektywny rynek kapitałowy to: niższa cena 
kapitału dla przedsiębiorców, wzrost transparentności obrotu gospodarczego, 
optymalizacja alokacji oszczędności obywateli w krajowej gospodarce, a także 
większa innowacyjność gospodarki i możliwość elastycznego reagowania na 
zmiany. Należy podkreślić, że dobrze działający rynek kapitałowy nie tylko 
stanowi drożny kanał konwersji oszczędności w inwestycje, ale także sprzyja 
procesom prywatyzacyjnym, restrukturyzacji, [procesom] wdrażania inno-
wacji i  nowych technologii oraz podnoszenia efektywności przedsiębiorstw. 
Dostarczając środki od inwestorów skłonnych do ponoszenia wyższego ryzy-
ka, umożliwia ponadto rozwój podmiotom, które mogą mieć trudności z uzys-
kaniem kredytu bankowego (efekt luki kapitałowej). Rynek kapitałowy jest 
niezbędny dla procesu, z  pewnością bardzo pożądanego dla polskiej gospo-
darki, przekształcania się mikro- i małych firm w średnie, a następnie w duże 
przedsiębiorstwa. 

Zaletą rynku kapitałowego w  procesach gospodarczych jest umożliwienie 
większej dywersyfikacji ryzyka (rozproszone struktury własności) i ułatwienie 
finansowania nowych firm, których podstawową wartością są perspektywy 
rozwojowe, wiedza i kapitał ludzki. Umożliwiając dalszy rozwój firmom dzia-
łającym w  innowacyjnych branżach, rynek kapitałowy pozwala jednocześnie 
finansować wydatki na rzecz rozwoju i badań. W tych procesach szczególnie 
istotną rolę odgrywa niepubliczny rynek kapitałowy (w tym szczególnie fun-
dusze venture capital), który jest ważnym ogniwem całego rynku kapitałowego 
i  stanowi bezpośrednie zaplecze rynku publicznego” [Strategia rozwoju ryn-
ku kapitałowego…, 2004, s.  6–7]. Jednak rola polskiego rynku kapitałowego 
w gospodarce jest zdecydowanie mniejsza w porównaniu z innymi państwami 
Unii Europejskiej. Pokazuje to wskaźnik relacji kapitalizacji rynku giełdowego 
do PKB, który dla Polski na koniec grudnia 2003 r., czyli jeszcze przed wstą-
pieniem do UE, wynosił 20,7%, przy średniej europejskiej około 50% [Ciejpa-
-Znamirowski, 2007, s. 88] dla modelu rynku kapitałowego kontynentalnego 
i około 100% dla modelu rynku kapitałowego anglosaskiego. Na koniec 2010 r. 
wskaźnik ten kształtował się w  Polsce na poziomie 38,4% [Raport o  funkcjo-
nowaniu polskiego rynku finansowego…, 2011], co może oznaczać stopniowy 
wzrost w regionie makroekonomicznego znaczenia polskiego rynku kapitało-
wego. Spośród krajów Europy Środkowo-Wschodniej relacja kapitalizacji ryn-
ku giełdowego do PKB plasuje się na porównywalnym poziomie w  Czechach 
(36%), znacznie niższa jest w Bułgarii (17%) i Rumunii (19%), zaś zdecydowa-
nie wyższa na Węgrzech (70%) i w Chorwacji (52%).
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Dobrze rozwinięty rynek kapitałowy posiada kilka istotnych cech, a zalicza-
my do nich: wysoką płynność, dematerializację obrotu, koncentrację obrotu, 
równy dostęp do rzetelnej i pełnej informacji, administracyjny nadzór nad ryn-
kiem zapewniający bezpieczeństwo obrotu. Jako podstawowe funkcje rynku 
kapitałowego, niezależnie od stopnia jego dojrzałości i  formy organizacyjnej, 
wymienia się [Pietrzak, Markiewicz, 2007, s. 302]: 

 �funkcję alokacyjną –  rozumianą jako rozmieszczenie rozporządzalnych 
czynników produkcji w różnych dziedzinach działalności,

 �funkcję informacyjną – zapewniającą dostarczenie informacji oferentom 
środków kapitałowych oraz poszukującym tych środków,

 �funkcję transformacyjną – polegającą na zamianie oszczędności w kapitał 
przynoszący dochód,

 �funkcję wyceniającą –  przejawiającą się w  wycenie jednostek kapitało-
wych,

 �funkcję dyscyplinującą – zawierającą się w dążeniu do uzyskania wpływu 
dawców kapitału na decyzje podejmowane przez beneficjentów kapitału w celu 
zwiększenia prawdopodobieństwa ich odzyskania. 

