58 BankowoÊç Komercyjna

BANK I KREDYT l u t y 2 0 0 5

EfektywnoÊç gospodarowania
instytucji finansowych w Êwietle
mikroekonomicznej teorii firm
Jacek Barburski

Wprowadzenie
Zagadnienie pomiaru efektywnoÊci gospodarowania
instytucji finansowych1, zw∏aszcza banków, spotyka
si´ ostatnio z rosnàcym zainteresowaniem zarówno
praktyków, jak i teoretyków2. B´dzie ono zapewne
przedmiotem dalszych, licznych badaƒ jeszcze
przez wiele lat. Wynika to nie tylko z bardzo istotnej
funkcji makroekonomicznej, jakà pe∏nià te instytucje
w systemie gospodarczym ka˝dego kraju, dynamicznych zmian zachodzàcych na rynkach finansowych
i rosnàcej konkurencji, ale tak˝e z wypracowania
do tej pory wielu metod pomiaru efektywnoÊci, ale
dajàcych ró˝ne wyniki3.
W sytuacji, gdy struktury „przemys∏u” us∏ug finansowych gwa∏townie si´ zmieniajà, istotne jest
okreÊlanie ich efektywnoÊci. Je˝eli stajà si´ one bardziej efektywne, mo˝na si´ spodziewaç wi´kszej zyskownoÊci, lepszej jakoÊci us∏ug, wi´kszego bezpieczeƒstwa, a tak˝e ni˝szego poziomu cen oferowanych us∏ug finansowych. Bardziej efektywne podmioty gospodarcze uzyskujà lepsze wyniki przy tych
1 Termin „instytucja finansowa” rozumiany jest tutaj szeroko, jako pod-

miot posiadajàcy w swoich aktywach i pasywach g∏ównie Êrodki pieni´˝ne, którego podstawowym celem jest ich pozyskiwanie i po˝yczanie.
W szczególnoÊci takim podmiotem jest bank.
2 PodkreÊla to wielu autorów publikacji krajowych i zagranicznych. Zwracajà oni tak˝e uwag´ na przyspieszenie oraz poszerzenie wiedzy o efektywnoÊci instytucji finansowych.
3 Nie ma te˝ jednego uniwersalnego wzorca pomiaru efektywnoÊci, majàcego zastosowanie w ka˝dych warunkach. Niemniej jednak jedne metody
pomiaru wydajà si´ u˝yteczniejsze od innych.

samych nak∏adach, lub te same wyniki przy ni˝szych
nak∏adach. Rozwój ka˝dego z nich b´dzie zatem zawsze uwarunkowany poziomem ich efektywnoÊci.
Stosunkowo proste, jak mog∏oby si´ wydawaç,
okreÊlenie poj´cia efektywnoÊci nie idzie w parze
z ∏atwoÊcià jej oceny. Wyst´pujàca tutaj trudnoÊç
wynika dodatkowo z ró˝norodnoÊci, a czasem nawet
przeciwstawnoÊci celów wyst´pujàcych w danej instytucji finansowej. Mo˝e si´ bowiem okazaç, ˝e jest
ona efektywna pod jakimÊ wzgl´dem, ale nieefektywna pod innym, co narzuca koniecznoÊç albo wartoÊciowania celów, albo oceny efektywnoÊci ze
wzgl´du na przyj´te kryterium. Niezale˝nie jednak
od wyst´pujàcych trudnoÊci, analiza i pomiar efektywnoÊci instytucji finansowych sà mo˝liwe, przynajmniej w niektórych aspektach. Dzi´ki temu mo˝liwe jest tak˝e okreÊlanie potencjalnych korzyÊci,
które mo˝na by∏oby uzyskaç w wyniku poprawy racjonalnoÊci dzia∏ania.
W badaniach zajmujàcych si´ zachowaniem instytucji finansowych poczàtkowo stosowano podejÊcie oparte na teorii „portfelowej”. Wed∏ug niego
instytucja finansowa rozpatrywana jest jako szczególne przedsi´biorstwo, którego podstawowym celem jest pozyskiwanie Êrodków pieni´˝nych i wykorzystywanie ich w akcji kredytowej. Aby móg∏a
realizowaç ten cel, musi przede wszystkim utrzymywaç równowag´ finansowà pomi´dzy aktywami
a pasywami. Równowaga ta zale˝y od wielu czynników, w tym równie˝ od ograniczeƒ zwiàzanych
z technologià produkcji bankowej oraz kosztami jej
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wytwarzania. PodejÊcie oparte na teorii „portfolio”
ca∏kowicie pomija te ograniczenia, jak równie˝ nie
w pe∏ni wykorzystuje istotne elementy mikroekonomicznej teorii firm (przedsi´biorstw). Ponadto,
z punktu widzenia nak∏adów i efektów w podejÊciu
tym zarówno depozyty, jak i kredyty traktowane sà
jednakowo. Spojrzenie na instytucj´ finansowà –
bank – z perspektywy ca∏ej gospodarki nie zapewnia równie˝ dokonania prawid∏owej oceny jego
dzia∏alnoÊci.
Aby mo˝na by∏o dokonaç analizy i oceny dzia∏alnoÊci instytucji finansowej w Êwietle mikroekonomicznej teorii firm, w literaturze zosta∏o zaproponowane podejÊcie alternatywne, tzw. real approach.
Uwzgl´dnia ono rol´ czynników pomini´tych w podejÊciu „portfelowym”, a elementy otoczenia banku,
takie jak dzia∏alnoÊç banku centralnego, obowiàzujàce uregulowania organizacyjno-prawne, traktowane
sà w analizie jako zewn´trze warunki jego dzia∏ania.
Do najwa˝niejszych zadaƒ w analizie prowadzonej z punktu widzenia mikroekonomicznej teorii
firm nale˝y w∏aÊciwe przyj´cie (okreÊlenie) nak∏adów i efektów (czynników produkcji i produktów).
W poczàtkowych pracach z zakresu analizy i oceny
dzia∏alnoÊci banków za produkty przyjmowane by∏y
najcz´Êciej: aktywa ca∏kowite, aktywa generujàce dochód (earnings assets), depozyty ca∏kowite, depozyty na ˝àdanie, liczba rachunków depozytowych i kredytowych, przychody operacyjne brutto i (lub) kombinacja tych mierników. Wielu autorów badaƒ sugerowa∏o, ˝e za produkt instytucji finansowej mo˝na
przyjàç ka˝dà wielkoÊç, dopóki jest ona zgodna z celem prowadzonych badaƒ (zob. Sealey, Lindley,
1977). Autorzy ci wskazujà, ˝e brak sukcesów w zastosowaniu mikroekonomicznej teorii firm w odniesieniu do banków by∏ spowodowany niepoprawnym,
z punktu widzenia tej teorii okreÊleniem czynników
produkcji oraz produktów4. Z kolei, niew∏aÊciwe
zdefiniowanie produktów oraz nak∏adów nastàpi∏o
w wyniku pomini´cia istotnego – ekonomicznego –
aspektu produkcji instytucji finansowych.
Podstawy coraz cz´Êciej stosowanej mikroekonomicznej analizy depozytowych instytucji finansowych, wykorzystywanej m.in. w badaniach efektywnoÊci ekonomicznej stworzyli w 1977 r. Sealey i Lindley. Zauwa˝yli oni, ˝e dla opracowania poprawnej
teorii decyzji cenowych i produkcyjnych instytucji
finansowej konieczne jest sprecyzowanie poj´ç: produkt i nak∏ad, które muszà byç adekwatne do kryteriów, którymi kieruje si´ ta instytucja w podejmowaniu decyzji ekonomicznych. Przeprowadzona przez
4 W literaturze bankowej dotyczàcej analiz efektywnoÊci w∏aÊciwe zdefiniowanie czynników produkcji oraz produktów banku jest do dziÊ jednym
z najbardziej kontrowersyjnych zagadnieƒ. Brak zgodnoÊci w jednoznacznym okreÊleniu tych poj´ç powodowa∏ trudnoÊci w zbudowaniu odpowiedniego modelu instytucji finansowej.
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nich szczegó∏owa analiza procesu produkcyjnego instytucji finansowej pozwoli∏a na przyj´cie do badaƒ
innej ni˝ dotychczasowa, klasyfikacji czynników
(nak∏adów) i produktów (efektów). Zaproponowana
klasyfikacja umo˝liwi∏a z kolei zbudowanie modelu,
za pomocà którego mo˝liwa jest analiza procesu produkcji oraz kosztów z punktu widzenia (w kontekÊcie) producenta maksymalizujàcego zyski. W modelu przyj´li oni za∏o˝enie, ˝e podstawowym celem
dzia∏alnoÊci instytucji finansowej jest maksymalizacja zysku, a dywersyfikacja ryzyka i ograniczenia organizacyjno-prawne stanowià wspólne dla wszystkich podmiotów warunki ograniczajàce zakres podejmowanych decyzji ekonomicznych.
Celem niniejszego artyku∏u jest zaprezentowanie g∏ównych za∏o˝eƒ ekonomicznej oceny efektywnoÊci instytucji finansowych opartej na mikroekonomicznej teorii firm, a w szczególnoÊci dok∏adna analiza procesu produkcji instytucji finansowej. Ponadto przedstawione zosta∏o podejÊcie ekonometryczne
stosowane w analizie ekonomicznej efektywnoÊci
instytucji finansowych, jako alternatywne w stosunku do podejÊcia tradycyjnego („wskaênikowego”).
W artykule zosta∏y tak˝e omówione najwa˝niejsze
kategorie mikroekonomicznej efektywnoÊci.

