
Potrzeby istnienia d∏ugoterminowych oszcz´dnoÊci nie trzeba specjalnie uzasadniaç. Jest to
zagadnienie wielokrotnie podnoszone przez teoretyków i praktyków zajmujàcych si´
gospodarkà. Mimo to sk∏onnoÊç do oszcz´dzania jest w Polsce bardzo niska. O ile jednak
wi´kszoÊç polityków, makroekonomistów zna odpowiedê na pytanie: co zrobiç, o tyle
odpowiedê na pytanie: jak zrobiç, jest o wiele trudniejsza.

W tym kontekÊcie najwa˝niejszym zadaniem wydaje si´ uruchomienie masowego
i regularnego nawyku oszcz´dzania wÊród ludnoÊci i pogodzenie d∏ugoterminowych
interesów obywateli z d∏ugoterminowymi interesami Paƒstwa. Warunkiem pogodzenia tych
interesów jest przekszta∏cenie jak najwi´kszej cz´Êci oszcz´dnoÊci docelowo
w d∏ugoterminowy kapita∏. Przekszta∏cenie to b´dzie mo˝liwe, jeÊli oszcz´dnoÊci te trafià na
rynek kapita∏owy. Mo˝e to z kolei spowodowaç wsparcie finansowania budowy
infrastruktury, np. autostrad i przejÊç granicznych, oraz realizacj´ projektów ekologicznych.
Tak solidny zastrzyk na rynku kapita∏owym móg∏by staç si´ dêwignià wyjÊcia z recesji
gospodarczej i przysz∏ego wy˝szego wzrostu gospodarczego.

D∏ugoterminowe oszcz´dnoÊci sà wa˝ne nie tylko z punktu widzenia makroekonomii. Majà one równie˝ znaczenie dla ka˝dego
z nas. Korzystamy przecie˝ z infrastruktury i efektów rozwoju gospodarczego. Warto tak˝e pami´taç, ˝e jednym z g∏ównych czynników
uruchamiajàcych d∏ugoterminowe oszcz´dzanie jest emerytura. Wydaje si´, ˝e w tej dziedzinie zrobiono za ma∏o. Nie chodzi przy tym
o zmiany obecnego stanu prawnego, ale o wzmocnienie indywidualnych oszcz´dnoÊci w III filarze zreformowanego systemu
emerytalnego. Od sk∏adek obowiàzkowych – w I i II filarze - oszcz´dnoÊci nie przyb´dzie ponad to, co zak∏adano wprowadzajàc
reform´. Oszcz´dnoÊci obowiàzkowe b´dà ros∏y razem z liczbà cz∏onków OFE i kolejnymi miesiàcami nap∏ywu sk∏adek. Ich wielkoÊç
zale˝y jednak od rozmiarów zatrudnienia i poziomu wynagrodzeƒ. Warunkiem ich szybkiego wzrostu jest wzrost gospodarczy, wyjÊcie
z recesji i mniejsze bezrobocie. Z kolei osiàgni´cie wzrostu gospodarczego zale˝y od wzrostu inwestycji. Do budowy infrastruktury
potrzebny jest wi´c mechanizm pozyskiwania dodatkowych i dobrowolnych oszcz´dnoÊci, a wi´c wzrost sk∏onnoÊci do oszcz´dzania.

Wydaje si´, ˝e najtrudniejsze pytania brzmià: jak stworzyç d∏ugoterminowe oszcz´dnoÊci oraz jak spowodowaç, ˝eby te
oszcz´dnoÊci przekszta∏ci∏y si´ w d∏ugoterminowy kapita∏? 

Poniewa˝ realizacja wielkich projektów infrastrukturalnych mo˝e byç sfinansowana tylko przez kapita∏ d∏ugoterminowy,
a ten mo˝e powstaç jedynie z oszcz´dnoÊci d∏ugoterminowych, tzn. takich, które trwajà minimum 10 czy 15 lat, nale˝y si´
zastanowiç nad uruchomieniem mechanizmu stymulujàcego powstanie takich oszcz´dnoÊci. Warto tu zwróciç uwag´ na
motywacyjnà funkcj´ podatków (pami´tajmy, ˝e funkcja fiskalna nie jest jedynà funkcjà podatków!). Nadrz´dnym celem –
niezale˝nie od rodzaju produktu finansowego, który zostanie wykorzystany do realizacji tego celu - jest uruchomienie
masowego, regularnego i d∏ugoterminowego nawyku oszcz´dzania – np. zwiàzanego z emeryturà. Poniewa˝ sk∏onnoÊç obywateli
do oszcz´dzania jest niska, mo˝e si´ to udaç jedynie przy zastosowaniu odpowiednich zach´t – w tym przypadku podatkowych. 

Propozycja z∏o˝ona niedawno przez Stowarzyszenie Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych w Ministerstwie Finansów zak∏ada
zwolnienie z podatku od zysków kapita∏owych wieloletnich form oszcz´dzania – indywidualnych programów oszcz´dnoÊciowych
opartych na funduszach inwestycyjnych – w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych. Minimalny okres trwania takiego
programu wyniós∏by dziesi´ç lat. Programy polega∏yby na regularnym oszcz´dzaniu w funduszu inwestycyjnym nawet niewielkich
kwot - np. 100 z∏ - i utrzymaniu Êrodków przez okreÊlony czas – np. 10 czy 15 lat. W zamian uczestnicy programów otrzymaliby
zach´t´ podatkowà w postaci zwolnienia zgromadzonych oszcz´dnoÊci z podatku od zysków kapita∏owych – ale tylko pod warunkiem
utrzymania oszcz´dnoÊci przez okres trwania programu i regularnoÊci wp∏at. Przy wczeÊniejszym wycofaniu oszcz´dnoÊci podatek od
zysków zosta∏by naliczony. JednoczeÊnie prawo powinno jasno i bardzo precyzyjnie okreÊlaç przypadki, które z tej sankcji by∏yby
zwolnione (chodzi przede wszystkim o zagro˝enie ˝ycia oszcz´dzajàcego i cz∏onków jego najbli˝szej rodziny). 

Mówimy zatem o zrównaniu indywidualnych programów oszcz´dnoÊciowych i pracowniczych programów emerytalnych.
Trzeba bowiem pami´taç, ˝e w pracowniczych programach emerytalnych zwolnione z podatku od zysków kapita∏owych sà obie
sk∏adki: podstawowa i dodatkowa. A przecie˝ takie programy funkcjonujà ju˝ w wielu przedsi´biorstwach i instytucjach. 

Wa˝nà cechà propozycji jest wyeliminowanie strat dla bud˝etu paƒstwa. Dzieje si´ tak dlatego, ˝e podatek od dochodów
z funduszy inwestycyjnych, w odró˝nieniu od innych form oszcz´dzania (np. lokat bankowych), naliczany i pobierany jest
dopiero w momencie wycofania oszcz´dnoÊci. JeÊli zatem ktoÊ narzuci sobie plan comiesi´cznych, nawet niewielkich wp∏at do
funduszy inwestycyjnych przez 10 lat, to wp∏ywy podatkowe do bud˝etu pojawià si´ dopiero w 2012 r. Takie rozwiàzanie nie
oznacza wi´c ubytków dla bud˝etu paƒstwa przez najbli˝sze 10 lat. Natomiast zwolnienie od podatku zysków z inwestycji po
zakoƒczeniu programu (np. w 2012 r.) b´dzie niewàtpliwie zach´tà do oszcz´dzania. Brak podatku b´dzie po prostu swoistà
nagrodà za systematycznoÊç i regularnoÊç. 

Piotr Jan Dziewulski
Prezes Zarzàdu

Stowarzyszenia Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych w Polsce
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Wprowadzenie

G∏ównym elementem instrumentarium EBC sà ope-
racje otwartego rynku. Poni˝ej prezentujemy funk-
cjonowanie operacji otwartego rynku w Eurosyste-
mie oraz w wybranych krajach kandydujàcych (Cze-
chy, W´gry i Polska), wskazujàc na podstawowe ob-
szary wymaganej harmonizacji. 

Okres przedakcesyjny, jak równie˝ cz∏onko-
stwo w UE nie nak∏adajà na banki centralne obo-
wiàzku pe∏nej harmonizacji instrumentów. Jed-
nak dzia∏ania dostosowawcze w zakresie proce-
dur i technicznych parametrów dla poszczegól-
nych instrumentów muszà byç odpowiednio
wczeÊniej finalizowane, tak aby w momencie wej-
Êcia do obszaru euro narodowe banki centralne
i krajowe banki komercyjne mog∏y sprawnie w∏à-
czyç si´ w nurt wspólnej polityki pieni´˝nej Euro-
systemu. 

W krajach kandydujàcych do UE przewa˝a sta-
nowisko, i˝ konsekwencjà przyj´cia do UE powin-
no byç mo˝liwie szybkie wejÊcie do strefy euro
(najwczeÊniej po 2 latach od akcesji do UE). Wi´k-
szoÊç banków centralnych ju˝ rozpocz´∏a przygo-
towania do cz∏onkostwa. Dzia∏ania te dotyczà za-
równo dà˝eƒ do spe∏nienia makroekonomicznych
kryteriów z Maastricht, jak i harmonizacji
na p∏aszczyênie operacyjnej – dotyczàcej dostoso-
waƒ instrumentów polityki pieni´˝nej. 

Operacje otwartego rynku jako element
systemu operacyjnego banków centralnych

System operacyjny polityki pieni´˝nej obejmuje
wszystkie dzia∏ania banku centralnego prowadzàce
do ostatecznego celu, którym jest stabilizacja cen
w d∏ugim okresie. Banki centralne wybierajà ró˝ne
sposoby realizacji celu swej dzia∏alnoÊci – pos∏ugujà
si´ ró˝nymi formami celów poÊrednich lub decydujà
si´ na strategi´ bezpoÊredniego celu inflacyjnego. Sto-
sujà one tak˝e cele operacyjne lub tzw. wskaêniki po-
mocnicze (ang. supporting indicators1), za których po-
Êrednictwem ma byç realizowany cel ostateczny. We
wszystkich przypadkach, w swej codziennej dzia∏al-
noÊci, banki centralne pos∏ugujà si´ instrumentami
polityki pieni´˝nej, które umo˝liwiajà komunikacj´
mi´dzy w∏adzà monetarnà a systemem bankowym. 

Obecnie wi´kszoÊç krajów stosuje klasycznà
triad´ instrumentów, którà tworzà: 

– rezerwa obowiàzkowa, 
– operacje otwartego rynku, 
– operacje kredytowo-depozytowe (standing

facilities2).
Banki centralne w ró˝nej skali anga˝ujà si´

w poszczególne typy operacji. W latach 90., wraz
z liberalizacjà i rozwojem rynków finansowych, za-

Operacje otwartego rynku jako
element systemu operacyjnego EBC
i banków centralnych w krajach
kandydujàcych do Unii Europejskiej
Olga Szczepaƒska

1 Jozef Van’t dack: Implementing monetary policy in emerging market econo-

mies: an overview of issues. www.bis.org/publ/plcy05
2 Brak jest polskiego odpowiednika dla terminu standing facilities, stàd ter-

min transakcje kredytowo-depozytowe. Za: P. Szpunar: Polityka pieni´˝na –

Cele i warunki realizacji. Warszawa 2000 PWE, s. 103. 
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cz´∏o wzrastaç znaczenie narz´dzi o charakterze ryn-
kowym. Wyrazem tego jest rosnàca rola operacji
otwartego rynku w polityce banków centralnych.
W ramach tego instrumentu interwencje na rynku
pieni´˝nym dokonywane sà z inicjatywny banku
centralnego, który staje si´ aktywnym i – przynaj-
mniej co do zasady – równorz´dnym uczestnikiem
rynku3. Dzi´ki ró˝norodnoÊci form, operacje otwar-
tego rynku stanowià najbardziej elastyczne narz´-
dzie reagowania banku centralnego na odchylenia
celu operacyjnego od wyznaczonego poziomu. 

Wi´kszoÊç banków centralnych wybiera krótko-
terminowe stopy procentowe jako cel operacyjny
lub wskaênik pomocniczy4 swej polityki. Cena pie-
niàdza na rynku mi´dzybankowym odzwierciedla
kszta∏towanie si´ poda˝y i popytu na p∏ynne Êrodki
na rachunkach banków. 

Aby zilustrowaç sposób kszta∏towania si´ poda-
˝y i popytu na wolne rezerwy banków, czyli p∏ynno-
Êci na rynku pieni´˝nym, mo˝na pos∏u˝yç si´
uproszczonà strukturà bilansu banku centralnego.

Na pasywa banku centralnego sk∏adajà si´: go-
tówka, Êrodki rezerwy obowiàzkowej i wolne rezer-
wy banków. Wszystkie te pozycje okreÊlane sà mia-
nem pieniàdza rezerwowego (M0).

G∏ównymi sk∏adnikami aktywów banku cen-
tralnego, czyli êród∏ami poda˝y pieniàdza rezer-
wowego, sà: aktywa zagraniczne netto, kredyt net-
to dla bud˝etu oraz kredyt netto dla banków.

Na schemacie 2 p∏ynne rezerwy banków (RB)
obejmujà stany na rachunkach banków – zarówno
Êrodki rezerwy obowiàzkowej, jak i Êrodki nad-
wy˝kowe. Bilans ten przekszta∏ciç mo˝na w nast´-
pujàcy sposób:

A = P

AZN + KBN + KN = G + RB

RB = (AZN + KBN – G) + KN

Jak wynika z powy˝szej to˝samoÊci, wolne re-
zerwy banków zdeterminowane sà przez tzw. czyn-
niki autonomiczne.

Grup´ czynników autonomicznych tworzà na-
st´pujàce sk∏adniki bilansu banku centralnego: akty-
wa zagraniczne netto, saldo bud˝etu i gotówka. Sà to
najwa˝niejsze czynniki kreacji lub absorpcji p∏yn-
noÊci, na które bank centralny nie jest w stanie
wp∏ywaç w krótkim okresie.

➡

3 Tam˝e, s. 92.
4 Wiele banków centralnych stosowa∏o sta∏e kursy walutowe (równie˝ w kra-

jach UE, np. Holandia, Austria). Celem ich polityki by∏o wi´c utrzymanie kur-
su waluty krajowej na wyznaczonym poziomie wobec okreÊlonej waluty ob-
cej, np. DEM. Oznacza∏o to de facto rezygnacj´ z w∏asnej niezale˝nej polityki
pieni´˝nej i kierowanie si´ politykà pieni´˝nà kraju waluty odniesienia.

Schemat 1 System operacyjny banku centralnego

Rezerwa obowiàzkowa Operacje otwartego rynku Operacje
kredytowo-depozytowe

INSTRUMENTY POLITYKI PIENI¢˚NEJ

CEL OPERACYJNY
Stopy rynku mi´dzybankowego. Pieniàdz rezerwowy

CEL POÂREDNI
Agregat pieni´˝ny. Kurs walutowy

CEL OSTATECZNY
Stabilizacja cen
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Czynnikiem powodujàcym znaczne zmiany
p∏ynnych rezerw sà przep∏ywy Êrodków bud˝eto-
wych mi´dzy rachunkami w banku centralnym
i w bankach komercyjnych (KBN). W krajach, gdzie
bud˝et ma rachunek w banku centralnym, zmiany
stanów na tym rachunku (KBN) stanowià najwi´ksze
i najtrudniejsze do przewidywania êród∏o zmian
p∏ynnoÊci na rynku pieni´˝nym5.

Kszta∏towanie si´ aktywów zagranicznych netto
zale˝y od przyj´tego re˝imu kursowego. W ramach
kursu sta∏ego lub regulowanego bank centralny musi
interweniowaç w celu utrzymania kursu na wyzna-
czonym poziomie. Z uwagi na przyj´ty re˝im kurso-
wy bank centralny nie ma na to wp∏ywu. W wyniku
kupna lub sprzeda˝y waluty przez bank centralny
zmieniajà si´ aktywa zagraniczne netto, powodujàc
wzrost lub spadek p∏ynnoÊci na krajowym rynku.
Z kolei przy p∏ynnym kursie walutowym bank cen-
tralny nie skupuje i nie sprzedaje walut obcych,
a przynajmniej z za∏o˝enia robi to sporadycznie,
wi´c pozycja aktywów zagranicznych netto nie
zmienia si´ i nie wp∏ywa na p∏ynnoÊç. 

Pieniàdz gotówkowy (G) podlega z regu∏y waha-
niom cyklicznym (wyp∏aty wynagrodzeƒ, zakupy
weekendowe i Êwiàteczne, wakacje) i w krótkim
okresie nie zale˝y od polityki banku centralnego.

Popyt sektora bankowego na p∏ynne rezerwy za-
le˝y od poziomu rynkowych stóp procentowych. Za-
le˝noÊç ta jest odwrotna – popyt na p∏ynne rezerwy
spada, gdy rynkowe stopy procentowe rosnà, i ro-
Ênie, gdy stopy procentowe spadajà. Rezerwa obo-
wiàzkowa s∏u˝y stabilizacji popytu banków na p∏yn-
ne rezerwy6. Skala zmian stóp rynku mi´dzybanko-
wego w reakcji na zmiany êróde∏ p∏ynnoÊci b´dzie
zale˝eç od wielkoÊci kredytu netto dla banków (KN)
– czyli aktywnego zachowania banku centralnego. 

RB = AZN + KBN – G + KN

W przypadku gdy bank centralny nie interweniuje
na rynku pieni´˝nym, zmiany czynników autonomicz-

nych powodowaç b´dà przesuni´cia poda˝y p∏ynnych
rezerw. Te przesuni´cia z kolei skutkowaç b´dà odpo-
wiednimi dostosowaniami poziomu równowagi rynko-
wych stóp procentowych. Zakres zmian rynkowych
stóp procentowych b´dzie tym wi´kszy, im:
– wi´ksze b´dà zmiany czynników autonomicznych,
– mniejsza b´dzie elastycznoÊç popytu na Êrodki

na rachunkach wzgl´dem rynkowych stóp procen-
towych (np. uÊredniony system rezerwy obowiàz-
kowej zwi´ksza elastycznoÊç popytu i redukuje
zmiennoÊç rynkowych stóp procentowych). 

JeÊli jednak bank centralny przyjmuje za cel
operacyjny poziom okreÊlonej rynkowej stopy pro-
centowej, wówczas powinien reagowaç na zmiany
jej poziomu. Domkni´ciu luki mi´dzy poda˝à p∏yn-
nych rezerw i popytem na nie przy danym (oczeki-
wanym przez bank centralny) poziomie stóp procen-
towych s∏u˝à interwencje banku centralnego. Neu-
tralizujà one wp∏yw zmian czynników autonomicz-
nych na poziom rynkowych stóp procentowych. 

Przyk∏ad 1
Na skutek zmiany czynników autonomicznych kurczy
si´ stan rachunków banków z A0 do A1 (np. wzmo˝ony
popyt na gotówk´, powodujàcy wyp∏acanie przez lud-
noÊç Êrodków z rachunków bankowych). W efekcie tego
rynkowe stopy procentowe wzrastajà z poziomu po˝à-
danego przez bank centralny r0 do r1. Aby temu zapobiec
bank centralny interweniuje, dostarczajàc do systemu
Êrodki (zasoby p∏ynnych rezerw wzrastajà z A1 do A0).
Stopy procentowe wracajà do poziomu r0.

Przyk∏ad 2
Na skutek zmiany czynników autonomicznych np.
w wyniku skupu walut przez bank centralny, wzrasta
poda˝ waluty krajowej na rynku mi´dzybankowym.

5 W Eurosystemie standardowe odchylenie dziennych zmian depozytów
bud˝etu wynosi oko∏o 5 mld EUR, podczas gdy dla gotówki wynosi ono 0,9
mld EUR i 0,5 mld EUR dla AZN: patrz. EBC „Monthly Bulletin”, July 1999.

6 Przy systemie rezerwy uÊrednionej banki komercyjne majà wi´kszà swobo-
d´ w zakresie kszta∏towania dziennych stanów na rachunku. Jednak w ca-
∏ym okresie rezerwowym (np. miesiàc) Êredni stan rachunku musi byç przez
banki utrzymany na poziomie wyznaczonym przez bank centralny. W krót-
kim okresie parametry rezerwy obowiàzkowej nie podlegajà zmianom – re-
zerwa obowiàzkowa jest traktowana jako pozycja dana.

Aktywa Pasywa

1. Aktywa zagraniczne netto (AZN) 1. Gotówka (G)

2. Kredyt dla bud˝etu netto (KBN) 2. P∏ynne rezerwy banków (RB)

3. Kredyt dla banków netto (KN)

Schemat 2

A1    A0

R(r)

r 0

r 1

r

R
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Wolne rezerwy banków wzrastajà z A0 do A1. Powodu-
je to spadek rynkowych stóp procentowych poni˝ej
poziomu po˝àdanego przez bank centralny: z r0 do r1.
Aby temu zapobiec, bank centralny interweniuje, ab-
sorbujàc nadwy˝kowe Êrodki z rynku7. 

Na interwencje banku centralnego sk∏adajà si´
operacje kredytowo-depozytowe i operacje otwarte-
go rynku. 

Operacje otwartego rynku dajà mo˝liwoÊç ela-
stycznego reagowania banku centralnego na zmiany
p∏ynnoÊci i stóp procentowych na rynku mi´dzyban-
kowym.

Operacje kredytowo-depozytowe w wi´kszo-
Êci krajów o rozwini´tych rynkach finansowych
mogà byç instrumentem wspomagajàcym operacje
otwartego rynku8. Sà one zawierane z bankiem
centralnym z inicjatywy banków komercyjnych,
ale na warunkach ÊciÊle okreÊlonych przez bank
centralny. Poniewa˝ instrumenty kredytowo-de-
pozytowe z regu∏y majà termin jednodniowy, to
pozwalajà one bankowi centralnemu wyznaczyç
dopuszczalny przedzia∏ wahaƒ dla jednodnio-
wych stóp procentowych na rynku mi´dzybanko-
wym (O/N). Instrument ten mo˝e mieç dwa ogni-
wa i wyst´powaç jako kredyt na koniec dnia i de-
pozyt na koniec dnia9. Kredyt pozwala na unik-
ni´cie utraty p∏ynnoÊci przez system bankowy –

bank komercyjny zawsze (pod warunkiem posia-
dania odpowiedniego zabezpieczenia) mo˝e zg∏o-
siç si´ do banku centralnego po jednodniowy kre-
dyt na uzupe∏nienie Êrodków rezerwy obowiàzko-
wej. Z drugiej strony, w przypadku nadmiaru wol-
nych rezerw bank komercyjny mo˝e z∏o˝yç depo-
zyt jednodniowy w banku centralnym, po z góry
okreÊlonej stopie10, co zapobiega spadkowi rynko-
wych stóp procentowych poni˝ej okreÊlonego po-
ziomu. Operacje kredytowo – depozytowe zapo-
biegajà nadmiernym wahaniom stopy O/N. Jednak
nie dajà one bankowi centralnemu mo˝liwoÊci
elastycznego reagowania na zmiany p∏ynnoÊci
i stabilizacj´ stóp na terminy d∏u˝sze ni˝ jeden
dzieƒ (O/N), gdy˝ bank centralny jest tu stronà
pasywnà operacji. 

Takà mo˝liwoÊç dajà natomiast operacje otwar-
tego rynku. Pozwalajà one bankowi centralnemu
na aktywne zarzàdzanie p∏ynnoÊcià systemu banko-
wego i korygowanie odchyleƒ wybranej stopy rynku
mi´dzybankowego od poziomu po˝àdanego przez
bank centralny. Podstawowà zaletà tego instrumentu
jest mo˝liwoÊç ∏atwej i szybkiej interwencji banku
centralnego oraz ró˝norodnoÊç typów i sposobów
zastosowania. Mo˝e on przyjmowaç ró˝ne terminy
rozliczenia i zapadalnoÊci oraz oddzia∏ywaç na p∏yn-
noÊç w ró˝nych kierunkach (absorpcja i zasilanie
p∏ynnoÊcià). Operacje te przeprowadzane sà zawsze
z inicjatywy banku centralnego. 

Dla zachowania rynkowego charakteru instru-
mentu operacje przeprowadzane sà z regu∏y na zasa-
dach przetargu, który og∏aszany jest przez bank cen-
tralny11. 

Ze wzgl´du na procedury rozró˝niamy nast´-
pujàce techniczno-prawne formy operacji otwarte-
go rynku: 

1. Transakcja warunkowa zakupu/sprzeda˝y pa-
pierów wartoÊciowych (repurchase agreement: repo
i reverse repo). Polega ona na sprzeda˝y lub kupnie
papierów wartoÊciowych z jednoczesnym zobowià-
zaniem si´ partnerów do tego, ˝e w okreÊlonym ter-
minie w przysz∏oÊci nastàpi transakcja odwrotna
i odsprzeda˝ papierów wartoÊciowych z powrotem
do kredytobiorcy. Przyjmujemy, ˝e operacja repo na-
st´puje, gdy bank centralny kupuje warunkowo pa-
piery wartoÊciowe od banków komercyjnych (zasila
system bankowy w Êrodki). Operacja reverese repo
nast´puje, gdy bank centralny sprzedaje warunkowo
papiery wartoÊciowe do systemu bankowego (absor-
buje p∏ynnoÊç). 

7 Gdy skutki interwencji na rynku walutowym sà neutralizowane na rynku
pieni´˝nym to wówczas ma miejsce operacja sterylizujàca.

8 P. Szpunar: Polityka pieni´˝na – cele i warunki skutecznoÊci. Warszawa
2000, PWE, s. 108.

9 W wielu krajach wyst´puje tylko jedno ogniwo – kredyt na koniec dnia
– co oznacza, ˝e stopa O/N nie jest stabilizowana od do∏u. Np. Polska
przed grudniem 2001 r.

10 Oprocentowanie depozytu w banku centralnym jest ustalane poni˝ej pozio-
mu stopy dla g∏ównych operacji otwartego rynku (de facto poni˝ej poziomu
rynkowego).

11 W wyjàtkowych sytuacjach bank centralny mo˝e przeprowadzaç operacje po-
za przetargiem – na zasadach umów bilateralnych. Jednak zdarza si´ to bardzo
rzadko – np. gdy struktura rynku pieni´˝nego wymaga takiej interwencji.

A0    A1

R(r)

r 1

r 0

r

R

ObjaÊnienia:

R – p∏ynne rezerwy banków,

R(r) – funkcja popytu na p∏ynne rezerwy,

r0 – stopa procentowa po˝àdana przez bank centralny,

r1 – stopa procentowa w warunkach nierównowagi,

A0 – wielkoÊç wolnych rezerw w punkcie wyjÊcia i po interwencji banku

centralnego,

A1 – wielkoÊç wolnych rezerw w wyniku zmiany czynników autonomicz-

nych.
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2. Operacja outright polega na sprzeda˝y/zaku-
pie na sta∏e papierów wartoÊciowych. Transakcja ta
nie podlega odwróceniu w przysz∏oÊci (tak jak
w przypadku operacji repurchase agreement).
W zwiàzku z tym absorpcja (lub dostawa) p∏ynnoÊci
nast´puje na okres równy terminowi zapadalnoÊci
papierów wartoÊciowych u˝ytych w transakcji. 