Szczególną rolę odgrywa funkcja alokacyjna kapitału. „Najpierw podmioty 
posiadające wolne środki finansowe inwestują je na rynku pierwotnym w ta-
kie inwestycje rynku kapitałowego, które –  według ich oceny –  są w  stanie 
zapewnić zadowalającą stopę zwrotu […]. Natomiast na rynku kapitałowym 
wtórnym, w ramach dokonywanego pomiędzy inwestorami obrotu papierami 
wartościowymi, następuje realokacja ulokowanego już w  przedsięwzięciach 
kapitału. Na skutek zmian warunków gospodarowania oraz ustawicznej wy-
ceny rynkowej (poprzez rynek giełdowy) dokonanych inwestycji jedni inwe-
storzy «wychodzą» z  danej inwestycji, inni w  nią «wchodzą», a  jeszcze inni 
zamieniają na inną, spodziewając się wyższej stopy zwrotu” [Dębski, 2007, 
s. 107–108]. 

Do obszarów zagrożeń polskiego rynku kapitałowego zalicza się czynniki 
ryzyka charakterystyczne dla tzw.  rynków rozwijających się (ang. emerging 
markets), czyli niską kapitalizację, niską płynność obrotów, niestabilność ko-
niunktury giełdowej, wciąż niezadowalający poziom zaangażowania inwe-
storów indywidualnych [Ciejpa-Znamirowski, 2004, s.  38]. W  badaniu prze-
prowadzonym w  2012  r. przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych 
na próbie ponad sześciu tysięcy inwestorów indywidualnych jako największe 
słabości polskiego rynku kapitałowego respondenci wskazali: podatek od zy-
sków kapitałowych (42,7%), zbyt dużą podatność na wahania rynków zagra-
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nicznych (42,3%), wysokie koszty transakcyjne (32,4%), niski poziom edukacji 
finansowej (32%), małą płynność (28%), przestępstwa na rynkach kapitało-
wych, w tym manipulacje kursem (21,4%), niską jakość komunikacji z inwe-
storami (16,5%), brak poszanowania praw akcjonariuszy mniejszościowych 
(16,3%), złe uwarunkowania prawne (7,1%), niską jakość działania instytu-
cji rynku kapitałowego (3,7%). Wyniki przeprowadzonego badania wykazały 
prawidłowość, zgodnie z którą „uszeregowanie negatywnych cech polskiego 
rynku kapitałowego zmienia się wraz ze wzrostem wartości portfela. Inwesto-
rom posiadającym oszczędności powyżej 0,5 mln zł bardziej niż statystyczne-
mu inwestorowi przeszkadza niska płynność czy złe uwarunkowania prawne 
bądź też brak poszanowania praw akcjonariuszy mniejszościowych oraz ni-
ska jakość komunikacji spółek z  inwestorami” [Ogólnopolskie Badanie Inwe-
storów…, 2012]. Jak wynika z badania, ponad jedna czwarta ankietowanych 
wskazała naruszenia ZUOG, których przejawem są przestępstwa giełdowe, 
jako słabość polskiego rynku kapitałowego, co świadczy o istotności problemu 
naruszeń ZUOG dla inwestorów indywidualnych. Wysoki współczynnik od-
powiedzi wskazujących na zbyt małą płynność polskiego rynku kapitałowego 
pozostaje w korelacji z problemem występowania przestępczości na rynkach 
kapitałowych, gdyż niska płynność rynku sprzyja występowaniu zjawisk na-
ruszeń ZUOG. 