Podstawowe za∏o˝enia mikroekonomicznej
analizy procesu produkcji instytucji finansowych
(podejÊcie intermediacyjne)
W celu poprawnego okreÊlenia nak∏adów i produktów banku, z punktu widzenia analizy mikroekonomicznej, nale˝y w∏aÊciwie zdefiniowaç termin „produkcja”. Z technicznego punktu widzenia proces
produkcji jest procesem transformacji kierowanym
przez ludzi (Frisch, 1965). W wyniku tej transformacji jedne dobra i (lub) us∏ugi tracà swojà to˝samoÊç
(przestajà istnieç w pierwotnej formie), podczas gdy
inne sà tworzone (generowane).
W przypadku instytucji finansowej proces
transformacji polega na pozyskiwaniu Êrodków pieni´˝nych od podmiotów dysponujàcych nadwy˝kà
finansowà i po˝yczaniu innym podmiotom majàcym
ich niedobór. Produktem depozytowej instytucji finansowej w uj´ciu technicznym jest zatem zestaw
us∏ug Êwiadczonych zarówno deponentom, jak i kredytobiorcom. Us∏ugi te mo˝na podzieliç na (por. Sealey i Lindley, 1977):
a) administrowanie p∏atnoÊciami na ˝àdanie
klientów,
b) us∏ugi poÊrednictwa (intermediation services)
dla deponentów i po˝yczajàcych (przyjmowanie lokat, udzielanie kredytów, gwarancji i por´czeƒ, itp.),
c) pozosta∏e us∏ugi (doradztwo finansowe, zarzàdzanie finansami klientów, itp.).
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Sformu∏owanie w∏aÊciwej teorii instytucji finansowej wymaga wyjÊcia poza „czysto” techniczne uj´cie dokonujàcego si´ w niej procesu produkcji.
W wyniku rozwoju mikroekonomicznej teorii firm
zauwa˝ono, ˝e proces produkcji ma dwa wymiary:
wymieniony powy˝ej – techniczny (proces transformacji) – oraz ekonomiczny.
Przez proces produkcji w sensie ekonomicznym
rozumie si´ prób´ stworzenia produktu, który jest
wy˝ej ceniony, ni˝ elementy wejÊciowe (Frisch,
1965). Zak∏ada si´ przy tym, ˝e instytucja finansowa
sama musi uznaç ten produkt za bardziej u˝yteczny
ni˝ elementy wejÊciowe oraz ˝e wartoÊç tego produktu mo˝na zmierzyç w cenach rynkowych. Innymi s∏owy, mikroekonomiczna teoria firm wymaga,
aby decyzje cenowe i produkcyjne podmiotów maksymalizujàcych zysk by∏y oparte na kosztach w∏asnych oraz przychodach, a koszty te i przychody zosta∏y dok∏adnie wycenione (zmierzone, zaakceptowane) przez rynek.
W∏asnoÊcià ka˝dego produktu powinno byç uzyskanie okreÊlonego przychodu w wyniku jego sprzeda˝y. Oferowanie ró˝nego rodzaju depozytów jest natomiast dla banku êród∏em powstania kosztów. Podobne argumenty przytaczajà Shaffer i Dawid (1986),
którzy stwierdzajà, ˝e depozyty generujà koszty i nie
rodzà przychodu, zanim nie zostanà przeznaczone
na kredyty i inne sk∏adniki aktywów, oraz ˝e depozyty sà substytutami innych êróde∏ Êrodków pieni´˝nych wykorzystywanych do udzielania kredytów,
a tak˝e innych sk∏adników aktywów.
Przyj´cie rozszerzonej definicji procesu produkcji sprawia, ˝e w sensie ekonomicznym za produkty
instytucji finansowej nale˝y uwa˝aç tylko te spoÊród
„produktów technicznych”, które majà wy˝szà wartoÊç w porównaniu z nak∏adami i które przyczyniajà
si´ do ich wytworzenia. W takim znaczeniu us∏ugi
Êwiadczone deponentom wià˝à si´ z pozyskiwaniem
ekonomicznych czynników produkcji. Sealey i Lindley podkreÊlajà równie˝, ˝e proces produkcji w instytucji finansowej jest procesem wieloetapowym,
wymagajàcym pó∏produktów (intermediate outputs).
W procesie tym wszystkie Êrodki pieni´˝ne pozyskane zarówno od deponentów, jak i na rynku mi´dzybankowym wraz z kapita∏em w∏asnym instytucji finansowej, nak∏adami pracy, Êrodków trwa∏ych, materia∏ów, itp. sà podstawà wytworzenia aktywów generujàcych dochód (earnings assets). Proces ten jest
analogiczny jak w typowej firmie produkcyjnej,
w której jeden wydzia∏ wytwarza pó∏produkty wykorzystywane bezpoÊrednio jako czynniki produkcji
w innym wydziale. W koƒcowej fazie produkty poÊrednie ∏àczà si´ w ekonomiczny produkt finalny,
stanowiàc podstaw´ do osiàgni´cia przychodu. Wynikiem powy˝szego rozumowania jest stwierdzenie,
˝e w∏aÊciwym okreÊleniem produktu z punktu wi-
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dzenia procesu podejmowania decyzji instytucji finansowej sà us∏ugi Êwiadczone d∏u˝nikom (kredytobiorcom), natomiast za g∏ówne czynniki produkcji
(nak∏ady) nale˝y uwa˝aç prac´, kapita∏ fizyczny
(rzeczowy) oraz kapita∏ finansowy (w∏asne oraz pozyskane Êrodki pieni´˝ne).
Fakt, ˝e depozyty instytucji finansowej sà uwa˝ane za nak∏ady w procesie produkcji, a nie za produkt, by∏ prze∏omem w stosunku do poprzednich
modeli teoretycznych, zw∏aszcza Peska i Toweya
(1974), którzy u˝ywali depozytów jako miary produkcji banku komercyjnego. PodejÊcie Sealeya i Lindleya omija na przyk∏ad niezbyt jasnà logik´ ekonomicznà stwierdzenia Toweya, ˝e rozró˝nienie pomi´dzy podmiotami finansowymi i niefinansowymi jest
takie, i˝ produkt firmy finansowej w postaci depozytu nie zapewnia jej bezpoÊredniego zysku, ale stanowi dla niej koszt. Wydaje si´ zatem, ˝e klasyfikacja
produktów i czynników produkcji przyj´ta przez Sealeya i Lindleya jest bardziej spójna i pozwala na analiz´ banku w Êwietle mikroekonomicznej teorii firm,
a przede wszystkim zbudowanie odpowiedniego
do tego celu modelu. W badaniach empirycznych
z zakresu analizy efektywnoÊci banków by∏o ono dotychczas stosowane przez wielu autorów, m.in.
przez: Akhaiven, Swamy, Taubman i Singamsetti
(1997), Berger (1993), Berger i Humphrey (1991), Berger, Hancock i Humphrey (1993), Dietsch (1993), English, Grosskopf, Hayes i Yaiswarng (1993), Grabowski, Ragan, i Rezvanian (1993), Hughes i Mester
(1993), Humphrey (1993), Kaparakis, Miller i Noulas
(1994), Mester (1993), Muldur i Sassenou (1993).
W polskiej literaturze problematyka analizy i oceny
efektywnoÊci banków z wykorzystaniem mikroekonomicznej teorii firm nie zosta∏a jeszcze szerzej omówiona. Na szczególnà uwag´ zas∏ugujà zatem pierwsze w tym zakresie badania, wykorzystujàce funkcj´
kosztów i wnioskowania bayesowskiego, przeprowadzone przez J. Osiewalskiego i J. Marca (1996–1997,
1998, 1998a, 1998b, 1998c, 1999, 2000).
W podejÊciu „intermediacyjnym” (intermediation approach) zaproponowanym przez Sealeya
i Lindleya, które wydaje si´ bardziej spójne w porównaniu z podejÊciem produkcyjnym (production approach), sà równie˝ pewne nieÊcis∏oÊci w odniesieniu do instytucji finansowych. Przyk∏adem mogà byç
nieoprocentowane depozyty na ˝àdanie, a tak˝e inne
rachunki dla podmiotów gospodarczych i osób fizycznych, niepowodujàce dla banku powstawania
kosztów odsetkowych. Je˝eli w podejÊciu „intermediacyjnym” potraktujemy je jako czynniki produkcji,
to b´dzie to niezgodne z ich rolà w procesie produkcji. Za prowadzenie takich rachunków oraz dokonywanie w nich operacji wp∏at i wyp∏at banki pobierajà bowiem okreÊlone prowizje, a wi´c osiàgajà z tego
tytu∏u przychody, które z regu∏y pokrywajà koszty
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zwiàzane z ich prowadzeniem. Zwracajà na to uwagà
m.in.: Berger i Humphrey (1991), Grabowski, Ragan
i Rezvanian (1993), Hassan, Grabowski, Pasurka i Ragan (1990), którzy w badaniach nieoprocentowane
depozyty na ˝àdanie uznajà za produkty bankowe.
Z uwagi na du˝à liczb´ oferowanych produktów bankowych w sensie technicznym5, z∏o˝ony
charakter oraz kompleksowoÊç wielu z nich w badaniach empirycznych (niezale˝nie od przyj´tego
podejÊcia) dokonuje si´ agregacji okreÊlonych wielkoÊci, stanowiàcych charakterystyki procesu produkcji. Przyk∏adowo, Mester (1993), English, Grosskopf, Hayes, Yaiswarng (1993) rozwa˝ajà w swoich badaniach trzy rodzaje produktów (kredyty hipoteczne, kredyty konsumpcyjne oraz gwarancje,
por´czenia i inne nale˝noÊci od podmiotów finansowych). Berger, Hancock, Humphrey (1993) dla
funkcji zysku przyj´li natomiast dwa rodzaje produktów (kredyty inwestycyjne oraz konsumpcyjne), dwa rodzaje nak∏adów zmiennych (wielkoÊç
zatrudnienia oraz depozyty powy˝ej 100.000 USD)
i dwa rodzaje nak∏adów sta∏ych (majàtek trwa∏y
oraz depozyty poni˝ej 100.000 USD).
Oprócz wy˝ej przedstawionego podejÊcia w literaturze stosuje si´ równie˝ alternatywne sposoby
okreÊlania produktów oraz czynników produkcji instytucji finansowej. Do najbardziej znanych nale˝y
podejÊcie „produkcyjne” (production approach),
które opiera si´ wy∏àcznie na technicznym aspekcie
procesu produkcyjnego. W uj´ciu tym wiele zastrze˝eƒ budzi przede wszystkim podejÊcie do roli depozytów, jak równie˝ sam sposób ich pomiaru. Zosta∏o
ono poddane krytyce m.in. przez J. Kolariego i A. Zardokoohiego (1987).

