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GLOBALIZACJA RYNKÓW FINANSOWYCH 

W ostatnich dziesięcioleciach nastąpił ogromny przewrót we współpracy 

międzynarodowej na wszystkich polach działalności. Swoboda działania, rozwój nowoczesnej 

technologii, postęp techniczny na ogromną skalę, rozwój transportu oraz błyskawiczne 

rozprzestrzenianie się innowacji przyczyniły się do niekwestionowanej wręcz rewolucji  

w działalności gospodarczej. Zmniejszyło się znaczenie czasu i przestrzeni, następstwem 

czego jest znaczne obniżenie kosztów transportu, przepływu czynników produkcji oraz tańsze 

i szybsze koszty transakcji współpracy międzynarodowej. Swoboda świadczenia usług oraz 

swobodny przepływ kapitału spowodowały łatwość w nawiązywaniu międzynarodowych 

kontaktów, prowadzenia aktywności gospodarczej w dowolnym miejscu, co z kolei 

powoduje, że gospodarki światowe stają się coraz bardziej ze sobą powiązane. Jest to proces, 

w wyniku, którego rynki krajowe oraz procesy wytwórcze stają się coraz bardziej powiązane 

poprzez wymianę towarów i usług, przepływów kapitałów oraz technologii. Proces ten 

nazywany jest globalizacją.  

Globalizacja stanowi wyższy, bardziej zaawansowany i złożony etap 

umiędzynarodowienia działalności gospodarczej, w bezpośredni sposób rozumiana jako 

rozszerzanie działalności krajowej gospodarki za granicą. Następuje integrowanie się wielu 

rynków i gospodarek przez przepływy kapitałów.
1
  

Nierozerwalną cześcią  procesu globalizacji gospodarek narodowych jest  globalizacja 

rynków finansowych. Intensywny wzrost międzynarodowej wymiany towarów  

i usług, pociągnął za sobą zwiększenie przepływów kapitałowych. Co w konsekwencji 

wymusiło na narodowych instytucjach kształtujących systemy finansowe (banki centralne) 

przeprowadzenie głębokich zmian oraz dostosowanie krajowych systemów finansowych do 

funkcjonowania na globalnym rynku. Proces globalizacji na rynkach finansowych rozpoczął 

się po upadku systemu walutowego Bretton Woods, tj. systemu kursów stałych (kursów, 

które mogą zmieniać się na rynku tylko w ściśle określonym przedziale od bilateralnych 

kursów centralnych), dało to większa swobodę w kształtowaniu polityki pieniężnej przez 

banki centralne. Większość krajów uczestniczących w procesie integracji europejskiej, 

nastawionych na utrzymanie stabilności kursów między swymi walutami, zdołała znieść 

ograniczenia w dziedzinie międzynarodowego przepływu kapitału dopiero około dziesięć lat 

                                                           
1
 Zorska A. „Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce Światowej”, 

Warszawa 1998, PWN 



temu (w odniesieniu do transakcji występujących w bilansie obrotów bieżących ograniczenia 

dewizowe zostały przez te kraje zniesione już pod koniec lat pięćdziesiaąych). Obecnie kraje 

Unii Europejskiej nie stosują ani w obrocie wzajemnym, ani w relacjach z krajami trzecimi – 

żadnych restrykcji w odniesieniu do transakcji kapitałowych.
2
. Wyraźne przyspieszenie 

globalizacji rynków finansowych nastąpiło w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych 

XX wieku. Od 1973 r. handel międzynarodowy rośnie średnio w tempie 11% rocznie (z 22% 

PKB w 1973, do ponad 40% PKB w 2002 r.), natomiast przepływy kapitałowe wzrosły z 7% 

światowego PKB w 1973 r. do ponad 20% PKB w 2002 r.
3
  

Globalizacje rynków finansowych można zdefiniować jako proces polegający na 

funkcjonalnym powiązaniu i silnym zespoleniu narodowych rynków walutowych, 

pieniężnych i kapitałowych w jeden, globalny rynek finansowy (Rysunek 1). 

 

Rysunek 1. Globalny rynek finansowy oraz czynniki wpływające na globalizacje rynków 

finansowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Borcuch A. „Sektor kapitałowy i bankowy na tle globalizacji rynku    

finansowego” http://www.sceno.edu.pl/articles.php?cms_id=2153&cat=Ekonomia, 07.10.2011 
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W procesie globalizacji rynków finansowych kluczowe znaczenie ma również 

możliwość wykorzystania nowoczesnych rozwiązań informatycznych i telekomunikacyjnych 

do zarządzania wielką liczbą transakcji dokonywanych przez instytucje finansowe na 

wszystkich kontynentach jednocześnie. Bez takich możliwości technologicznych  

w bankowości, na rynku papierów wartościowych oraz w innych segmentach rynku 

finansowego proces globalizacji nie byłby taki znaczący. 