Rynki kapitałowe funkcjonują w  określonym otoczeniu makroekonomicz-
nym, które determinuje wyzwania, jakie stoją przed nimi w zakresie zapobie-
gania naruszeniom ZUOG i  zwalczania ich. „W  skali makroekonomicznej na 
polski rynek kapitałowy mają wpływ dwie podstawowe grupy czynników: 

 �kształtowanie się podstawowych wskaźników ekonomicznych w polskiej 
gospodarce – szczególne znaczenie w tym względzie ma wiarygodna polityka 
fiskalno-monetarna (ang. policy mix); dotychczasowe doświadczenia wskazują, 
że w niektórych przypadkach inwestorzy pozytywnie reagowali na teoretycz-
nie niekorzystne dla segmentu akcji posunięcia monetarne (np.  podnoszenie 
stóp procentowych), ponieważ mogły one stabilizować sytuację makroekono-
miczną kraju; 

 �sytuacja na wiodących rynkach zagranicznych, będąca pochodną sytuacji 
ekonomicznej – w tym względzie z punktu widzenia polskiego rynku istotna 
jest sytuacja na rynku amerykańskim (stwierdzona korelacja pomiędzy indek-
sami NASDAQ a WIG) oraz na rynku UE” [Pietrzak i in., 2008, s. 303–305]. 

Przy czym zgodnie ze stwierdzeniem J.K. Galbraitha z połowy lat pięćdzie-
siątych XX w. kierunek impulsów wzrostu przebiega od gospodarki do rynków 
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kapitałowych, nigdy odwrotnie, co wprost proporcjonalnie uzależnia rozwój 
i funkcjonowanie rynku kapitałowego od sytuacji ekonomicznej kraju. Tak więc 
np. występujące kryzysy gospodarcze mogą przekładać się na zmniejszenie sta-
bilności cen rynkowych akcji, a co za tym idzie na wzrost wrażliwości rynku 
kapitałowego na naruszenia ZUOG. 

Z mikroekonomicznego punktu widzenia należy podkreślić, iż na rynku ka-
pitałowym nie ma możliwości zupełnej eliminacji naruszeń ZUOG, ale powin-
no się podejmować kroki, by ich rozmiary mogły być kontrolowane przez rynek, 
a ściślej przez mechanizmy konkurencji, ta bowiem sprawia, że „niewidzialna 
ręka rynku” sprowadza zakres spekulacji do rozmiarów obiektywnie użytecz-
nych dla gospodarki. „Na rynku kapitałowym konkurencja przebiega w kilku 
obszarach:

 �między inwestorami,
 �o nabywcę między emitentami papierów wartościowych, 
 �między pośrednikami rynku kapitałowego.

Konkurencja między inwestorami zmierza do uzyskania największych ko-
rzyści z lokat kapitału w różne papiery wartościowe. W zależności od tego, czy 
korzyści związane są z dywidendą, czy ze spekulacją, inwestorzy konkurują: 

 �za pomocą swojej wiedzy o funkcjonowaniu gospodarki i rynku kapitało-
wego oraz umiejętności jej wykorzystania do przetwarzania informacji dostar-
czanych przez rynek,

 �za pomocą wiedzy o zjawiskach losowych i funkcjonowaniu rynku kapita-
łowego oraz umiejętności przewidywania zmian cen papierów i skłonności do 
ryzyka.

Konkurencja ta przebiega według zasady niezależnej inicjatywy i formalnej 
równości. Zlecenia inwestorów są bowiem przejmowane i realizowane anoni-
mowo w  warunkach równego dostępu informacji istotnych dla ceny papieru 
wartościowego. Podstawowe działania nieuczciwej konkurencji między inwe-
storami to wykorzystanie poufnych informacji oraz manipulowanie ceną pa-
pieru. 

Szczególnym problemem konkurencji między inwestorami jest ocena zja-
wiska spekulacji. Z badań nad tym problemem wynika, że szkody dla klientów 
powstają wówczas, gdy spekulacji towarzyszy zanik lub znaczne osłabienie 
konkurencji i  uzyskanie przez spekulantów pozycji monopolistycznej bądź 
dominującej w danym segmencie rynku kapitałowego. Negatywna ocena spe-
kulacji jest zatem usprawiedliwiona wówczas, gdy pojawia się sytuacja mo-
nopolistyczna, dzięki której możliwe jest manipulowanie ceną papieru. Jeżeli 
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natomiast spekulacja występuje w warunkach konkurencji, to stwierdza się, iż 
jest ona korzystna, ponieważ nadaje rynkowi papierów wartościowych dwie 
pozytywne cechy: wzrost płynności obrotów oraz wzrost przepływu kapitału 
w  gospodarce. Ponieważ jednak alokacja kapitału jest korzystna dla gospo-
darki wtedy, kiedy jest oparta na motywie dochodowym, ostatecznie pozy-
tywna ocena spekulacji zależy od zakresu, w jakim spekulacja jest korzystna 
dla płynności i dynamiki alokacji kapitału, a nie szkodzi konkurencji między 
inwestorami mającymi motywację związaną z  dywidendą. Instytucje rynku 
kapitałowego szczegółowo regulują, jak powinien przebiegać obrót, aby kon-
kurencja między inwestorami spełniała zasady niezależnej inicjatywy i  for-
malnie takich samych szans zarówno w interesie inwestorów, jak i w interesie 
publicznym. 