Model instytucji finansowej w uj´ciu Sealeya
i Lindleya
Dok∏adna analiza procesu produkcji w depozytowej
instytucji finansowej, przeprowadzona przez Sealeya i Lindleya (1977), umo˝liwi∏a tym autorom
zbudowanie modelu opartego na mikroekonomicznej teorii firm, pozwalajàcego na analiz´ dzia∏alnoÊci tej instytucji w Êwietle teorii producenta maksymalizujàcego zyski.
W modelu tym przyjmuje si´, ˝e instytucja finansowa ma do czynienia w swoim bilansie z nast´pujàcym warunkiem ograniczajàcym:
m

n

p

i =1

j =1

g =1

R + ∑ Li + ∑ Sj ≤ ∑ Dg

(1)

5 W wielu bankach liczba oferuje si´ kilkaset produktów i us∏ug. Zakres
produktów proponowanych przez banki stale si´ rozwija. Z∏o˝ony charakter oraz rosnàca kompleksowoÊç us∏ug bankowych sprawia, ˝e coraz trudniej jest wydzieliç zasadnicze proste segmenty, które mo˝na by nazwaç
produktami bankowymi.

Zgodnie z nierównoÊcià (1), instytucja finansowa ma trzy g∏ówne kategorie aktywów: niezb´dne rezerwy (R), m typów kredytów (lub po˝yczek) (Li) i n
typów papierów wartoÊciowych (Sj), z których ka˝dy
jest tego samego rodzaju, z tym samym okresem wa˝noÊci i jest p∏atny w ca∏oÊci w dniu zapadalnoÊci.
Zak∏ada si´, ˝e po˝yczki i papiery wartoÊciowe sà
wolne od ryzyka6. Pasywa sk∏adajà si´ natomiast
wy∏àcznie z p typów depozytów (Dg), wymagajàcych
p∏atnoÊci z tytu∏u odsetek, pozwalajàcych na ich pozyskanie i utrzymanie. Warunek (1) jest nierównoÊcià z uwagi na mo˝liwoÊç wystàpienia potrzeby
zwi´kszenia rezerw.
Instytucja finansowa podejmuje decyzje na okres
zwany okresem planowania i musi podjàç decyzje dotyczàce wp∏ywów oraz wydatków na poczàtku ka˝dego takiego okresu. Zak∏ada si´, ˝e na rynku kredytów
(po˝yczek) i papierów wartoÊciowych instytucja finansowa jest konkurentem doskona∏ym. Na rynkach
czynników produkcji firma mo˝e nabyç kapita∏, prac´
i inne Êrodki niedepozytowe w warunkach doskona∏ej
konkurencji. Poniewa˝ jednak instytucja finansowa
zazwyczaj przyciàga depozyty ze ÊciÊle okreÊlonego
obszaru geograficznego, a na ka˝dym takim obszarze
jest ograniczona liczba instytucji, poda˝ depozytów
powinna byç mniej ni˝ nieskoƒczenie elastyczna7.
Zgodnie z przedstawionym powy˝ej podejÊciem, depozyty sà traktowane jako czynniki produkcji, a zatem sà po˝àdane przez instytucj´ finansowà i nast´pnie oferowane podmiotom zewn´trznym w postaci produktów. Poda˝ depozytów mo˝na
wyraziç nast´pujàco:
Dg = Wg (rg)

(2)

(∂ Wg / ∂ rg) > 0
gdzie rg jest oprocentowaniem g-tego typu depozytu.
Instytucja finansowa rozpatrywana w modelu
sk∏ada si´ z kilku wydzielonych dzia∏ów, tj. ró˝nych
dzia∏ów wewnàtrz banku zajmujàcych si´ oddzielnie ró˝nymi typami kredytów (po˝yczek), papierów
wartoÊciowych oraz depozytów. Dzia∏alnoÊç ka˝dego z dzia∏ów wymaga nak∏adów (czynników produkcji), a zwiàzek pomi´dzy tymi nak∏adami a produktami, dla ka˝dego dzia∏u da si´ opisaç oddzielnà
i ÊciÊle okreÊlonà technicznà funkcjà produkcji8.
Po uwzgl´dnieniu nierównoÊci (1) produkt instytucji finansowej podlega nast´pujàcemu ograniczeniu:
6 Za∏o˝enie takie jest oczywiÊcie uproszczeniem i jest przyj´te do celów
budowy modelu.
7 Przedstawiony model jest krótkookresowym modelem mikroekonomicznym. Wykorzystuje on tylko krótkookresowà funkcj´ produkcji oraz kosztów. Przyj´to ˝e wielkoÊç majàtku trwa∏ego jest wielkoÊcià sta∏à. Instytucja finansowa uzyskuje fundusze zarówno z depozytów walutowych, jak
i instrumentów pochodnych swoich i innych banków.
8 Podzia∏ na dzia∏y jest ÊciÊle umowny. Gdyby cz´Êç nak∏adów by∏a wspólna dla kilku dzia∏ów, omawiany model bardzo by si´ skomplikowa∏.
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p

n

∑ L + ∑ S ≤ ∑ (1 − d ) D
i

i =1

j

g

j =1

(3)

g

g =1

gdzie dg jest wspó∏czynnikiem rezerw dla g-tej kategorii depozytów.
Dla instytucji finansowej produkcja wymaga
u˝ycia kapita∏u (rzeczowego), pracy i innych Êrodków s∏u˝àcych do pozyskiwania i obs∏ugi depozytów, które s∏u˝à jej nast´pnie do udzielania kredytów (po˝yczek)9. Poziom produkcji us∏ug depozytowych pó∏produktów g-tej kategorii depozytów jest
powiàzany z liczbà tych czynników produkcji nast´pujàcà funkcjà produkcji:
Dg = Dg (Xkg) dla k = 1, 2,..., t

(4)

gdzie Xkg jest k-tym (zmiennym) nak∏adem u˝ytym
do obs∏ugi g-tego rodzaju depozytu.
Warunek produkcji przedstawiony w równaniu
(3) przedstawia tylko jeden aspekt funkcji produkcji
dla instytucji finansowej. „Produkcja” aktywów generujàcych dochód (earning assets) wymaga nie tylko funduszy, które mo˝na po˝yczaç. Niezb´dne sà
równie˝ inne Êrodki, takie jak kapita∏ czy praca, których u˝ywa si´ bezpoÊrednio do obs∏ugi rachunków
kredytowych i papierów wartoÊciowych, oceny
zdolnoÊci kredytowej, zarzàdzania papierami wartoÊciowymi, prowadzenia ksi´gowoÊç itp. Ârodki te
∏àcznie z pozyskanymi funduszami pozwalajà
na wytwarzanie aktywów generujàcych dochód dla
instytucji finansowej. Us∏ugi powiàzane w sposób
bezpoÊredni z i-tà i j-tà kategorià kredytów i papierów wartoÊciowych, sà wytwarzane wed∏ug nast´pujàcych funkcji produkcji:
Li = Li (Xki)

(5)

Sj = Sj (Xkj)

(6)

gdzie Xki i Xkj sà k-tymi zmiennymi nak∏adami u˝ytymi do wytworzenia i-tej kategorii kredytów i j-tej kategorii papierów wartoÊciowych.
RzeczywiÊcie osiàgane poziomy produktów finalnych (produktów w sensie ekonomicznym) muszà spe∏niaç ograniczenie technologiczne:
m

n

m

n

∑ L + ∑ S ≤ ∑ L (X ) + ∑ S (X )
i

i =1

j

i
k

i

j =1

i =1

(7)

j

j

k

j =1

Na podstawie (3), (4) i (7) funkcj´ produkcji instytucji finansowej mo˝na wyraziç nast´pujàco:
m
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∑ L + ∑ S ≤ min ∑ (1 − d ) D ( X ); ∑ L ( X ) + ∑ S ( X )
i

i =1

j

 g =1

j =1



g

g

g

i
k

i

k

i =1

p

j

j =1

m

n

i =1

j =1

j

k



(8)
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gdzie min ∑ (1 − dg) Dg( X ); ∑ Li( Xk ) + ∑ Sj ( X )

 g =1

g

j

k

k

n
 p
 m

g
i
j
∑ (1 − dg ) Dg( Xk ) = ∑ Li( Xk ) + ∑ Sj ( Xk )
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(9)

