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Резюме 

Едииыи страховой рынок в ранках Европейского союза. 

Принципы функционирования и направления развития 

Единыи страховой рынок в Европейском союзе составляет часть 
интегрированного финансового рынка, охватывающего его членские 
страны. Процесс создания этого рынка оказался сравнительно 
длительным и сложным. В результате его завершения удалось, однако, 
обеспечить свободу оказания услуг страховыми фирмами на тер-
ритории всего Союза благодаря тому, что они располагают единои 
страховой лицензией. Потребители же, т.е. обладатели страховых 
полисов, получили право свободного выбора страховщика независимо от 
страны ЕС, в которой он имеет свое местонахождение. Создание 
единого рынка вызвало сильные приспособленческие процессы в секторе 
страховании, заключающиеся прежде всего в укреплении капиталов 
фирм, главным образом путем слияний и выкупов. Все более заметными 
становятся эффекты повышенной конкурентоспособности между 
страховыми фирмами. Они заключаются, главным образом, в лучшем 
приспособлении оказываемых услуг к потребностям потребителей как в 
отношении качества этих услуг, так и их цены. 

LIBERALIZACJA DZIEDZIN UBEZPIECZEŃ I BANKOWOŚCI W 
ŚWIETLE KODEKSÓW 

LIBERALIZACYJNYCH OECD 

mgr Mirosław Kachniewski 

Zbliżający się termin akcesji Polski do Organizacji Współpracy Gospodar-
czej i Rozwoju (OECD) wymusza konieczność określenia warunków, w jakich 
funkcjonować będą wkrótce polskie przedsiębiorstwa. Warunki te określone 
będą m.in. przez przystąpienie naszego kraju do tzw. Kodeksów Liberalizacyj-
nych. 
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Kodeksy zawierają wykaz operacji, które mogą być powiązane z transfe-
rem kapitału pomiędzy krajami członkowskimi lub dotyczyć swobodnego trans-
feru funduszy w połączeniu z bieżącymi transakcjami międzynarodowymi i 
swobodnego transgranicznego świadczenia usług (tzn. dostawy usług podmio-
tom krajowym przez podmioty zagraniczne i odwrotnie) i dość precyzyjnie 
określają możliwości ograniczania tych operacji. 

Ze względu na specyfikę sektorów ubezpieczeń i bankowości w ramach 
Kodeksów stworzone zostały specjalne aneksy, dokładniej określające zobo-
wiązania liberalizacyjne państw członkowskich w tych dziedzinach. Praca ni-
niejsza zawiera w związku z tym komentarz do tych zobowiązań w sektorze 
ubezpieczeń oraz w dziedzinie zakładania oddziałów przez banki i inne pod-
mioty świadczące usługi finansowe, a także przedstawia zagadnienia fizyczne-
go przemieszczania środków płatniczych. Dzięki rozbiciu punktów dotyczących 
usług bankowych i ubezpieczeniowych na zagadnienia drobniejsze możliwe jest 
bardziej przejrzyste określenie zobowiązań liberalizacyjnych poszczególnych 
krajów członkowskich oraz wciąż utrzymywanych ograniczeń. 

Dla promocji liberalizacji konieczne jest nie tylko określenie odpowied-
nich zobowiązań, ale również stworzenie odpowiedniego mechanizmu ich prze-
strzegania. Właśnie dla kontroli wywiązywania się krajów członkowskich z 
zobowiązań liberalizacyjnych powołany został Komitet ds. Przepływów Kapi-
tałowych i Bieżących Operacji Niewidzialnych (CMIT), funkcjonowanie które-
go przedstawione jest w niniejszej pracy. 

Do szczegółowych zadań CMIT należy ustalanie terminów przekazywania 
informacji, badanie zastrzeżeń poszczególnych krajów (tzn. wykazu operacji 
ograniczanych przez dane kraje) i rozpatrywanie wniosków dotyczących nie-
wywiązywania się członków z zobowiązań liberalizacyjnych. Komitet zobo-
wiązany jest również do konsultowania zagadnień objętych Kodeksami z wła-
ściwymi Komitetami OECD. 

Egzekwowanie zobowiązań wynikających z Kodeksów polega na ocenie, 
tzn. na wyjaśnianiu i dyskutowaniu zakresu i celu istniejących ograniczeń, no-
tyfikowanych przez poszczególne kraje, podczas posiedzeń Komitetu. Oceniane 
kraje zachęcane są do modyfikowania ich zastrzeżeń tak, aby w największym 
stopniu oddawały one zarówno politykę, jak i praktykę w poszczególnych dzie-
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dżinach. Jednocześnie identyfikowane są operacje, które mogłyby zostać 
„uwolnione" od zastrzeżeń, co zazwyczaj prowadzi do formalnych „zaproszeń" 
do wycofania lub zmniejszania danych ograniczeń. 

Wprawdzie Kodeksy nie były jedynym czynnikiem powodującym liberali-
zację gospodarki światowej, niemniej jednak niezależnie od generalnie liberal-
nych tendencji można przypuszczać, iż ich udział w liberalizacji objętych nimi 
operacji był wiodący, choćby dlatego, iż były to jedyne porozumienia regulują-
ce te dziedziny. 