Konkurencja o  nabywcę między emitentami papierów wartościowych 
zmierza do najkorzystniejszej sprzedaży danej emisji pod względem ceny, cza-
su i innych czynników. Konkurencja między emitentami papierów wartościo-
wych jest korzystna dla klientów wybierających między rożnymi produktami 
finansowymi, jednakże ze względu na to, iż konkurentów jest stosunkowo 
niewielu, przebieg rywalizacji może zmierzać w  kierunku walki polegającej 
na tworzeniu barier wejścia na rynek, a to mogłoby już nie być korzystne dla 
klientów. Należy również przytoczyć argument deontologiczny o równym do-
stępie do rynku […].

Trzecim obszarem konkurencji dotyczącej rynku kapitałowego jest konku-
rencja między pośrednikami tego rynku. Działalność pośredników ma charak-
ter zarobkowy i  pobudza konkurencję na kilku rynkach: usług maklerskich, 
usług doradczych i usług powierniczych. W grę wchodzi również konkurencja 
między zinstytucjonalizowanymi w  obrębie danego rynku firmami pośredni-
czącymi, np. między giełdami, jeżeli w danym kraju działa ich kilka, lub między 
giełdami z różnych krajów na rynku międzynarodowym. Konkurencja w róż-
nych segmentach usług pośredniczących może polegać na różnicowaniu usług 
i oferowaniu korzystnych warunków nabywania usług pośrednictwa (konku-
rencja cenowa). Natężenie tej konkurencji zależy od rozwoju rynku kapitałowe-
go. Jeżeli, tak jak w Polsce, rynek ma stosunkowo małą kapitalizację i obroty, to 
natężenie konkurencji jest duże” [Klimczak, 1997, s. 92–95].
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1.2. Procesy integracyjne zachodzące na rynkach 
kapitałowych a naruszenia zasad uczciwego 
obrotu giełdowego

Tendencją zachodzącą na rynkach finansowych jest obserwowany wzrost 
współzależności tych rynków. Przejawem tego procesu było utworzenie 
w 1991 r. Unii Gospodarczej i Walutowej, co oznaczało wyeliminowanie ryzyka 
kursowego i przełożyło się na intensyfikację transgranicznych transakcji papie-
rami wartościowymi między krajami członkowskimi. „Wyeliminowanie ryzyka 
kursowego dało ogromny impuls do rozwoju transakcji zawieranych między 
podmiotami z krajów posługujących się wspólną walutą euro. Potwierdzają to 
zachowania inwestorów, którzy wraz z  wprowadzeniem euro zmienili swoje 
nastawienie do lokowania środków na rynkach papierów wartościowych strefy 
euro – podstawą decyzji o rozpoczęciu inwestycji staje się dla nich sektor, jaki 
reprezentuje dane przedsiębiorstwo, a nie kraj pochodzenia” [Moerman, 2004, 
za: Przybylska-Kapuścińska, 2007, s. 313].

Pierwsze kroki w  kierunku stworzenia europejskiego jednolitego rynku 
papierów wartościowych stanowiła sformułowana w  latach sześćdziesiątych 
koncepcja wzajemnego uznania reguł w zakresie papierów wartościowych przy 
minimum harmonizacji (ang. Model of Mutual Recognition and Minimum Har-
monisation). Przedmiotowa koncepcja z  powodu znacznych różnic pomiędzy 
regulacjami prawnymi poszczególnych państw Unii Europejskiej nie spełniła 
jednak pokładanych w niej nadziei. 