Warunek (9) wyznacza obszar w przestrzeni nak∏adów czynników produkcji, na którym zwi´kszenie dowolnego czynnika, przy utrzymaniu pozosta∏ych na tym samym poziomie, nie spowoduje wzrostu produktu ogó∏em. Innymi s∏owy, istnieje taki obszar, na którym zwi´kszenie nak∏adów na obs∏ug´
depozytów lub po˝yczanych funduszy, bez jednoczesnego zwi´kszenia nak∏adów na bezpoÊrednià
obs∏ug´ kredytów i papierów wartoÊciowych, nie
doprowadzi do zwi´kszenia wielkoÊci aktywów zarobkowych i na odwrót12.
Po uwzgl´dnieniu opisanych wy˝ej technicznych aspektów produkcji w instytucji finansowej
funkcja produkcji (8) nie jest ró˝niczkowalna w ca∏ej
dziedzinie. W rezultacie, okreÊlenie warunków efektywnej produkcji nie mo˝e byç przeprowadzone dok∏adnie wed∏ug klasycznych regu∏, poniewa˝ w takim
przypadku nie da si´ zastosowaç koncepcji produktu
kraƒcowego. Na ekonomicznym obszarze produkcji
spe∏niajàcym warunek (9) zwi´kszanie jednego tylko
czynnika nie mo˝e spowodowaç wzrostu poziomu aktywów zarobkowych bez koniecznoÊci zwi´kszania
innych czynników produkcji. W takiej sytuacji warunki wydajnoÊci dla dwóch funkcji z∏o˝onych (3)
i (7) muszà byç spe∏nione raczej oddzielnie ni˝ razem.
Nast´pnie mo˝na okreÊliç koszt produkcji na podstawie (3) i (7), co przy danych warunkach osiàgania



wskazuje, ˝e aktualna funkcja produkcji jest jednà
z rozwa˝anych funkcji, tzn. ca∏kowity produkt jest
ograniczony do mniejszej z dwóch wartoÊci (3)
9 Us∏ugi te przybierajà form´ rozrachunku czeków, prowadzenia ksi´go-

woÊci itp.

i (7)10. Wyra˝enie w powy˝szym nawiasie kwadratowym jest w terminologii Frischa funkcjà z∏o˝onà.
Funkcja produkcji (8) jest wi´c funkcjà z∏o˝onà,
sk∏adajàcà si´ z dwóch innych funkcji. Ka˝da z nich
z kolei jest sumà funkcji wewn´trznych: (4), (5) i (6).
Zak∏ada si´, ˝e funkcje te sà ró˝niczkowalne w ca∏ym zbiorze nak∏adów. Zwiàzek pomi´dzy nak∏adami a produkcjà wyra˝ony w (8) podlega pewnym
ograniczeniom. W prezentowanym modelu kombinacje czynników (nak∏adów) wyst´pujàce w funkcjach (3) i (7) tworzà warunki ograniczajàce dla funkcji produkcji instytucji finansowej.
Ekonomicznie istotnymi kombinacjami nak∏adów czynników dla funkcji produkcji sà te kombinacje, gdzie (3) i (7) sà wzajemnie ograniczone, zapewniajàc, ˝e ˝aden z czynników nie jest dost´pny
w nieograniczonej iloÊci11. W zwiàzku z tym warunek, jaki musi spe∏niaç produkt, nale˝y przekszta∏ciç poprzez zrównanie ze sobà funkcji ograniczajàcych:

10 Nie ma kosztów przestawienia produkcji, tzn. gdy nak∏ady sà kierowa-

ne do innego procesu.
11 W modelu nie ma przychodu z tytu∏u utrzymywania rezerw obowiàz-

kowych, dlatego na ekonomicznym obszarze produkcji (8) nadmierne rezerwy sà równe zero. Jest to jednak tylko uproszczenie i mo˝na poszerzyç
model równie˝ o rezerwy.
12 Firm´ nie obchodzi êród∏o poszczególnych typów Êrodków, a jedynie
ich wielkoÊç.
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przychodów stwarza mo˝liwoÊç okreÊlenia maksymalizujàcych zysk poziomów nak∏adów i produktów.
Aby sformu∏owaç warunki efektywnego wykorzystania nak∏adów w funkcjach z∏o˝onych (3) i (7),
nale˝y wczeÊniej okreÊliç warunki efektywnoÊci
funkcji wewn´trznych (3), (4) i (6) („the efficiency
conditions for the sub-functions must be derived”).
Na podstawie tych warunków mo˝na przyjàç, ˝e
koszty produkcji poszczególnych dzia∏ów b´dà
przedstawiaç si´ nast´pujàco:
Ci = Ci (Li)
(10a)
Cj = Cj (Sj)
(10b)
Cg = Cg (Dg)
(10c)
Poniewa˝ ró˝ne typy depozytów sà wzgl´dem
siebie substytucyjne, nale˝y równie˝ okreÊliç kombinacj´ depozytów minimalizujàcà koszty jako funkcj´
wielkoÊci produkcji. Ca∏kowity koszt pozyskania depozytów mo˝e zostaç wyprowadzony poprzez minimalizacj´ sum (2) i (10c) przy ograniczeniu (3). Rozwiàzanie mo˝na przedstawiç w postaci ogólnej:
m

n

i =1

j =1

CD = CD(∑ Li + ∑ S j )

(10d)

Nale˝y zauwa˝yç, ˝e warunki efektywnego wykorzystania depozytów prowadzà, dla ka˝dego danego poziomu po˝àdanych funduszy, i˝ instytucja finansowa wykorzysta ró˝ne typy depozytów w kombinacjach zrównujàcych wspó∏czynnik kosztów
kraƒcowych (kosztów odsetek i zasobów) dla ka˝dego typu depozytu z kraƒcowymi wspó∏czynnikami
substytucji mi´dzy ka˝dym rodzajem depozytów.
Zgodnie z tradycyjnym podejÊciem neoklasycznym, instytucja finansowa ma na celu maksymalizacj´ zysków. B´dzie zatem dà˝yç do zrównania kraƒcowego kosztu produkcji z kraƒcowym przychodem
dla ka˝dej kategorii nak∏adów. Zysk instytucji finansowej równa si´:
n
n
n
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π = ∑ riLi + ∑ rjSj  − ∑ Ci( Li ) + ∑ Cj ( Sj ) + CD ∑ Li + ∑ Sj (11)
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gdzie ri i rj sà rynkowymi stopami procentowymi
i-tej kategorii kredytów i j-tej kategorii papierów
wartoÊciowych.
Po zrównaniu przychodu kraƒcowego z kosztem
kraƒcowym warunki równowagi instytucji finansowej przedstawiajà si´ nast´pujàco:
ri = [∂Ci / ∂Li ] + [∂CD / ∂Li ]

(12a)

rj = [∂Cj / ∂Sj ] + [∂CD / ∂Sj ]

(12b)

Instytucja finansowa produkuje w punkcie równowagi, gdy przychody kraƒcowe z ka˝dego typu
kredytów i papierów wartoÊciowych sà równe kosztom kraƒcowym produkcji ka˝dego typu kredytów
i papierów wartoÊciowych13. Koszty te zawierajà
kraƒcowe koszty pozyskania depozytów.
13 Nale˝y pami´taç, ˝e to tylko model i nie uwzgl´dnia on zdarzeƒ i odchyleƒ losowych. Pozwala to na jego uproszczenie i uogólnienie.

Wyprowadzony przez Sealeya i Lindleya model
instytucji finansowej opiera si´ (w przeciwieƒstwie
do innych proponowanych modeli) na za∏o˝eniu, ˝e
instytucja finansowa, dzia∏ajàc przy pewnych ograniczeniach na∏o˝onych przez otoczenie (konkurentów,
klientów, uregulowania prawno-organizacyjne itp.)
oraz technologi´, realizuje jeden z najwa˝niejszych celów, którym jest maksymalizacja zysku rozumianego
jako ró˝nica pomi´dzy osiàganym przychodem a kosztami jego uzyskania. Stopieƒ, w jakim dana instytucja
finansowa spe∏nia (realizuje) powy˝szy cel za pomocà
wybranego sposobu produkcji – majàc do wyboru dost´pne metody wytwarzania, ustalajàc poziom produkcji (plan produkcyjny) itp. – mo˝e byç okreÊlany
poprzez pomiar efektywnoÊci jej dzia∏alnoÊci.

Tradycyjna a ekonometryczna analiza
efektywnoÊci instytucji finansowych
W literaturze istniejà ró˝ne podejÊcia do okreÊlania
ekonomicznej efektywnoÊci (produktywnoÊci)14 oraz
ró˝ne metody jej pomiaru. W terminologii ekonomicznej oznacza ona najcz´Êciej relacj´ okreÊlonego
efektu (efektów) do danego czynnika produkcji lub
zespo∏u czynników produkcji. PodkreÊla si´
przy tym, ˝e zarówno w teorii ekonomii, jak i praktyce gospodarczej mogà byç stosowane ró˝ne miary
efektywnoÊci ekonomicznej, zale˝nie od tego, co si´
przyjmie jako efekt, a co jako nak∏ad, w wyniku czego otrzymuje si´ ró˝ne relacje efektywnoÊciowe.
Poj´cie efektywnoÊci nie ma jednoznacznej treÊci
ekonomicznej, a jego konkretne znaczenie wynika zazwyczaj z kontekstu prowadzonej analizy. Jak zauwa˝a E.C. Pasour efektywnoÊç mo˝e mieç precyzyjne
znaczenie tylko w przypadku przyj´cia kryteriów
optymalnoÊci zwiàzanych z odpowiednimi za∏o˝eniami. Poj´cie to traci jednak˝e swe konkretne znaczenie
w przypadku realiów gospodarowania, tzn. w warunkach niepewnoÊci oraz przy istotnych kosztach zdobywania informacji. Ma wi´c charakter subiektywny
i nie mo˝e byç definiowane ani mierzone niezale˝nie
od celów i wiedzy podejmujàcego analiz´ (por. Pasour, 1981). WielorakoÊç jego szczegó∏owych interpretacji sprawia, ˝e stosowane przez ró˝nych autorów miary majà cz´sto ró˝nà treÊç ekonomicznà. Dodatkowo,
w celu w∏aÊciwego (poprawnego) zinterpretowania
empirycznego zakresu poj´cia efektywnoÊci nale˝y
pos∏ugiwaç si´ odpowiednimi punktami odniesienia
(np. przyj´tymi lub oszacowanymi wartoÊciami normatywnymi), a tak˝e celem prowadzonej analizy.