Dzięki tym instrumentom kraje członkowskie w ciągu ponad 30 lat ich 
obowiązywania praktycznie nie wprowadzały żadnych ograniczeń dotyczących 
operacji zawartych w listach liberalizacyjnych. Zdarzało się wprawdzie rów-
nież przejściowe zaostrzanie ograniczeń, ale przyczyną tego były cykliczne 
wahania gospodarki światowej - przy spadku aktywności gospodarczej wpro-
wadzano ograniczenia dla uniknięcia np. odpływu kapitału co było szczególnie 
widoczne podczas tzw. „szoków naftowych". Po przejściu trudniejszych okre-
sów kraje powracały jednakże do wypełniania zobowiązań liberalizacyjnych. 

Kodeksy nie miały oczywiście za zadanie jedynie utrzymanie status quo, 
ale powinny zachęcać do dalszej liberalizacji. Głównym czynnikiem temu 
sprzyjającym były opisane powyżej regularne oceny na forum Komitetu CMIT. 
Podczas wspomnianych ocen rozpatrywane są ograniczenia zawarte w listach 
zastrzeżeń poszczególnych krajów. Eliminacji wciąż istniejących zastrzeżeń 
służy metoda „nacisku równych sobie" (ang. peer presure), polegająca na wza-
jemnym wywieraniu presji na rządy wszystkich krajów członkowskich w celu 
wymuszenia uwzględnienia stanowiska i interesów tych krajów przy podejmo-
waniu suwerennych decyzji przez poszczególne państwa OECD. 

Summary 

Liberalization in the Fields of Insurance and Banking in the Light of the 
Liberalization Codex of the OECD. 

The prospective access of Poland* to the OECD demands detailed specifi-
cation of the terms under which Polish companies will operate. These terms 
will be defined* when Poland* adopts the called Liberalization Codex. 
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The Codex cover a set of operations relating to capital transfer between 
the member countries as well as free transfer of funds in current international 
transactions and cross-border services (i.e. providing Polish entities with se-
rvices by foreign companies and conversely). Moreover, the Codex state preci-
sely the possibilities of restrictions within these operations. Being a member of 
the OECD Poland will not be able to impose new restrictions on operations 
regulated by the Codex and will be induced to gradually lift the still existing 
restrictions. It will increase competitiveness particularly in the financial sector 
as banks and insurance companies with headquarters abroad will be offering 
their services in Poland and credits could be obtained directly from foreign 
banks. 

Thus the research work presents the scope of liberalization of the Polish 
economy which will be required once Poland becomes the member of OECD. 

Резюме 

Либерализация областей страхования и банковского дела в свете 
Либерапизационных кодексов ОЭСР 

Приближающийся срок присоединения Польши к Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) вызывает необхо-
димость определить условия, в каких в недалеком будущем будут 
функционировать польские предприятия. Эти условия будут продикто-
ваны, между прочим, присоединением нашей страны к так наз. 
Либерализационным кодексам. 

Кодексы содержат перечень операций, которые могут быть 
связаны с передвижением капитала между странами-членами или 
касаться свободного трансфера фондов вместе с осуществлением 
текущих международных сделок и с оказанием свободных транс-
граничных услуг (т.е. поставок услуг отечественным субъектам 
иностранными субъектами и наоборот) и достаточно точно опреде-
ляют возможности ограничения этих операций. Будучи членом ОЭСР, 
Польша не сможет вводить новых ограничений, касающихся операций, 
содержащихся в Кодексах, а также будет убеждаться другими 
странами-членами Организации в необходимости постепенной ликви-



45 

дации все еще существующих ограничении. Это будет вызывать 
повышенную конкурентоспособность, особенно в финансовом секторе в 
связи с тем, что могут возникнуть ситуации, в которых банки и 
страховые обгцества, имеющие свое местонахождение за рубежом, 
будут вправе оказывать услуги в Польше, а также в результате того, 
что можно будет получать кредиты непосредственно в заграничных 
банках. 

В связи с вышеизложенным в настоящей работе рассматриваются 
возможные размеры либерализации польской экономики, которая веро-
ятно будет введена в принудительном порядке в ближайшем будущем в 
связи с тем, что наша страна станет членом ОЭСР. 

INSTRUMENTY LIBERALIZACYJNE OECD DOTYCZĄCE 
INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH, PRZEPłYWÓW KAPITAŁOWYCH 

I TRANSGRANICZNEGO ŚWIADCZENIA USŁUG 

mgr Mirosław Kachniewski 

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) przez ponad 20 
lat była zamkniętym klubem najbogatszych państw świata. Dopiero przystąpie-
nie Meksyku w 1994 r. stworzyło realną szansę szybkiej akcesji do Ogranizacji 
krajów Europy Środkowej i Wschodniej. 

Zbliżająca się perspektywa członkostwa Polski w OECD jest okazją dla 
przybliżenia polskiemu czytelnikowi problematyki związanej z tą organizacją. 
W związku z powyższym w pracy Instrumenty liberalizacyjne OECD dotyczą-
ce inwestycji zagranicznych, przepływów kapitałowych i transgranicznego 
świadczenia usług zawarta została krótka charakterystyka Organizacji oraz 
celowość i procedura akcesu naszego kraju do tego elitarnego „klubu boga-
tych". 

Procedura ta, określona początkowo dla 3, później - po podziale Czecho-
słowacji - dla 4 krajów starających się o przystąpienie do OECD (Czechy, Sło-
wacja, Węgry, Polska) zakłada konieczność uzyskania akceptacji poszczegól-
nych Komitetów zajmujących się szczegółowymi zagadnieniami (usługami 