Do dyskusji nad jednolitym rynkiem papierów wartościowych powrócono 
w  marcu 2000  r. w  Lizbonie, gdzie w  wyniku dyskusji na posiedzeniu Rady 
Europejskiej został przyjęty długofalowy, zakrojony na szeroką skalę program 
społeczno-ekonomiczny. W Strategii Lizbońskiej, bo o niej mowa, zarysowano 
plan działań niezbędnych do przyspieszenia pełnej integracji rynków papierów 
wartościowych w ramach Unii Europejskiej. Po pierwsze, podkreślono koniecz-
ność wprowadzenia w życie działań objętych opracowanym w 1999 r. Financial 
Services Action Plan (FSAP), po drugie, postulowano wdrożenie Risk Capital Ac-
tion Plan (RCAP). Kolejnym krokiem w kierunku integracji stało się opracowa-
nie procedury Lamfalussy’ego. Procedura została przygotowana przez komitet 
działający pod auspicjami Komisji Europejskiej, składający się z niezależnych 
ekspertów, nazwany później Komitetem Mędrców (ang. The Committee of Wise 
Men). Końcowy raport z  prac Komitetu przedstawiono 15  lutego 2001  r. Za-
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prezentowano w nim rozwiązania mające na celu wyeliminowanie przeszkód 
w procesach integracji rynków papierów wartościowych. Przedstawione kon-
cepcje dotyczyły głównie przebiegu procesów legislacyjnych, a w szczególności 
procesu ich uchwalania [Final Report of the Committee of Wise Men…, 2001]. 
Zawierał on propozycję wprowadzenia czteropoziomowego procesu regulacyj-
nego w zakresie rynków papierów wartościowych na terenie Unii Europejskiej. 
„Według koncepcji zaproponowanej przez Lamfalussy’ego struktura stanowie-
nia prawa w  zakresie rynków papierów wartościowych składa się z  czterech 
etapów. Pierwszy etap regulacyjny obejmuje tworzenie ram prawnych regulo-
wanego obszaru. Akty prawne na tym poziomie powinny mieć charakter ogólny 
i obejmować najbardziej kluczowe zagadnienia. Drugi etap decyzyjny zakłada 
współpracę pomiędzy Komisją Europejską oraz European Securities Commit-
tee (ESC) i Committee of European Securities Regulators (CESR). Na tym po-
ziomie Komisja Europejska (po konsultacjach z ESC) decyduje o technicznych 
rozwiązaniach prawnych i występuje o opinie CESR. Proces legislacyjny kończy 
się na poziomie Komisji Europejskiej. Parlament Europejski zaś pełni funkcje 
kontrolne. Kolejny, trzeci poziom procesu regulacyjnego stanowi etap przygo-
towawczy do wprowadzenia szczegółowych regulacji prawnych na poziomie 
państw członkowskich. Jako czwarty etap procesu regulacyjnego określono 
implementację szczegółowych przepisów prawnych w poszczególnych krajach 
członkowskich przy koordynacji ze strony Komisji Europejskiej” [Nawrot, 2007, 
s. 68–69]. 

Od stycznia 2011 r. przedstawiona procedura legislacyjna w zakresie prawa 
rynku kapitałowego uległa modyfikacji, gdyż w ramach Unii Europejskiej po-
wołano do życia Europejski System Nadzoru Finansowego (ang. European Sys-
tem of Financial Supervision), w którego skład wchodzi m.in. Europejski Urząd 
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ang. European Securities and Mar-
kets Authority, ESMA), następca CESR. Zakres zadań legislacyjnych ESMA zo-
stał określony szerzej niż w przypadku CESR i obejmuje m.in.: „przyczynianie 
się do ustanowienia wspólnych standardów oraz praktyk regulacyjnych i nad-
zorczych o  wysokiej jakości, w  szczególności poprzez przedstawianie opinii 
instytucjom Unii Europejskiej oraz poprzez opracowywanie wytycznych, zale-
ceń i projektów regulacyjnych i wykonawczych standardów technicznych (ang. 
regulatory and implementing technical standards), a także przyczynianie się do 
spójnego stosowania prawnie wiążących aktów unijnych, w szczególności po-
przez budowanie wspólnej kultury nadzoru, zapewnianie spójnego, efektyw-
nego i skutecznego stosowania odpowiednich aktów prawa Unii Europejskiej, 
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zapobieganie arbitrażowi regulacyjnemu, mediację i rozstrzyganie sporów mię-
dzy właściwymi organami, zapewnianie skutecznego i spójnego nadzoru nad 
instytucjami finansowymi, zapewnianie spójności działań kolegiów organów 
nadzoru oraz podejmowanie działań w sytuacjach nadzwyczajnych”1.