14 Nale˝y podkreÊliç, ˝e samo s∏owo „efektywnoÊç”, rozumiane cz´sto jako wydajnoÊç, skutecznoÊç czy sprawnoÊç, jest u˝ywane do oceny procesów i dzia∏aƒ w innych, nie tylko ekonomicznych, naukach i dziedzinach,
np. w fizyce czy technice.
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W uj´ciu prakseologicznym miarà efektywnoÊci
gospodarowania jest relacja mi´dzy iloÊcià wytworzonych produktów (efektów) a iloÊcià zu˝ytych w procesie produkcji czynników (nak∏adów)15. PodkreÊla
si´ przy tym, ˝e jest to kategoria iloÊciowa, charakteryzujàca stron´ techniczno-ekonomicznà procesu produkcji. Zgodnie z takim za∏o˝eniem, pierwszym etapem oceny efektywnoÊci powinno byç przyporzàdkowanie odpowiednich wielkoÊci empirycznych
do zbioru efektów bàdê nak∏adów. W literaturze bankowej nie ma zgody co do jednorodnej teorii nak∏adów i efektów banku, co znacznie utrudnia prowadzenie analizy efektywnoÊci.
W najprostszym przypadku mo˝na mieç do czynienia z jednym efektem i jednym nak∏adem. Wyra˝ona pomi´dzy nimi relacja jest najprostszà miarà
efektywnoÊci. Ma ona jednak znaczenie czysto teoretyczne, gdy˝ w rzeczywistoÊci gospodarczej wyst´puje zarówno wiele nak∏adów, jak i efektów.
W sytuacji gdy wyst´puje m nak∏adów i n efektów,
pomiar efektywnoÊci mo˝na przedstawiç w postaci schematu.
Powy˝sze uj´cie pomiaru efektywnoÊci w uk∏adzie nak∏ady – efekty pozwala na konstruowanie odpowiednich relacji pomi´dzy wielkoÊciami empirycznymi, wyra˝ajàcymi uzyskane w dzia∏alnoÊci
gospodarczej efekty, a wielkoÊciami stanowiàcymi
poniesione nak∏ady. Pozwalajà one w sposób syntetyczny uchwyciç najwa˝niejsze informacje zawarte
w sprawozdaniach finansowych. Umo˝liwiajà tak˝e
ich porównanie z odpowiednimi bazami odniesienia, takimi jak np. wielkoÊci normatywne, postulowane, za∏o˝one w planie, uzyskane w poprzednich
okresach lub przez podobne banki.

15 Zgodnie z takim za∏o˝eniem, modelowym w ocenie efektywnoÊci, abs-

trahuje si´ od innych czynników, takich jak wewn´trzna struktura, podejmowane ryzyko dzia∏alnoÊci, wysokoÊç stóp procentowych czy zewn´trzne warunki gospodarcze. Niewàtpliwie wszystkie te czynniki wp∏ywajà
na poziom efektywnoÊci, lecz z punktu widzenia analizy efektywnoÊci nie
podlegajà one ocenie, bowiem efektywnoÊç to skutek (wynik) dzia∏alnoÊci
banku w konkretnych warunkach.

Zgodnie z zasadà racjonalnego gospodarowania,
podstawowym kryterium oceny prowadzonej dzia∏alnoÊci gospodarczej powinna byç szeroko rozumiana efektywnoÊç ekonomiczna. Wymogiem tej zasady
jest natomiast osiàganie jak najwy˝szych efektów
w stosunku do poniesionych nak∏adów, czyli uzyskiwanie najwy˝szej efektywnoÊci gospodarowania. Im
wy˝sza jest owa efektywnoÊç, tym mniej czynników
produkcji trzeba zu˝yç do uzyskania danej wielkoÊci
produkcji lub tym wi´kszà produkcj´ mo˝na uzyskaç
za pomocà tych samych czynników produkcji. Poprawa efektywnoÊci gospodarowania mo˝e wi´c byç zarówno êród∏em wzrostu produkcji, jak i Êrodkiem
oszcz´dzania nak∏adów czynników wytwórczych.
Instytucja finansowa, której celem jest maksymalizacja zysku, powinna – jak ju˝ stwierdzono –
z jednej strony dà˝yç do uzyskania jak najwi´kszego
przychodu, z drugiej zaÊ do racjonalnego wykorzystywania czynników produkcji. W warunkach silnej
konkurencji coraz trudniej jest (a nierzadko jest to
nawet niemo˝liwe) maksymalizowaç przychody ze
sprzeda˝y. W takiej sytuacji minimalizacja kosztów
staje si´ podstawowym (a niekiedy jedynym) êród∏em poprawy oraz jednym z najwa˝niejszych kryteriów oceny efektywnoÊci gospodarowania. Jej rola
jest jeszcze wi´ksza, jeÊli weêmie si´ pod uwag´
ograniczonoÊç czynników wytwórczych.
W klasycznym uj´ciu za podstaw´ teoretycznych oraz praktycznych rozwa˝aƒ na temat efektywnoÊci produkcji, w tym tak˝e w odniesieniu do bankowoÊci, wi´kszoÊç ekonomistów przyjmuje znanà
powszechnie zasad´ gospodarnoÊci, czyli racjonalnego dzia∏ania. Wyst´puje ona w dwojakiej postaci:
jako zasada maksymalnej wydajnoÊci (zak∏adajàca
osiàgni´cie maksimum wyznaczonego celu
przy okreÊlonych Êrodkach) oraz jako zasada
oszcz´dnoÊci Êrodków (zak∏adajàca realizacj´ okreÊlonego celu przy u˝yciu minimum Êrodków). Takie
podejÊcie umo˝liwia zastosowanie w analizie efektywnoÊci wielu tradycyjnych, powszechnie stosowanych i ∏atwych do obliczenia wskaêników ekono-

Schemat Schemat pomiaru efektywnoÊci w uj´ciu nak∏ady – efekty
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micznych. Do najwa˝niejszych z nich nale˝y zaliczyç: stop´ zwrotu z kapita∏u w∏asnego (ROE – Return on Equity), stop´ zwrotu z aktywów (ROA – Return on Assets) oraz wskaêniki rentownoÊci brutto,
rentownoÊci netto oraz rentownoÊci skorygowanej
(brutto i netto).
Analiza efektywnoÊci instytucji finansowej dokonana za pomocà tradycyjnych metod mo˝e byç
u˝ytecznym narz´dziem w jej ocenie, zw∏aszcza jeÊli
po∏àczy si´ je z odpowiednimi metodami iloÊciowymi, jak zrobili to Stensland i Pederson (1995). Wykorzystujàc zestaw ró˝nych podstawowych wskaêników, przeprowadzili oni analiz´ strategicznych decyzji banku dotyczàcych zarzàdzania aktywami i pasywami. Problem z zastosowaniem tradycyjnych
wskaêników do oceny banku pojawia si´ na etapie
wyboru (przyj´cia) w∏aÊciwych mierników efektywnoÊci, a tak˝e ca∏oÊciowej i jednoznacznej jego oceny. Jak si´ jednak wydaje, do najistotniejszych wad
nale˝y zaliczyç brak oparcia w mikroekonomicznej
teorii producenta (firmy) oraz w teorii statystyki.
Analiza tradycyjnego, neoklasycznego modelu
przedsi´biorstwa prywatnego opiera si´ na za∏o˝eniu, ˝e celem jego dzia∏alnoÊci jest maksymalizacja
zysku. Aby zrealizowaç ten cel, przedsi´biorstwo samodzielnie okreÊla rozmiary produkcji, decyduje
o jej strukturze asortymentowej i wyborze czynników produkcji, podejmuje decyzje inwestycyjne, itp.
Zgodnie z takim za∏o˝eniem, banki – jako przedsi´biorstwa komercyjne powinny dà˝yç do wypracowania maksymalnej wielkoÊci zysku, rozumianego jako
nadwy˝ka uzyskanych przychodów nad poniesionymi kosztami prowadzonej dzia∏alnoÊci.
Banki, ze wzgl´du na specyfik´ swej dzia∏alnoÊci, funkcjonujà w warunkach ró˝nego rodzaju ryzyka i niepe∏nej lub asymetrycznej informacji. Powoduje to, ˝e ich dzia∏alnoÊç jest regulowana przez
okreÊlone przepisy, nak∏adajàce wiele ograniczeƒ,
ale jednoczeÊnie majàce zapewniç bezpieczeƒstwo
dzia∏alnoÊci. Powodujà one pewne modyfikacje klasycznych celów przedsi´biorstwa. Jak wiadomo, pomi´dzy zyskownoÊcià banku a podejmowanym ryzykiem istnieje Êcis∏y negatywny zwiàzek. Im mniej ryzykowne aktywa posiada bank, tym ni˝sza jest jego
spodziewana (oczekiwana) zyskownoÊç. Mo˝na
wi´c powiedzieç, ˝e podstawowym celem banku komercyjnego jest maksymalizacja zysku przy okreÊlonym akceptowanym poziomie ryzyka (por. Graddy,
Spencer, 1990)16.
Bank, który zak∏ada maksymalizacj´ zysku, powinien z jednej strony minimalizowaç koszty, z drugiej zaÊ dà˝yç do uzyskania jak najwi´kszych przychodów. W tym celu musi wybraç najlepszà z mo˝16 W pomiarze efektywnoÊci ryzyko ujawnia si´ poprzez osiàgane wyniki fi-