3. Swapy walutowe sà operacjà polegajàcà
na sprzeda˝y/kupnie waluty z jednoczesnym zobo-
wiàzaniem do odprzeda˝y/odkupienia waluty
w okreÊlonej przysz∏oÊci i po okreÊlonym z góry kur-
sie. Operacja ta jest podobna do operacji repurchase
agreement, z tym, ˝e przedmiotem transakcji jest wa-
luta obca, a nie papier wartoÊciowy. 

4. Emisja d∏u˝nych papierów wartoÊciowych
banku centralnego. Jest to operacja przeprowadzana
tylko w jednym kierunku – to znaczy bank centralny
emituje i sprzedaje w∏asne papiery wartoÊciowe
w celu absorpcji p∏ynnoÊci z rynku. 

5. Depozyty w banku centralnym. To równie˝
operacja dzia∏ajàca tylko w jednym kierunku – ab-
sorbujàca p∏ynnoÊç. Bank centralny otwiera
przed bankami mo˝liwoÊç sk∏adania depozytów ter-
minowych w banku centralnym.

Z punktu widzenia sposobu kszta∏towania p∏yn-
noÊci rynku pieni´˝nego mo˝na wyró˝niç trzy ro-
dzaje operacji otwartego rynku:

1. Operacje regularne. Operacje te przeprowa-
dzane sà systematycznie w okreÊlonych odst´pach
czasu. Majà one na celu wspomaganie rynku w regu-
lowaniu p∏ynnoÊci w poszczególnych okresach re-
zerwowych. Sà sta∏ym elementem instrumentarium
banku centralnego i wp∏ywajà na usystematyzowa-
nie procedur planowania p∏ynnoÊci w bankach ko-
mercyjnych. Banki centralne z regu∏y informujà ry-
nek o regularnoÊci i terminach operacji, aby banki
dostosowa∏y do tego swoje przep∏ywy Êrodków i pla-
nowanie p∏ynnoÊci. 

2. Operacje fine-tuning. Sà to operacje prze-
prowadzane ad hoc przez bank centralny, w sytu-
acji gdy pojawia si´ nieoczekiwana zmiana stanu
p∏ynnoÊci, objawiajàca si´ odchyleniem wybranej
stopy procentowej od poziomu po˝àdanego z punk-
tu widzenia banku centralnego. Sà to operacje z de-
finicji przeprowadzane sporadycznie i w wyjàtko-
wych sytuacjach. Wspomagajà one dzia∏anie opera-
cji regularnych.

3. Operacje strukturalne. Przeprowadzane sà
z regu∏y w celach niezwiàzanych z bie˝àcym regulo-
waniem p∏ynnoÊci na rynku. Nie majà one zatem
na celu wp∏ywanie na bie˝àcy poziom stóp rynko-
wych i bie˝àce zrzàdzanie p∏ynnoÊcià. Celem takich
operacji jest oddzia∏ywanie na p∏ynnoÊç systemu
bankowego. Na przyk∏ad, tego typu operacje mogà
byç stosowane, gdy bank centralny dà˝y do ograni-
czenia nadwy˝kowej p∏ynnoÊci w systemie banko-

wym – wówczas mo˝e emitowaç lub sprzedawaç
d∏ugoterminowe papiery wartoÊciowe. Daje mu to
mo˝liwoÊç zaabsorbowania lub ograniczania nad-
wy˝kowej p∏ynnoÊci w d∏ugim okresie.

Wszystkie przedstawione powy˝ej typy operacji
mogà oddzia∏ywaç w dwóch kierunkach: 

– operacje absorbujàce – sà przeprowadzane
w celu absorpcji p∏ynnoÊci z rynku,

– operacje refinansujàce (zasilajàce) – dostar-
czajà p∏ynnoÊç do systemu bankowego. 

Wyjàtek stanowià operacje emisji papierów
d∏u˝nych banku centralnego oraz depozyty termino-
we w banku centralnym, które s∏u˝à jedynie absorp-
cji wolnych rezerw banków. 

Czynnikiem decydujàcym o tym, jaki typ oraz
kierunek operacji otwartego rynku wybiera bank
centralny, jest pozycja strukturalna systemu banko-
wego wobec banku centralnego, czyli stan p∏ynno-
Êci na rynku.

Pozycja strukturalna12 systemu bankowego wo-
bec banku centralnego wyznaczona jest poprzez su-
m´ Êrodków na rachunkach banków w banku cen-
tralnym i sum´ operacji absorbujàcych, pomniejszo-
nà o zad∏u˝enie banków komercyjnych w banku cen-
tralnym. W celu zilustrowania, czym jest pozycja
strukturalna systemu bankowego, najlepiej ponow-
nie pos∏u˝yç si´ schematem bilansu banku central-
nego. Tym razem zastosujemy uproszczony schemat
bilansu, dzielàc operacje banku centralnego z banka-
mi komercyjnymi na operacje refinansujàce (OR –
po stronie aktywnej bilansu banku centralnego)
i operacje absorbujàce (OA – po stronie pasywnej bi-
lansu banku centralnego). 

Rachunek (RB + OA) – OR > 0, oznacza, ˝e na ryn-
ku pieni´˝nym panuje nadwy˝ka p∏ynnoÊci. Gdy
natomiast rachunek ma postaç (RB + OA) – OR < 0,
w systemie bankowym wyst´puje niedobór p∏yn-
nych rezerw (schemat 3).

1. Gdy saldo operacji banku centralnego (operacje
netto) jest dodatnie: OA – OR > 0, oznacza to, ˝e bank
centralny wyst´puje jako kredytobiorca netto w sto-
sunku do systemu bankowego. W takiej sytuacji bank
centralny absorbuje Êrodki z rynku poprzez operacje
absorbujàce, które w innej sytuacji sta∏yby si´ p∏ynny-
mi rezerwami banków. W tej sytuacji banki „po˝ycza-
jà” swoje p∏ynne rezerwy bankowi centralnemu. 

2. Gdy saldo operacji banku centralnego (opera-
cje netto) jest ujemne: OA – OR < 0, oznacza to, ˝e
bank centralny wyst´puje jako kredytodawca netto
systemu bankowego. Kredyt udzielany przez bank
centralny bankom komercyjnym przewy˝sza poziom
Êrodków Êciàgni´tych przez niego z rynku w postaci
operacji absorbujàcych. 

12 J.L. Escriva, G. P. Fagan: Empirical Assessment of Monetary Policy Instru-

ments and Procedures in EU Countries. EMI, Staff Papers No. 2, 1996. 



3. Wzrost aktywów zagranicznych netto (AZN)
po stronie aktywnej bilansu banku centralnego wyma-
ga reakcji w postaci wzrostu pozycji po stronie pa-
sywnej bilansu: wzrostu Êrodków rezerwy obowiàz-
kowej lub/i operacji absorbujàcych. Podobny efekt
wywo∏uje kredyt banku centralnego dla bud˝etu. Jed-
nak w wi´kszoÊci rozwini´tych krajów finansowanie
deficytu bud˝etowego przez bank centralny jest praw-
nie zabronione. Finansowanie bud˝etu przez bank
centralny mia∏o jednak miejsce w przesz∏oÊci.

Operacje otwartego rynku w Eurosystemie
i wybranych krajach kandydujàcych
do Unii Europejskiej 

Uwarunkowania 

Wszystkie operacje otwartego rynku w Eurosystemie,
podobnie jak inne instrumenty polityki pieni´˝nej,
przeprowadzane sà zgodnie z zasadà decentralizacji, to
znaczy za poÊrednictwem narodowych banków central-
nych. Decyzje na temat parametrów operacji zapadajà
w centrum – czyli EBC, natomiast faktyczna realizacja
odbywa si´ za poÊrednictwem banków narodowych.
Banki komercyjne uczestniczàce w operacji kontaktujà
si´ ze swoim macierzystym narodowym bankiem. 

Wybór rodzajów i procedur dla operacji otwar-
tego rynku jest zdeterminowany przez pozycj´
strukturalnà systemu bankowego.

Obecnie strukturalna pozycja systemu bankowe-
go w krajach kandydujàcych ró˝ni si´ od tej, która
wyst´puje w Eurosystemie. Dla zilustrowania sytu-
acji pos∏u˝ymy si´ zestawieniem podstawowych ele-
mentów bilansu Eurosystemu oraz wybranych ban-
ków centralnych krajów kandydujàcych do Unii Eu-
ropejskiej.

Tabela 1 potwierdza, ˝e we wszystkich krajach
kandydujàcych do UE rachunek (RB + OA) – OR> 0,
co oznacza, ˝e na rynku pieni´˝nym panuje struk-
turalna nadwy˝ka p∏ynnoÊci. Relacja pozycji struk-
turalnej systemu bankowego do poda˝y pieniàdza
najwy˝sza jest w Czechach i wynosi oko∏o 21%, na-
tomiast w Polsce i na W´grzech kszta∏tuje si´
na zbli˝onym poziomie oko∏o 13%. Banki central-
ne po˝yczajà p∏ynne rezerwy z systemu bankowego
– sà one kredytobiorcami netto w stosunku do ban-
ków komercyjnych (rachunek OA – OR> 0). Relacja
operacji netto (operacje absorbujàce – operacje refi-
nansujàce) w stosunku do poda˝y pieniàdza ogó-
∏em równie˝ najwy˝sza jest w Czechach i wynosi
prawie 20%, w Polsce i na W´grzech kszta∏tuje si´
natomiast na poziomie 6-7%. Narodowy Bank
Czech stosuje 2% stop´ rezerwy obowiàzkowej, co
oznacza, ˝e rezerwa w Czechach w mniejszym stop-
niu, ni˝ w Polsce czy na W´grzech, ogranicza p∏yn-
noÊç. Natomiast w Polsce i na W´grzech rezerwa
obowiàzkowa wcià˝ pe∏ni istotnà rol´ absorpcji
p∏ynnoÊci. 
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Aktywa Pasywa

1. Aktywa zagraniczne netto (AZN) 1. Gotówka (G)

2. Kredyt dla bud˝etu netto (KBN) 2. Rachunki banków (w tym rezerwa obowiàzkowa (RB))

3. Operacje refinansujàce (OR) 3. Operacje absorbujàce (OA)

Schemat 3

Tabela 1 Zestawienie podstawowych pozycji bilansu banków centralnych

Czechy W´gry Polska Eurosystem

Wybrane pozycje bilansu banku centralnego mld CZK mld HUF mld PLN mld EUR

28.02.2002 28.02.2002 28.02.2002 28.02.2002

1. Rachunki bie˝àce (z rezerwà obowiàzkowà) (RB) 27,7 423,0 20,4 132,4

2. Operacje absorbujàce (OA) 322,5 465,0 23,8 0,01

3. Suma 1 + 2 350,2 888,0 44,2 132,41

4. Operacje refinansujàce (OR) 0,0 46,3 1,1 187,3

5. Operacje netto (2 - 4) 322,5 418,7 22,7 -187,3

6. Pozycja strukturalna (3-4) 350,2 841,7 43,1 -54,9

7. Poda˝ pieniàdza ogó∏em 1635,3 6637,0 329,2 5411,8

9. Pozycja strukturalna w stosunku do poda˝y pieniàdza 6/7 (%) 21,4 12,7 13,1 -1,0

10. Operacja netto w stosunku do poda˝y pieniàdza 5/7 (%) 19,7 6,3 6,9 -3,5

èród∏o: bilanse banków centralnych13.

13 Operacje absorbujàce w Polsce obejmujà emisj´ bonów pieni´˝nych NBP i obligacje NBP. 28 lutego 2002 r. by∏ pierwszym dniem nowego okresu re-
zerwowego i stan Êrodków na rachunkach banków przewy˝sza∏ znacznie poziom wymagany, który dla tego okresu rezerwowego zosta∏ obliczony na
13,2 mld z∏.
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W strefie euro charakterystycznym Êrodowi-
skiem, w którym dzia∏a EBC, jest strukturalny
brak p∏ynnoÊci: rachunek (RB+ OA) – OR< 0. Rela-
cja pozycji strukturalnej systemu bankowego
do poda˝y pieniàdza wynosi -1%. Filarem instru-
mentarium Eurosystemu sà operacje refinansujà-
ce, które stanowià sta∏y element interwencji EBC
na rynku pieni´˝nym. EBC jest kredytodawcà
netto systemu bankowego strefy euro (rachunek
OA – OR < 0). Relacja operacji netto (operacje ab-
sorbujàce – operacje refinansujàce) w stosunku
do poda˝y pieniàdza ogó∏em wynosi -3,5%. Re-
zerwa obowiàzkowa s∏u˝y pog∏´bieniu stanu nie-
doboru p∏ynnoÊci na rynku i umacnia pozycj´
banku centralnego, jako kredytodawcy netto sys-
temu bankowego. 

Operacje otwartego rynku w Eurosystemie14

Standardowo w strefie euro panuje sytuacja struktu-
ralnego braku p∏ynnoÊci. I do takich warunków przy-
stosowane sà g∏ówne operacje otwartego rynku. Jed-
nak Eurosystem ma równie˝ zestaw instrumentów
w celu reagowania na krótkotrwa∏e i nieoczekiwane
zmiany p∏ynnoÊci, spowodowane nieprzewidziany-
mi czynnikami oraz sytuacj´ strukturalnych zmian
skali p∏ynnoÊci – zarówno d∏ugotrwa∏e pog∏´bienie
si´ niedoboru p∏ynnoÊci, jak i powstanie sytuacji
nadp∏ynnoÊci w systemie bankowym. 

Europejski Bank Centralny nie steruje bezpo-
Êrednio konkretnà stopà rynku mi´dzybankowego.
Oznacza to, ˝e EBC nie wyznacza po˝àdanego po-
ziomu wybranej stopy na rynku mi´dzybankowym
euro. Intencjà EBC jest jednak, aby stopa O/N
oscylowa∏a wokó∏ poziomu oficjalnej stopy repo.
EBC w celach informacyjnych publikuje stop´
EONIA (ang. Euro Overnight Index Average).
W przeciwieƒstwie do niewa˝onej Êredniej Euri-
bor O/N, EONIA jest wyliczana z uwzgl´dnieniem
faktycznych dziennych stóp procentowych i rze-
czywistych dziennych obrotów na rynku pieni´˝-
nym, jako Êrednia wa˝ona kwotami transakcji.
Przy wyliczaniu Êredniej brane sà pod uwag´
wszystkie niezabezpieczone transakcje kredytowe
na rynku mi´dzybankowym, podj´te na obszarze
euro przez banki zg∏aszajàce notowania. Jest ona
og∏aszana o godzinie 1800.

EBC wyznacza przedzia∏ dopuszczalnych wa-
haƒ dla stopy EONIA za poÊrednictwem operacji
kredytowo - depozytowych. 

Jak ju˝ podkreÊlono, strukturalny brak p∏ynnoÊci
jest sytuacjà standardowà w strefie euro. W tych wa-
runkach wykorzystuje si´ dwa g∏ówne rodzaje operacji

refinansujàcych, które stanowià sta∏y element dzia∏al-
noÊci operacyjnej EBC. Sà to operacje regularne: 

1) podstawowe operacje refinansujàce z termi-
nem 2-tygodniowym, 

2) dodatkowe operacje z terminem 3-miesi´cz-
nym. 

W sytuacji gdy na rynku pojawi∏aby si´ nieocze-
kiwana, ale krótkotrwa∏a sytuacja, powodujàca
wzrost lub ograniczenie p∏ynnoÊci w niepo˝àdanej
skali, EBC ma do dyspozycji zestaw operacji okreÊla-
nych jako operacje dostrajajàce (ang. fine–tuning).

Zastosowanie operacji dostrajajàcych w strefie
euro z definicji jest ograniczone tylko do sytuacji eks-
tremalnych i nieoczekiwanych. Operacje te stosowane
sà w celu z∏agodzenia wp∏ywu nag∏ych zmian w sytu-
acji p∏ynnoÊciowej na rynkowe stopy procentowe.

Zadaniem tego instrumentu jest zapewnienie
bankowi centralnemu maksimum elastycznoÊci
w doborze procedur, majàcych na celu reagowanie
na niespodziewane zmiany stanu p∏ynnoÊci na ryn-
ku i zmiany krótkoterminowych stóp procentowych. 

Potencjalna koniecznoÊç szybkiego reagowania
sprawia, ˝e operacje te charakteryzujà si´ nast´pujà-
cymi cechami:

– mogà przyjmowaç form´ zarówno operacji ab-
sorbujàcych, jak i refinansujàcych,

– cz´stotliwoÊç jest dowolna,
– termin zapadalnoÊci operacji jest dowolny,
– EBC ma dowolnoÊç w doborze partnerów

dla transakcji.
Instrumentarium EBC uwzgl´dnia równie˝ mo˝-

liwoÊç wystàpienia zmian w skali p∏ynnoÊci, majà-
cych charakter strukturalny. Chodzi tu zarówno
o powstanie sytuacji, gdy brak p∏ynnoÊci pog∏´bi si´
w skali niepo˝àdanej przez EBC, jak i pojawienie si´
nadp∏ynnoÊci na rynku pieni´˝nym. Oznacza to sy-
tuacj´, w której bank centralny uzna za konieczne
dokonanie strukturalnej zmiany swej pozycji wobec
systemu bankowego. Wówczas stosowane mogà byç
operacje strukturalne. W przypadku tych operacji
podstawowa rola przyznana jest operacjom outright. 

14 Opis systemu operacyjnego EBC prezentuje artyku∏ O. Szczepaƒska: Instru-

menty polityki pieni´˝nej Eurosystemu. Dodatek. „Bank i Kredyt” nr 3/2002.

W dotychczasowej historii EBC prowadzi∏
polityk´ pieni´˝nà na p∏aszczyênie operacyjnej
g∏ownie za poÊrednictwem operacji regularnych:
2-tygodniowych operacji refinansujàcych i dodat-
kowych operacji refinansujàcych z terminem 3-
miesi´cznym. Blisko 80% refinansowania syste-
mu bankowego strefy euro odbywa si´ za poÊred-
nictwem operacji 2-tygodniowych. Pozosta∏a
cz´Êç, czyli oko∏o 20% p∏ynnoÊci, dostarczana jest
przez operacje z terminem 3-miesi´cznym. Tylko
kilkakrotnie EBC przeprowadza∏ operacje dostra-
jajàce (fine-tuning). Nigdy w swej trzyletniej hi-
storii EBC nie stosowa∏ operacji strukturalnych.



Operacje otwartego rynku w krajach kandydujàcych
do Unii Europejskiej

W odró˝nieniu od sytuacji na rynku pieni´˝nym
strefy euro, w systemie bankowym w krajach kandy-
dujàcych do UE panuje nadp∏ynnoÊç. Zgodnie z pre-
zentowanym w tabeli 1 zestawieniem, we wszyst-
kich trzech krajach kandydujàcych, rachunek (RB +
OA) – OR > 0. Bank centralny absorbuje p∏ynnoÊç
z rynku, wyst´pujàc jako kredytobiorca netto w sto-
sunku do systemu bankowego, czyli OA > OR.

Odmienna sytuacja p∏ynnoÊciowa w krajach
kandydujàcych do UE w stosunku do Eurosystemu
jest „odziedziczona” po okresie, gdy wi´kszoÊç
krajów stosowa∏a sztywne re˝imy kursowe, tzw.
kotwice monetarne, s∏u˝àce ograniczaniu wysokiej
inflacji. Polityka pieni´˝na oparta na ró˝nych for-
mach stabilizacji kursów (kurs sta∏y, crawling peg,
crawling band) w warunkach wysokich nominal-
nych stóp procentowych i liberalizacji przep∏y-
wów kapita∏owych powodowa∏a nap∏yw kapita∏u
zagranicznego w postaci inwestycji portfelowych.
Dodatkowo, procesy prywatyzacyjne oraz sukcesy
reform gospodarczych przyciàga∏y inwestycje bez-
poÊrednie. W warunkach nap∏ywu kapita∏u, stabi-
lizacja kursów „wymusza∏a” automatyczne inter-
wencje banku centralnego poprzez skup walut ob-
cych. Efektem tego by∏ szybki wzrost rezerw walu-
towych banku centralnego (AZN), po stronie ak-
tywnej bilansu banku centralnego. Wymaga∏o to
odpowiednich dzia∏aƒ, które znalaz∏yby odzwier-
ciedlenie po stronie pasywnej bilansu. Koniecz-
noÊç neutralizacji efektów nap∏ywu kapita∏u zagra-
nicznego wymaga∏a zatem prowadzenia operacji
absorbujàcych (operacji sterylizujàcych) lub/i wzro-
stu poziomu rezerw obowiàzkowych banków.
Po przejÊciu na system kursów p∏ynnych pozosta∏
„nawis” w postaci strukturalnej nadp∏ynnoÊci. Po-
woduje on koniecznoÊç „rolowania”, czyli ponow-
nej absorpcji zapadajàcych operacji. 

W wyniku powy˝szych uwarunkowaƒ instru-
mentarium polityki pieni´˝nej banków centralnych

w omawianych krajach jest zdeterminowane przez
koniecznoÊç absorpcji nadwy˝kowych rezerw ban-
ków komercyjnych. W praktyce stosowane sà zatem
ró˝ne formy operacji absorbujàcych, a rezerwa obo-
wiàzkowa stanowi istotne narz´dzie zamro˝enia
cz´Êci nadp∏ynnoÊci. 

Odmienne kszta∏towanie si´ pozycji struktural-
nej sektora bankowego jest podstawowà przyczynà
ró˝nic wyst´pujàcych mi´dzy systemem operacyj-
nym polityki pieni´˝nej w omawianych krajach
i w Eurosystemie. JednoczeÊnie stanowi ona podsta-
wowà barier´ harmonizacji instrumentów polityki
pieni´˝nej w krajach kandydujàcych do UE z syste-
mem EBC.

Czechy

Narodowy Bank Czech (NBCz) nie kontroluje bez-
poÊrednio konkretnej stopy rynku mi´dzybanko-
wego. Intencjà NBCz jest, aby stopy na terminy
zbli˝one do terminu podstawowych operacji
otwartego rynku oscylowa∏y wokó∏ poziomu ofi-
cjalnej stopy repo. W praktyce NBCz monitoruje
stop´ dla mi´dzybankowych lokat z terminem 1-ty-
godniowym (1W). Jednak bank centralny nie wy-
znacza poziomu referencyjnego dla ˝adnej z rynko-
wych stóp procentowych. Obserwujàc wahania
rynkowych stóp procentowych bank centralny kie-
ruje si´ w∏asnà ocenà skali odchylenia poszczegól-
nych stóp od poziomu po˝àdanego. Z wyjàtkiem
stopy O/N i stóp na terminy d∏u˝sze ni˝ 1 miesiàc
(1M) wahania te sà relatywnie ma∏e z uwagi
na fakt, ˝e NBCz praktycznie codziennie interwe-
niuje na rynku pieni´˝nym przeprowadzajàc ope-
racje otwartego rynku. Wahania stóp O/N sà z re-
gu∏y wi´ksze, jednak NBCz stabilizuje je w szer-
szym paÊmie za poÊrednictwem instrumentu w po-
staci kredytu i depozytu na koniec dnia. 

Kluczowà rol´ w procesie wp∏ywania banku
centralnego na stan p∏ynnoÊci na rynku i na poziom
rynkowych, krótkoterminowych stóp procentowych
pe∏nià operacje otwartego rynku. 

Operacje

stosowane

w praktyce

Forma

techniczno-prawna

RegularnoÊç

operacji

Stopa procentowa

dla przetargu

Rodzaj

przetargu

2-tygodniowe Operacja repo Regularne –

raz w tygodniu

(wtorek)

Stopa repo wyznacza

minimalny poziom

stóp dla przetargu

Aukcja amerykaƒska

Operacja repo
Regularne –

raz w miesiàcu

(pierwsza Êroda okresu

rezerwowego)

Stopa zmienna

kszta∏tuje si´ na

przetargu

Aukcja amerykaƒska3M
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Tabela 2 G∏ówne operacje otwartego rynku EBC
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NBCz w praktyce stosuje dwa typy operacji: 
– operacje podstawowe z terminem 2-tygodnio-

wym, 
– operacje dodatkowe z terminem 3-miesi´cz-

nym. 
Bardzo rzadko stosowane sà operacje dostrajajàce.

Operacje podstawowe – 2-tygodniowe 
G∏ównym i najwa˝niejszym typem operacji otwarte-
go rynku NBCz sà operacje z 2-tygodniowym termi-
nem zapadalnoÊci. Termin operacji jest zgodny z ter-
minem zapadalnoÊci g∏ównych operacji refinansujà-
cych EBC, ta sama jest te˝ forma prawna operacji
(operacja warunkowa). Istotna ró˝nica tkwi jednak
w kierunku przeprowadzanej transakcji NBCz absor-
buje p∏ynnoÊç z rynku, czyli operacja ta przyjmuje
form´ operacji reverese repo, natomiast EBC zasila
banki p∏ynnoÊcià, stosujàc operacj´ repo. 

Podobnie jak w przypadku podstawowych opera-
cji EBC, przetarg jest przeprowadzany wed∏ug zmien-
nej stopy procentowej, a stopa repo wyznacza maksy-
malny poziom stóp akceptowanych na aukcji. Stopa
ta jest oficjalnà stopà banku centralnego, a jej zmiana
sygnalizuje zmian´ kierunku polityki pieni´˝nej. 

Na przetargach obowiàzuje zmienna stopa procen-
towa z formu∏à aukcji amerykaƒskiej. Nie obowiàzuje
zasada regularnoÊci. Przetargi dla operacji 2-tygodnio-
wych organizowane sà w Czechach codziennie (w EBC
raz w tygodniu). Zdarzyç si´ mogà sytuacje, kiedy
NBCz przeprowadza dwie operacje w ciàgu jednego
dnia. Dlatego te˝ nie ma koniecznoÊci stosowania ope-
racji dostrajajàcych i krótkoterminowe stopy procento-
we rynku mi´dzybankowego sà relatywnie stabilne. 

Dodatkowe operacje – 3-miesi´czne (3M)
Podobnie jak EBC, NBCz wprowadzi∏ operacje warun-
kowe z 3-miesi´cznym terminem zapadalnoÊci.
Z uwagi na nadp∏ynnoÊç, operacje te majà równie˝
charakter absorpcyjny. Przetarg organizowany jest re-
gularnie – raz w tygodniu (w EBC raz w miesiàcu). 

