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restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, EMS pełniłby funkcję pożyczko-
dawcy ostatniej instancji dla jednolitego funduszu resolution41.

Zakończenie 

Wobec konieczności utrzymania jednolitego rynku w obliczu pojawiających 
się tendencji protekcjonistycznych oraz rozdrobnienia, zwłaszcza w sektorze 
bankowym, wzdłuż granic państwowych, Unia Europejska stoi obecnie przed 
ogromnym wyzwaniami natury instytucjonalnej i gospodarczej, ich immanentną 
cechą jest ryzyko systemowe rozumiane jako ryzyko zakłócenia systemu finan-
sowego, które może wywołać poważne negatywne skutki dla rynku wewnętrz-
nego i dla realnej gospodarki. To ono właśnie wymusza spojrzenie na regulację 
i nadzór w perspektywie jednolity rynek – jednolity nadzór – jednolita sieć bez-
pieczeństwa finansowego. 

Niewątpliwie stabilność finansowa jest warunkiem koniecznym wzrostu 
i integracji rynku finansowego w UE. Należy mieć jednak na uwadze to, że sta-
bilność instytucji finansowych jest w wielu przypadkach wciąż ściśle związana 
z sytuacją w państwie członkowskim, w którym ma siedzibę. Dlatego w czasie 
kryzysu rośnie protekcjonizm narodowy, co prowadzi do zagrożeń w prawi-
dłowym funkcjonowaniu rynku wewnętrznego UE i stabilności europejskiego 
systemu finansowego. Uwzględnienie więc w nowych ramach regulacyjnych dla 
banków europejskiego wymiaru decyzji właściwych krajowych władz nadzoru 
oraz budowa nowej architektury nadzoru finansowego w UE prowadzić powin-
ny do umocnienia statusu krajowych władz nadzorczych jako integralnej części 
Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego i przyczyniać się do ochrony sta-
bilności zagrożonej rozdrobnieniem wewnętrznego rynku finansowego. 
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MArine LegAL CuLture As the BAsis for the ConCept 
of the singLe europeAn finAnCiAL MArket 

The ongoing crisis has reduced the degree of the financial integration of markets, both 
globally and within the EU. Along with the unification of law at EU level, the European 
regulatory framework for banks has been remodeled. A new architecture of financial su-
pervision, which has been created, is an important element of the autonomous legal order, 
which influences the transition from the common market to the single market as a higher 
stage of the integration development. Maritime legal culture is considered to serve as the 
basis for the development of the concept of the single market. Undoubtedly, the financial 
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stability is a prerequisite for the growth and integration of the financial market in the EU. 
The protection of this global public good at the supranational level forces the perception 
of the regulation and supervision of banks in the perspective of the single market - unified 
supervision – unified network of financial security.