nansowe. Je˝eli dany bank dzia∏a zbyt ostro˝nie, mo˝e osiàgaç mniejsze zyski.
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liwych (dost´pnych) technologii wytwarzania, ustaliç takà struktur´ nak∏adów produkcji, która jest adekwatna do relacji (struktury) ich cen rynkowych,
oraz ustaliç optymalny poziom i struktur´ produkcji,
odpowiadajàcà relacji cen produktów. Realizacja
g∏ównego celu, którym jest maksymalizacja zysku,
implikuje zatem dwa dalsze cele, tj. minimalizacj´
kosztów oraz maksymalizacj´ przychodów. Nale˝y
podkreÊliç, ˝e minimalizacja kosztów jest warunkiem koniecznym maksymalizacji zysków.
Za∏o˝enia tradycyjnej teorii mikroekonomicznej
sà adekwatne do warunków wysoce konkurencyjnego rynku, który w rzeczywistoÊci nie wyst´puje. Nie
uwzgl´dniajà one równie˝ wielu czynników wewnàtrz organizacji (np. relacji mi´dzyludzkich). Krytyka takiego podejÊcia doprowadzi∏a do powstania
alternatywnych teorii wyjaÊniajàcych zachowanie si´
przedsi´biorstw prywatnych, wywodzàcych si´ z poszczególnych szkó∏. Analizuje si´ w nich ró˝ne cele
dzia∏ania przedsi´biorstw, jednak wszystkie one sà
w du˝ym stopniu zbie˝ne z maksymalizacjà zysku.
W przypadku koncepcji opierajàcej si´ na mikroekonomicznej teorii produkcji ocena analizowanego
obiektu (banku lub jego oddzia∏u) zale˝y od efektywnoÊci, z jakà dany obiekt transformuje czynniki produkcji (nak∏ady) w efekty, wykorzystujàc przy tym
posiadanà technologi´. Technologia produkcji wyra˝ona poprzez zbiór mo˝liwoÊci produkcyjnych,
oznacza zestaw wszystkich mo˝liwych kombinacji
nak∏adów i efektów, mo˝liwych dla danego obiektu.
Efektywna kombinacja nak∏adów i efektów wewnàtrz
danej technologii mo˝e zostaç wyznaczona za pomocà okreÊlonej funkcji granicznej.
Wykorzystanie koncepcji opartej na mikroekonomicznej teorii ekonomii by∏o mo˝liwe dzi´ki
opracowaniu przez Sealeya i Lindleya modelowego
uj´cia instytucji finansowej przedstawionego powy˝ej. Jednym z narz´dzi metodologicznych do oceny
efektywnoÊci banków, szeroko wykorzystywanym
w literaturze zagranicznej, sà metody parametryczne17. Nale˝à do nich m.in.: Econometric Frontier
Approach (zob. Ferrier, Lovell, 1990; Timme, Yang,
1991), Thick Frontier Approach (zob. Berger, Humphrey, 1991; Berger, 1993; Distribution – Free Approach (zob. Berger, Humphrey, 1991; Berger, 1993).
W badaniach poczàtkowo stosowane by∏y modele deterministyczne, które jednak okaza∏y si´ ma∏o przydatne ze wzgl´du na przyj´te za∏o˝enia, ignorujàce czynniki o charakterze losowym (brak sk∏adnika czysto losowego w specyfikacji modelu granicznego). Bardziej przekonujàce rezultaty da∏y stochastyczne modele graniczne (ang. stochastic frontier

17 Oprócz metod parametrycznych w ocenie dzia∏alnoÊci banków stosowane sà równie˝ metody nieparametryczne, spoÊród których najbardziej
znana jest metoda DEA (Data Envelopment Analysis).

66 BankowoÊç Komercyjna

models). Podstawy obecnie stosowanej na szerokà
skal´ (nie tylko w bankowoÊci) metodologii w zakresie badania efektywnoÊci stworzy∏y w 1977 r., niezale˝nie od siebie, dwa zespo∏y badawcze: Aigner, Lovell i Schmidt (1977) oraz Meeusen i van den Broeck
(1977). Zgodnie z tà metodologià, problem efektywnoÊci formu∏uje si´ za pomocà modelu jednorównaniowego, sk∏adajàcego si´ z odpowiednio wyspecyfikowanej mikroekonomicznej funkcji produkcji lub
kosztów (dla logarytmów zmiennych ekonomicznych) oraz dwóch sk∏adników losowych. Jeden
z nich (symetryczny wzgl´dem zera) odzwierciedla
efekt czynników przypadkowych i b∏´dów pomiaru,
drugi zaÊ (asymetryczny i sta∏ego znaku) modeluje
potencjalnà nieefektywnoÊç (Marzec i Osiewalski,
1996–1997). Metodologi´ t´ prezentowano g∏ównie
na ∏amach „Journal of Econometrics”, rozwin´li nast´pnie m.in. Stevenson (1980), Pitt i Lee (1981), Jondrow, Lovell, Materov i Schmidt (1982), Schmidt
i Sickles (1984), Beckers i Hammond (1987), Greene
(1990), van den Broeck, Koop, Osiewalski i Steel
(1994) oraz Koop, Osiewalski i Steel (1994, 1997).

Kategorie efektywnoÊci mikroekonomicznej
W ekonometrycznej analizie efektywnoÊci do podstawowych kategorii efektywnoÊci nale˝à: efektywnoÊç techniczna (ang. technical efficiency), efektywnoÊç alokacyjna (ang. allocative efficiency), a tak˝e
efektywnoÊç ogólna (overall efficiency) lub efektywnoÊç ca∏kowita (total efficiency)18. Powy˝sze kategorie efektywnoÊci zosta∏y po raz pierwszy zdefiniowane przez Farella (1957), który zapoczàtkowa∏ badania empiryczne dotyczàce produktywnoÊci podmiotów gospodarczych. Wed∏ug Farella, na poziom
efektywnoÊci gospodarowania wp∏ywajà przede
wszystkim czynniki o charakterze technicznym
(technologicznym) oraz ekonomicznym (cenowym).
Dodatkowe informacje o technologii banku uzyskuje
si´ na podstawie pomiaru efektu skali i zakresu produkcji (ang. scale and scope economies).
W przypadku wprowadzonego przez Farella poj´cia efektywnoÊci technicznej bierze si´ pod uwag´
ró˝nic´ pomi´dzy stwierdzonym poziomem produkcji danego przedsi´biorstwa a jego rzeczywistymi
mo˝liwoÊciami produkcyjnymi (Lang, Welzel,
1995). Odst´pstwo od efektywnego planu produkcji
oznacza, ˝e nie wykorzystuje si´ optymalnej –
pod wzgl´dem kosztów – kombinacji nak∏adów.
Otrzymywane efekty mog∏yby byç produkowane
mniejszym nak∏adem. Dochodzi zatem do marno-
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trawstwa zasobów, czyli wyst´puje nieefektywnoÊç
techniczna, mierzona jako iloraz produkcji rzeczywistej do maksymalnej, mo˝liwej do uzyskania
przy danych nak∏adach (Welzel, 1996).
Z kolei efektywnoÊç alokacyjna (lub cenowa)
odnosi si´ do zdolnoÊci dostosowania si´ badanego
obiektu do istniejàcych cen czynników produkcji
(Sudit, 1995). EkonomiÊci sà zgodni, ˝e najbardziej
znaczàcym sk∏adnikiem efektywnoÊci ogólnej jest
efektywnoÊç techniczna. Stwierdzono bowiem, ˝e
zmiany poziomu produktywnoÊci ∏àczà si´ g∏ównie
z wprowadzanym post´pem technicznym oraz lepszym wykorzystaniem posiadanej technologii.
W teorii mikroekonomii za pomocà sformalizowanych modeli matematycznych rozwa˝ane sà trzy
podstawowe funkcje celów: funkcja kosztów, funkcja
przychodów oraz funkcja zysków. Podstawowymi narz´dziami ekonometrycznej analizy efektywnoÊci
przedsi´biorstw sà stochastyczne modele graniczne.
Oprócz pomiaru efektywnoÊci umo˝liwiajà one równie˝ ocen´ stopnia, w jakim firmy realizujà okreÊlone
cele. Przyk∏adowo, je˝eli wskaêniki efektywnoÊci
uzyskane na podstawie funkcji kosztów sà relatywnie
wy˝sze od analogicznych wskaêników otrzymanych
w wyniku estymacji funkcji przychodów, czy zysków,
to dana firma najlepiej minimalizuje koszty.
W zale˝noÊci od rodzaju i specyfikacji stochastycznej funkcji granicznej, mo˝na wyró˝niç nast´pujàce kategorie efektywnoÊci mikroekonomicznej, odpowiadajàce wy˝ej wymienionym funkcjom celu:
efektywnoÊç kosztowa (cost efficiency), efektywnoÊç
przychodowa (revenue efficiency) oraz efektywnoÊç
zysku (profit efficiency)19. Po oszacowaniu danej
funkcji granicznej pomiar poziomu efektywnoÊci danego obiektu dokonuje si´ poprzez porównanie go
z obiektem wzorcowym (le˝àcym na granicy efektywnoÊci), czyli najbardziej efektywnym. Zgodnie z takim
za∏o˝eniem, obiekt o najwy˝szym poziomie efektywnoÊci otrzymuje wartoÊç 1,0, natomiast pozosta∏e
obiekty znajdujà si´ w przedziale (0,1>. Przyk∏adowo,
je˝eli dla danego obiektu wskaênik efektywnoÊci wynosi 0,9, oznacza to, ˝e w 90% jest on efektywny (np.
móg∏by wytworzyç danà produkcj´, wykorzystujàc
90% poniesionych kosztów), a pozosta∏e 10% przypisuje si´ nieefektywnoÊci. Na podstawie otrzymanych
w ten sposób poziomów efektywnoÊci mo˝na sporzàdziç ranking badanej grupy banków (oddzia∏ów),
a nast´pnie dokonywaç analizy porównawczej.
W wyniku specyfikacji mikroekonomicznej granicznej funkcji kosztów (ang. frontier cost function)
faktyczny koszt poniesiony na wytworzenie okreÊlonej wiàzki produktów zostaje porównany z minimalnym kosztem niezb´dnym do wytworzenia takiego

18 EfektywnoÊç ca∏kowita ∏àczy w sobie efektywnoÊç technicznà oraz alo-

kacyjnà. Obecnie w badaniach empirycznych najcz´Êciej okreÊlana jest jako efektywnoÊç kosztowa.