NBCz, podobnie jak EBC, w przypadku operacji
3-miesi´cznych nie og∏asza swojej stopy procento-

wej, a jedynie poda˝ Êrodków i dokonuje wyboru
ofert na podstawie kwotowaƒ stóp procentowych
przez banki. Dla przetargu stosowana jest formu∏a
aukcji amerykaƒskiej. Kwotowania banków stano-
wià dla banku centralnego informacj´ na temat ocze-
kiwaƒ rynku dotyczàcych kszta∏towania si´ stóp
procentowych w przysz∏oÊci. 

W´gry

Narodowy Bank W´gier (NBW) równie˝ nie kontrolu-
je bezpoÊrednio ˝adnej konkretnej stopy rynku mi´-
dzybankowego. Bank centralny monitoruje jednak
kszta∏towanie si´ rynkowych stóp procentowych o ter-
minach zbli˝onych do oprocentowania podstawo-
wych operacji otwartego rynku NBW, którà jest 2-tygo-
dniowa stopa depozytowa (ang. base rate). JeÊli odchy-
lenia sà znaczne, NBW mo˝e podjàç dzia∏ania w celu
przywrócenia po˝àdanego poziomu stóp. Jednak jeÊli
bank centralny uznaje, ˝e odchylenie stóp jest wyni-
kiem spekulacji banków na zmian´ oficjalnych stóp
procentowych, wówczas stara si´ nie reagowaç. Ze
wzgl´du na regularny charakter operacji otwartego
rynku stopa O/N znacznie si´ waha, jednak NBW nie
stabilizuje tych wahaƒ na okreÊlonym poziomie. Gra-
nica zmiennoÊci stopy O/N wyznaczona jest przez
operacje kredytowo-depozytowe z terminem O/N. 

Na system operacji otwartego rynku sk∏adajà si´
dwa typy operacji: 

– operacje podstawowe z terminem 2-tygodnio-
wym, 

– operacje dodatkowe na okres 3 miesi´cy.
Operacje dostrajajàce stosowane sà bardzo rzadko.

Operacje podstawowe: 2-tygodniowe depozyty
w banku centralnym

G∏ównym typem operacji otwartego rynku Ban-
ku W´gier sà depozyty aukcyjne z 2-tygodniowym
terminem zapadalnoÊci. Ekonomiczny aspekt tej
operacji jest taki sam jak w przypadku operacji reve-
rese repo, ró˝nica tkwi jedynie w jej technicznej
i prawnej formie. Depozyty sk∏adane sà przez banki

Operacje

stosowane

w praktyce

Forma

techniczno-prawna

RegularnoÊç

operacji

Stopa procentowa

dla przetargu

Rodzaj

przetargu

2-tygodniowe Operacja repo Codziennie (czasami

dwa razy dziennie, gdy

zaistnieje taka

koniecznoÊç)

Stopa repo wyznacza

maksymalny poziom

stóp dla przetargu

Aukcja amerykaƒska

Operacja repo Regularne – 

raz w tygodniu

Stopa zmienna –

kszta∏tuje si´ na

przetargu

Aukcja amerykaƒska3M

Tabela 3 G∏ówne operacje otwartego rynku Banku Czech
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komercyjne w banku centralnym na zasadzie aukcji.
Przetarg organizowany jest regularnie – raz w tygo-
dniu. Narodowy Bank W´gier nie og∏asza puli swo-
jej poda˝y, a jedynie stop´ procentowà. Przyjmowa-
ne sà wszystkie oferty banków zgodne z cenà wyzna-
czonà przez bank centralny. Na aukcji obowiàzuje
sta∏a stopa procentowa. Jej funkcj´ pe∏ni oficjalna
stopa banku centralnego, okreÊlana jako stopa pod-
stawowa. Zmiana tej stopy sygnalizuje zmian´ kie-
runku polityki pieni´˝nej banku centralnego W´gier.
Bank W´gier stosuje depozyt jako g∏ówny typ opera-
cji, uznajàc t´ form´ za najprostszà z punktu widze-
nia procedur technicznych i prawnych. 

Dodatkowe operacje – 3-miesi´czne (3M)
Emisja papierów d∏u˝nych banku centralnego o 3-
miesi´cznym okresie zapadalnoÊci pod wzgl´dem
terminu odpowiada dodatkowym operacjom refi-
nansujàcym EBC. Jest to operacja absorbujàca p∏yn-
noÊç i polega na emisji papierów banku centralnego
– zatem równie˝ nie przyjmuje formy operacji wa-
runkowej, choç ekonomicznie daje ten sam efekt.
Bank centralny okreÊla kwot´ poda˝y, natomiast nie
wyznacza stopy dla tych operacji, bowiem – tak jak
w Eurosystemie jest ona wynikiem przetargu. Prze-
targ organizowany jest regularnie – raz w tygodniu
(w strefie euro – raz w miesiàcu). 

Polska

Narodowy Bank Polski jako jedyny z omawianych
banków centralnych wyznacza referencyjny poziom
dla wybranej stopy procentowej rynku mi´dzybanko-
wego. W 1998 r. decyzjà Rady Polityki Pieni´˝nej
(RPP) wprowadzona zosta∏a tzw. stopa referencyjna,
która wyznacza minimalnà rentownoÊç 28-dniowych
bonów pieni´˝nych emitowanych przez NBP. Za po-
Êrednictwem stopy referencyjnej bank centralny
wp∏ywa na kszta∏towanie si´ stóp procentowych
na rynku mi´dzybankowym o terminie porównywal-
nym z terminem operacji NBP, czyli na poziom 1-mie-
si´cznej stopy WIBOR (1M). Stopy rynku mi´dzyban-

kowego na inne terminy kszta∏tujà si´ dowolnie. Sto-
pa O/N podlega znacznym wahaniom – szczególnie
w ostatnich dniach rozliczania rezerwy obowiàzko-
wej. Jest to w du˝ej mierze efekt przep∏ywów du˝ych
kwot mi´dzy rachunkami bud˝etu w NBP a sektorem
bankowym, co utrudnia precyzyjne planowanie p∏yn-
noÊci. NBP z regu∏y nie reaguje na wahania stopy
O/N. Przez d∏ugi czas wyznaczana by∏a tylko górna
granica tych wahaƒ. Oprocentowanie kredytu lombar-
dowego stanowi kraƒcowy koszt pozyskania pienià-
dza na rynku mi´dzybankowym, a zatem górny pu∏ap
dla rynkowych stóp O/N. W praktyce mo˝e zdarzyç
si´, ˝e stopa O/N na rynku mi´dzybankowym wzrasta
ponad poziom stopy lombardowej. Dzieje si´ tak
wówczas, gdy banki poszukujàce Êrodków nie dyspo-
nujà dostatecznym zabezpieczeniem w postaci bonów
skarbowych lub obligacji i muszà korzystaç z poÊred-
nictwa banków dysponujàcych zabezpieczeniem. Ta-
kie poÊrednictwo kosztuje, co powoduje wzrost opro-
centowania po˝yczek mi´dzybankowych powy˝ej
stopy kredytu lombardowego. Dolna granica wahaƒ
stóp rynku pieni´˝nego nie by∏a okreÊlona i zdarza∏o
si´, ˝e w warunkach nadwy˝ki krótkoterminowej
p∏ynnoÊci na rynku, stopy O/N spada∏y praktycznie
do poziomu bliskiego zeru. W grudniu 2001 r., Rada
Polityki Pieni´˝nej wprowadzi∏a nowy instrument
w postaci depozytu na koniec dnia15. Mo˝liwoÊç z∏o-
˝enia w banku centralnym depozytu na koniec dnia
ogranicza wahania stóp O/N od do∏u. Stopa procento-
wa dla kredytu lombardowego oraz stopa procentowa
dla lokaty terminowej sà oficjalnymi stopami banku
centralnego i wyznaczajà korytarz wahaƒ stóp O/N
na rynku mi´dzybankowym.

Operacje podstawowe – emisja bonów pieni´˝nych
NBP o terminie 28 dni
Choç NBP ma w swym instrumentarium wiele form
operacji otwartego rynku, to w praktyce zarzàdza p∏yn-
noÊcià i wp∏ywa na poziom rynkowych stóp procento-

Operacje

stosowane

w praktyce

Forma

techniczno-prawna

RegularnoÊç

operacji

Stopa procentowa

dla przetargu

Rodzaj

przetargu

2-tygodniowe Depozyty w banku

centralnym

Regularne –

raz w tygodniu

Sta∏a stopa repo Na aukcji przyjmowane

sà wszystkie oferty

banków. Poda˝ nie jest

limitowana

Emisja papierów

d∏u˝nych NBW

Regularne –

raz w tygodniu

Stopa zmienna –

kszta∏tuje si´ na

przetargu

Aukcja amerykaƒska3M

Tabela 4 G∏ówne operacje otwartego rynku Banku W´gier

15 W polskiej terminologii dla instrumentu w postaci depozytu na koniec dnia
stosowana jest nazwa „lokata terminowa”.
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wych g∏ównie za poÊrednictwem jednego typu opera-
cji otwartego rynku. Instrumentem tym jest emisja 28-
dniowych bonów pieni´˝nych banku centralnego.
Przez d∏ugi czas interwencje przeprowadzane by∏y
nieregularnie – nie mia∏y ustalonego z góry harmono-
gramu. Z regu∏y NBP przeprowadza∏ od kilku od kil-
kunastu operacji miesi´cznie. System taki mia∏ na ce-
lu stworzenie bankom prawie codziennie mo˝liwoÊci
lokowania swoich nadwy˝ek w banku centralnym, co
mia∏o na celu zapobieganie temu, aby banki kierowa∏y
te Êrodki w nadmiarze w akcj´ kredytowà. Z drugiej
jednak strony, taka sytuacja powodowa∏a os∏abienie
aktywnoÊci niektórych banków na rynku mi´dzyban-
kowym. Te spoÊród nich, które dysponowa∏y najwi´k-
szymi nadwy˝kami wola∏y lokowaç je w banku cen-
tralnym, ni˝ zawieraç transakcje na rynku mi´dzyban-
kowym. Od lutego NBP wprowadzi∏ do systemu ope-
racji otwartego rynku modyfikacj´ polegajàcà na regu-
larnym przeprowadzaniu aukcji – raz w tygodniu (pià-
tek). Pozosta∏e parametry instrumentu pozosta∏y bez
zmian. Bank centralny ka˝dorazowo og∏asza wielkoÊç
poda˝y Êrodków, a stopa referencyjna wyznacza mini-
malny poziom stóp dla przetargu. G∏ównym wyznacz-
nikiem skali operacji jest miesi´czna prognoza p∏yn-
noÊci oraz rozpoznanie sytuacji na rynku przez deale-
rów banku centralnego. Od grudnia 2001 r. NBP roz-
poczà∏ równie˝ publikacj´ informacji nt. wymaganego
poziomu rezerwy obowiàzkowej i stanu rachunku re-
zerwy obowiàzkowej w ca∏ym systemie bankowym
na poszczególne dni, od poczàtku okresu rezerwowe-
go. To pozwala bankom na ocen´ ogólnego stanu p∏yn-
noÊci na rynku i podj´cie decyzji o ewentualnym an-
ga˝owaniu si´ w operacje otwartego rynku. NBP stosu-
je zasad´ aukcji amerykaƒskiej. Rozliczenie przetargu
(obcià˝enie rachunków banków) nast´puje z regu∏y te-
go samego dnia (w czasie t + 0). Bank centralny mo˝e
zastosowaç równie˝ inny termin rozliczenia operacji. 

RegularnoÊç przetargów dla g∏ównych operacji
otwartego rynku stanowi istotnà zmian´ w kierunku
harmonizacji instrumentów polityki pieni´˝nej NBP
z systemem EBC. JednoczeÊnie celem jej jest pobu-
dzenie aktywnoÊci banków na rynku pieni´˝nym.
Majàc do dyspozycji operacje z bankiem centralnym
tylko raz w tygodniu, banki zmuszone sà pomi´dzy
terminami operacji NBP do lokowania nadwy˝ko-
wych Êrodków na rynku mi´dzybankowym. 

Operacje dostrajajàce (fine-tuning)
W sytuacjach nietypowych NBP ma do dyspozycji
bony pieni´˝ne na terminy inne ni˝ 28 dni. Od 1998
r. NBP emitowa∏ w wyjàtkowych sytuacjach bony
na terminy 1, 7 i 14 dni. Wi´kszoÊç aukcji dla tych
emisji przeprowadzana by∏a w grudniu 1999 r., w ce-
lu z∏agodzenia ewentualnych wahaƒ p∏ynnoÊci
na rynku, zwiàzanych z Problemem Roku 2000. W li-
stopadzie i grudniu 1999 r., gdy bankom trudno by∏o

oszacowaç popyt na gotówk´ i skal´ wyp∏at z rachun-
ków ludnoÊci w ostatnich dniach roku, mog∏y one
nie byç zainteresowane zamro˝eniem p∏ynnoÊci
w bonach miesi´cznych. Dlatego NBP organizowa∏
emisje bonów o krótszych terminach, aby u∏atwiç
bankom zarzàdzanie p∏ynnoÊcià, a tym samym zapo-
biec krótkotrwa∏ym spadkom stopy WIBOR 1M poni-
˝ej poziomu preferowanego przez NBP. Równolegle
z wprowadzeniem zasady regularnoÊci dla podsta-
wowych operacji otwartego rynku, NBP przedstawi∏
równie˝ zmiany w zakresie operacji dostrajajàcych.

Zgodnie z intencjà Rady Polityki Pieni´˝nej
praktyczne stosowanie tych operacji ograniczone ma
byç tylko do sytuacji wyjàtkowych. W takich w∏a-
Ênie trudnych do przewidzenia sytuacjach NBP mo-
˝e przeprowadziç nast´pujàce rodzaje operacji: 

– emitowaç bony pieni´˝ne na terminy od
1 do 7 dni,

– stosowaç operacje repo na okres od 1 do 7 dni,
– dokonaç wczeÊniejszego wykupu bonów pie-

ni´˝nych NBP.
Mo˝liwoÊç zastosowania tego typu operacji daje

bankowi centralnemu swobod´ w zakresie reagowa-
nia na ró˝ne sytuacje p∏ynnoÊciowe na rynku pie-
ni´˝nym. Z kolei jasne zdefiniowanie form operacji
dostrajajàcych i okreÊlenie warunków ich stosowa-
nia stwarza bankom komercyjnym klarowne ramy
funkcjonalne w relacjach z bankiem centralnym. 

Operacje strukturalne
W 1999 r. zosta∏a przeprowadzona operacja konwer-
sji niezbywalnych zobowiàzaƒ Skarbu Paƒstwa wo-
bec NBP na zbywalne obligacje skarbowe o termi-
nach 2-, 3-, 4-, 5- i 10-letnich. 

Operacja ta da∏a NBP mo˝liwoÊç prowadzenia
operacji o charakterze strukturalnym, majàcym na ce-
lu ograniczenie nadp∏ynnoÊci systemu bankowego,
czyli zmian´ pozycji strukturalnej systemu bankowego
wobec NBP. Zgodnie z zaleceniem RPP z 29 marca
2000 r. NBP rozpoczà∏ we wrzeÊniu 2000 r. sprzeda˝
aukcyjnà posiadanych skarbowych obligacji, których
∏àczna wartoÊç nominalna wynosi∏a 16,4 mld z∏. 

Przetargi organizowane sà regularnie – raz w tygo-
dniu. NBP og∏asza kwot´ poda˝y. Kwoty akceptowane
na przetargach sà uzale˝nione od oferowanych cen
i popytu banków. Intencjà NBP jest rynkowe kszta∏to-
wanie si´ d∏ugoterminowych stóp procentowych. Dla-
tego aby nie wp∏ywaç na poziom rentownoÊci innych
obligacji, sprzeda˝ obligacji skonwertowanych odby-
wa si´ stopniowo. W ramach operacji o charakterze
strukturalnym NBP nie wyklucza równie˝ emisji w∏a-
snych d∏ugoterminowych papierów wartoÊciowych16. 

16 Mo˝liwoÊç taka uwzgl´dniona jest w dokumencie Za∏o˝enia polityki pieni´˝nej

za rok 2002 w przypadku pojawienia si´ nowych êróde∏ dodatkowej p∏ynnoÊci.
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Wnioski

Okres przedakcesyjny, jak równie˝ cz∏onkostwo
w Unii Europejskiej nie nak∏ada jeszcze na banki
centralne krajów kandydujàcych obowiàzku pe∏nej
harmonizacji instrumentów polityki pieni´˝nej. Jed-
nak dostosowanie procedur operacyjnych do stan-
dardów EBC, stanie si´ póêniej warunkiem bez-
wzgl´dnie koniecznym, aby mog∏y byç one przyj´te
do Eurosystemu. 

Na obecnym etapie przygotowaƒ do cz∏onko-
stwa w UE wybór instrumentów polityki pieni´˝nej
w krajach kandydujàcych zale˝y od pozycji struktu-
ralnej systemu bankowego. Nadwy˝ka p∏ynnych re-
zerw na rynku pieni´˝nym sprawia, ˝e we wszyst-
kich krajach przewa˝ajà operacje absorbujàce
p∏ynnoÊç. Na skutek takich uwarunkowaƒ odpo-
wiednio wczesna, pe∏na harmonizacja instrumentów
z systemem euro jest w praktyce niemo˝liwa. Rze-
czywiste dostosowanie systemu operacji otwartego
rynku do systemu obowiàzujàcego w EBC jest uwa-
runkowane osiàgni´ciem przez banki centralne sta-
tusu kredytodawcy netto systemu bankowego. 

Alternatywà dla tego scenariusza jest przygoto-
wanie przez banki centralne wszystkich technicz-

nych procedur operacyjnych w kszta∏cie wymaga-
nym przez Eurosystem i czekanie z ich wprowadza-
niem do momentu przyj´cia kraju do UGW. Jest bo-
wiem mo˝liwe wejÊcie kraju do jednolitego rynku
pieni´˝nego z nadp∏ynnoÊcià. Wed∏ug wst´pnych
szacunków, w∏àczenie trzech najwi´kszych rynków
pieni´˝nych (Czechy, Polska, W´gry) do systemu eu-
ro nie powinno zachwiaç strukturalnej pozycji
wspólnego rynku. 

W celu zilustrowania wp∏ywu przystàpienia
wybranych krajów do Eurosystemu na pozycj´ struk-
turalnà systemu bankowego strefy euro mo˝na prze-
liczyç odpowiednie pozycje bilansów banków cen-
tralnych wg kursu walut narodowych do euro na da-
ny dzieƒ bilansowy. 

¸àcznie, w trzech krajach kandydujàcych (Cze-
chy, W´gry, Polska), ca∏kowita pozycja strukturalna
wynosi 26,3 mld euro, czyli 15,6% pieniàdza ogó-
∏em, wobec -54,9 mld euro, czyli -1,0% pieniàdza
ogó∏em w Eurosystemie. W∏àczenie rynków pieni´˝-
nych tych krajów do systemu euro wp∏yn´∏oby
na pozycj´ strukturalnà w Eurosystemie – po rozsze-
rzeniu zmieni∏aby si´ ona o 0,5 pkt. proc.; z -1,0%
do -0,5% poda˝y pieniàdza. Pozycja strukturalna po-
zosta∏aby jednak ujemna. Rynek pieni´˝ny strefy

Operacje

stosowane

w praktyce

Forma

techniczno-prawna

RegularnoÊç

operacji

Stopa procentowa

dla przetargu

Rodzaj

przetargu

Operacje z terminem

2-tygodniowym

Emisja bonów

pieni´˝nych NBP

Regularne –

(od lutego 2002 r.)

raz w tygodniu

(piàtek)

Sta∏a referencyjna

wyznacza minimalny

poziom stóp dla

przetargu

Aukcja amerykaƒska

Sprzeda˝ (outright)

skonwertowanych

obligacji skarbowych

Regularne –

raz w tygodniu

Stopa zmienna –

kszta∏tuje si´ na

przetargu

Aukcja amerykaƒskaOperacja strukturalna

Tabela 5 G∏ówne operacje otwartego rynku NBP

Tabela 6 Zestawienie podstawowych pozycji bilansu banków w przeliczeniu na euro
(wed∏ug stanu na 28.02.2002 r.)

3 kraje Eurosystem Eurosystem

Wybrane pozycje bilansu banku centralnego (mld EUR) kandydujàce* po rozszerzeniu

1. Rachunki bie˝àce (z rezerwà obowiàzkowà) (RB) 8,2 132,4 140,6

2. Operacje absorbujàce (OA) 18,6 0,01 18,6

3. Suma 1 + 2 26,8 132,41 159,2

4. Operacje refinansujàce (OR) 0,5 187,3 187,8

5. Operacje netto (2 - 4) 18,1 -187,29 -169,2

6. Pozycja strukturalna (3-4) 26,3 -54,89 -28,6

7. Poda˝ pieniàdza ogó∏em 168,8 5411,8 5580,6

9. Pozycja strukturalna w stosunku do poda˝y pieniàdza 6/7 (%) 15,6 -1,0 -0,5

10. Operacja netto w stosunku do poda˝y pieniàdza 5/7 (%) 10,7 -3,5 -3,0

* 3 kraje kandydujàce: Czechy, W´gry, Polska.

èród∏o: bilanse banków centralnych na dzieƒ 28.02.2002 i obliczenia w∏asne.
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euro jest na tyle g∏´boki i charakteryzujàcy si´ na ty-
le wysokà skalà niedoboru p∏ynnoÊci, ˝e jest w sta-
nie wch∏onàç p∏ynnoÊç z pojedynczych rynków kra-
jów kandydujàcych. Nale˝y jednak pami´taç, ˝e ob-
liczenia te sà szacunkowe i dotyczà roku 2002, a sy-
tuacja mo˝e si´ zmieniç do czasu rozszerzenia.
Obecnie trudno jest oceniç, jaki b´dzie stan p∏ynno-
Êci na rynkach krajów kandydujàcych w momencie
wejÊcia do UGW oraz ile tych krajów zostanie przy-
j´tych w pierwszej turze. 

Z punktu widzenia sprawnoÊci procesu harmo-
nizacji instrumentów polityki pieni´˝nej z instru-
mentami EBC korzystniejszà sytuacjà – zarówno dla
Eurosystemu, jak i dla krajów kandydujàcych – by∏o-
by wczeÊniejsze przejÊcie do sytuacji niedoboru
p∏ynnoÊci. Istotnym czynnikiem w tym procesie sà
banki komercyjne. Do tej pory sà one przyzwyczajo-
ne do funkcjonowania w warunkach nadwy˝ki p∏yn-
noÊci na rynku. Operacje z bankiem centralnym sà
dla nich w takich warunkach jedynie alternatywnà
formà inwestycji. W zasadniczy sposób wp∏ywa to
na pozycj´ banku centralnego i sytuacj´ banków ko-
mercyjnych. Nag∏a i jednorazowa zmiana w momen-
cie wejÊcia do strefy euro wystawi∏aby te banki
na „terapi´ szokowà”. Dla sprawnego procesu har-
monizacji korzystne by∏oby zatem stopniowe wpro-
wadzanie nowego typu operacji na krajowych ryn-
kach pieni´˝nych. Umo˝liwi∏oby to bankom równo-
leg∏e dostosowanie swoich procedur do nowych wa-
runków i nowego typu kontaktów z bankiem central-
nym. Banki komercyjne powinny mieç czas na do-
stosowania w ramach swoich procedur.

G∏ównym wyzwaniem dla w∏adz monetarnych
na p∏aszczyênie operacyjnej jest zatem ograniczenie
nowych êróde∏ p∏ynnoÊci i przejÊcie do sytuacji ope-
racyjnego niedoboru p∏ynnoÊci na rynku. 

Nale˝y si´ jednak liczyç z tym, ˝e mimo ju˝ po-
czynionych wysi∏ków w celu ograniczenia nowych
êróde∏ p∏ynnoÊci17, wcià˝ b´dà si´ one pojawiaç
na rynkach pieni´˝nych krajów kandydujàcych. 

Pierwszym i najwa˝niejszym êród∏em jest na-
p∏yw walut z unijnych programów pomocowych,
które b´dà zamienione przez rzàdy na waluty krajo-
we. Ograniczeniu wp∏ywu tych operacji na p∏ynnoÊç
s∏u˝yç mo˝e otwarcie rachunku walutowego w ban-
ku centralnym, na którym rzàd przechowywa∏by
wp∏ywy walutowe i przeznacza∏ je na sp∏aty swoich
zagranicznych zobowiàzaƒ. Rozwiàzanie to funkcjo-
nuje w Polsce i na W´grzech dla wp∏ywów z prywa-
tyzacji i mo˝na rozpatrywaç mo˝liwoÊç rozszerzenia
tej idei równie˝ na Êrodki z funduszy unijnych.

Drugie potencjalne êród∏o p∏ynnoÊci ma charak-
ter strukturalny – poziom stopy rezerwy obowiàzko-
wej w krajach kandydujàcych (z wyjàtkiem Czech)
jest wy˝szy ni˝ w Eurosystemie i wymagaç b´dzie
obni˝enia18. Uwolnione w ten sposób Êrodki b´dà
wymaga∏y absorpcji.

Aby uniknàç koniecznoÊci ciàg∏ego „rolowania”
operacji krótkoterminowych, banki centralne mogà
„zamroziç” p∏ynnoÊç na d∏ugi okres np. poprzez
sprzeda˝ posiadanych w swoim portfelu d∏ugotermi-
nowych papierów wartoÊciowych lub emisje w∏a-
snych obligacji19. Mo˝liwe jest wtedy przejÊcie
do tzw. operacyjnego niedoboru p∏ynnoÊci. By∏aby
to sytuacja, w której bank centralny sta∏by si´ d∏u˝-
nikiem systemu bankowego z tytu∏u d∏ugotermino-
wych zobowiàzaƒ, ale w krótkim okresie osiàgni´to
by stan niedoboru p∏ynnoÊci i banki po˝ycza∏by wol-
ne rezerwy w banku centralnym20. Mo˝na by wów-
czas wprowadziç regularne operacje refinansujàce
w formie takiej, jaka obowiàzuje w Eurosystemie.
Ewentualne zaburzenia p∏ynnoÊci w okresie adapta-
cyjnym mog∏yby byç neutralizowane za pomocà
operacji dostrajajàcych. Forma tych operacji by∏aby
ju˝ dowolna – zale˝na od indywidualnych uwarun-
kowaƒ rynkowych. 

Zasadniczym problemem takiej operacji sà jej
koszty dla banku centralnego oraz wp∏yw na kszta∏-
towanie si´ rentownoÊci innych obligacji d∏ugoter-
minowych i konkurencja dla papierów rzàdowych. 