Efektem prac legislacyjnych wymienionych organów stało się uchwalenie 
licznych aktów prawnych dotyczących rynku kapitałowego w  ramach Unii 
Europejskiej. W  ich wyniku dokonała się częściowa harmonizacja przepisów 
prawnych państw członkowskich, co sprzyja przeprowadzaniu transgranicz-
nych inwestycji. Jako przykład można wskazać umożliwienie jednoczesnego 
notowania papierów wartościowych na kilku giełdach w  ramach Unii Euro-
pejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. dual listing) na pod-
stawie jednolitego paszportu europejskiego (ang. european single passport) bez 
potrzeby ponownego merytorycznego rozpatrywania wniosku o dopuszczenie 
papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym przez organ nadzo-
ru państwa przyjmującego emitenta, którego papiery wartościowe zostały już 
dopuszczone do obrotu na innym rynku regulowanym w Unii Europejskiej lub 
Europejskim Obszarze Gospodarczym. 

Harmonizacja przepisów rynku kapitałowego w Unii Europejskiej przyczy-
niła się do ujednolicenia podejścia do występujących na rynkach krajów człon-
kowskich naruszeń ZUOG. Dzięki temu ułatwiono wykrywanie tych zjawisk 
i zapobieganie im. Zapewnienie możliwości dyskusji w ramach CESR, a później 
ESMA stworzyło pole do wymiany doświadczeń pomiędzy krajami członkow-
skimi, a w  jej efekcie doprowadziło do opracowania jednolitych wytycznych, 
bazując na wspólnych doświadczeniach tych krajów, co przyczyniło się do 
efektywniejszego zwalczania naruszeń ZUOG. Postępująca integracja rynków 
kapitałowych może jednak również przyczyniać się do zwiększania ich podat-
ności na naruszenia ZUOG, w szczególności w odniesieniu do mniej płynnych 
rynków kapitałowych, a to za sprawą napływającego na te rynki kapitału spe-
kulacyjnego. 

Integracja rynków kapitałowych wiąże się z  integracją instytucjonalną, 
w  ramach której obserwuje się postępujące procesy demutualizacji i  konsoli-
dacji giełd papierów wartościowych oraz centralnych rejestrów depozytowo-
-rozliczeniowych papierów wartościowych. „Wspólne działania giełd papierów 
wartościowych pozwalają na korzystanie z efektu skali. Giełdy mogą oferować 

1 Zob. http://www.knf.gov.pl/o_nas/wspolpraca_miedzynarodowa/unia/inf_ogol.html (7 sierp-
nia 2013).
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produkty znacznie większemu gronu odbiorców przy mniejszym koszcie. Po-
woduje to wzrost płynności notowanych instrumentów, niższe koszty trans-
akcyjne, efektywny system obrotu, a  także otwarcie na świat, które pozwala 
inwestorom na kupowanie produktów oferowanych przez zagraniczne giełdy. 
Umożliwia to również giełdom powiększenie grona potencjalnych inwestorów 
przez dostęp do zagranicznych klientów, a  zagranicznym emitentom zapew-
nia dostęp do rynków w poszczególnych krajach” [Pietrzak, Markiewicz, 2007, 
s.  340]. Przykładem konsolidacji giełd jest ogłoszona w  marcu 2000  r. fuzja 
trzech rynków europejskich: giełd w Paryżu, Amsterdamie i Brukseli, do gro-
na których w 2001 r. dołączyła portugalska Bolsa de Valores de Lisboa e Porto 
oraz londyńska giełda instrumentów pochodnych Liffe, w wyniku czego został 
utworzony Euronext – największy paneuropejski rynek akcji strefy euro [Panfil, 
2000]. Czwartego kwietnia 2007 r. New York Stock Exchange Group (powstała 
w 2006 r. z przejęcia ArcaEx, operatora Pacific Exchange w San Francisco, przez 
NYSE) ogłosiła przejęcie Euronext. W ten sposób powstała amerykańsko-euro-
pejska giełda – NYSE Euronext – która dodatkowo w 2008 r. przejęła American 
Exchange. 