19 W literaturze zagranicznej wyró˝nia si´ standardowe oraz alternatywne

funkcje przychodów oraz zysków.
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samego zakresu us∏ug (produktów). EfektywnoÊç
kosztowa mierzona jest poprzez iloraz minimalnego
kosztu niezb´dnego do wytworzenia danej wielkoÊci
produkcji (przy danych cenach czynników) i kosztu
rzeczywiÊcie poniesionego przez dany bank (oddzia∏). Analiza efektywnoÊci kosztowej pozwala zatem zbadaç, czy firma przy danych cenach czynników produkcji ponosi minimalny koszt ca∏kowity
wytworzenia okreÊlonego poziomu produkcji (Marzec i Osiewalski, 1996–1997).
Granica kosztów (ang. cost frontier) zostaje okreÊlona w wyniku estymacji funkcji kosztów, która
przedstawia zaobserwowany koszt w zale˝noÊci
od wielkoÊci produkcji i cen nak∏adów oraz b∏´du
losowego i zmiennej reprezentujàcej nieefektywnoÊç. Granica ta mo˝e byç wyra˝ona w nast´pujàcy
sposób (por. (Rogers, 1998)):
C = C (y, w, uc, vc),
gdzie:
C – rzeczywiÊcie poniesiony koszt,
y – wektor wielkoÊci produkcji,
w – wektor cen nak∏adów (czynników produkcji),
uc – zmienna reprezentujàca nieefektywnoÊç kosztów,
vc – oznacza sk∏adnik losowy.
Szacunek efektywnoÊci obliczony na podstawie
tak zdefiniowanej funkcji kosztów uwzgl´dnia zarówno nieefektywnoÊç technicznà (zbyt du˝e zu˝ycie nak∏adów do wytworzenia okreÊlonej wielkoÊci
produkcji y), jak i nieefektywnoÊç alokacyjnà (stosowanie niew∏aÊciwych proporcji ka˝dego rodzaju nak∏adów i produktów przy aktualnych cenach rynkowych). Majàc oszacowanà granicznà funkcj´ kosztów, efektywnoÊç kosztowà danego obiektu (banku)
– CEi – mo˝na obliczyç jako iloraz:
CEi =

Cˆ min
,
Cˆ i

gdzie:
Cˆ min – minimalny koszt niezb´dny do wytworzenia
danej wielkoÊci produkcji,
Ĉ i – koszt rzeczywiÊcie poniesiony przez dany obiekt.
Powy˝sza relacja pozwala na okreÊlenie tego,
na ile koszty danego obiektu (przedsi´biorstwa)
zbli˝one sà do poziomu kosztów, jakie mia∏by
obiekt najlepszy z danej próby, gdyby wytworzy∏
takà samà wielkoÊç produkcji w takich samych warunkach. Innymi s∏owy, efektywnoÊç kosztowa
obiektu i wyra˝a relacj´ hipotetycznego (oszacowanego na podstawie próby) kosztu, który zosta∏by
poniesiony przez najlepszy bank w próbie w tym
samym okresie, gdyby mia∏ wytworzyç taki sam
wektor produktów i mia∏ takie same zmienne egzogeniczne jak obiekt i, do kosztu rzeczywiÊcie poniesionego przez obiekt i. Majàc oszacowany wskaênik
efektywnoÊci kosztowej (pomijajàc sk∏adnik losowy), poziom nieefektywnoÊci dla danego obiektu
oblicza si´ jako: 1-CEi.

Je˝eli przedsi´biorstwo chce realizowaç funkcj´
przychodów, to jego dzia∏alnoÊç powinna byç ukierunkowana na osiàganie maksymalnych przychodów. Miarà tego, jak efektywnie sprzedaje ono swoje produkty, mo˝e byç efektywnoÊç przychodów. Pozwala ona okreÊliç, w jakim stopniu przychody danego obiektu (przedsi´biorstwa) sà zbli˝one do poziomu przychodów, które w takich samych warunkach uzyska∏by najlepszy obiekt z danej próby. Jest
ona mierzona jako relacja rzeczywiÊcie uzyskanego
przychodu do maksymalnego mo˝liwego do uzyskania przychodu, jaki w danych warunkach uzyska∏by
obiekt najbardziej efektywny z danej próby firm
w tym samym okresie. Po oszacowaniu granicznej
funkcji przychodów (por. Rogers, 1998)20:
R = R (p, w, uc, vc),
gdzie:
R – rzeczywiÊcie osiàgni´tym przychodem,
p – wektor cen produktów,
w – wektor cen czynników produkcji,
uc – zmienna reprezentujàca nieefektywnoÊç przychodów,
vc – sk∏adnik losowy.
Wskaênik efektywnoÊci przychodów (REi) dla
obiektu i jest obliczany w nast´pujàcy sposób:
REi =

Rˆ i
,
ˆ
R max

gdzie:
R̂i – uzyskany rzeczywisty przychód przez dany
obiekt,
Rˆ max – maksymalna, mo˝liwa do uzyskania wartoÊç
przychodu przez najbardziej efektywny obiekt
w próbie.
W przeciwieƒstwie do powy˝szej funkcji kosztów graniczna (standardowa) funkcja przychodów
(ang. frontier revenue function) porównuje przychód
banku (oddzia∏u) z cenami nak∏adów i cenami produktów. EfektywnoÊç w tym przypadku jest mierzona jako odchylenie od maksymalnego, mo˝liwego
do osiàgni´cia przychodu (przy tych cenach). NieefektywnoÊç jest natomiast wynikiem niew∏aÊciwego doboru iloÊci nak∏adów lub wielkoÊci produkcji.
Podczas gdy efektywnoÊç kosztów mierzy, czy
bank wytwarza swoje produkty po najni˝szym koszcie, efektywnoÊç przychodów mierzy, na ile efektywnie bank sprzedaje swoje produkty. Alternatywna
specyfikacja granicznej funkcji przychodów zawiera
taki sam zestaw zmiennych egzogenicznych jak funkcja kosztów w powy˝szym równaniu. Podstawowà
ró˝nicà jest to, ˝e przychody zast´pujà koszty jako
zmienna zale˝na w równaniu funkcji granicznej.

20 W literaturze wyst´pujà trzy rodzaje funkcji przychodów: standard re-

venue function, standard indirect revenue function, alternative revenue
function. Niezale˝nie jej rodzaju, istota obliczania wskaênika efektywnoÊci przychodów jest taka sama.
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W przeciwieƒstwie do efektywnoÊci kosztów rachunek efektywnoÊci przychodów jest obliczany w relacji
do banku (oddzia∏u) o maksymalnej wartoÊci, przez
porównanie przychodów z maksymalnym poziomem
osiàgni´tym przez najlepszy bank (por. Rogers, 1998).
Bardziej wszechstronnà ocen´ efektywnoÊci mo˝na uzyskaç poprzez zastosowanie granicznej funkcji zysków (ang. frontier profit function)21. Jej przewagà
nad wy˝ej wymienionymi funkcjami jest uwzgl´dnianie w pomiarze efektywnoÊci zarówno strony kosztowej, jak i przychodowej. Mikroekonomiczna graniczna
funkcja zysków jest relacjà pomi´dzy zaobserwowanym zyskiem a cenami czynników (nak∏adów) oraz cenami produktów. W alternatywnej funkcji zysków faktyczny zysk osiàgni´ty dzi´ki okreÊlonej kombinacji nak∏adów i produkcji jest natomiast porównywany z maksymalnym mo˝liwym do osiàgni´cia zyskiem dla takiego samego zestawu nak∏adów i produktów. NieefektywnoÊç w obu przypadkach (standardowej bàdê alternatywnej funkcji zysków) jest okreÊlana poprzez odchylenie od maksymalnej wielkoÊci zysku. Poziom efektywnoÊci zysku pokazuje, jak tanio bank wytwarza swoje
produkty i jednoczeÊnie jak skutecznie je sprzedaje, ∏àczàc informacje o efektywnoÊci kosztów i przychodów.
W wyniku po∏àczenia efektów kosztowych
i przychodowych mo˝na uzyskaç syntetycznà miar´
oceny efektywnoÊci przedsi´biorstwa. Jest nià
wskaênik efektywnoÊci zysków, otrzymywany
na podstawie estymacji mikroekonomicznej granicznej funkcji zysku (por. Rogers, 1998)22:
π = π (p, w, uc, vc),
gdzie:
π – rzeczywiÊcie osiàgni´ty zysk,
p – wektor cen produktów,
w – wektor cen czynników produkcji,
uc – zmienna reprezentujàca nieefektywnoÊç zysków,
vc – sk∏adnik losowy.
Jej postaç jest nast´pujàca:
πEi =

πˆ i
,
πˆ max

gdzie:
π̂ i – rzeczywisty zysk osiàgni´ty przez dany obiekt,
πˆ max – maksymalna, mo˝liwa do uzyskania wartoÊç
zysku przez najbardziej efektywny obiekt w próbie.
Powy˝szy wskaênik jest relacjà rzeczywistego
zysku osiàgni´tego przez obiekt i (firm´) do hipotetycznego, maksymalnego zysku, jaki móg∏by on uzyskaç w tym samym okresie, gdyby by∏ tak efektywny,
jak najlepszy obiekt w badanej próbie. Pozwala wi´c
na okreÊlenie tego, na ile dany obiekt jest odleg∏y
od osiàgni´cia maksymalnego mo˝liwego zysku.