Na obecnym etapie termin planowanego przez
banki zakoƒczenia harmonizacji instrumentów po-
lityki pieni´˝nej nie jest jeszcze okreÊlony. Nie sà
równie˝ publikowane oficjalne plany ograniczania
nadp∏ynnoÊci w poszczególnych krajach. EBC
do tej pory tak˝e nie zaprezentowa∏ oficjalnej opi-
nii nt. ewentualnego przystàpienia kraju z nad-
p∏ynnoÊcià do strefy euro. Nie ma równie˝ stanowi-
ska EBC na temat optymalnej Êcie˝ki dostosowaƒ
instrumentów polityki pieni´˝nej w krajach kandy-
dujàcych. EBC b´dzie jednak dà˝yç do tego, aby
po przystàpieniu nowych krajów, pozycja struktu-
ralna Eusosystemu nie zmieni∏a si´ i pozosta∏ on
nadal kredytodawcà netto w stosunku do banków.
Dlatego te˝ wzrasta zainteresowanie w∏adz mone-
tarnych strefy euro krajami kandydujàcymi. Okre-
Êlenie grupy nowych cz∏onków oraz potwierdzenie
daty przyj´cia ich do UE wp∏ynie na dalsze przy-

18 Na W´grzech stopa rezerwy obowiàzkowej wynosi 6%, a w Polsce 4,5%,
w strefie euro obowiàzuje 2% stopa rezerwy obowiàzkowej. 

19 Przyk∏adem mo˝e byç operacja konwersji obligacji SP i ich sprzeda˝ w ra-
mach operacji outright oraz emisja obligacji NBP i ich sprzeda˝ bankom
w zamian za Êrodki uzyskane w wyniku obni˝enia stopy rezerwy obowiàz-
kowej w 1999 r. Tego typu operacje przeprowadza∏y równie˝ niektóre ban-
ki centralne UE w latach 90., np. Portugalia.

20 P. Szpunar, D. Tymoczko: Szanse na zanikni´cie nadmiaru p∏ynnoÊci w sys-

temie bankowym. „Rynek Pieni´˝ny w Polsce Stan i Perspektywy”, nr 105,
Gdaƒsk 2000 IBnGR.

17 Wprowadzenie kursu p∏ynnego w Czechach (1996 r.) i Polsce (2000 r.) oraz
poszerzenie dopuszczalnego pasma wahaƒ na W´grzech (2001 r.). Wprowa-
dzenie rachunku walutowego rzàdu w banku centralnym w celu gromadze-
nia wp∏ywów walutowych z prywatyzacji na potrzeby zwiàzane z obs∏ugà
zobowiàzaƒ zagranicznych rzàdu.
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spieszenie i zintensyfikowanie wspó∏pracy mi´dzy
EBC a bankami centralnymi krajów kandydujàcych.
Wspó∏praca ta przebiegaç ju˝ b´dzie w ramach
struktur ESBC. Wypracowanie procedur oraz tech-
niczna i prawna harmonizacja krajowych systemów
operacyjnych z systemem euro b´dà podstawowym
warunkiem w∏àczenia si´ rynków pieni´˝nych no-
wych krajów do Eurosystemu. Przystàpienie b´dzie
mo˝liwe tylko wtedy, gdy EBC uzna, ˝e nie wp∏y-
nie ono destabilizujàco na wspólnà polityk´ pie-
ni´˝nà na p∏aszczyênie operacyjnej. Konwergencja
makroekonomiczna stanowi zatem pierwszy filar

dostosowaƒ, natomiast harmonizacja procedur ope-
racyjnych jest drugim – nie mniej istotnym – ele-
mentem przygotowaƒ banków centralnych do inte-
gracji europejskiej. Bez wzgl´du na to, jaki termin
przyj´cia nowych krajów zostanie wyznaczony
oraz jaka jest obecnie pozycja strukturalna na ich
rynkach pieni´˝nych, dostosowania po stronie in-
strumentarium wymagajà przede wszystkim stwo-
rzenia prawnych i technicznych warunków dla
tych operacji. Zaplecze techniczne oraz zestaw
procedur operacyjnych mogà byç gotowe wczeÊniej
i czekaç na mo˝liwoÊç ich wprowadzenia.
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Konsekwencje niestabilnoÊci

Brak stabilnoÊci finansowej wià˝e si´ z wyst´powa-
niem wielu negatywnych zjawisk w sektorze finan-
sowym i sferze realnej. DoÊwiadczenia lat 90. poka-
za∏y na przyk∏ad, ˝e s∏aboÊç i nieefektywnoÊç sekto-
ra finansowego w znacznym stopniu ograniczajà po-
le manewru polityki gospodarczej i cz´sto prowadzà
do niew∏aÊciwych reakcji. Przyk∏adowo, opóênienie
decyzji o zaostrzeniu polityki monetarnej, niezb´d-
nym dla zachowania zaufania zewn´trznych inwe-
storów, powodowane obawà przed negatywnymi
skutkami wy˝szych stóp procentowych dla s∏abych
banków i przedsi´biorstw krajowych, prowadzi
do utraty zaufania i masowego odp∏ywu z kraju kapi-
ta∏u spekulacyjnego, a nast´pnie do przyspieszenia
pojawienia si´ kryzysu – znacznie powa˝niejszego
w skutkach1. S∏aby i niestabilny system bankowy
os∏abia te˝ transmisj´ mechanizmów polityki mone-
tarnej do gospodarki (g∏ównie przez kana∏ stóp pro-
centowych i kredytowy) i komplikuje jej prowadze-
nie oraz formu∏owanie celów. Utrudnione jest osza-
cowanie reakcji podmiotów gospodarczych na dane
decyzje i d∏ugoÊci opóênieƒ. Decyzja w∏adz monetar-

nych, podj´ta w takich warunkach, równie˝ mo˝e
wywo∏aç kryzys2.

Makroekonomiczne êród∏a niestabilnoÊci general-
nie os∏abiajà system finansowy, natomiast przyczyny
mikroekonomiczne zmniejszajà odpornoÊç wewn´trznà
systemu na szoki i wzmacniajà ich negatywne efekty.
Przejawia si´ to za poÊrednictwem wielu ró˝norodnych
zjawisk, wspominanych w niniejszym opracowaniu.
Nale˝à do nich m.in.:

– s∏aboÊç i nieefektywnoÊç instytucji finansowych
(w szczególnoÊci banków komercyjnych),

– hazard moralny (pokusa nadu˝ycia),
– niedorozwój sektora bankowego,
– nieprawid∏owy lub powolny rozwój rynków ka-

pita∏owych,
– zmiennoÊç cen i inflacja aktywów,
– niski zwrot z aktywów,
– wysoka kapita∏och∏onnoÊç inwestycji i wzrostu

gospodarczego,
– spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego,
– du˝a wra˝liwoÊç na szoki zewn´trzne i ataki spe-

kulacyjne,
– zwi´kszone ryzyko zara˝enia (contagion risk).
Mi´dzy tymi zjawiskami wyst´pujà rozmaite powià-

zania i zale˝noÊci. Jedne czynniki sà bezpoÊrednim lub
poÊrednim nast´pstwem drugich, niektóre wzmacniajà

StabilnoÊç finansowa – poj´cie, cechy
i sposoby jej zapewnienia

Cz´Êç II
Magdalena Kiedrowska,  Pawe∏  Marsza∏ek

1 Zobacz przebieg kryzysów w Meksyku i Wenezueli, np.: M. Jakubiak: Cho-

ice of Exchange Rate Regime and Currency Crashes – Evidence of some

Emerging Economies. W: M. Dàbrowski (ed.): Currency Crises in Emerging

Markets – Selected Comparative Studies, CASE Reports, No. 41, Warsaw
2001, s. 29-46. W. Ma∏ecki, A. S∏awiƒski, R. Piasecki, U. ˚u∏awska: Kryzy-

sy walutowe. Warszawa 2001 Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 31-48.

2 Financial Stability in Emerging Market Economies. A Strategy for Formula-

tion, Adoption and Implementation of Sound Principles and Practices to

strenghten Financial Systems. BIS – IMF, Basle – Paris, April 1997, s. 19-20.
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si´ wzajemnie lub wp∏ywajà negatywnie na jeszcze inne
procesy zachodzàce w gospodarce. Powiàzania te okreÊla
si´ mianem efektów zwrotnych (feedback effects). Do-
tychczasowe badania udowodni∏y wyst´powanie wielu
takich efektów, zarówno w skali makro, jak i mikro3. 

Dok∏adne przedstawienie poszczególnych zale˝no-
Êci jest w zasadzie niemo˝liwe, poniewa˝ cz´sto sà one
niejednoznaczne i skomplikowane, a nawet ukryte. Ró˝-
ny jest tak˝e czas ujawniania si´ poszczególnych zja-
wisk. Dlatego odpowiedê na pytanie, jakie w∏aÊciwie
powiàzania wyst´pujà mi´dzy sektorem finansowym
i realnym, nadal pozostaje sprawà otwartà4. Mo˝na jed-
nak wyró˝niç pierwotne i wtórne czynniki prowadzàce
do niestabilnoÊci finansowej oraz najwa˝niejsze relacje
wyst´pujàce mi´dzy nimi. Czynniki pierwotne sà w za-
sadzie tylko êród∏ami niestabilnoÊci, natomiast przyczy-
ny wtórne sà zarówno konsekwencjami przyczyn pier-
wotnych, jak i bodêcem dodatkowo pog∏´biajàcym nie-
stabilnoÊç. Do najistotniejszych czynników wtórnych
nale˝à: hazard moralny, przep∏ywy kapita∏owe, efekt
domina oraz – przede wszystkim – kryzysy finansowe. 

Hazard moralny

Hazard moralny (pokusa nadu˝ycia) w j´zyku makro-
ekonomii oznacza wyst´powanie warunków umo˝li-
wiajàcych podejmowanie przez podmioty gospodarcze
nazbyt du˝ego ryzyka na globalnà skal´5. Wspomniane
warunki (cz´sto nazywane dodatkowymi bodêcami
sk∏aniajàcymi instytucje finansowe i przedsi´biorstwa
do hazardu moralnego) w sytuacji braku stabilnoÊci fi-
nansowej wyst´pujà na bardzo du˝à skal´. Najwa˝niej-
sze z nich to: 

– formalne lub nieformalne gwarancje rzàdowe
(np. niedopuszczenia do powstania strat lub po-
krycia ewentualnych strat),

– oficjalne lub nieoficjalne powiàzania mi´dzy poli-
tykami, instytucjami finansowymi i przedsi´bior-
stwami,

– zasada „za du˝y, ˝eby upaÊç” (Too-Big-To-Fail),
– niedostateczne (wewn´trzne lub zewn´trzne) re-

gulacje ostro˝noÊciowe,
– niska jakoÊç nadzoru bankowego,
– asymetria informacji (brak mo˝liwoÊci uzyskania

przez po˝yczajàcego kapita∏ pe∏nej informacji
na temat sytuacji d∏u˝nika),

– brak dyscyplinujàcego oddzia∏ywania rynku ka-
pita∏owego,

– archaiczna struktura w∏asnoÊciowa. 
Zjawiska te prowadzà do asymetrycznego rozk∏adu

kosztów i korzyÊci podejmowanego ryzyka mi´dzy

uczestnikami rynku. Innymi s∏owy, inny podmiot osià-
ga korzyÊci w przypadku sukcesu, inny natomiast po-
nosi koszty ewentualnego niepowodzenia.

Z regu∏y niewiele podmiotów ma sk∏onnoÊç do po-
dejmowania nadmiernego ryzyka. Jednak w warunkach
braku stabilnoÊci finansowej, niew∏aÊciwego zarzàdza-
nia i kumulacji rozmaitych dodatkowych bodêców, po-
kusie nadu˝ycia ulega wi´kszoÊç instytucji finanso-
wych i przedsi´biorstw (w szczególnoÊci tych o s∏ab-
szej kondycji). Dochodzi do jeszcze wi´kszej destabili-
zacji systemu finansowego i nara˝enia na ryzyko wystà-
pienia kryzysu finansowego. F. Allen i D. Gale podajà
za Corsettim et al., ˝e hazard moralny jest g∏ównà przy-
czynà wyst´powania kryzysów bliêniaczych6. Zjawisko
hazardu moralnego b´dzie jeszcze omówione w dalszej
cz´Êci opracowania.

Przep∏ywy kapita∏u 

Konsekwencjà i zarazem przyczynà niestabilnoÊci sà
równie˝ gwa∏towne nap∏ywy i odp∏ywy kapita∏u. De-
stabilizujà one system finansowy poprzez dwa g∏ówne
kana∏y: powodujàc nadmierny wzrost realnego kursu
walutowego lub doprowadzajàc do niedopasowania
walut i terminów zapadalnoÊci (currency and maturity
mismatch) aktywów i pasywów instytucji finanso-
wych. Pierwszy kana∏ jest istotny zarówno w systemie
p∏ynnych, jak i sta∏ych kursów walutowych, natomiast
drugi – raczej w systemie kursów sta∏ych. Taki system
zach´ca bowiem do zaciàgania ni˝ej oprocentowanych
kredytów w obcej walucie (cz´sto nie zabezpieczonych
przed ryzykiem kursowym), co prowadzi do powstania
wysokich otwartych pozycji walutowych banków ko-
mercyjnych i przedsi´biorstw7. 

Nag∏a ucieczka kapita∏u w pierwszej kolejnoÊci po-
woduje spadek kursu walutowego (inwestorzy masowo
pozbywajà si´ krajowych akcji i obligacji oraz pienià-
dza krajowego) i/lub gwa∏towne topnienie rezerw de-
wizowych banku centralnego (których znaczna cz´Êç
powsta∏a w wyniku sprzeda˝y przez przedsi´biorstwa
krajowe walut po˝yczonych przez te podmioty za gra-
nicà oraz nap∏ywu kapita∏u spekulacyjnego). Prowadzi
to nieuchronnie do kryzysu walutowego, a nast´pnie
do za∏amania na gie∏dzie i rynku nieruchomoÊci. Gwa∏-
townym spadkom kursów walutowych cz´sto towarzy-
szà powa˝ne wzrosty stóp procentowych (nap´dzane
masowo zaciàganymi krótkoterminowymi kredytami
spekulacyjnymi), które prowadzà do kryzysu z∏ych d∏u-
gów. Ogromne straty kursowe banków i przedsi´-
biorstw (wynikajàce z nadmiernego zad∏u˝enia zagra-
nicznego) z regu∏y wywo∏ujà powa˝ne kryzysy p∏ynno-

3 Ibidem, s. 19-20.
4 F. Allen, D. Gale: Comparative Systems: A Survey. University of Pennsylva-

nia – New York University, April 2001, s. 52.
5 E. Yue: Marrying the micro- and macro-prudential dimensions of financial sta-

bility – the Hong Kong experience. BIS Papers No. 1, Basle, March 2001, s. 237.

6 F. Allen, D. Gali: Comparative Financial Studies..., op.cit., s. 48.
7 Szerzej: J. Fidrmuc, F. Schardax: Increasing integration of applicant coun-

tries into international financial markets: implications for financial and mo-

netary stability. BIS Conference Paper, No. 8, Basle 2000, s. 92-109.
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Êci i straty kapita∏owe (spowodowane nag∏ymi spadka-
mi cen aktywów finansowych i nieruchomoÊci). W ten
sposób dochodzi równie˝ do kryzysu bankowego8.

Contagion

Zjawisko „zara˝ania si´” (contagion), cz´sto t∏umaczo-
ne jako efekt domina, oznacza, ˝e kryzys w jednym kra-
ju mo˝e byç przyczynà kryzysu w innym kraju. Poczàt-
kowo uwa˝ano, ˝e nie jest to mo˝liwe, je˝eli danych
krajów nie ∏àczà powiàzania handlowe, inwestycyjne
itp. Ostatnie kryzysy pokaza∏y jednak, ˝e poglàd ten
jest ju˝ nieaktualny. W wyniku post´pujàcego procesu
globalizacji systemy finansowe poszczególnych krajów
sà coraz mocniej powiàzane ze sobà – poprzez przep∏y-
wy kapita∏u, wzajemnà wspó∏prac´ oraz mi´dzynaro-
dowe korporacje finansowe powstajàce w wyniku fuzji
i dzia∏ajàce na coraz szerszà skal´9. Ma to zarówno za-
lety (mo˝liwoÊç rozpraszania szoków pomi´dzy rynki
i os∏abianie ich negatywnych skutków), jak i wady
(zwi´kszone ryzyko zara˝enia niestabilnoÊcià i kryzy-
sem na poszczególnych rynkach finansowych czy
w krajach)10. Pojawienie si´ kryzysu w jednym kraju
mo˝e wi´c wywo∏aç niestabilnoÊç w innym kraju i bo-
leÊnie dotknàç jego gospodark´, nawet przy braku bez-
poÊrednich po∏àczeƒ. 

W literaturze przedmiotu wyró˝nia si´ trzy g∏ówne
kana∏y zara˝enia11:

1) za poÊrednictwem powiàzaƒ handlowych – jest
to najbardziej tradycyjny kana∏ przenoszenia si´ niesta-
bilnoÊci i kryzysów; problemy niewyp∏acalnoÊci przed-
si´biorstw (importerów i eksporterów) w danym kraju
przenoszà si´ na ich zagranicznych kontrahentów me-
todà reakcji ∏aƒcuchowej;

2) za poÊrednictwem wzajemnych powiàzaƒ mi´-
dzy bankami i instytucjami finansowymi – podmioty te
sà rozmaicie ze sobà powiàzane, np. za poÊrednictwem
systemów p∏atniczych, rynku mi´dzybankowego; za-
chodzi tu reakcja ∏aƒcuchowa na du˝à skal´ – tzw. spil-
lover effect (rozlewanie si´ kryzysu);

3) za poÊrednictwem rynków finansowych – du˝à
rol´ odgrywa tu korelacja poszczególnych rynków i za-
chowanie inwestorów, cechujàce si´ tzw. instynktem

stadnym (herding); zmiany cen na jednym rynku majà
wp∏yw na wartoÊç aktywów na innym rynku, a wycofy-
wanie si´ kilku inwestorów powoduje reakcj´ pozosta-
∏ych, nie tylko na danym rynku, ale równie˝ na innych
rynkach (skorelowanych lub podobnych)12.

Efekt domina jest jednym ze zjawisk, na które k∏a-
dzie si´ szczególny nacisk w modelach kryzysów waluto-
wych trzeciej generacji (b´dzie jeszcze o nich mowa).
Przenoszenie szoków z regu∏y odbywa wi´cej ni˝ jednym
kana∏em, dlatego w „zara˝onym” kraju zazwyczaj docho-
dzi od razu do kryzysu bliêniaczego13. Wyst´powanie
efektu domina zwi´ksza ryzyko wybuchu kryzysu w kra-
jach o podobnej sytuacji gospodarczej i cechach makro-
ekonomicznych, gdzie mamy do czynienia z tymi samy-
mi inwestorami. Zamykajà oni bowiem automatycznie
swoje pozycje we wszystkich krajach zaliczanych do gru-
py, do której nale˝a∏ kraj dotkni´ty kryzysem. Powoduje
to istotne implikacje dla krajów wschodzàcych. Pojawie-
nie si´ kryzysu finansowego w jednym z nich mo˝e wy-
wo∏aç kryzys w innym kraju wschodzàcym, nie powiàza-
nym w ˝aden bezpoÊredni sposób i le˝àcym nawet
po drugiej stronie kuli ziemskiej14. Dlatego te˝ efekt domi-
na nale˝y traktowaç jako szczególnego rodzaju wtórnà
przyczyn´ niestabilnoÊci i êród∏o kryzysów.

Kryzysy finansowe

Kryzys finansowy jest najpowa˝niejszà i najdotkliw-
szà dla gospodarki konsekwencjà niestabilnoÊci syste-
mu finansowego. Niestabilny system finansowy, co
podkreÊlano, nie zawsze musi prowadziç do pojawie-
nia si´ kryzysu. W wielu paƒstwach o niestabilnych
systemach nie dochodzi do kryzysów. Nie ulega jed-
nak wàtpliwoÊci, ˝e brak stabilnoÊci znacznie zwi´k-
sza ryzyko pojawienia si´ kryzysu finansowego, po-
g∏´bia jego negatywne skutki (dla sektora finansowego
i sfery realnej) oraz zwi´ksza koszty wyjÊcia z kryzy-
su. Brak stabilnoÊci systemu finansowego z regu∏y
uznaje si´ za poÊrednià przyczyn´ wybuchu kryzysu.
Mo˝na powiedzieç, ˝e niestabilnoÊç tworzy Êrodowi-
sko sprzyjajàce kryzysom finansowym. F. Allen i D.
Gale dowodzà, ˝e w warunkach niestabilnego i wra˝-
liwego systemu finansowego najmniejszy szok mo˝e
wywo∏aç skutki na wielkà skal´15. W warunkach wra˝-
liwego i niestabilnego systemu finansowego bezpo-
Êrednià przyczynà kryzysu – jego „zapalnikiem” (trig-
ger) – mogà byç ró˝ne zjawiska.

8 Zob. te˝: M. Sasin: Financial Systems, Financial Crises, Currency Crises. W:
M. Dàbrowski (ed.): Currency Crises in Emerging Markets – Selected Compa-

rative Studies, op.cit., s. 63-78; A. S∏awiƒski: Kryzysy walutowe a kierunki

reformy mi´dzynarodowego systemu finansowego. „Bank i Kredyt” nr 7-
8/2000, s. 90-102.

9 Szerzej: J. Hawkins, D. Mihaljek: The banking industry in the emerging mar-

ket economies: competition, consolidation and systemic stability – an ove-

rview. BIS Papers No. 4, August 2001, s. 29-35.
10 Por.: W.R. White: What Have We Learned From Recent Financial Crises and

Policy Responses? BIS Working Papers, No. 84, Basle, January 2000, s. 14-16.
11 F. Allen, D. Gale: Comparative Financial Systems..., op.cit., s. 49-51; O.

Evans, A.M. Leone, M. Gill, P. Hilbers: Macroprudential Indicators of Finan-

cial System Soundness, IMF, Washington DC, April 2000, s. 11-12; M. Sbra-
cia, A. Zaghini: Crises and contagion: the role of the banking system, BIS Pa-
pers No. 1, Basle, March 2001, s. 241-260.

12 Szerzej: W. Nelson, W. Passmore: Pragmatic monitoring of financial stabili-

ty. BIS Papers No. 1, Basle, March 2001, s. 368-371.
13 M. Sbracia, A. Zaghini: Crises and contagion ..., op.cit., s. 241-260.
14 Efekt zara˝ania si´ by∏ przyczynà wybuchu kryzysu w Argentynie w 1995 r.,

a póêniej mia∏ du˝y wp∏yw na wybuch kryzysu walutowego w Rosji. We
wrzeÊniu 1998 r. krajem, który poniós∏ najwi´ksze konsekwencje kryzysu
rosyjskiego (bardzo du˝y odp∏yw kapita∏u), by∏a Brazylia, majàca, podobnie
jak Rosja, problemy z deficytem bud˝etowym (W. Ma∏ecki, A. S∏awiƒski, R.
Piasecki, U. ˚u∏awska: Kryzysy walutowe, op.cit., s. 184).

15 F. Allen, D. Gale: Comparative Financial Systems ..., op.cit., s. 51.
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PodejÊcie
èród∏o kryzysów

finansowych
G∏ówne zalety

podejÊcia
G∏ówne wady

podejÊcia
Preferowane
wskaêniki

Zasadnicze empiryczne êród∏a identyfikowane

metodà ad hoc, cz´sto

w odniesieniu do

kryzysu lat 30.

prostota, przypadki

zbli˝one do gospodarki

realnej (on-the-ground

reality); odtwarzanie

historycznej

i spo∏eczno-

ekonomicznej

rzeczywistoÊci

koncentrowanie si´ na

kryzysach, które

w∏aÊnie wystàpi∏y bez

brania pod uwag´ 

potencjalnych

kryzysów

rozbudowany

i wszechstronny

zestaw wskaêników

niewystarczajàcy popyt

globalny

akcentowanie

czynników

cyklicznych,

które stanowià g∏ówne

determinanty

kryzysów finansowych

zlekcewa˝enie

niecyklicznych

przyczyn kryzysów

finansowych

zagregowany popyt

i jego elementy

sk∏adowe lub jeszcze

szybciej dost´pne

wskaêniki

Keynesowskie

Tabela 1 Przeglàd g∏ównych podejÊç do kryzysów finansowych

Monetarystyczne „kryzysy finansowe sà

zawsze pochodzenia

pieni´˝nego"

(niedostateczny wzrost

agregatów monetarnych

lub nieodpowiedni

poziom stóp

procentowych)

nacisk na znaczenie

stabilnoÊci monetarnej

zlekcewa˝enie

wrodzonych przyczyn

s∏aboÊci banków; zbyt

restrykcyjna definicja

kryzysu finansowego

stopy procentowe,

agregaty monetarne,

p∏ynnoÊç rynku

mi´dzybankowego itp.

problemy negatywnej

selekcji (adverse

selection) – ma∏y wybór

kontrahentów oraz

hazard moralny –

nieodpowiednie

zachowania

kontrahentów

g∏ówne czynniki

pog∏´biajàce hazard

moralny i negatywnà

selekcj´ powodujà

pogorszenie zdolnoÊci

do sp∏aty zobowiàzaƒ,

wzrost realnych stóp

procentowych i du˝à

zmiennoÊç cen

aktywów

Êcis∏a definicja

kryzysów

finansowych

bardzo

ustrukturyzowane

podstawy/za∏o˝enia

teoretyczne, dobrze

dopasowane do

dzia∏alnoÊci

poÊrednictwa

finansowego banków

podejÊcie zasadniczo

skupione na ryzyku

rynkowym

i kredytowym

niedostateczne

rozwa˝ania nad

czynnikami kryzysu,

które nie intensyfikujà

problemu asymetrii

informacji

wyp∏acalnoÊç

i p∏ynnoÊç podmiotów

gospodarczych,

gospodarstw domowych

i banków

nominalne i realne

stopy procentowe

stopa inflacji

ceny akcji i obligacji,

kursy walutowe

(wp∏ywajàce na

gwarancje/dotyczàce)

Model asymetrycznej

informacji

èród∏o: „National Bank of Belgum Economic Review”, May 2000, za: T. Timmermans: Monitoring the macroeconomic determinants of banking system stability. BIS Pa-

pers No. 1, Basle, March 2001, s. 120.
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Przez d∏ugi czas – wobec sygnalizowanego braku
Êcis∏ej definicji kryzysu finansowego – w praktyce wy-
ró˝niano wiele ró˝nych bezpoÊrednich przyczyn,
na podstawie szczegó∏owych badaƒ konkretnych przy-
padków16. Takie podejÊcie mia∏o wiele niedostatków,
poniewa˝ opiera∏o si´ na za∏o˝eniu, ˝e w przysz∏oÊci
powtórzy si´ scenariusz bie˝àcych kryzysów17. Rów-
nie˝ poszczególne kierunki w teorii ekonomii wskazy-
wa∏y na ró˝ne przyczyny kryzysów finansowych. Syn-
tetyczny przeglàd najwa˝niejszych stanowisk i ich
ewolucj´ przedstawia tabela 1.