Liberalizacja krajowych rynków finansowych wyeliminowała ograniczenia  

w funkcjonowaniu zarówno krajowych, jak i zagranicznych podmiotów finansowych. 

Zmianie uległy regulacje dotyczące zakresu usług wykonywanych przez banki i inne 

instytucje finansowe. Stworzono ramy prawne umożliwiające zwiększenie aktywności 

niebankowych instytucji finansowych oraz zmniejszono lub wyeliminowano ograniczenia  

w dostępie nierezydentów do krajowych rynków finansowych. Czynnikiem  

o największym znaczeniu była liberalizacja przepływów kapitałowych. Obejmowała ona 

przede wszystkim likwidowanie ograniczeń uniemożliwiających swobodny przepływ kapitału 

pomiędzy krajami, a w szczególności: 

 Zniesienie ograniczeń dotyczących bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz 

wymiany towarów i usług z nierezydentami; 

 Przejście przez kraje rozwinięte do reżimów z płynnym kursem walutowym, 

utworzenie strefy euro oraz inne ponadnarodowe inicjatywy integracyjne; 

 Zmniejszenie opodatkowania transakcji trans granicznych.
4
 

Bez swobodnego przepływu kapitału w obrocie międzynarodowym praktycznie 

niemożliwa byłaby liberalizacja krajowych rynków finansowych. Instytucje finansowe, nie 

dysponując pełnymi możliwościami realizacji transakcji kapitałowych, w istocie nie mogłyby 

na większa skalę rozwinąć swej aktywności na różnych rynkach. 

Globalizacja rynków finansowych stawia wyzwania krajowym bankom centralnym 

oraz strategii polityki walutowej w postaci: 

1. Zmienności przepływów netto kapitału, bezpośrednich inwestycji zagranicznych, 

inwestycji portfelowych, zmienność kursów walut ze względu na zintegrowane rynki 

finansowe, 

2. Wzrost niepewności, niestabilności światowego systemu finansowego i złożoność 

transakcji.
5
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Globalizacja międzynarodowych rynków finansowych doprowadziła do wzrostu 

przepływów kapitałowych oraz zwiększyła różnorodność zarówno podmiotów 

uczestniczących  w transakcjach na tym rynku, jak i instrumentów, którymi się posługują. 

Zmiany jakie zaszły w strukturze w krajowych i międzynarodowych rynkach finansowych 

doprowadziły do osłabienia funkcji banków w roli pośrednika finansowego oraz wzrostu 

znaczenia instytucji niebankowych oraz inwestorów instytucjonalnych (towarzystw 

ubezpieczeniowych, funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych) w przyciąganiu 

dostępnych na rynku oszczędności.
6
 Podmioty te, dążąc do osiągnięcia dodatkowych zysków, 

świadomie podejmują ryzyko. W tym celu bardzo szybko przemieszczają kapitały  

w zależności od tego jak kształtuje się sytuacja na międzynarodowych rynkach finansowych. 

Pojawieniu się nowej kategorii wierzycieli towarzyszy zjawisko tak zwanej sekurytyzacji, 

czyli zamiany tradycyjnych form zobowiązań - należności na papier o charakterze 

zbywalnym. Przepływy kapitałowe następują wskutek tego znacznie szybciej i na znacznie 

większą skalę niż w czasach gdy kapitał przepływał głównie w postaci kredytów bankowych.
7
 

Dzięki nieograniczonym przepływom kapitałowym dostęp krajów rozwijających się 

do oszczędności zagranicznych stał się łatwiejszy. Umożliwia to obniżenie kosztów pożyczek 

oraz zwiększa możliwości inwestowania. Ważne jest również to, że zagraniczne źródła 

finansowania są w coraz większym stopniu zdominowane przez inwestycje o charakterze 

udziałowym, które nie powodują wzrostu zadłużenia zagranicznego. Napływające z zagranicy 

środki mogą zasilić wewnętrzne oszczędności pod warunkiem, że nie zostaną szybko 

wycofane. Jednakże współcześnie, duża część przepływów kapitałowych ma charakter 

spekulacyjny (jest oderwana od procesów realnych), a zatem cechuje je brak stabilności. 