21 Podobnie jak w przypadku funkcji przychodów wyró˝nia si´ standardowà (standard profit function) oraz alternatywnà formu∏´ funkcji zysków
(alternative profit function).
22 Dla standardowej formu∏y funkcji zysków.
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Jego g∏ównà zaletà jest uwzgl´dnienie w pomiarze efektywnoÊci zarówno strony kosztowej, jak
i przychodowej. EfektywnoÊç zysków opiera si´
na bardziej akceptowanym celu gospodarczym, jakim jest maksymalizacja zysków. Wymaga to, aby zarzàdzajàcy zwracali tyle samo uwagi na podnoszenie
przychodów kraƒcowych, co kosztów kraƒcowych
(por. Berger, Mester, 1997).
Znaczàcy wk∏ad w rozwój metodologii pomiaru
efektywnoÊci w bankowoÊci wnieÊli Berger, Hancock
i Humphrey (1993), którzy po raz pierwszy w 1993 r.
zastosowali funkcj´ zysku do szacowania efektywnoÊci banków amerykaƒskich. Wykorzystujàc znormalizowanà, kwadratowà, zmiennà funkcj´ Fussa (ang.
the Fuss normalized quadratic variable profit function), po raz pierwszy wprowadzili do modelu ceny
zak∏adane (planowane), które umo˝liwi∏y im dokonanie nowego rozk∏adu23 ca∏kowitej nieefektywnoÊci
na sk∏adniki techniczne i alokacyjne. NieefektywnoÊç
alokacyjna jest przez nich definiowana jako utrata zysków, b´dàca wynikiem wyboru nieodpowiedniego
planu produkcji (czyli takiego, który nie maksymalizuje zysków) wskutek z∏ych decyzji opartych na cenach zak∏adanych, a nie na cenach rzeczywistych. Sytuacja taka wyst´puje, poniewa˝ firmy opierajà swoje
plany produkcyjne dotyczàce planowanych zysków
na przewidywanych cenach wzgl´dnych, odbiegajàcych od cen rzeczywistych. Bank mo˝e np. udzieliç
za du˝o kredytów jednego rodzaju, a za ma∏o innego,
êle przewidujàc ich stopy zwrotu. Ka˝da êle oszacowana cena wejÊciowa wp∏ynie wi´c na wielkoÊç optymalnego wektora wyników (zysków).
NieefektywnoÊç techniczna jest natomiast okreÊlana jako strata zysku wynikajàca z niezrealizowania
przyj´tego planu produkcji. Wyst´puje ona wówczas,
gdy firma mniej produkuje lub ponosi wi´ksze nak∏ady ni˝ hipotetycznie efektywna firma majàca do czynienia z rzeczywistymi cenami na rynku. Oznacza to,
˝e nieefektywnoÊç techniczna wià˝e si´ z nieosiàgni´ciem zak∏adanych planów produkcji. NieefektywnoÊç
techniczna mo˝e dotyczyç zarówno nak∏adów, jak
i produktów. Je˝eli firma wytworzy mniej produktów,
ni˝ zrobi∏aby to konkurencyjna firma majàca te same
cele, to wyst´puje nieefektywnoÊç techniczna produktu (na przyk∏ad: bank b´dzie nieefektywny w przetwarzaniu pewnych rodzajów kredytów i udzieli ich
mniej, ni˝ zrobi∏by to bank konkurencyjny). W przypadku gdy firma ponosi wi´cej nak∏adów, ni˝ jest to
konieczne pod wzgl´dem technicznym, mo˝na mówiç
o nieefektywnoÊci technicznej nak∏adów.
Definicje te ró˝nià si´ od standardowych definicji nieefektywnoÊci, okreÊlajàcych wszelkie odchylenia od optymalnej kombinacji nak∏adów jako nieefek23 NieefektywnoÊç techniczna, zdefiniowana przez Farella (1957), jest mie-

rzona jako efekt proporcjonalnego, nadmiernego u˝ycia wszystkich nak∏adów.
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Wykres Dekompozycja efektywnoÊci
wed∏ug Bergera, Hancock i Humphreya
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stanowià nieefektywnoÊç technicznà. Oznacza to, ˝e firma zu˝y∏aby o ξ1 za du˝o nak∏adu x1 i o ξ2 nak∏adu x2.
NieefektywnoÊç techniczna jest ró˝nicà kosztów pomi´dzy izokosztami przechodzàcymi przez punkty B i C
(por. Berger, Hancock, Humphrey, 1993).
Nale˝y podkreÊliç, ˝e ka˝da z przedstawionych
powy˝ej formu∏ efektywnoÊci dostarcza innych informacji oraz wyników na temat pomiaru efektywnoÊci, poniewa˝ odnosi si´ do osobnego zagadnienia
optymalizacyjnego. Podstawowà decyzjà w ocenie
efektywnoÊci dzia∏ania firm powinien byç wi´c wybór koncepcji pomiaru efektywnoÊci.

0

Podsumowanie
èród∏o: A.N. Berger, D. Hancock, D.B. Humphrey: tank Efficiency Derived
from Profit Function. „Journal of Banking and Finance” nr 17/1993, s. 322.

tywnoÊci alokacyjne, a nieefektywnoÊci techniczne jedynie jako miary proporcjonalnych odchyleƒ wszystkich nak∏adów. Dopuszczajà one to, ˝e firma mo˝e
byç mniej efektywna technicznie w wykorzystywaniu
pewnych typów nak∏adów lub wytwarzaniu produktów w sposób, który nie wià˝e si´ ze êle przyj´tymi
cenami wzgl´dnymi, co powoduje, ˝e nieefektywnoÊci techniczne nie rozk∏adajà si´ w sposób proporcjonalny. W przypadku nieefektywnoÊci alokacyjnej
mo˝liwe jest tak˝e równomierne nadu˝ycie nak∏adów. Wykres przedstawia graficznà dekompozycj´
efektywnoÊci wed∏ug Bergera, Hancock i Humphreya
(dla uproszczenia przyj´to dwa zmienne nak∏ady x1
i x2, a wielkoÊç produkcji na sta∏ym poziomie).
Technicznie efektywny zestaw nak∏adów potrzebnych do wytworzenia danej produkcji, tzw. granica efektywnoÊci, jest przedstawiony przez izokwant´ przechodzàcà przez punkty A, D i B. Ka˝da
kombinacja x1 i x2 nale˝àca do tej krzywej mo˝e zostaç u˝yta do efektywnego wytworzenia danego poziomu produkcji. Rzeczywiste zu˝ycie nak∏adów
przez firm´ przedstawione jest w punkcie C. Firma
efektywna technicznie i alokacyjnie u˝y∏aby kombinacji nak∏adów w punkcie stycznoÊci granicy efektywnoÊci i najni˝ej po∏o˝onej izokoszty, w którym
nachylenia izokwanty i izokoszty zrównujà si´ z rzeczywistym stosunkiem cen -(p1 / p2), czyli punkcie A.
Ca∏kowita nieefektywnoÊç jest mierzona przez ró˝nic´ kosztów wyst´pujàcà pomi´dzy izokosztami przechodzàcymi przez punkty C i A.
Zak∏adajàc, ˝e nak∏ady ustalone sà na podstawie relacji cen zak∏adanych -τ1(p1 / p2), zamiast na podstawie
cen rzeczywistych (p1 / p2) firma chce produkowaç
na poziomie odpowiadajàcym punktowi B, w którym linia izokoszty (przerywana) o nachyleniu –τ1(p1 / p2) jest
styczna do izokwanty. NieefektywnoÊç alokacyjna jest
mierzona jako ró˝nica kosztów prawdziwych izokoszt
przechodzàcych przez punkty B i A. Pozosta∏e koszty

Zagadnienie oceny efektywnoÊci instytucji finansowych w Êwietle mikroekonomicznej teorii firm sta∏o
si´ mo˝liwe dzi´ki w∏aÊciwemu okreÊleniu nak∏adów
(czynników produkcji) i efektów (produktów) ich
dzia∏alnoÊci. Dokonali tego Sealey i Lindley, którzy
jako pierwsi wykazali, powo∏ujàc si´ na rozumowanie
Frischa, ˝e proces produkcji instytucji finansowej nale˝y rozumieç przede wszystkim w sensie ekonomicznym („w procesie produkcji elementy wyjÊciowe powinny mieç wy˝szà wartoÊç ni˝ elementy wejÊciowe”, (1965)). Implikacjà takiego uj´cia jest uznawanie
za produkty instytucji finansowej tylko tych us∏ug finansowych, które majà wy˝szà wartoÊç w porównaniu z nak∏adami i które przyczyni∏y si´ do ich wytworzenia, a wi´c us∏ug Êwiadczonych kredytobiorcom.
Na podstawie metod ekonometrycznych, w przeciwieƒstwie do metod tradycyjnych („wskaênikowych”),
analiza i ocena efektywnoÊci instytucji finansowych
mo˝e byç prowadzona w zasadniczo odmienny sposób.
Dzi´ki wypracowaniu odpowiednich podstaw teoretycznych (mikroekonomicznych) do pomiaru efektywnoÊci mo˝na wykorzystywaç stochastyczne modele graniczne: kosztów, przychodów i zysków. W wyniku
oszacowania granicznych funkcji kosztów, przychodów
oraz zysków mo˝na uzyskaç takie kategorie mikroekonomicznej efektywnoÊci, jak: efektywnoÊç kosztowa,
efektywnoÊç przychodowa oraz efektywnoÊç zysków.
Mimo ˝e badania efektywnoÊci banków sà ciàgle
prowadzone, to jednak wcià˝ nie ma zgody co do najlepszej metody szacowania efektywnoÊci. Nie ma te˝
prostej regu∏y na okreÊlenie tego, która z metod najlepiej opisuje prawdziwà natur´ informacji bankowych.
Nie by∏oby to problemem, gdyby wszystkie metody
prowadzi∏y do zasadniczo takich samych wniosków.
Niestety, nie wyst´puje to w rzeczywistoÊci. Okazuje
si´, ˝e wybór metody pomiaru silnie wp∏ywa na poziom mierzonej efektywnoÊci (por. Berger, Hunter,
Timme, 1993). ÂwiadomoÊç wad, którymi obarczone
sà poszczególne metody, sk∏ania wi´c do dalszego
rozwoju badaƒ nad pomiarem efektywnoÊci.
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