M. Bordo et al., autorzy wczeÊniej przytoczonej
definicji kryzysów finansowych, zaliczajà do nich
kryzysy walutowe oraz kryzysy bankowe. Równie˝
w odniesieniu do tych dwóch poj´ç istnieje wiele nie-
jasnoÊci. Zasadniczo mo˝na przyjàç, ˝e z kryzysem
bankowym mamy do czynienia wówczas, gdy zabu-
rzenia prowadzà do znacznego zmniejszenia ogólnego
poziomu kapita∏u w systemie bankowym18. Kryzys
walutowy wià˝e si´ natomiast z sytuacjà, w której atak
na walut´ prowadzi do sporej deprecjacji waluty, du-
˝ego spadku poziomu rezerw walutowych bàdê kom-
binacji obu tych nast´pstw. Definicja ta dotyczy za-
równo pomyÊlnego, jak i nieudanego ataku spekula-
cyjnego19. Mi´dzy kryzysami bankowymi a walutowy-
mi zachodzà liczne powiàzania, cz´sto te˝ jeden
z nich wywo∏uje drugi typ kryzysu i oba w tym sa-
mym czasie dotykajà gospodark´ danego paƒstwa. Ta-
kie sytuacje okreÊla si´ w literaturze mianem kryzy-
sów bliêniaczych (twin crises)20. Nak∏adanie si´ ele-
mentów obu kryzysów by∏o charakterystycznà cechà
lat 90. Mimo wyraênych powiàzaƒ mi´dzy kryzysami
walutowymi i bankowymi, w literaturze przedmiotu
przyczyny i przebieg kryzysów walutowych i banko-
wych zazwyczaj analizuje si´ osobno.

Kryzys walutowy

Poglàdy co do mechanizmu powstawania i nast´pstw
kryzysów walutowych zmienia∏y si´ wraz z kolejny-
mi ich falami. Modelowej analizie przyczyn kryzy-
sów finansowych tego typu da∏a poczàtek tzw. pierw-
sza generacja modeli kryzysów walutowych (modele
pierwszej generacji). Ich podstaw´ teoretycznà stano-
wi∏y koncepcje P. Krugmana. Za g∏ówne przyczyny

kryzysów walutowych uznawano w tych modelach
nadmiernie ekspansywnà polityk´ fiskalnà i/lub poli-
tyk´ pieni´˝nà, czego efektem by∏a nierównowaga fi-
nansów publicznych, rosnàca inflacja, powi´kszajàce
si´ ujemne saldo w obrotach handlowych, a w konse-
kwencji – nadmierne zad∏u˝enie zagraniczne21. Do-
datkowo, tzw. model kanoniczny (stworzony przez S.
Salanta i D. Hendersona w po∏owie lat 70.) zak∏ada∏
wyst´powanie niezgodnoÊci mi´dzy przewlek∏ym de-
ficytem bud˝etowym paƒstwa, finansowanym przez
bank centralny, a wymaganiami sta∏ego kursu waluto-
wego oraz wykup rezerw walutowych przez speku-
lantów, liczàcych na za∏amanie si´ sta∏ego kursu wa-
lutowego22. Obecnie nadal zwraca si´ du˝à uwag´
na wspomniane czynniki, jednak z regu∏y traktuje si´
je jako makroekonomiczne êród∏a niestabilnoÊci i po-
Êrednie przyczyny wyst´powania kryzysów finanso-
wych.

Lata 80. i poczàtek lat 90. pokaza∏y, ˝e wbrew teo-
rii „kanonicznej” kryzysy mogà si´ zdarzyç w krajach
prowadzàcych rozwa˝nà polityk´ makroekonomicznà
i dysponujàcych du˝à iloÊcià rezerw walutowych.
Na gruncie tych obserwacji powsta∏y modele kryzysów
walutowych drugiej generacji, których prekursorem by∏
M. Obstfeld23. Zak∏ada∏y one, ˝e w∏adze danego kraju
mogà zaniechaç obrony kursu, uznajàc go za zbyt wyso-
ki. Innymi s∏owy, rzàd mo˝e zaakceptowaç dewaluacj´,
je˝eli p∏ynàce z niej korzyÊci (zwiàzane z realizacjà in-
nych celów gospodarczych, np. walki z bezrobociem)
przewy˝szà korzyÊci utrzymywania sta∏ego kursu (np.
wiarygodnoÊç, niezmienne warunki)24. 

Modele drugiej generacji uwypuklajà rol´ du˝ych
inwestorów, którzy sà w stanie przeprowadziç ataki
spekulacyjne na tak du˝à skal´, ˝e wywo∏uje to panik´
na rynku i masowà ucieczk´ kapita∏u. Prowadzi to
do kryzysu walutowego – zarówno w krajach wscho-
dzàcych, jak te˝ rozwini´tych gospodarczo25. 

Kryzysy walutowe w Azji w 1997 r. – jak si´ okaza-
∏o – nie by∏y kryzysami ani pierwszej, ani drugiej gene-
racji. Nie by∏y te˝ tak jednorodne. Dotkn´∏y one
przy tym kraje, które stawiano za przyk∏ad ogromnego
post´pu cywilizacyjnego i gospodarczego. Pojawi∏y si´
próby „uzdrowienia” teorii kanonicznej (R. Chang, A.
Velasco). Zwrócono uwag´ na istotnà korelacj´ mi´dzy
kryzysem walutowym a kryzysem systemu bankowe-

16 Wyczerpujàcy przeglàd literatury dotyczàcej przyczyn kryzysów finanso-
wych znajduje si´ w: G. Kaminsky, S. Lizondo, C. M. Reinhart: Leading In-

dicators of Currecy Crises, IMF Working Paper, WP/97/79, July 1997.
17 Por.: T. Timmermans: Monitoring the macroeconomic determinants of ban-

king system stability, BIS Papers, No. 1, Basle, March 2001, s. 119.
18 M. Bordo, B. Eichengreen., D. Klingebiel., M. S. Martiez-Peira: Is crisis pro-

blem growing more severe? Economic Policy. A European Forum, No.
32/2000, s. 55.

19 G. L. Kaminsky, S. Lizondo, C. R. Reinhart: Leading indicators..., op.cit., s. 15.
20 Zob. np.: G. L. Kaminsky, C. R. Reinhart: The Twin Crises: the causes of ban-

king and balance of payments problems, „The American Economic Re-
view”, June 1999, s. 473-500.

21 Zob.: L. S. Copeland: Exchange rates and international finance, Pearson
Education, Harlow 2000, s. 436-444.

22 Szerzej: W. Ma∏ecki, A. S∏awiƒski, R. Piasecki, U. ˚u∏awska: Kryzysy wa-

lutowe, op.cit., s. 16; R. Antczak: Theoretical Aspects of Currency Crises.
CASE Studies&Analyses, No. 211, Warszawa 2000, s. 17-21.

23 Por.: J. Siwiƒska: Currency Crises and Fiscal Imbalances – the Transition

Countries Perspective, CASE Studies&Analyses, Warszawa 2000, s. 12-18;
R. Antczak: Theoretical Aspects ..., op.cit., s. 21-25.

24 L. S. Copeland: Exchange rates ..., op.cit., s. 445-458.
25 Dowodem na to sà kryzysy, które wybucha∏y na poczàtku lat 90. w paƒ-

stwach nale˝àcych do ERM i kryzys w Hongkongu w 1998 r. W. Ma∏ecki,
A. S∏awiƒski, R. Piasecki, U. ˚u∏awska: Kryzysy walutowe, op.cit., s. 17-20.
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go26. Okaza∏o si´, ˝e przyczyny wybuchów tych kryzy-
sów le˝a∏y tak˝e wewnàtrz gospodarek dotkni´tych
paƒstw. Mimo imponujàcych wskaêników cechowa∏y
si´ one bardzo niskà wydajnoÊcià. W efekcie, pojawi∏y
si´ eklektyczne modele kryzysów walutowych, wskazu-
jàce jako przyczyny kryzysów (obok prowokujàcych ata-
ków spekulacyjnych i niekorzystnych zbiegów okolicz-
noÊci) s∏aboÊci strukturalne i tzw. nowe zjawiska – po-
kus´ nadu˝ycia i efekt domina, a tak˝e instynkt stadny
(herding) oraz „samospe∏niajàce si´ przepowiednie”.

Kryzys bankowy

W przypadku kryzysów bankowych spotyka si´ w lite-
raturze dwa g∏ówne podejÊcia. Pierwsze podkreÊla
przypadkowy i losowy charakter takiej sytuacji (ran-
dom events), niezale˝ny od zmian w sferze realnej. Zja-
wisko upad∏oÊci instytucji finansowych jest wyjaÊnia-
ne za pomocà „psychologii t∏umu”, „masowej histerii”
oraz (w najnowszych teoriach) „samospe∏niajàcej si´
przepowiedni”. Dzia∏ania niewielu klientów wycofujà-
cych swoje wk∏ady powodujà masowà panik´ i tzw.
run na banki. Te – nie majàc wystarczajàcej iloÊci p∏yn-
nych aktywów, aby obs∏u˝yç wszystkich klientów – tra-
cà p∏ynnoÊç, a nast´pnie (wyprzedajàc mniej p∏ynne
aktywa poni˝ej ich wartoÊci) wyp∏acalnoÊç. Zaczy-
na si´ kryzys bankowy.

Drugie podejÊcie jako g∏ówne êród∏o kryzysu ban-
kowego wskazuje wahania cyklu koniunkturalnego.
NadejÊcie recesji gospodarczej wià˝e si´ z redukcjà
wartoÊci aktywów bankowych, co zwi´ksza prawdopo-
dobieƒstwo, ˝e bank nie b´dzie w stanie wywiàzaç si´
ze swoich zobowiàzaƒ. Deponenci, przewidujàc taki
obrót spraw, masowo wycofujà swoje fundusze z insty-
tucji finansowych, co przyspiesza nadejÊcie kryzysu
bankowego. W tym przypadku panika nie jest przypad-
kowa, pojawia si´ w wyniku zmieniajàcych si´ warun-
ków gospodarczych27.

Charakterystyczne, ˝e sytuacja systemu bankowe-
go mo˝e ulec pogorszeniu w bardzo krótkim czasie (np.
poprzez nag∏y wzrost stóp procentowych). Problemy
banków mogà te˝ szybko przekszta∏ciç si´ w kryzys wa-
lutowy. Zazwyczaj dochodzi do tego w obliczu pogar-
szajàcych si´ warunków ekonomicznych. Instytucje fi-
nansowe spodziewajà si´, ˝e w∏adze b´dà zapobiegaç
za∏amaniu si´ koniunktury (np. kosztem rezygnacji
z utrzymania stabilnego kursu walutowego, decydujàc
si´ na inflacj´ i ekspansywnà polityk´ pieni´˝nà), co
sk∏ania je do spekulacji i nieprawid∏owego zarzàdzania
ryzykiem. Wywo∏any tym kryzys bankowy i zwiàzany
z nim run na banki powodujà masowà zamian´ wk∏a-
dów na gotówk´. Na skutek zaburzeƒ p∏ynnoÊci ban-
ków pogarszajà si´ stosunki kredytowe i sytuacja krajo-

wych przedsi´biorstw. Nieuchronny w tej sytuacji spa-
dek rentownoÊci inwestycji oraz spowolnienie wzrostu
gospodarczego powodujà gwa∏towny odp∏yw kapita∏u,
a w nast´pstwie kryzys walutowy.

Banki mogà równie˝ doprowadziç do przekszta∏ce-
nia si´ kryzysu walutowego w bankowy28, gdy podej-
mujà nadmierne ryzyko utrudniajàce wype∏nianie ich
podstawowych funkcji (transformacja terminów, kwot
i walut) – np. gdy nadmiernie anga˝ujà si´ w spekulo-
wanie na zagranicznych rynkach Êrodkami pochodzà-
cymi z depozytów i majà zbyt du˝e, otwarte pozycje
walutowe (niezabezpieczone przed ryzykiem kurso-
wym). Deprecjacja, b´dàca nast´pstwem kryzysu walu-
towego, powoduje nag∏y wzrost wartoÊci zagranicz-
nych pasywów (zobowiàzaƒ wyra˝onych w walutach),
a co za tym idzie powa˝ne k∏opoty podmiotów majà-
cych zobowiàzania w walutach obcych. Je˝eli takie nie-
dopasowanie (mismatch) pasywów i aktywów wyst´-
puje w wielu instytucjach finansowych, dochodzi
do za∏amania systemu bankowego. Sytuacji nie ratujà
wysokie rezerwy dewizowe, które gwa∏townie topniejà
na skutek odp∏ywu kapita∏u zagranicznego29.

Wiele kryzysów finansowych, do których dosz∏o
w latach 90., dotkn´∏o kraje wschodzàce (emerging
markets). Ich konsekwencje okaza∏y si´ daleko bardziej
szkodliwe dla tych paƒstw, ni˝by to wynika∏o z real-
nych nierównowag (du˝e – nawet o 14% – spadki PKB,
jak w Chile w 1982 r., wzrost inflacji i bezrobocia, ubó-
stwo itp.)30. Jak podkreÊlajà Goldstein i Turner, kryzysy
w krajach wschodzàcych by∏y równie˝ bardzo kosztow-
ne dla paƒstw rozwini´tych, powodujàc m.in. spadek
ich eksportu i spowolnienie tempa wzrostu gospodar-
czego oraz pogorszenie jakoÊci aktywów instytucji fi-
nansowych inwestujàcych w tych krajach (a nawet
utrat´ cz´Êci inwestycji)31. 

Kryzysy, wywo∏ujàc spadki produkcji, bezrobocie
i zmniejszenie dochodów realnych, mia∏y tak˝e nast´p-
stwa polityczne. Na poczàtku lat osiemdziesiàtych proble-
my gospodarcze w Chile spowodowane kryzysem waluto-
wym by∏y jednym z czynników, które przyczyni∏y si´
do odejÊcia od w∏adzy genera∏a Augusto Pinocheta. Spo-
Êród kryzysów walutowych lat 90. skutki tego rodzaju
przyniós∏ kryzys walutowy w Indonezji (odsuni´cie
od w∏adzy genera∏a Suharto). Wsz´dzie zresztà, gdzie kry-
zys walutowy uÊwiadamia∏ spo∏eczeƒstwu, ˝e polityka
gospodarcza rzàdu by∏a ryzykowna bàdê nieudolna, odbi-

26 Zob.: M. Sasin: Financial Systems ..., op.cit., s. 63-77.
27 F. Alle, D. Gale: Comparative Financial Systems ..., op.cit., s. 45-47.

28 Mechanizm doprowadzajàcy do przekszta∏cenia si´ kryzysu walutowego
w kryzys bankowy z winy inwestorów zosta∏ omówiony przy okazji prze-
p∏ywów kapita∏owych.

29 F. Alle, D. Gale: Comparative Financial Systems ..., op.cit., s. 47-48.
30 Bank Anglii w swoich najnowszych analizach wskazuje, ˝e w ciàgu ostat-

nich 25 lat ∏àczne straty produkcji spowodowane tylko kryzysami bankowy-
mi wynosi∏y przeci´tnie 15-20% PKB w krajach, w których mia∏y miejsce.
D. Clementi: Maintaining financial stability in a rapidly changing world –

some threats and opportunities. BIS Review No. 83, October 2001, s. 1.
31 Wybrane dane liczbowe zob.: M. Goldstein, P. Turner: Banking Crises ...,

op.cit., s. 7-8.
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ja∏o si´ to – naturalnà kolejà rzeczy – na ˝yciu politycz-
nym kraju i wywo∏ywa∏o niezadowolenie spo∏eczne32. 

Dzia∏ania na rzecz zapewnienia stabilnoÊci
finansowej

Jak wynika z dotychczasowych rozwa˝aƒ, stabilnoÊç fi-
nansowa – lub jej brak – ma zasadnicze znaczenie dla
gospodarki. Stabilny system finansowy stwarza warun-
ki zrównowa˝onego wzrostu, umo˝liwia efektywnà alo-
kacj´ zasobów oraz sprawne dokonywanie rozliczeƒ.
Brak stabilnoÊci, poza negatywnymi nast´pstwami dla
gospodarki danego paƒstwa, mo˝e natomiast okazaç si´
groêny równie˝ dla ca∏ego mi´dzynarodowego systemu
finansowego, powodujàc opisane wczeÊniej zaburzenia.
Oczywiste staje si´ wi´c znaczenie dzia∏aƒ na rzecz za-
pewnienia stabilnoÊci finansowej.

Dzia∏ania te okreÊla si´ cz´sto mianem tworzenia
nowej architektury mi´dzynarodowego systemu finan-
sowego. Pod poj´ciem tym kryjà si´ instytucje, regu∏y
polityki i procedury majàce sprzyjaç zapobieganiu kry-
zysom finansowym bàdê te˝ – je˝eli mimo wszystko
kryzysy te nastàpià – ∏agodzeniu ich przebiegu i przez
to sprzyjaniu stabilnoÊci33.

Zapobieganie kryzysom 

Ârodki zapobiegawcze, niezb´dne dla zminimalizowa-
nia ryzyka wystàpienia kryzysu34, mogà byç podejmo-
wane zarówno przez odpowiednie w∏adze i sektor pry-
watny w danym kraju, jak te˝ przez mi´dzynarodowe
organizacje. Szczególnie istotne sà tu dzia∏ania instytu-
cji finansowych oraz przedsi´biorstw. PodkreÊla si´ bo-
wiem, ˝e w∏aÊnie od tych jednostek powinny zaczynaç
si´ starania na rzecz utrzymania stabilnoÊci finansowe-
j35. Tymczasem w podmiotach tych – pod naciskiem
udzia∏owców oczekujàcych odpowiedniej stopy zwro-
tu – cz´sto pojawia si´ niezgodnoÊç horyzontów. Wi´k-
szà uwag´ przywiàzuje si´ do bie˝àcego generowania
zysku ni˝ do sprawnego zarzàdzania ryzykiem czy
utrzymania odpowiedniego poziomu kapita∏u i p∏ynno-
Êci w d∏u˝szej perspektywie. 

Zarzàdzanie ryzykiem i nadzór (skala mikro)

O konsekwencjach nierozwa˝nego zarzàdzania na szcze-
blu mikro przekona∏a dobitnie „grypa” azjatycka.

W opracowaniach dotyczàcych nowej architektury
mi´dzynarodowego systemu finansowego, jako Êrodek
pozwalajàcy na ograniczenie tego êród∏a niestabilnoÊci
wymienia si´ koniecznoÊç przestrzegania w skali Êwia-
towej odpowiednich kodeksów zarzàdzania ryzykiem
w skali mikro36. Dotyczy to zarówno instytucji finanso-
wych, jak i przedsi´biorstw.

W odniesieniu do tej pierwszej grupy standardy
zarzàdzania ryzykiem w skali mikro stosowano ju˝
wczeÊniej. W∏aÊciwe post´powanie instytucji finanso-
wych w tym zakresie jest niejako zagwarantowane dzia-
∏aniem odpowiednich instytucji nadzoru ostro˝noÊcio-
wego. Opisane wczeÊniej zmiany w Êwiatowym syste-
mie finansowym spowodowa∏y tak˝e zmian´ filozofii
podejÊcia do spraw nadzoru. Tradycyjne podejÊcie „re-
gulacyjne” (regulatory approach), skupiajàce si´
na ocenie bilansów bankowych w danej chwili oraz
oceniajàce stopieƒ spe∏nienia ustalonych przez nadzór
wymogów (kapita∏owych, koncentracji itp.), nadal jest
istotne, nie odpowiada ju˝ jednak rzeczywistoÊci,
w której – w warunkach mobilnoÊci kapita∏ów, nowych
rynków i instrumentów finansowych – nawet stabilny
bank mo˝e nagle staç si´ niewyp∏acalny. W takich wa-
runkach, jak zauwa˝a F. Mishkin, podejÊcie regulacyj-
ne musi ustàpiç miejsca podejÊciu „nadzorujàcemu”
(supervisory approach)37. Instytucja sprawujàca nadzór
w ten ostatni sposób, mniejszà wag´ przywiàzuje
do spe∏nienia przez dany bank okreÊlonych regu∏ czy
do ryzyka zwiàzanego z instrumentami tworzàcymi
w danej chwili portfel banku. W wi´kszym stopniu jest
natomiast zainteresowana, czy dzia∏alnoÊç nadzorowa-
nej instytucji jest bezpieczna. Innymi s∏owy, wa˝niej-
szy od zaanga˝owania w konkretne operacje jest stosu-
nek banku do kontroli i zarzàdzania ryzykiem38.

PodejÊcie polegajàce na sprawowaniu nadzoru
oparte na ryzyku (risk based approach) jest coraz cz´-
Êciej stosowane w krajowych systemach finanso-
wych. PodkreÊla si´, ˝e jest ono jednym z trzech ele-
mentów nowej filozofii sprawowania nadzoru, two-
rzàcej bodêce do przejmowania przez instytucje fi-
nansowe odpowiedzialnoÊci za w∏asnà dzia∏alnoÊç
i odpowiednià kontrol´ ryzyka (sprzyjajàc przez to
stabilnoÊci finansowej). Pozosta∏ymi jej elementami
sà: zapewnienie, ˝e ocena adekwatnoÊci kapita∏owej
danej instytucji finansowej b´dzie dostosowana do jej
profilu ryzyka, oraz zwi´kszenie wp∏ywu si∏ rynko-
wych na decyzje zarzàdów39.

32 W. Ma∏ecki, A. S∏awiƒski, R. Piasecki, U. ˚u∏awska: Kryzysy walutowe ...,
op.cit., s. 29.

33 M. Goldstein: Strenghtening the international financial architecture: where

do we stand? Institute for International Economics, Working Papers, 8 Octo-
ber 2000, s. 2.

34 Pami´tajàc, ˝e niestabilnoÊç nie musi przynieÊç kryzysu, trzeba wprowadziç
pewne subtelne rozró˝nienie: dzia∏ania prewencyjne, oprócz ograniczania mo˝-
liwoÊci wystàpienia kryzysów, a wi´c eliminowania niestabilnoÊci, powinny
równie˝ ograniczaç êród∏a niestabilnoÊci, czyli zapobiegaç pojawianiu si´ jej.

35 W. Mc Donough: The role of financial stability. BIS Review, No. 35/2001, s. 1.

36 Zob. np.: W. Ma∏ecki, A. S∏awiƒski, R. Piasecki, U. ˚u∏awska: Kryzysy walu-

towe ..., op.cit. s. 188.
37 F.S. Mishkin: Prudential supervision; why is it important and what are the is-

sues? NBER Working Paper, No. 7926, Cambridge, September 2000, s. 16.
38 Por. m.in.: F.S. Mishkin: Prudential ..., op.cit., s. 16; Z. Zawadzka: Aktualne

tendencje w bankowoÊci Êwiatowej. W: Banki w Polsce – wyzwania i tenden-

cje rozwojowe. Praca pod red. W. L. Jaworskiego. Warszawa 2001 Poltext, s.
29-34. Dotyczy to oczywiÊcie nie tylko banków, ale i innych instytucji finan-
sowych.

39 W. McDonough: The role ..., op.cit., s. 2-3.
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Wa˝nà koncepcjà, która zacz´∏a upowszechniaç
si´ w latach 90., a odnoszàcà si´ do sprawowania nad-
zoru ostro˝noÊciowego, jest koncepcja PCA (Prompt
Corrective Action – tzw. bezpoÊrednie dzia∏ania na-
prawcze). Sprowadza si´ ona do tego, ˝e dla unikni´cia
kryzysu finansowego konieczne jest szybkie i zdecydo-
wane dzia∏anie instytucji nadzorczej, majàce zastopo-
waç niepo˝àdanà dzia∏alnoÊç nadzorowanych instytu-
cji i/lub, co szczególnie istotne, zamknàç instytucj´,
której kapita∏ spad∏ poni˝ej wymaganego poziomu. Wa-
ga tych dzia∏aƒ wynika z faktu, ˝e nadmierna ∏agod-
noÊç, wyra˝ajàca si´ w tolerowaniu przez nadzór dzia-
∏aƒ niewyp∏acalnej instytucji, mo˝e mieç katastrofalne
skutki dla ca∏ego systemu finansowego, dramatycznie
zwi´kszajàc pokus´ nadu˝ycia. Instytucja taka nie ma
bowiem nic do stracenia – ryzykowne operacje sà jedy-
nym sposobem na przywrócenie wyp∏acalnoÊci40.

Sposobem, by ograniczyç zaniechania nadzoru,
jest zobligowanie ich do dzia∏aƒ odpowiednimi prze-
pisami, wymuszajàcymi interwencj´, je˝eli tylko po-
wstanà okreÊlone w tych przepisach warunki. Przy-
k∏adem regulacji zawierajàcych koncepcj´ PCA jest
ustawa o zreformowaniu Federalnej Komisji Ubezpie-
czenia Depozytów (FDICIA), wprowadzona w USA
w 1991 r. Zobowiàzuje ona t´ Komisj´ do zastosowa-
nia okreÊlonych narz´dzi, je˝eli dana instytucja po-
padnie w k∏opoty41.

Wymóg bezpoÊrednich dzia∏aƒ naprawczych po-
zwala, zdaniem F. Mishkina, na ∏agodzenie problemu
principal-agent, poprzez dyscyplinujàce oddzia∏ywa-
nie na urz´dników. By jednak koncepcja PCA mog∏a
byç skuteczna, konieczne jest spe∏nienie kilku warun-
ków. Po pierwsze, instytucja nadzorcza powinna posia-
daç odpowiednie fundusze, by móc zamknàç niespe∏-
niajàcà wymogów firm´. Fundusze te mia∏yby pomóc
w naprawie jej aktywów, by nast´pnie mo˝na by∏o jà
sprzedaç. Po drugie, akcjonariusze, mened˝erowie oraz
istotni kredytobiorcy zwiàzani z zamykanà firmà po-
winni podlegaç karze. Po trzecie, nadzorca powinien
mieç zagwarantowanà odpowiednià niezale˝noÊcià,
z czym równie˝ wià˝e si´ koniecznoÊç posiadania
przez niego odpowiednich funduszy42.

Opisanà ewolucj´ podejÊç do nadzoru mo˝na rów-
nie˝ zaobserwowaç w kszta∏cie bazylejskiego porozumie-
nia kapita∏owego. Porozumienie to, zawarte w 1988 r.,
zmieniano, uwzgl´dniajàc nowe rodzaje ryzyka i dosto-
sowujàc do zmian na rynkach finansowych. W 1999 r.

BIS przedstawi∏ dokument konsultacyjny zawierajàcy
propozycj´ nowego kszta∏tu porozumienia43. Ze wzgl´-
du na znaczenie tego dokumentu dla stabilnoÊci finan-
sowej zostanie on dok∏adniej omówiony, mimo ˝e nie-
przesàdzony jest jego ostateczny kszta∏t.