Inwestorzy zagraniczni nieustannie obserwują kraj, który uzależnia swój wzrost gospodarczy 

od rosnącego zadłużenia. Gdy zmieni się ich ocena danego rynku, bądź też zmianie ulegną 

nastroje na międzynarodowych rynkach, kapitał zagraniczny może odpłynąć gwałtownie  

i spowodować wybuch kryzysu walutowego.
8
  

 Globalizacja rynków finansowych miała zasadnicze znaczenie zarówno dla 

oszczędności jak i inwestycji na świecie, sytuacji makroekonomicznej oraz postawiała 
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ogromne wyzwania przed decydentami i wszystkim ważnymi graczami. Międzynarodowi 

inwestorzy, stale obserwujący sytuację na międzynarodowych rynkach finansowych oraz 

pozostali ważni decydenci wykazywali znaczące zainteresowanie w zrozumieniu cech 

stabilnego systemu finansowego i promowaniu środków w celu zapewnienia stabilności 

finansowej na międzynarodowej arenie.
9
  

W globalizacji międzynarodowych rynków finansowych można doszukać się zarówno 

pozytywnych wpływów na gospodarkę jak i negatywnych. Niewątpliwie proces globalizacji 

doprowadził przede wszystkim do wzrostu przepływów kapitałowych oraz zwiększył 

różnorodność podmiotów uczestniczących w transakcjach na tym rynku, jak również 

instrumentów, którymi się posługują. Co z kolei ułatwiło dostęp krajów rozwijających się do 

oszczędności zagranicznych. Należy również zauważyć, że pozytywny wydźwięk globalizacji 

rynków finansowych przejawił się w obniżeniu kosztów pożyczek oraz zwiększaniu 

możliwości inwestowania (wzrost możliwości zarówno korzystniejszego inwestowania 

środków finansowych, jak i pozyskiwania funduszy przez pożyczkobiorców). Ważne jest 

również to, że zagraniczne źródła finansowania są w coraz większym stopniu zdominowane 

przez inwestycje o charakterze udziałowym, które nie powodują wzrostu zadłużenia 

zagranicznego. Pojawia się możliwość swobodnego lokowania funduszy tam, gdzie dadzą one 

najbardziej wymierne korzyści. Inwestorzy działający na międzynarodowym rynku 

finansowym maja możliwość dywersyfikacji swoich inwestycji, co daje im możliwość 

osiągnięcia pożądanej równowagi między ich rentownością a związanym z nimi ryzykiem. 

Analizując korzyści można powiedzieć, że globalizacja rynków finansowych pozytywnie 

powinna wpłynąc również na jakość życia w krajach, które uczestniczą w tym procesie.
10

  

Proces globalizacji rynków finansowych umożliwił swobodny przepływ kapitału, co  

z jednej strony stwarza wiele możliwości napływu kapitału zagranicznego, z drugiej jednak 

strony swoboda ta może spowodować odwrotną tendencję, wypływu kapitału z kraju. Jest to 

podstawowe zagrożenie jakie niesie ze sobą globalizacja, z którym wiele krajów nie potrafi 

sobie poradzić. Silne powiązania rynków finansowych powodują również zbyt duży wpływ 

na stabilność kursu walutowego, stabilność cen oraz konieczność realnej oceny ryzyka 

inwestycyjnego.  

Ważnym zagrożeniem jest także tzw. efekt zarażania (contagion effect), który można 

rozpatrywać w kontekście dwóch typów szoków: makro i mikro. Szoki makro mogą wynikać 
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z załamania koniunktury gospodarczej lub innych czynników, jak: stopy procentowe, kursy 

walutowe czy załamanie na rynku akcji. Szoki mikro zaś mogą przenosić się dwoma 

kanałami: poprzez kanał informacyjny bądź poprzez wzajemne ekspozycje na rynku 

międzybankowym lub w systemie płatniczym, które mogą wywołać tzw. efekt domina.
11

 

 Analizując proces globalizacji rynków finansowych można stwierdzić, iż niesie on ze 

sobą wymierne korzyści zarówno dla gospodarek poszczególnych krajów, jak również dla 

inwestorów oraz podmiotów poszukujących dodatkowych źródeł finansowania. Z drugiej zaś 

strony generuje dodatkowe ryzyko dla uczestników rynku i nowe wyzwania dla instytucji 

odpowiedzialnych za kształtowanie polityki gospodarczej. 
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