Z kolei w lutym 2011 r. zostały upublicznione plany następnej wielkiej fuzji 
NYSE Euronext z niemiecką giełdą Deutsche Börse, w wyniku czego miałaby 
powstać jedna z największych giełd świata. W lutym 2012 r. na transakcję nie 
wyraziła jednak zgody Komisja Europejska – jej zastrzeżenia wzbudził fakt, iż 
w wyniku fuzji powstałby parkiet giełdowy, który koncentrowałby ponad 90% 
światowego handlu europejskimi instrumentami pochodnymi. Z powodu braku 
zgody amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości nie powiodły się rów-
nież plany przejęcia NYSE Euronext przez IntercontinentalExchange. Ponadto 
przejęcie Toronto Stock Exchange przez giełdę londyńską zostało zablokowane 
przez akcjonariuszy kanadyjskiego parkietu. W kwietniu 2013 r. pojawiła się 
informacja o rozmowach mających prowadzić do potencjalnej fuzji pomiędzy 
Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie i Wiener Börse, czego skutkiem 
miałoby być umocnienie obu giełd w regionie. 

Wobec rosnącej konkurencji pomiędzy ośrodkami zorganizowanego obrotu 
instrumentami finansowymi fuzje mają na celu poprawę ich konkurencyjno-
ści poprzez zapewnienie tańszego i szybszego obrotu instrumentami finanso-
wymi. „To pozwoli im podjąć rękawicę rzuconą przez alternatywne platformy 
obrotu, tzw. MTF (ang. multilateral trading facilities), które kuszą inwestorów 
dostępem do akcji z wielu krajów oraz tańszą, szybszą i bardziej anonimową 
realizacją zleceń. Chi-X, najsilniejszy MTF na Starym Kontynencie, ma już 16% 
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udziału w obrocie europejskimi akcjami – to więcej niż którykolwiek z tradycyj-
nych parkietów. London Stock Exchange (LSE) i Deutsche Börse, które jeszcze 
kilka lat temu miały monopol na handel rodzimymi akcjami, dziś mają odpo-
wiednio 50% i 70% udziału w obrocie” [Siemiończyk, 2011, s. 3].

Proces demutualizacji giełd wiąże się z przekształceniem giełd z instytucji 
non-for-profit na for-profit. W ten sposób właścicielem giełdy staje się nie pań-
stwo, ale szerokie grono różnych interesariuszy, jak: domy maklerskie, banki, 
inwestorzy instytucjonalni i  indywidualni, emitenci. Do grona instytucji for-
-profit dołączyła również Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), 
której papiery wartościowe zostały 9 listopada 2010 r. dopuszczone do obrotu 
na rynku regulowanym GPW. 

Z kolei przykładem udanej konsolidacji izb rozliczeniowych jest „utworze-
nie izby rozliczeniowej LCH.Clearnet (z  połączenia izb Clearnet oraz London 
Clearing House), powstanie grupy Euroclear, która zajmuje się rozrachunkiem 
transakcji papierami wartościowymi na giełdzie Euronext, oraz powstanie 
Clearstream International z  siedzibą w  Luksemburgu –  depozytu papierów 
wartościowych będącego częścią grupy Deutsche Börse (depozyt powstał z po-
łączenia Deutsche Börse Clearing, centralnego depozytu papierów wartościo-
wych w  Niemczech i  Cedel International)” [Przybylska-Kapuścińska, 2007, 
s. 321]. 

Wiążąca się z  postępującą integracją swoboda przepływu kapitału może 
implikować naruszenia ZUOG poprzez występowanie zjawisk spekulacyjnych 
na rynkach kapitałowych. Zagrożenie to wpłynęło na kierunek wzmocnienia 
instytucji nadzorujących rynki kapitałowe w postaci kreacji paneuropejskiego 
nadzoru nad tymi rynkami finansowymi. Odpowiedzią na występujące naru-
szenia ZUOG w  obliczu kryzysu finansowego stało się powołanie 1  stycznia 
2011 r. Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego. „Głównym celem tego 
systemu jest zapewnienie właściwego wdrażania przepisów dotyczących sek-
tora finansowego, w sposób umożliwiający zachowanie stabilności finansowej 
i zapewnienie zaufania do systemu finansowego jako całości oraz odpowiedniej 
ochrony konsumentów usług finansowych”2.

„W skład Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego wchodzą:
 �Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego (ang. European Systemic Risk 

Board, ESRB),

2 Zob. http://www.knf.gov.pl/o_nas/wspolpraca_miedzynarodowa/unia/inf_ogol.html (7 sierp-
nia 2013).
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