Celem nowego porozumienia ma byç zapewnienie
bezpieczeƒstwa systemu finansowego, umocnienie
konkurencyjnoÊci, pe∏niejsze uwzgl´dnianie ryzyka
oraz stworzenie ram, zapewniajàcych co najmniej
utrzymanie dotychczasowego poziomu kapita∏u w sys-
temie44. Nowa umowa opiera si´ na trzech filarach. Sà
nimi: (1) minimalne wymogi kapita∏owe, (2) nadzorcze
badanie adekwatnoÊci kapita∏owej, (3) dyscyplina ryn-
kowa. Na minimalne wymogi kapita∏owe sk∏adajà si´
trzy kluczowe elementy45: definicja kapita∏u regulacyj-
nego, aktywa wa˝one ryzykiem oraz minimalny wspó∏-
czynnik wyp∏acalnoÊci (równy stosunkowi kapita∏u re-
gulacyjnego do tych aktywów). Propozycje zmian za-
chowujà przy tym obowiàzujàcy obecnie poziom tego
wspó∏czynnika, czyli 8%. W porównaniu z obecnie
obowiàzujàcym porozumieniem, nowe zasady pomiaru
adekwatnoÊci kapita∏owej w przypadku tego filtra majà
uwzgl´dniaç dodatkowe rodzaje ryzyka (w tym ryzyko
p∏ynnoÊci oraz ryzyko stopy procentowej). Proponuje
si´ tak˝e uzale˝nienie cz´Êci wag ryzyka od ratingu,
nadawanego kredytobiorcom przez renomowanà agen-
cj´ (np. Moody’s)46. Obecnie wagi ryzyka majà jednako-
wà wartoÊç bez wzgl´du na to, czy bank dokonuje
transakcji z wiarygodnym, silnym finansowo podmio-
tem, czy z jednostkà o wàtpliwej wiarygodnoÊci.

Nadzorcze badanie adekwatnoÊci kapita∏owej obej-
muje cztery podstawowe kwestie: (1) koniecznoÊç
utrzymywania przez bank adekwatnoÊci kapita∏owej
powy˝ej ustalonego minimum, (2) dokonywanie przez
bank oceny adekwatnoÊci kapita∏owej w odniesieniu
do profilu ryzyka, (3) przeglàd i ocen´ stosowanych
przez bank pomiarów adekwatnoÊci kapita∏owej, doko-
nywanà przez w∏adze nadzorcze oraz (4) interwencje
tych w∏adz, majàce na celu ochron´ adekwatnoÊci kapi-
ta∏owej danej instytucji. Te ostatnie dzia∏ania nie ozna-
czajà jednak przej´cia przez instytucj´ nadzorujàcà od-
powiedzialnoÊci za zarzàdzanie ryzykiem47. 

Oceniajàc sytuacj´ kapita∏owà danego banku i jego
strategi´ ograniczania ryzyka, instytucja sprawujàca
nadzór sprawdza równie˝, czy bank ten dzia∏a zgodnie
z ustaleniami poczynionymi w pierwszym filarze. Ba-
danie nadzorcze, jak podkreÊla W. McDonough, nie ma
przy tym zast´powaç staraƒ kierownictwa banku (b´dà-

40 Sytuacja taka, wywo∏ana zaniechaniem zdecydowanych dzia∏aƒ przez nad-
zorców, wystàpi∏a w latach 80. w USA i wiàza∏a si´ z kryzysem S&L – kas
po˝yczkowo-oszcz´dnoÊciowych.

41 Dok∏adne omówienie koncepcji PCA zawartej w ustawie o zreformowaniu
FDIC zobacz: K. Sprong: Banking regulation. Federal Reserve Bank of Kan-
sas, 1994.

42 F. Mishkin: Financial Policies and the Prevention of Fiancial Crises in

Emerginig Markets Countries. NBER Working Papers 80878, Cambridge, Ja-
nuary 2001, s. 14-15.

43 New Basle Capital Accord. Consultative Paper, BIS, Basle, June 1999.
44 Overview of the New Basle Capital Accord, BIS, Basle, January 2001.
45 O znaczeniu kapita∏u bankowego dla stabilnoÊci zob. np.: D. Clemeti: Crisis

prevention and resolution: two aspects of financial stability, Financial Stabi-
lity Review, December 2000, s. 155.

46 New Basle ..., op.cit. Ta propozycja jest silnie dyskutowana. Szacuje si´ bo-
wiem, ˝e ratingem dysponuje tylko jedna piàta podmiotów.

47 New Basle ..., op.cit.
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cego w najlepszej sytuacji, by w∏aÊciwie oceniç ryzyko
i zareagowaç na nie), lecz oceniaç jakoÊç tych dzia∏aƒ48.

Dyscyplina rynkowa, ostatni filar, jest szczególnie
akcentowanym elementem nowej umowy kapita∏owej.
Ma ona wzmacniaç dzia∏anie dwóch pierwszych filarów
i przez to przyczyniaç si´ do zwi´kszania stabilnoÊci sys-
temu. Nie mo˝na jednak sprowadzaç dyscypliny rynko-
wej wy∏àcznie do roli uzupe∏niajàcej. Dyscyplina ta, cz´-
sto ju˝ przywo∏ywana w niniejszym opracowaniu, wy-
wiera bowiem znaczàcy wp∏yw na instytucje finansowe,
zmuszajàc je do post´powania w bezpieczny i rozsàdny
sposób, w szczególnoÊci do dbania o utrzymanie odpo-
wiedniego poziomu kapita∏u oraz kontroli ryzyka49. Dys-
cyplinujàce dzia∏anie rynku polega na tym, ̋ e „nagradza”
on dobrze zarzàdzane i unikajàce ryzyka instytucje. Za-
rzàdzanie wywo∏ujàce nadmierne zagro˝enie dla sytuacji
finansowej instytucji jest natomiast „karane” przez rynek.
¸atwo zauwa˝yç, ˝e uwzgl´dnienie dyscypliny rynkowej
w umowie kapita∏owej jest zgodne z nowà filozofià nad-
zoru, przekazujàcà mo˝liwie du˝à cz´Êç odpowiedzialno-
Êci za kontrol´ ryzyka nadzorowanym instytucjom.

Wp∏yw dyscypliny rynkowej na instytucje finan-
sowe jest mo˝liwy tylko przy odpowiedniej przejrzy-
stoÊci (transparency) dzia∏ania tych instytucji50. Przej-
rzystoÊç mo˝na zdefiniowaç jako publiczne ujawnianie
wiarygodnych i terminowych informacji, zapewniajà-
cych ich u˝ytkownikom w∏aÊciwe oszacowanie wyniku
i sytuacji finansowej danej instytucji, jej dzia∏alnoÊci
gospodarczej, profilu ryzyka oraz stosowanych przez t´
instytucj´ metod zarzàdzania ryzykiem51. PrzejrzystoÊç
pozwala na odpowiednio wczesnà identyfikacj´ poten-
cjalnych problemów, a sprzyjajàc dyscyplinie rynkowej
wymusza konkurencyjnoÊç i racjonalne zarzàdzanie.
Redukujàc niepewnoÊç, u∏atwia ona równie˝ decyzje
alokacyjne oraz, na co zwraca uwag´ J.C. Trichet,
sprzyja ograniczaniu tzw. mimetic behaviours, wynika-
jàcych z naÊladowania przez mniejsze podmioty zacho-
waƒ instytucji dysponujàcych przewagà informacyj-
nà52. Ujawnianie informacji jest wa˝ne nie tylko dla
uczestników rynku, ale i dla instytucji nadzorczej w da-
nym kraju. Uwzgl´dniajàc to wszystko, Komitet Bazy-
lejski potraktowa∏ przejrzystoÊç jako kluczowy element
efektywnego i bezpiecznego systemu finansowego53.

Charakterystyczne, ˝e wraz ze wzrostem znaczenia
przejrzystoÊci w dzia∏aniu instytucji finansowych54 jej

zapewnienie sta∏o si´ coraz wi´kszym wyzwaniem. Co-
raz wi´cej banków prowadzi na szerokà skal´ dzia∏al-
noÊç mi´dzynarodowà, zacierajà si´ ró˝nice mi´dzy po-
szczególnymi typami poÊredników finansowych,
zwi´ksza si´ skala transakcji instrumentami pochodny-
mi, a w dzia∏alnoÊci poszczególnych podmiotów coraz
wi´ksze znaczenie majà operacje pozabilansowe.

Z przejrzystoÊcià informacji zwiàzane sà równie˝
pewne problemy. Na przyk∏ad, ujawnienie informacji
o k∏opotach banku mo˝e wywo∏aç nadmiernà, nieade-
kwatnà do zagro˝enia reakcj´ deponentów, co ostatecz-
nie mo˝e doprowadziç do kryzysu w ca∏ym systemie.
Innym problemem sà koszty ujawniania informacji,
mogàce niekiedy przekroczyç korzyÊci z nim zwiàzane.
Charakterystyczne, ˝e kosztów nie ponoszà tutaj u˝yt-
kownicy informacji (inwestorzy, konkurencja, agendy
paƒstwowe), ale same instytucje finansowe. Trzeba tak-
˝e pami´taç, ˝e sama przejrzystoÊç nie wp∏ynie
na wi´kszà stabilnoÊç systemu finansowego, je˝eli
uczestnicy rynku nie b´dà w odpowiedni sposób wyko-
rzystywali ujawnianych informacji55.

Mimo tych zastrze˝eƒ, przejrzystoÊç dzia∏ania in-
stytucji finansowych jest, jak si´ wydaje, warunkiem
koniecznym stabilnoÊci finansowej. Dlatego te˝ dzia∏a-
nia na rzecz jej zapewnienia powinny byç przedmiotem
szczególnej uwagi w∏adz publicznych. Rola tych ostat-
nich sprowadza si´ tu do wyznaczania standardów
udost´pniania informacji oraz ich egzekwowania, jak
równie˝ do stwarzania warunków sprzyjajàcych zwi´k-
szaniu przejrzystoÊci. OczywiÊcie, dzia∏ania w∏adz oraz
instytucji nadzorczych równie˝ powinny cechowaç si´
przejrzystoÊcià, a wi´c odbywaç si´ wed∏ug z góry okre-
Êlonych zasad i byç wsparte odpowiednià politykà in-
formacyjnà56. Pozwoli∏oby to mi´dzy innymi na odpo-
wiednie kszta∏towanie oczekiwaƒ sektora prywatnego. 

Interesujàcym przyk∏adem wykorzystania w nad-
zorze dyscypliny rynkowej oraz zwiàzanej z nià
przejrzystoÊci jest Nowa Zelandia. W 1996 r. zastà-
piono tam obowiàzujàcy system nadzoru, oparty
na kontroli przestrzegania przez banki wymogów ka-
pita∏owych i ograniczeƒ portfela aktywów, systemem
wykorzystujàcym do regulowania zachowaƒ banków
mechanizmy rynkowe.

W systemie tym ka˝dy bank w Nowej Zelandii mu-
si sporzàdzaç wszechstronny raport, informujàcy m.in.
o jakoÊci aktywów bankowych, dzia∏alnoÊci kredytowej
oraz ocenie, jakà przyzna∏a bankowi agencja ratingowa.
Raporty te podlegajà dwa razy w roku audytowi, a tak-
˝e sà podawane do wiadomoÊci publicznej. Dodatko-
wo, zarzàd banku ma obowiàzek zatwierdzania tych ra-
portów i sk∏adania publicznych oÊwiadczeƒ o prawi-

48 W. McDonough: The role ..., op.cit., s. 5.
49 BCBS Working Paper on Pillar Three – Market Discipline. BIS, Basle, May 2001.
50 Por.: M. Iwanicz-Drozdowska: AdekwatnoÊç kapita∏owa banków wed∏ug

standardów Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankoweg. „Bank i Kredyt” nr
1-2/2000, s. 69.

51 Enhancing bank transparency. Basle Committee on Banking Supervision, Basle,
September 1998, s. 4.

52 J.C. Trichet: Preserving financial stability in increasingly globalized world. Spe-
ech at European Financial Market Convention, Paris, June 2001, s. 3.

53 Enhancing bank transparency, op.cit., s. 5.
54 Uwa˝a si´, ˝e wi´ksza przejrzystoÊç pozwoli∏aby na unikni´cie np. kryzysu

LTCM.

55 Enhancing bank transparency, op.cit., s. 12.
56 Aczkolwiek pewna niejednoznacznoÊç dzia∏aƒ nadzoru czy banku central-

nego mo˝e sprzyjaç ograniczaniu tzw. hazardu moralnego, o czym b´dzie
jeszcze mowa.
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d∏owoÊci zarzàdzania ryzykiem w danym banku. Naj-
bardziej charakterystycznà cechà systemu nowoze-
landzkiego jest nieograniczona odpowiedzialnoÊç kie-
rownictwa banku, jeÊli udowodni im si´ sk∏adanie fa∏-
szywych oÊwiadczeƒ57.

DoÊwiadczenia nowozelandzkie ocenia si´ w lite-
raturze raczej pozytywnie, podkreÊlajàc, ˝e obni˝ajà
one koszty regulacji ponoszone przez banki i zach´cajà
banki do pozytywnych dzia∏aƒ, majàcych na celu po-
praw´ ratingu. Uznanie jednak modelu nowozelandz-
kiego za optymalny i po˝àdany do zastosowania w ka˝-
dym kraju by∏oby zbyt daleko idàcym twierdzeniem.
Sceptycy zwracajà bowiem uwag´ na swoisty charakter
nowozelandzkiego systemu bankowego, gdzie prawie
wszystkie banki sà bankami zagranicznymi. W prakty-
ce wi´c, wykorzystanie dyscypliny rynkowej i ograni-
czenie tradycyjnych dzia∏aƒ nadzoru oznacza, ˝e ci´˝ar
jego sprawowania przerzucono na instytucje nadzorcze
banków zagranicznych, b´dàcych w∏aÊcicielami ban-
ków nowozelandzkich. Ponadto, w Nowej Zelandii nie
ma jawnego systemu gwarantowania depozytów, który
mo˝e, o czym póêniej, naruszaç dyscyplin´ rynkowà58.

Wszystkie trzy filary proponowane w nowej umo-
wie kapita∏owej sà wobec siebie komplementarne. Dla-
tego muszà byç wprowadzane jednoczeÊnie, co poczàt-
kowo mia∏o nastàpiç w 2004 r. Jednak o˝ywione dysku-
sje59 sprawi∏y, ˝e Komitet Bazylejski podjà∏ decyzj´
o przesuni´ciu tej daty o rok. Bez wzgl´du na ostatecz-
ny kszta∏t omawianego dokumentu ju˝ na podstawie
propozycji mo˝na zauwa˝yç, ˝e promuje on zasady
nadzoru bardziej elastyczne i dostosowane do warun-
ków globalizacji oraz liberalizacji. Jak si´ wydaje, b´-
dzie to sprzyjaç spe∏nieniu postulowanych przez F. Mi-
shkina cech sprawnego nadzoru60. Ewolucj´ poglàdów
mo˝na równie˝ zauwa˝yç w podejÊciu do nadzoru
nad innymi segmentami systemu finansowego, takimi
jak rynek papierów wartoÊciowych i rynek ubezpie-
czeƒ. Podobnà rol´ jak Komitet Bazylejski dla rynku
us∏ug bankowych odgrywa Mi´dzynarodowe Stowarzy-
szenie Nadzoru Ubezpieczeniowego (IAIS) dla rynku

ubezpieczeƒ oraz Mi´dzynarodowe Zrzeszenie Komisji
Papierów WartoÊciowych (IOSCO) dla rynków papie-
rów wartoÊciowych i instrumentów pochodnych. Orga-
nizacje te, zrzeszajàce nadzorców z poszczególnych
krajów, równie˝ opracowujà kodeksy w∏aÊciwego po-
st´powania, standardy nadzoru i zalecenia, które na-
st´pnie mogliby wprowadzaç poszczególni nadzorcy
krajowi. Celem IOSCO i IAIS jest zwi´kszenie efektyw-
noÊci, sprawnoÊci i bezpieczeƒstwa rynków, nad który-
mi sprawujà nadzór ich cz∏onkowie. Prace tych pod-
miotów nie sà, co prawda, tak zaawansowane, jak
w przypadku nadzoru bankowego, jednak osiàgajà one
sta∏e post´py61.

Niezale˝nie od zmian filozofii i zasad sprawowa-
nia nadzoru, problemem szeroko dyskutowanym w od-
niesieniu do stabilnoÊci finansowej jest jego instytucjo-
nalny kszta∏t62. Umi´dzynarodowienie dzia∏alnoÊci in-
stytucji finansowych oraz powstanie konglomeratów fi-
nansowych cz´sto prowadzi do zatarcia si´ kompeten-
cji instytucji nadzorczych, zarówno w przekroju geo-
graficznym, jak i sektorowym.

Szczególnie widoczne jest to na terenie Wspólnoty.
Pojawiajà si´ wàtpliwoÊci, czy nadzór oparty na odr´b-
nych, narodowych instytucjach oraz podziale kompeten-
cji mi´dzy kraj goszczàcy i kraj pochodzenia wystarcza
w warunkach wspólnej waluty i polityki monetarnej
prowadzonej na szczeblu Wspólnoty63. G. Di Giorgio i C.
Di Noia wprost stwierdzajà, ˝e taki model polityki pie-
ni´˝nej oraz dalsza integracja europejskiego systemu fi-
nansowego nie majà sensu, je˝eli regu∏y i instytucje nad-
zorcze pozostajà ró˝ne w poszczególnych krajach cz∏on-
kowskich64. Autorzy ci proponujà wprowadzenie nowe-
go modelu nadzoru – jednego dla ca∏ej Wspólnoty. Mia∏-
by to byç model zorientowany na cele nadzoru65, a wi´c
stabilnoÊç systemu, przejrzystoÊç rynków i ochron´ in-
westorów, oraz zapewnienie konkurencyjnoÊci w syste-
mie finansowym. Za realizacj´ ka˝dego celu odpowiada-
∏aby odr´bna instytucja na szczeblu Wspólnoty. Te trzy
instytucje wspó∏pracowa∏yby z odpowiednimi nadzorca-
mi krajowymi oraz z Europejskim Bankiem Centralnym,
odpowiedzialnym za stabilnoÊç cen i stabilnoÊç makro-
ekonomicznà paƒstw UGW.57 F. Miskin: Financial Policies ..., op.cit., s. 23-24.

58 Ibidem, s. 23, 25.
59 Zob np.: komentarz Europejskiego Banku Centralnego: The new capital ade-

quacy regime – The ECB perspective. „ECB Monthly Bulletin”, May 2001, s.
59-77. 

60 Z drugiej strony nale˝y nadmieniç, ˝e Credit Suisse oszacowa∏ przeci´tne
roczne koszty wprowadzenia nowej umowy w pojedynczym banku na kwo-
t´ od 500 tys. USD do 15 mln USD, co (po przemno˝eniu przez liczb´ ban-
ków i lata przeznaczone na dostosowania) daje ∏àcznà sum´ od 75 bln USD
do 2,25 tln USD. Je˝eli porówna si´ to do 600 bln USD szacunkowych kosz-
tów kryzysu azjatyckiego (liczonych jako sum´ strat poniesionych przez in-
westorów i udzielonej oficjalnej pomocy), pojawia si´ pytanie o zasadnoÊç
wprowadzania nowej umowy (za: Opinion: Paper over Basle. W: Central

Banking, Vol. XII, No. 1, August 2001, s. 1-3). Tak wysokie koszty b´dà nie-
wàtpliwie stanowi∏y powa˝nà przeszkod´ dla wprowadzenia nowej umowy
w paƒstwach emerging markets. Innym problemem mo˝e byç fakt, ˝e nowe
porozumienie preferuje banki wi´ksze i zaawansowane technicznie, co mo-
˝e pog∏´biaç dysproporcje w systemie (W. KwaÊniak: W Êwietle propozycji

nowych regulacji. „Bank” nr 6/2000, s. 20-22).

61 Financial Stability in Emerging Market Economies ..., op.cit.
62 Za przyk∏ad mo˝e tu s∏u˝yç Raport Lamfalussy’ego na temat regulacji

europejskich rynków papierów wartoÊciowych, w którym du˝y nacisk
po∏o˝ono w∏aÊnie na instytucjonalne kwestie nadzoru – m.in. utworzenie
Committee of European Securities Regulators – CESR oraz European

Securities Committee – ESC (Final Report of the Committee of Wise Men on

the Regulation of European Securities Markets, Brussels, 15 February 2001).
63 Zob. np.: E. Meister: Challenging for regulators in Europe. Deutsche

Bundesbank Auszüge aus Presseartikeln, Nr 49, Oktober 2000, s. 35.
64 G. Di Giorgio, C. Di Noia: Designing institutions for financial stability.

Regulation and supervision by objectives in the Euro area, preliminary

version. November 2000, s. 17.
65 Pozosta∏ymi modelami sà: nadzór instytucjonalny, funkcjonalny (nadzór

obszarów aktywnoÊci) oraz nadzór jednej, odpowiadajàcej za ca∏y system
finansowy instytucji (za wszystkie podmioty i wszystkie rodzaje
dzia∏alnoÊci). G. Di Giorgio, C. Di Noia: Regulation ..., op.cit., s. 7-11.
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Model zaproponowany przez obu autorów zak∏ada
znaczàce zmiany w kszta∏cie nadzoru na terenie UE
(m.in. utworzenie trzech nowych instytucji o powa˝-
nych kompetencjach). Zdajàc sobie z tego spraw´,
g∏ównej przeszkody w jego wprowadzeniu G. Di Gior-
gio i C. Di Noia upatrujà w niech´ci krajowych nadzor-
ców do ograniczenia lub nawet zrezygnowania ze swo-
ich kompetencji66.

Inni autorzy proponujà jeszcze dalej idàce zmia-
ny. Postuluje si´ na przyk∏ad utworzenie jednej su-
perinstytucji nadzorczej na obszarze Wspólnoty, dys-
ponujàcej pe∏nià w∏adzy i b´dàcej równoprawnym
partnerem EBC. Jako zalety takiego rozwiàzania poda-
je si´ ujednolicenie zasad i instrumentów nadzoru
oraz obni˝enie jego kosztów67. Wydaje si´ to jednak
doÊç wàtpliwe oraz praktycznie niemo˝liwe do wpro-
wadzenia ze wzgl´dów politycznych. Dlatego te˝
wi´kszoÊç opracowaƒ teoretycznych opowiada si´
za stopniowymi zmianami i zachowaniem dotychcza-
sowego podzia∏u kompetencji nadzorczych68. Sposób
na usprawnienie nadzoru widzi si´ tu przede wszyst-
kim w lepszej koordynacji dzia∏aƒ oraz pog∏´bieniu
wspó∏pracy mi´dzy instytucjami nadzorczymi po-
szczególnych krajów. Potrzeb´ takà dostrzeg∏ EFC69

(Economic and Financial Committee), zalecajàc zwró-
cenie wi´kszej uwagi na wspó∏prac´ mi´dzysektoro-
wà, u∏atwienie wymiany informacji oraz dà˝enie
do zbie˝noÊci praktyk nadzorczych70. Wprowadzanie
tych rekomendacji oceniono pozytywnie71.

Wspó∏praca instytucji nadzorczych odbywa si´
na podstawie dwustronnych i wielostronnych poro-
zumieƒ, tzw. Memoranda of Understanding (MoUs).
Zawiera si´ je w celu rozwiàzania problemów zarów-
no o znaczeniu transgranicznym, jak i mi´dzysekto-
rowym72. Powinny wi´c te˝ istnieç odpowiednie po-
rozumienia mi´dzy krajowymi instytucjami odpo-
wiedzialnymi za nadzór nad bankami, instytucjami
ubezpieczeniowymi czy rynkami kapita∏owymi.
Wa˝nà rol´ w tej wspó∏pracy odgrywa BIS. W celu
u∏atwienia zawierania umów typu MoUs oraz wy-
standaryzowania ich treÊci Bazylejski Komitet Nad-
zoru Bankowego opracowa∏ dokument zawierajàcy

podstawowe elementy, które powinny uwzgl´dniaç
te umowy73.

Ostatnie kryzysy finansowe uwypukli∏y koniecz-
noÊç przestrzegania standardów zarzàdzania nie tylko
w instytucjach finansowych, ale równie˝ w przedsi´-
biorstwach. Dotyczy to zw∏aszcza emerging markets.
Zagadnienie to wià˝e si´ ÊciÊle z problemem wspo-
mnianego ju˝ nadzoru w∏aÊcicielskiego74. Przyk∏ad Ko-
rei czy Tajwanu dobitnie wykaza∏, ˝e niejasne struktu-
ry corporate governance oraz przenikanie si´ interesów
klasy politycznej i uk∏adu gospodarczego sà istotnym
êród∏em niestabilnoÊci zarówno systemu finansowego,
jak i ca∏ej gospodarki75. Z tych wzgl´dów konieczne jest
stworzenie mo˝liwoÊci oceny zarzàdów przedsi´-
biorstw przez udzia∏owców oraz ustalenie wià˝àcych
kodeksów zarzàdzania przedsi´biorstwem. Powinno
ono równie˝ uwzgl´dniaç w swojej dzia∏alnoÊci mi´-
dzynarodowe standardy rachunkowoÊci i sprawozdaw-
czoÊci finansowej. W∏adze publiczne powinny nato-
miast zapewniç odpowiednie regulacje dzia∏alnoÊci
przedsi´biorstw i rynków kapita∏owych. 

Makroekonomiczne Êrodki prewencyjne

Obok wprowadzania odpowiednich norm ostro˝no-
Êciowych i standardów zarzàdzania w skali mikro, sta-
bilnoÊç finansowà mo˝na umacniaç równie˝ poprzez
odpowiednie makroekonomiczne Êrodki ostro˝noÊcio-
we, odnoszàce si´ przede wszystkim do kszta∏tu polity-
ki gospodarczej danego paƒstwa. W nast´pstwie nie-
dawnych kryzysów organizacje mi´dzynarodowe pod-
j´∏y wiele inicjatyw w tym zakresie, czego efektem by-
∏o zwi´kszenie przejrzystoÊci ich dzia∏aƒ oraz wprowa-
dzenie tzw. kodeksów w∏aÊciwego post´powania w za-
kresie polityki pieni´˝nej i fiskalnej76. Sà one potrzeb-
ne choçby z tego wzgl´du, ˝e opisywane wczeÊniej
zmiany w systemie finansowym spowodowa∏y równie˝
zmian´ warunków realizacji polityki gospodarczej. Do-
tyczy to przede wszystkim polityki pieni´˝nej.
W szczególnoÊci, jak ju˝ wspomniano, bardziej z∏o˝one
sta∏y si´ mechanizmy transmisji impulsów tej polityki,
innowacje finansowe ograniczy∏y skutecznoÊç niektó-
rych instrumentów oraz pojawi∏a si´ mo˝liwoÊç „kara-
nia” inflacjogennej polityki monetarnej danego kraju
przez rynki finansowe77. 

66 Ibidem, s. 23.
67 L. Bini Smaghi, D. Gros: Open Issues in European Central Banking. Macmil-

lan Press Ltd, Centre for European Policy Studies, London 2000, s. 172-173.
68 Np. E. Meister: Challenging for regulators ..., op.cit., s. 19.
69 Komitet Ekonomiczny i Finansowy powsta∏ na poczàtku 1999 r. na mocy

Traktatu z Maastricht. W jego sk∏ad wchodzà cz∏onkowie powo∏ani przez
Rad´ Europejskà (wyznaczeni po dwóch przez paƒstwa cz∏onkowskie UE,
Komisj´ Europejskà i EBC). Do najwa˝niejszych zadaƒ EFC nale˝à: obserwo-
wanie sytuacji gospodarczej i finansowej paƒstw cz∏onkowskich (w tym sy-
tuacji w zakresie przep∏ywu kapita∏u i swobody p∏atnoÊci), regularne sk∏a-
danie sprawozdaƒ Radzie i Komisji, formu∏owanie opinii, wykonywanie
prac doradczych itp. (Treaty establishing the European Communities, Brus-
sels – Luxemburg 1992, Title VII, Art. 114).

70 Report on financial stability. Economic Paper of the EU, No. 143, May 2000.
71 Report on financial crisis management. Economic and Financial Committee

(EFC), Economic Paper of the EU, No. 156, July 2001, s. 7-9.
72 Ibidem, s. 7.

73 Essential elements of statement between banking supervision. Basle Com-
mittee on Banking Supervision, BIS, May 2001.

74 Analiz´ efektywnoÊci nadzoru w∏aÊcicielskiego w emerging markets mo˝na
znaleêç np. w: M.S. Gibson: Is corporate governance ineffective in emerging

markets? Finance and economics discussion series, Federal Reserve Board,
Washington D.C., September 2000.

75 Por. np.: T. Kowalski: Azjatycki kryzys finansowy. Próba interpretacji.

„Nasz Rynek Kapita∏owy” nr 3/1999, s. 16.
76 Codes of Good Practices on Transparency in Monetary and Financial Policy

opracowa∏ Komitet Tymczasowy MFW we wrzeÊniu 1999 r.
77 J.C. Trichet: World-wide tendencies in financial systems. Deutsche Bundes-

bank Auszüge aus Presseartikeln, Nr 49, Oktober 2000, s. 6.
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JednoczeÊnie polityce pieni´˝nej przypisuje si´ co-
raz wi´kszà rol´ w utrzymaniu stabilnoÊci finansowej,
sk∏adajàc na nià coraz wi´kszà odpowiedzialnoÊç. Jak
podkreÊla Trichet, wp∏ywa to szkodliwie na efektyw-
noÊç tej polityki78. Pojawia si´ wi´c pytanie, w jakim
tak naprawd´ stopniu dzia∏ania banku centralnego mo-
gà przyczyniç si´ do stabilnoÊci finansowej. Kwestia ta
wykracza poza ramy niniejszego opracowania, wypada
jednak zasygnalizowaç par´ spraw. Przede wszystkim
istotne sà relacje mi´dzy stabilnoÊcià cen a stabilnoÊcià
monetarnà, rozumianà jako dba∏oÊç banku centralnego
o stabilny poziom cen79. Je˝eli przyjmiemy, ˝e stabil-
noÊç cen jest warunkiem koniecznym stabilnoÊci finan-
sowej, to bank centralny móg∏by niewàtpliwie przyczy-
niç si´ do tej ostatniej, skupiajàc si´ w∏aÊnie na zapew-
nieniu stabilnego poziomu cen. Z tym wià˝e si´ nast´p-
ny problem. Po pierwsze, stabilnoÊç poziomu cen nie
jest jednoznacznie rozumiana. Po drugie, indeks cen
wykorzystywany jako miara inflacji przez banki cen-
tralne zazwyczaj nie uwzgl´dnia cen aktywów finanso-
wych, których gwa∏towne zmiany by∏y jednà z g∏ów-
nych przyczyn niestabilnoÊci w ostatnich latach. Na-
wet stabilny indeks cen nie musi wi´c oznaczaç stabil-
nej sytuacji finansowej kraju80. 

Polityka pieni´˝na, bez wzgl´du na jej wp∏yw
na stabilnoÊç finansowà, powinna byç spójna z innymi
dziedzinami polityki gospodarczej, tworzàc precyzyj-
nie okreÊlone pole dzia∏ania podmiotów gospodar-
czych. Dotyczy to przede wszystkim polityki struktu-
ralnej i fiskalnej. Trudna do przecenienia dla stabilno-
Êci finansowej jest szczególnie rola tej ostatniej, co wy-
kaza∏y np. modele kryzysów pierwszej generacji. Dlate-
go polityka fiskalna powinna byç prowadzona w spo-
sób rozwa˝ny, zapewniajàcy równowag´ bud˝etu paƒ-
stwa i, szerzej, ca∏ego sektora finansów publicznych81.

StabilnoÊç finansowa jest równie˝ uzale˝nio-
na od systemu kursowego. Zdaniem A. S∏awiƒskiego,
kryzysy finansowe przyspieszy∏y proces odchodzenia
od sta∏ych kursów walutowych. Ich obrona w przy-
padku ataku spekulacyjnego jest bardzo trudna lub
nawet niemo˝liwa, co pokaza∏ przyk∏ad Wielkiej Bry-
tanii w 1992 r. lub Francji rok póêniej82. Szanse powo-
dzenia ataku spekulacyjnego malejà natomiast, je˝eli
dany kraj stosuje kurs p∏ynny. Ogranicza to tak˝e
mo˝liwoÊç zad∏u˝ania si´ przedsi´biorstw za granicà
(bez zabezpieczania przed ryzykiem kursowym) oraz
zwi´ksza mo˝liwoÊci kontrolowania skali ewentual-

nej dewaluacji. KorzyÊci stosowania p∏ynnego kursu
znajdujà tak˝e potwierdzenie w badaniach M. Bor-
do et al.83 Mo˝na jednak znaleêç poglàdy o negatyw-
nym – poprzez zwi´kszenie niepewnoÊci – oddzia∏y-
waniu p∏ynnych kursów na stabilnoÊç finansowà84.
WàtpliwoÊci nie budzi natomiast pozytywny wp∏yw
rezerw walutowych (przy za∏o˝eniu, ˝e ich g∏ównym
êród∏em zasilania nie jest nap∏ywajàcy masowo zagra-
niczny kapita∏ spekulacyjny)85.

Sposobu na zwi´kszenie stabilnoÊci systemu fi-
nansowego cz´sto upatruje si´ w kontroli przep∏ywów
kapita∏owych. Mia∏yby one zmniejszyç ryzyko ich
gwa∏townych odp∏ywów, destabilizujàcych system fi-
nansowy i ca∏à gospodark´, a przez to mo˝liwoÊç spe-
kulacji. Kontrol´ t´ dwukrotnie, z sukcesem zastoso-
wa∏a Malezja. Po raz pierwszy nastàpi∏o to na poczàt-
ku 1994 r. w odpowiedzi na ogromnà skal´ kapita∏u
nap∏ywajàcego do Malezji w latach 1990-1993. Wpro-
wadzone ograniczenia przynios∏y wtedy oczekiwane
skutki (zmniejszenie skali nap∏ywajàcego kapita∏u
oraz popraw´ jego struktury) i zosta∏y zniesione
pod koniec 1994 r.86 Po raz drugi kontrol´ kapita∏u
wprowadzono w po∏owie 1997 r. w odpowiedzi
na kryzys azjatycki. Równie˝ tym razem efekty by∏y
pozytywne dla Malezji – ograniczono odp∏yw kapita-
∏u i spekulacyjne naciski na ringgita oraz zlikwidowa-
no offshore ringgit market87. 

Tymczasem ze wspomnianych ju˝ badaƒ M. Bor-
do et al. wynika odmienny wniosek. Mianowicie w la-
tach 1919-1997 kryzysy walutowe zdarza∏y si´ cz´Êciej
w krajach z kontrolà przep∏ywów kapita∏owych. Prawi-
d∏owoÊç ta dotyczy równie˝ tzw. kryzysów bliênia-
czych, natomiast kontrola kapita∏ów zmniejsza∏a praw-
dopodobieƒstwo kryzysu bankowego88. Jak podkreÊla
M. Bordo, rezultat tych badaƒ znajduje potwierdzenie
w opracowaniach teoretycznych, akcentujàcych fakt, ˝e
kontrola kapita∏u sk∏ania rzàd do nadmiernie ryzykow-
nej polityki i wywo∏uje u uczestników rynku wàtpliwo-
Êci co do gotowoÊci rzàdu do ewentualnej obrony kur-
su89. Jak ponadto podkreÊla T. Kowalski, kapita∏ speku-
lacyjny nie stanowi samoistnie zagro˝enia dla gospo-
darki kraju prowadzàcego rozsàdnà polityk´ makroeko-

78 Ibidem, s. 7.
79 A. Crockett: Financial stability and monetary policy. Speech at HKMA Di-

stuingished Lecture, Hong Kong, 13 February 2001.
80 Sytuacja taka mia∏a miejsce np. w Japonii.
81 Zagro˝enia wynikajàce z nadmiernie ekspansywnej polityki fiskalnej opisu-

je np. K. Rybiƒski: Mo˝liwoÊci i celowoÊç regulacji przep∏ywów kapita∏ów

krótkoterminowych w Polsce. „Gospodarka Narodowa” nr 4/2000, s. 20-22.
82 W. Ma∏ecki, A. S∏awiƒski, R. Piasecki, U. ˚u∏awska: Kryzysy finansowe.

op.cit., s. 195.

83 M. Bordo, B. Eichengreen, D. Klingebiel, M. S. Martinez-Peira: Is crisis …,
op.cit., s. 73.

84 Ibidem, s. 72.
85 K. Rogoff: International institutions for reducing global financial instability.

NBER Working Paper, No. 7265, Cambridge, July 1999, s. 27.
86 A. Ariyoshi, K. Habermeier, B. Laurens, I. Otker-Robe, J. I. Canales-Kriljen-

ko, A. Kirilenko: Capital Controls: Country Experiences with Their Use and

Liberalization. IMF Occasional Paper No. 190, 2000, s. 49-51.
87 Tym razem nie oby∏o si´ jednak – w przeciwieƒstwie do 1994 r. – bez kosz-

tów spowodowanych spadkiem zaufania inwestorów (szerzej: A. Ariyoshi et

al., Capital Controls ..., op.cit., s. 53-55, 94-105. Por. K. Rogoff: International

institutions ..., op.cit., s. 23).
88 M. Bordo, B. Eichengreen, D. Klingebiel, M. S. Martinez-Peira: Is crisis …,

op.cit., s. 69.
89 Zob. np.: L. Bertolini, A. Drazet: Capital account liberalisation as a signal.

American Economic Review, 3/1997.
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nomicznà. Kapita∏ ten stanowi zaÊ wa˝ny czynnik iden-
tyfikacji niespójnych decyzji gospodarczych, a przez to
dyscyplinuje uczestników rynku90.

Koƒczàc omawianie dzia∏aƒ majàcych wzmocniç
stabilnoÊç finansowà poszczególnych krajów, nale˝y
jeszcze wspomnieç o pewnej ciekawej, choç raczej tyl-
ko teoretycznej propozycji. Jest nià tzw. zasada stupro-
centowego pokrycia lub inaczej wàskiej bankowoÊci
(narrow banking), wysuni´ta jeszcze w XVIII wieku
i póêniej wielokrotnie ponawiana, mi´dzy innymi
przez H. Simmonsa czy M. Friedmana91. Zgodnie z nià,
pewne instytucje w systemie bankowym, tworzàce wà-
skà bankowoÊç muszà ograniczyç lokowanie swoich za-
sobów do pewnej grupy „bezpiecznych” inwestycji
(g∏ównie papierów skarbowych). W zamian za to ogra-
niczenie, depozyty sk∏adane w tych instytucjach sà
bezwarunkowo, w pe∏nej wysokoÊci gwarantowane.
Podmioty niezaliczane do wàskiej bankowoÊci mogà
natomiast lokowaç swoje Êrodki równie˝ w ryzykowne
inwestycje, jednak depozyty w nich zgromadzone nie
podlegajà gwarancjom. Ma to zach´caç deponentów
do monitorowania dzia∏alnoÊci tych instytucji, co po-
zwoli ograniczyç pokus´ nadu˝ycia.

Koncepcja stuprocentowego pokrycia jest wàtpli-
wa z co najmniej dwóch wzgl´dów. Po pierwsze, pod-
mioty zaliczane do wàskiej bankowoÊci musia∏aby ofe-
rowaç znacznie ni˝szà stop´ procentowà, co doprowa-
dzi∏oby do tego, ˝e przewa˝ajàcà cz´Êç depozytów lo-
kowano by w instytucjach ryzykownych, co mog∏oby
mieç negatywne skutki dla stabilnoÊci systemu92.
Po drugie, pojawia si´ zasadnicze pytanie, czy w odnie-
sieniu do banków o ograniczonych mo˝liwoÊciach
dzia∏ania nadal mo˝na mówiç o bankowoÊci w pe∏nym
tego s∏owa znaczeniu.

Dzia∏ania na szczeblu ponadnarodowym

Wprowadzanie poszczególnych Êrodków prewencyj-
nych wymaga koordynacji zarówno na szczeblu kra-
jowym, jak i ponadnarodowym. Jest ona niezb´dna,
by zachowaç spójnoÊç dzia∏aƒ oraz u∏atwiç wymian´
informacji. Znacznà rol´ odgrywa tu MFW, który spe-
cjalnie do celów stabilnoÊci finansowej powo∏a∏ De-
partament Mi´dzynarodowych Rynków Kapita∏owy-
ch93. Jego zadaniem ma byç przede wszystkim wykry-
wanie potencjalnych zagro˝eƒ dla Êwiatowego syste-
mu finansowego. Podobnym celom ma s∏u˝yç opraco-
wany i wprowadzony przez MFW we wspó∏pracy
z Bankiem Âwiatowym Program Oceny Sektora Fi-
nansowego (Financial Sector Assesment Programm).
Polega on na badaniu podatnoÊci na kryzysy krajów,

których sytuacja jest szczególnie istotna dla zachowa-
nia zdrowego systemu finansowego94.

Dostosowania mi´dzynarodowego systemu finan-
sowego nie mog∏y byç jednak wprowadzone wy∏àcz-
nym staraniem MFW. W szczególnoÊci instytucja ta nie
przywiàzywa∏a wystarczajàcej uwagi do zarzàdzania
na szczeblu mikro. Fundusz krytykowano równie˝
za niewielkà skutecznoÊç w zapobieganiu kryzysom.
JednoczeÊnie ros∏a potrzeba monitorowania sytuacji
w systemie finansowym, co przekracza∏o mo˝liwoÊci
jednego podmiotu. Skala problemu wymaga∏a zaanga-
˝owania w jego rozwiàzanie mo˝liwie wielu instytucji.
Dlatego w dzia∏ania na rzecz stabilnoÊci finansowej
w∏àczono m.in. ECB’s Working Group on Financial Fra-
gility i Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego.

Zwieƒczeniem wczeÊniejszych inicjatyw w tym za-
kresie by∏o utworzenie w 1999 r., w odpowiedzi na pro-
pozycj´ H. Tietmayera, Forum StabilnoÊci Finansowej95.
Tworzà je ministrowie finansów, prezesi banków cen-
tralnych oraz instytucji nadzoru bankowego krajów
Grupy G-7, przedstawiciele Australii, Hongkongu, Ho-
landii i Indonezji. Swoich delegatów majà równie˝
MFW, OECD, BIS, IOSCO oraz Bank Âwiatowy96. Obra-
dom Forum przewodniczy prezes BIS.

Przywracanie stabilnoÊci

Nawet najlepiej zaprojektowane i wprowadzone rozwià-
zania nie zapewnià stabilnoÊci finansowej. Pojawianie si´
kryzysów jest w zasadzie nieuniknione. W takiej sytuacji
zadaniem odpowiednich w∏adz staje si´ tzw. zarzàdzanie
kryzysem (crisis management). Proces ten mo˝na zdefi-
niowaç jako zespó∏ podejmowanych przez w∏adze dzia-
∏aƒ, majàcych na celu zahamowanie kryzysu finansowego
oraz unikni´cie jego negatywnych skutków dla sektora fi-
nansowego i sfery realnej97.

Do celów badawczych mo˝na wyró˝niç cztery fazy
procesu zarzàdzania kryzysem. Sà nimi98: 

1) identyfikacja problemu, 
2) wymiana niezb´dnych informacji, 
3) skoordynowanie niezb´dnych dzia∏aƒ w∏adz,

majàce na celu wybór najlepszego i spójnego
rozwiàzania, 

4) podj´cie i realizacja decyzji.
Przedstawione uj´cie zawiera raczej stylizowane

fakty, w praktyce bowiem fazy te przenikajà si´, szcze-
gólnie je˝eli kryzys rozpocznie si´ nagle.

90 T. Kowalski: Kryzysy ..., op.cit., s. 18.
91 A. Crockett: Financial stability ..., op.cit., s. 30.
92 Ibidem, s. 30.
93 Rozpoczà∏ on dzia∏alnoÊç 1 czerwca 2001 r.

94 IMF reform will contribute to strenghtening of the international financial

stability. IMF Survey Supplement, September 2001, s. 6.
95 H. Tietmayer: International cooperation and coordination in the area of

financial market supervision and surveillance. Deutsche Bundesbank
Auszüge aus Presseartikeln, nr 13, Februar 1999, s. 3.

96 Informacje dotyczàce dzia∏alnoÊci Forum mo˝na znaleêç na jego stronie
internetowej: www.fsforum.org.

97 Report on financial crisis management, op.cit., s. 9.
98 Ibidem, s. 12.
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Rozpoznanie sytuacji kryzysowej mo˝e nastàpiç
dzi´ki dzia∏aniom nadzoru lub banku centralnego. In-
formacje o problemie mogà pochodziç tak˝e z samych
przedsi´biorstw lub banków albo bezpoÊrednio z ryn-
ku. W∏aÊnie odpowiednie informacje sà absolutnie
priorytetowà sprawà w poczàtkowej fazie kryzysu. Wy-
mogi informacyjne zwi´kszajà si´ przy tym w miar´
rozwoju kryzysu99. 

Sytuacja kryzysowa w instytucji finansowej pro-
wadzàcej dzia∏alnoÊç na skal´ mi´dzynarodowà mo˝e
pozostawaç poza jurysdykcjà jednego nadzorcy. Dla za-
pewnienia efektywnoÊci procesu zarzàdzania kryzysem
konieczna jest wi´c wspó∏praca nadzorców z ró˝nych
krajów. Dotyczy to równie˝ wymiany informacji. We
Wspólnocie ustalono trzy zasady tej wspó∏pracy.
Po pierwsze, postuluje si´ wyeliminowanie wszystkich
przeszkód mogàcych ograniczaç wymian´, zarówno
na szczeblu krajowym, jak i Wspólnoty. Po drugie, wy-
miana informacji nie mo˝e naruszyç ich poufnoÊci.
Po trzecie, podejÊcie uczestników wymiany powinna
cechowaç aktywnoÊç100. W praktyce, wymiana informa-
cji odbywa si´ na podstawie wspomnianych ju˝ MoUs.
Wi´kszoÊç tych umów nie zawiera jednak jasno okre-
Êlonych procedur na wypadek kryzysu, dlatego wyma-
gajà one skonkretyzowania. W szczególnoÊci EFC k∏a-
dzie nacisk na wczeÊniejsze ustalenie w MoUs zasad
wspó∏pracy w dziedzinie informacji101.

Kryzysy w du˝ej instytucji finansowej wymagajà
zazwyczaj koordynacji dzia∏aƒ rozmaitych organiza-
cji, zarówno w uj´ciu mi´dzysektorowym, jak i mi´-
dzynarodowym. Chodzi tu przede wszystkim o wyeli-
minowanie potencjalnych niespójnoÊci oraz obni˝e-
nie kosztów interwencji. Efektywna koordynacja jest
mo˝liwa tylko przy okreÊleniu ex ante kompetencji
poszczególnych instytucji w przypadku pojawienia
si´ zagro˝enia dla stabilnoÊci. W czasie kryzysu na te-
go typu ustalenia mo˝e ju˝ byç za póêno. Szczególnie
istotne jest wyznaczenie koordynatora dzia∏aƒ. Wybór
takiej instytucji spoÊród wszystkich zaanga˝owanych
w problem nie oznacza jednak, ˝e ma ona przejàç ca-
∏oÊç odpowiedzialnoÊci. 

Proces zarzàdzania kryzysem koƒczy si´ podj´-
ciem okreÊlonych decyzji dotyczàcych dzia∏aƒ, majà-
cych zneutralizowaç zagro˝enie. W opracowaniach do-
tyczàcych tej problematyki podkreÊla si´, ˝e równie˝
ten obszar wymaga zaanga˝owania zarówno odpowied-
nich w∏adz, jak i sektora prywatnego102. Starania jedno-
stek tworzàcych ten ostatni mo˝na okreÊliç jako wszyst-
kie przedsi´wzi´cia jednostek sektora prywatnego

zmierzajàce do poprawy ich sytuacji, nie anga˝ujàce za-
sobów spo∏eczeƒstwa i banku centralnego103.

EFC w swoim raporcie przewiduje dwa typy dzia-
∏aƒ sektora prywatnego104. Pierwszym jest podj´cie
przez instytucj´ w∏asnej inicjatywy zapobiegajàcej roz-
powszechnianiu si´ kryzysu poprzez udzielanie wspar-
cia p∏ynnoÊciowego. Drugi sposób przewiduje przejmo-
wanie jednostek w ci´˝kiej sytuacji przez inne podmio-
ty sektora prywatnego w drodze fuzji i przej´ç (mergers
and acquisition, M&A). W niektórych przypadkach naj-
lepszym wyjÊciem jest nawet zaprzestanie dzia∏alnoÊci
danej instytucji. Dzia∏ania sektora prywatnego wyma-
gajà tu jednak wsparcia banku centralnego lub odpo-
wiednich w∏adz, które powinny zapewniç jasne proce-
dury upad∏oÊciowe i likwidacyjne (wspomniane ju˝
przy okazji mikroekonomicznych cech stabilnego sys-
temu finansowego), jak równie˝ precyzyjnie uregulo-
waç procesy M&A. Podmioty publiczne mogà tu te˝
wyst´powaç jako tzw. honest broker – instytucja po-
Êredniczàca mi´dzy poszczególnymi jednostkami, ko-
ordynujàca ich starania oraz dostarczajàca niezb´dnych
informacji105. Klasycznym przyk∏adem wyst´powania
jako honest broker mo˝e byç dzia∏anie Nowojorskiej
Rezerwy Federalnej w czasie kryzysu LTCM106.

Je˝eli Êrodki sektora prywatnego nie wystarczà
do poprawy sytuacji w krajowych instytucjach finanso-
wych, na banku centralnym spoczywa obowiàzek od-
powiedniego wsparcia instytucji zagro˝onych kryzy-
sem, by zapobiec kryzysowi ca∏ego systemu bankowe-
go, co z kolei mo˝e szybko przekszta∏ciç si´ w kryzys
walutowy. Nale˝y jednak odró˝niç pomoc banku cen-
tralnego w sytuacji kryzysowej od istniejàcych mo˝li-
woÊci zad∏u˝ania si´ w tym banku (np. kredytów refi-
nansowych). Pozyskiwanie p∏ynnoÊci w ten ostatni
sposób odbywa si´ wed∏ug z góry okreÊlonych regu∏
i z inicjatywy banków, które zg∏aszajà popyt na Êrodki
banku centralnego i sà przy tym gotowe spe∏niç jego
warunki. Zaopatrzenie w p∏ynnoÊç w sytuacji kryzyso-
wej odbywa si´ natomiast uznaniowo i decyduje o tym
tylko bank centralny107.

Dostarczajàc p∏ynnoÊç instytucjom znajdujàcym
si´ w k∏opotach, bank centralny wyst´puje jako po-
˝yczkodawca ostatniej instancji. Koncepcj´ te wysu-
nà∏ w 1802 r. H. Thornton, a do jej rozwoju znaczàco
przyczyni∏ si´ W. Bagehot. Uzasadnienia dla wype∏-
niania tej funkcji w odniesieniu do kryzysów finanso-

99 Cechy, którymi powinna charakteryzowaç si´ informacja, mo˝na znaleêç
w: Enhancing bank transparecy, op.cit., s. 15-17.

100 Report on financial crisis management, op.cit., s. 15.
101 Ibidem, s. 16.
102 Zob. np.: D. Clementi: Maintaining financial stability ..., op.cit.; E. Corrigan:

Two international financial stability issues: asset price inflation and private

sector participation. Financial Stability Review, June 2000, s. 138-140.

103 Report on financial crisis management, op.cit., s. 24.
104 Kwestia udzia∏u sektora prywatnego jest szeroko dyskutowana. W niniej-

szym opracowaniu b´dzie rozwini´ta w dalszej cz´Êci.
105 Ma to znaczenie, np. je˝eli dotkni´ta kryzysem jednostka waha si´ czy

udzieliç informacji swoim konkurentom. Mo˝e ona natomiast nie mieç
oporów przed poinformowaniem neutralnej strony. 

106 W. Nelson, W. Passmore: Pragmatic monitoring of financial stability. BIS
Papers No. 1, Basle March 2001, s. 381.

107 Podobnie, interwencji polegajàcej na dostarczeniu bankom p∏ynnoÊci nie
nale˝y uto˝samiaç ze z∏agodzeniem polityki pieni´˝nej banku centralnego
(Report on financial crisis management, op.cit., s. 27).
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wych dostarcza mi´dzy innymi teoria wieloÊci równo-
wag (multiple equilibria)108. Charakterystyczne, ˝e po-
˝yczkodawca ostatniej instancji nie mo˝e ratowaç
przed upad∏oÊcià banków, które doprowadzi∏y do tego
w∏asnà, nierozwa˝nà politykà. Wspiera on zasadniczo
zdrowe instytucje, które przejÊciowo popad∏y w k∏o-
poty. Dostarczajàc im p∏ynnoÊç, pomaga odbudowaç
kapita∏ oraz wywiàzaç si´ z najpilniejszych zobowià-
zaƒ. Uwa˝a si´, ˝e z punktu widzenia banków inter-
wencja po˝yczkodawcy ostatniej instancji stanowi
swoisty „darmowy lunch”. Taka dzia∏alnoÊç mo˝e byç
jednak êród∏em hazardu moralnego, podnoszàcego
koszty interwencji.

Z hazardem moralnym zwiàzany jest równie˝ in-
ny element sieci bezpieczeƒstwa, a mianowicie sys-
tem gwarantowania depozytów. Niekiedy uwa˝a si´
wr´cz, ˝e mogà one negatywnie wp∏ywaç na stabil-
noÊç danego systemu, a wi´c przeciwnie do celu, któ-
ry przyÊwieca∏ ustanowieniu gwarancji. Poglàd taki
znajduje potwierdzenie w badaniach A. Demirgüç-
-Kunta i E. Detragiache. Analizujàc dane z 61 krajów
za lata 1980-1997 stwierdzili oni, ˝e og∏oszone jawne
systemy gwarancyjne oddzia∏ujà szkodliwie na banki
i mogà wr´cz przyczyniç si´ do kryzysu finansowego,
szczególnie w s∏abych warunkach instytucjonalnych.
Z badaƒ tych wynika ponadto, ˝e negatywne oddzia-
∏ywanie gwarancji jest tym silniejsze, im wy˝sza jest
ich wysokoÊç oraz im wi´kszy udzia∏ paƒstwa w sys-
temie gwarancyjnym109. Nawet wtedy, gdy gwarancje
nie sà jasno i z wyprzedzeniem og∏oszone, mogà wy-
wo∏aç hazard moralny, je˝eli instytucje finansowe
spodziewajà si´, ˝e w∏adze b´dà kierowa∏y si´ zasadà
„za du˝y, ˝eby upaÊç”. W takiej sytuacji dzia∏anie
w∏adz pociàgnie za sobà nie tylko hazard moralny, ale
i zaburzenia konkurencji w systemie110.

Zjawisko hazardu moralnego powoduje, ˝e
przejmowanie ryzyka, nieodmiennie zwiàzane z in-
stytucjami poÊrednictwa finansowego, mo˝e nie byç
odpowiednio wycenione, co oczywiÊcie odbija si´
na efektywnoÊci. Mo˝e to si´ równie˝ wiàzaç –
w przypadku, gdy odpowiednie w∏adze zdecydujà
si´ na interwencj´ przy u˝yciu publicznych pieni´-
dzy – ze znaczàcymi kosztami dla obecnych i przy-
sz∏ych generacji podatników. Stàd potrzeba ograni-
czania hazardu moralnego. Najlepszym na to sposo-
bem jest niewàtpliwie wzmocnienie dyscypliny ryn-
kowej. Rozwiàzaniem mo˝e byç tak˝e wspomniana
ju˝ pewna niejednoznacznoÊç w realizowaniu przez
bank funkcji po˝yczkodawcy ostatniej instancji, jak
równie˝ uzale˝nienie udzielenia gwarancji dla depo-

zytów bankowych od partycypacji samych zaintere-
sowanych instytucji111.

Pomoc po˝yczkodawcy ostatniej instancji oraz
gwarantowanie depozytów mogà nie wystarczyç
do przywrócenia równowagi w gospodarce. Pojawia
si´ wówczas miejsce na interwencj´ w∏adz publicz-
nych, które mogà zadecydowaç o dokapitalizowaniu
okreÊlonych firm, co pozwoli∏oby spe∏niç im wymo-
gi kapita∏owe oraz wywiàzaç si´ z najpilniejszych
zobowiàzaƒ. W ostatecznoÊci wyjÊciem mog∏aby byç
nawet przejÊciowa nacjonalizacja przedsi´biorstw,
w celu poprawy sytuacji danej jednostki i póêniej-
szej jej odsprzeda˝y. W raporcie EFC podkreÊlono
jednak, ˝e pomoc paƒstwa powinna byç uzale˝niona
od zobowiàzania si´ kierownictwa danego przedsi´-
biorstwa do odpowiedniej restrukturyzacji dzia∏al-
noÊci (w tym zamkni´cia nierentownych oddzia∏ów),
a ci´˝ar pomocy ostatecznie powinno ponieÊç samo
przedsi´biorstwo112. Pozwoli∏oby to ograniczyç ha-
zard moralny.

Podobnie jak w przypadku ∏agodzenia nast´pstw
kryzysu w poszczególnych instytucjach systemu ban-
kowego danego kraju, metodà pomocy krajowi do-
tkni´temu kryzysem jest dostarczanie p∏ynnoÊci113.
Wielu autorów dostrzega analogie mi´dzy sytuacjà pa-
niki w sektorze bankowym, spowodowanej niewyp∏a-
calnoÊcià tych instytucji, a sytuacjà odp∏ywu kapita-
∏ów z dotkni´tego kryzysem kraju. Dlatego uwa˝ajà, ˝e
najbardziej efektywnym rozwiàzaniem by∏oby utwo-
rzenie mi´dzynarodowego po˝yczkodawcy ostatniej
instancji114.

Nie do koƒca jest jednak jasne, jaka instytucja mia-
∏aby pe∏niç t´ funkcj´. Naturalnym kandydatem do tej
roli by∏by MFW, który – mimo braku oficjalnych umo-
cowaƒ spo∏ecznoÊci mi´dzynarodowej – udziela ju˝
wsparcia finansowego potrzebujàcym krajom. Zdaniem
A. S∏awiƒskiego, symptomem, ˝e Fundusz zmierza
do pe∏nienia tej funkcji, by∏o utworzenie w 1998 r. tzw.
CCL (Contingent Credit Line Facility) – linii kredyto-
wych, z których mogà korzystaç kraje przechodzàce
kryzys115. Poczàtkowo warunki korzystania z CCL by∏y
doÊç surowe, jednak z czasem MFW z∏agodzi∏ regu∏y
korzystania z tej formy pomocy. Fundusz nadal jednak
podkreÊla, ˝e skorzystaç z CCL mogà jedynie kraje prze-
strzegajàce odpowiednich regu∏ i standardów w skali
makro i mikro116. W praktyce, znaczenie CCL mimo ini-
cjatyw Funduszu, jest nadal znikome. 

108 Por.: K. Rogoff: International institutions ..., op.cit., s. 7-9; P. R. Masson:
Multiple equlibria, Contagion and Emerging Markets Crises. IMF Working
Paper 97/167, 1997, s. 19-21.

109 A. Demirgüç-Kunt, E. Detragiache: Does deposit insurance increase ban-

king system stability? IMF Working Paper 00/3, January 2000, s. 25-26.
110 Zob. np.: A. Crockett: Theory and practice …, op.cit., s. 25.

111 Ibidem, s. 24-25.
112 Report on financial crisis management, op.cit., s. 30.
113 W. Ma∏ecki, A. S∏awiƒski, R. Piasecki, U. ˚u∏awska: Kryzysy walutowe,

op.cit., s. 189. 
114 Zob. np.: S. Fischer: On the need for an international lender of last resort,

Journal of Economic Perspectives. Fall 1999.
115 A. S∏awiƒski: Kryzysy walutowe ..., op.cit., s. 100-101
116 IMF reform will contribute to strenghtening of the international financial

stability. IMF Survey Supplement, September 2001, s. 6.
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Problemem mogà byç zasoby finansowe, którymi
mia∏by dysponowaç mi´dzynarodowy po˝yczkodawca
ostatniej instancji. DwieÊcie miliardów zasobów po-
˝yczkowych, którymi dysponuje obecnie MFW, to zale-
dwie jedna piàta udzia∏u w rynkach finansowych, któ-
rymi Fundusz dysponowa∏ tu˝ po rozpocz´ciu swojej
dzia∏alnoÊci117. Innym problemem jest mo˝liwoÊç wy-
stàpienia hazardu moralnego na skal´ paƒstw. Otó˝ da-
ny kraj, majàc ÊwiadomoÊç istnienia zasobów po˝ycz-
kowych MFW, z których móg∏by w razie potrzeby sko-
rzystaç, wykazywa∏by zapewne sk∏onnoÊç do nadmier-
nie ryzykownej polityki. Utworzenie mi´dzynarodowe-
go po˝yczkodawcy ostatniej instancji mog∏oby równie˝
ograniczyç skutecznoÊç dzia∏aƒ krajowych instytucji
nadzoru, wiedzàcych, ˝e w razie pojawienia si´ ko-
niecznoÊci ∏agodzenia kryzysu cz´Êç kosztów poniosà
inne kraje118. Nie zgadzajàc si´ z tymi zarzutami, S. Fi-
scher dowodzi, ˝e w wi´kszoÊci nowoczesnych gospo-
darek po˝yczkodawca ostatniej instancji przede
wszystkim odgrywa∏by rol´ „zarzàdcy kryzysu”, co nie
wymaga wcale du˝ych zasobów kapita∏u119. O. Jeanne
i J. Zettemeyer uwa˝ajà natomiast, ˝e kwestia transfe-
rów mi´dzynarodowych nie wchodzi tu w gr´, gdy˝ po-
˝yczki MFW sà zazwyczaj sp∏acane. Problem dostrzega-
jà oni w tym, ˝e po˝yczka jest niejako legitymacjà b∏´d-
nej polityki danego kraju, czego efekty ponoszà osta-
tecznie jego obywatele (z których podatków b´dzie
sp∏acana po˝yczka Funduszu). O. Jeanne i J. Zettemeyer
upatrujà metod ograniczenia wynikajàcego stàd hazar-
du moralnego w zwi´kszaniu op∏at za po˝yczki, limito-
waniu ich wolumenu oraz – przede wszystkim –
w ustalaniu ex ante warunków, których spe∏nienie po-
zwoli na uzyskanie pomocy finansowej120.

Nast´pnej analogii do kryzysu w systemie danego
paƒstwa upatruje si´ w mo˝liwoÊci wykorzystania pro-
cedur upad∏oÊciowych. Mo˝na znaleêç opracowania
proponujàce utworzenie mi´dzynarodowego sàdu upa-
d∏oÊciowego121. Zapewnia∏by on wierzycielom danego
paƒstwa mo˝liwoÊç dochodzenia straconych Êrodków.
Przewaga tego rozwiàzania nad Êwiatowym po˝yczko-
dawcà ostatniej instancji polega na tym, ˝e w mniej-
szym stopniu wywo∏uje ona hazard moralny. Jak jed-
nak zauwa˝a K. Rogoff, analogie mi´dzy instytucjà
i krajem sà tutaj doÊç problematyczne. 

Kontrowersje budzi równie˝ inny sposób ratowa-
nia dotkni´tego kryzysem kraju, a mianowicie zawie-
szenie p∏atnoÊci (rozumiane jako zawieszenie obs∏ugi

d∏ugu, po∏àczone z kontrolà odp∏ywów kapita∏o-
wych)122. Jako zalet´ tego rozwiàzania wymienia si´ to,
i˝ daje ono w∏adzom kraju czas, niezb´dny do podj´cia
odpowiednich dzia∏aƒ przywracajàcych równowag´.
Nawet zwolennicy tej metody przyznajà jednak, ˝e jej
stosowanie powinno byç wyjàtkiem, a nie regu∏à123.
Zdecydowanie przeciwny zawieszeniu p∏atnoÊci jest
W. McDonough, uwa˝ajàc, ˝e tego typu post´powanie
mo˝e dodatkowo wzmóc niepewnoÊç, jak równie˝ po-
g∏´biç wspominany problem „niewinnych ofiar”124.

Skuteczniejszym rozwiàzaniem wydaje si´ zaanga-
˝owanie w rozwiàzanie problemu prywatnych inwesto-
rów. PodejÊcie takie (o czym ju˝ wspomniano) opiera
si´ na przekonaniu, ˝e inwestorzy, wkraczajàc z kapita-
∏em do danego kraju, sà Êwiadomi ryzyka, które podej-
mujà. Dlatego te˝ w ich interesie jest wspó∏praca z w∏a-
dzami kraju przechodzàcego kryzys. Wspó∏praca po-
zwoli∏aby na obni˝enie kosztów walki z kryzysem
i ograniczy∏aby jego nast´pstwa dla obu stron. W∏àcze-
nie sektora prywatnego do zwalczania sytuacji kryzyso-
wej mo˝e nastàpiç na trzy sposoby, a mianowicie125: 

1) poprzez rozwiàzania umowne (np. CAC – klau-
zule wspólnego dzia∏ania), 

2) poprzez rozwiàzania koordynacyjne,
3) poprzez rozwiàzania przymusowe. 
Nale˝y si´ spodziewaç, ˝e sektor prywatny by∏by

zapewne sk∏onny zaakceptowaç tylko dwie pierwsze
formy. Dzia∏ania obu stron mog∏yby tu zostaç sforma-
lizowane odpowiednimi umowami, w których inwe-
storzy zobowiàzaliby si´ do okreÊlonych przedsi´-
wzi´ç na wypadek kryzysu. Uzgodnieniu mog∏yby
tak˝e podlegaç ewentualne terminy i warunki sp∏at
czy nawet dobrowolna rezygnacja z cz´Êci d∏ugu126.
Jak podaje A. S∏awiƒski, próby takiej wspó∏pracy pod-
j´to np. w Argentynie127. Skala problemu jest jednak
niewielka. Tymczasem, na co zwraca uwag´ A. Halda-
ne, cz´sto zapomina si´, ˝e w∏àczanie sektora prywat-
nego nie jest grà o sumie zerowej, zmieniajàcà tylko
rozk∏ad korzyÊci i kosztów. Udzia∏ podmiotów pry-
watnych pozwala znaczàco obni˝yç koszty, jest wi´c
grà o sumie pozytywnej128. 

Ciekawe, zw∏aszcza w kontekÊcie dyskusji o udzia-
le kapita∏u zagranicznego w polskim systemie banko-
wym, sà poglàdy upatrujàce sposobu na popraw´ sta-
bilnoÊci krajowego systemu bankowego i finansowego
w zwi´kszeniu udzia∏u instytucji zagranicznych.
Oprócz innych korzyÊci, zwraca si´ tu uwag´ na to, ˝e
w∏adze danego kraju b´dà prawdopodobnie mniej

117 K. Rogoff: International institutions …, op.cit., s. 13-14.
118 Podaje si´ tu, ˝e rozwiàzaniem mog∏oby byç ustalenie wk∏adu poszczegól-

nych paƒstw do zasobów tworzonej instytucji wed∏ug wag ryzyka przypi-
sanych poszczególnym krajom.

119 S. Fischer: On the need ..., op.cit.
120 O. Jeanne, J. Zettemeyer: International bailouts, moral hazard and con-

ditionalit. Economic Policy. A European Forum, No. 33, October 2001, s.
401-424.

121 Omówienie tej propozycji zob.: K. Rogoff,: International institutions …,
op.cit., s. 13-14.

122 W. McDonough: The role ..., op.cit., s. 6.
123 D. Clementi: Crisis prevention ..., op.cit., 159-161.
124 W. McDonough: The role ..., op.cit., s. 7.
125 A. Haldane: Private sector involvement in financial crisis: analytics and pu-

blic policy opportunities. Financial Stability Review, op.cit., s. 195-201.
126 E. Corrigan: Two international financial stability issues ..., op.cit., s. 138-140.
127 Szerzej: A. S∏awiƒski: Kryzysy walutowe ..., op.cit., s. 101.
128 A. Haldane: Private sector ..., op.cit., s. 201.
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sk∏onne do „wybawiania” zagranicznych instytucji fi-
nansowych, które popadnà w k∏opoty. ÂwiadomoÊç te-
go mo˝e wzmagaç bodêce do ostro˝niejszego prowa-
dzenia dzia∏alnoÊci przez te podmioty129. 

Wydarzenia 11 wrzeÊnia 2001 r. pokaza∏y dobit-
nie, ˝e nie sposób oddzieliç spraw gospodarczych
od politycznych, kulturalnych i religijnych. Dlatego
wszelkie dzia∏ania, majàce na celu przywrócenie lub
utrzymanie stabilnoÊci systemu finansowego poszcze-
gólnych krajów, jak i ca∏ego Êwiata, wymagajà odpo-
wiedniej wspó∏pracy tak˝e rozwiàzywaniu problemów
pozagospodarczych. 

Uwagi koƒcowe

Omówione kwestie dotyczàce stabilnoÊci finansowej
pozwalajà na wyciàgni´cie pewnych dodatkowych
wniosków. Przede wszystkim wydaje si´, ˝e rozpo-
znaniu i wprowadzeniu cech warunkujàcych stabil-
noÊç systemu finansowego danego kraju nale˝y po-
Êwi´ciç wi´cej uwagi ni˝ bezpoÊrednim przyczynom
kryzysów. Te ostatnie sà bowiem zmienne i zazwyczaj
niemo˝liwe do przewidzenia. Powoduje to, ˝e realne
jest jedynie zabezpieczenie si´ przed bezpoÊrednimi
przyczynami (triggers), które ju˝ kiedyÊ wystàpi∏y.
Tak samo trudne (czy wr´cz niemo˝liwe) jest okreÊle-
nie, jaki przebieg b´dà mia∏y ewentualne kryzysy wa-
lutowe czwartej generacji. Zapewnianie stabilnoÊci fi-
nansowej tworzy natomiast Êrodowisko minimalizujà-
ce wyst´powanie negatywnych zjawisk w ogóle
i zwi´kszajàce odpornoÊç systemów finansowych
na wszelkiego rodzaju szoki.

Jak podkreÊlano wczeÊniej, stworzenie warunków
pozwalajàcych na bezpieczne funkcjonowanie systemu
finansowego wymaga zarówno staraƒ poszczególnych
krajów, jak i dzia∏aƒ w skali mi´dzynarodowej. Rysuje
si´ tu jednak potrzeba pewnej sekwencyjnoÊci.
W pierwszej kolejnoÊci nale˝y podejmowaç Êrodki
na szczeblu krajowym (z uwzgl´dnieniem specyfiki da-
nego kraju – uwarunkowaƒ historycznych, istniejàcej
infrastruktury, funkcjonowania systemu finansowego
i sfery realnej), a dopiero potem ponadnarodowym. Po-
zwoli to wyeliminowaç potencjalne niespójnoÊci. Po-
nadto, nale˝y zdawaç sobie spraw´, ˝e metody zastoso-
wane w jednym kraju niekoniecznie muszà si´ spraw-
dziç w innym. Dlatego niebezpieczne by∏oby umiesz-
czanie w mi´dzynarodowych kodeksach i regu∏ach
konkretnych rozwiàzaƒ wewn´trznych wraz z po-

wszechnym obowiàzkiem ich wprowadzenia. Jak si´
wydaje, ÊwiadomoÊç tego sprawia, ˝e zalecenia MFW
czy BIS majà w znacznej mierze charakter postulatyw-
ny i doradczy, natomiast ci´˝ar zapewnienia stabilno-
Êci spoczywa na poszczególnych krajach. Z tego te˝
wzgl´du unika si´ radykalnych reform instytucjonal-
nych (np. utworzenia superinstytucji nadzorczej),
wprowadzajàc poszczególne zmiany stopniowo.

Akcentowane w opracowaniu szczególne znacze-
nie stabilnoÊci finansowej dla rynków wschodzàcych
(którym cz´sto brakuje wiarygodnoÊci politycznej
i ekonomicznej) wyp∏ywa przede wszystkim z jej bez-
poÊredniego prze∏o˝enia na zaufanie do danego kraju,
jego waluty i polityki. Inwestorzy, je˝eli pozytywnie
oceniajà sytuacj´ danego kraju, mogà zdecydowaç
o niewycofywaniu si´ z jego rynku finansowego, nawet
je˝eli kraj ten przynale˝y do grupy paƒstw zagro˝onych
kryzysem. Przyk∏adem mo˝e byç Polska w czasie kryzy-
su brazylijskiego, kiedy zasadniczo nie zachwia∏o si´
zaufanie inwestorów do naszego kraju. Odpowiednia
troska o stabilnoÊç mo˝e byç wi´c wa˝nym czynnikiem
psychologicznym, pozwalajàcym ograniczyç efekt stad-
ny inwestorów (herding) i efekt zara˝enia (contagion). 

StabilnoÊç finansowa krajów transformujàcych
swojà gospodark´ jest natomiast niezb´dnym warun-
kiem utrwalenia efektów przeprowadzanych reform.
Potencjalny kryzys finansowy mo˝e nie tylko zahamo-
waç post´py takiego kraju, ale i zaprzepaÊciç dotych-
czasowe osiàgni´cia. Stabilny system finansowy po-
zwala równie˝ na odpowiednie kszta∏towanie i wyko-
rzystywanie w polityce gospodarczej kana∏u oczeki-
waƒ, sprzyjajàc kontynuacji czy przyspieszeniu reform.
Ponownie wi´c same dzia∏ania na rzecz stabilnoÊci fi-
nansowej mogà oddzia∏ywaç jako wa˝ny czynnik psy-
chologiczny.

Zwrócenie uwagi na zagadnienie stabilnoÊci za-
owocowa∏o upowszechnieniem zdrowych praktyk, za-
równo na szczeblu mikro, jak i w polityce gospodar-
czej, oraz przyspieszy∏o wprowadzenie nowej jakoÊci
nadzoru ostro˝noÊciowego. Usprawniono i nasilono te˝
wspó∏prac´ poszczególnych paƒstw i organizacji mi´-
dzynarodowych. StabilnoÊç b´dzie równie˝ niewàtpli-
wie sprzyjaç procesom integracyjnym w Europie. Roz-
maite dzia∏ania majàce zapewniç stabilnoÊç finansowà
przynios∏y wi´c wymierne korzyÊci, wykraczajàce poza
sfer´ finansowà. W rezultacie mo˝e si´ okazaç, ˝e kry-
zysy i ich koszty, czyli czynniki, które spowodowa∏y
wzrost zainteresowania stabilnoÊcià, by∏y stosunkowo
niewielkà cena za trwa∏y impuls rozwojowy gospodar-
ki Êwiatowej.129 Poglàdy te reprezentujà np. C. Calomiris i F. Mishkin.



Wprowadzenie

Plan strategiczny Krajowej Izby Rozliczeniowej SA na la-
ta 2001–2005 zak∏ada m.in. niezwykle ambitny zamiar re-
zygnacji z opartego na wymianie dokumentów papiero-
wych systemu SYBIR1, poczàwszy od 2004 r. Oczywiste
jest, ˝e ca∏oÊç obs∏ugiwanych przez KIR SA p∏atnoÊci
klientów banków by∏aby w takim przypadku rozliczana
wy∏àcznie w elektronicznym systemie ELIXIR2. Na potrze-
by tego opracowania pomijam ciekawe i cz´sto bardzo
kontrowersyjne rozwa˝ania na temat realnoÊci osiàgni´cia
tak ambitnego celu w zak∏adanym terminie. Istnieje wiele
bardzo ró˝nych czynników, warunkujàcych czy wr´cz
uniemo˝liwiajàcych rezygnacj´ w najbli˝szej przysz∏oÊci
z wymiany mi´dzy bankami papierowych zleceƒ p∏atni-
czych. Nale˝à do nich przyk∏adowo: koniecznoÊç uregulo-
wania kwestii rozliczania czeków i innych dokumentów
obcià˝eniowych, które na razie nie majà swoich odpo-
wiedników w komunikatach systemu ELIXIR, czy te˝
zmiany w funkcjonowaniu niektórych systemów rozlicza-
jàcych transakcje zawarte za pomocà kart p∏atniczych, wy-
korzystujàcych system SYBIR do dystrybucji Êrodków pie-

ni´˝nych mi´dzy uczestnikami. Powa˝nym utrudnieniem
dla przejÊcia od papieru do elektroniki jest równie˝ sto-
sunkowo ma∏a liczba dokumentów standardowych w ob-
rocie mi´dzybankowym. Dokument standardowy mo˝e
byç w miar´ szybko i tanio przekszta∏cony w komunikat
elektroniczny, czego niestety nie mo˝na tak ∏atwo doko-
naç z wyst´pujàcymi nadal w zdecydowanej wi´kszoÊci
dokumentami niestandardowymi. 

Mimo to wierz´, ˝e rezygnacja z systemu SYBIR
w rozsàdnej perspektywie czasowej jest mo˝liwa. Wa-
runkiem jest uznanie tego przez ca∏e Êrodowisko ban-
kowe za jeden z priorytetów w ewolucji krajowych sys-
temów p∏atnoÊci detalicznych oraz pe∏ne i odpowie-
dzialne zaanga˝owanie si´ w realizacj´ tego celu.

Swoje rozwa˝ania na temat systemu ELIXIR opie-
ram na za∏o˝eniu, ˝e w przysz∏oÊci sta∏by si´ on jedy-
nym systemem rozliczeniowym oferowanym bankom
przez KIR SA. Moim zdaniem, b´dzie si´ to wiàza∏o ze
stworzeniem dalece zmodyfikowanego lub wr´cz no-
wego systemu, opartego na nieco innych za∏o˝eniach
ni˝ obecnie, g∏ównie pod kàtem zapewnienia tzw. gwa-
rancji rozrachunku. Jest to wy∏àcznie mój prywatny po-
glàd, który postaram si´ w niniejszym materiale uza-
sadniç. Nie wydaje mi si´ celowe tworzenie ju˝ dziÊ
precyzyjnej wizji systemu, który mia∏by funkcjonowaç
dopiero doÊç odleg∏ej przysz∏oÊci. Dlatego te˝ chcia∏-
bym, aby moje rozwa˝ania zosta∏y odebrane przede
wszystkim jako zach´ta do przemyÊleƒ, dotyczàcych
przysz∏oÊci detalicznych systemów rozliczeniowych
KIR SA, a nie jako proponowanie konkretnych rozwià-
zaƒ w tym wzgl´dzie.
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Systemy rozliczeniowe KIR SA –
koniecznoÊç ewolucji w kierunku
zapewnienia gwarancji rozrachunku*

Krzysztof  Frel iszek

* Tezy przedstawione w niniejszym materiale sà prywatnym poglàdem auto-
ra i nie mogà byç w ˝aden sposób uto˝samiane ze stanowiskiem Narodowe-
go Banku Polskiego.

1 SYBIR – system rozliczeniowy prowadzony przez Krajowà Izb´ Rozliczenio-
wà SA. Jego cechà charakterystycznà jest wymiana mi´dzy uczestnikami do-
kumentów papierowych za poÊrednictwem Bankowych Regionalnych Izb
Rozliczeniowych.

2 ELIXIR – system rozliczeniowy prowadzony przez Krajowà Izb´ Rozlicze-
niowà SA. Jego cechà charakterystycznà jest wymiana mi´dzy uczestnikami
wy∏àcznie komunikatów elektronicznych za poÊrednictwem KIR SA.
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Przes∏anki wprowadzenia zmian

KoniecznoÊç dokonania powa˝nych zmian w odniesieniu
do systemu ELIXIR opieram przede wszystkim na argu-
mentach zwiàzanych z bezpieczeƒstwem rozliczeƒ pie-
ni´˝nych. Jestem przekonany, ˝e fundamentem nowocze-
snego systemu p∏atniczego powinny byç efektywne i bez-
pieczne systemy p∏atnoÊci, zarówno dla transakcji wyso-
kokwotowych, jak i detalicznych. Systemy KIR SA stano-
wià niezwykle istotnà czeÊç krajowego systemu rozliczeƒ
pieni´˝nych, dlatego te˝ ich ewolucja powinna przebiegaç
w zasygnalizowanym powy˝ej kierunku. Stawiajàc tez´
o koniecznoÊci przebudowy systemu ELIXIR, pozwol´ so-
bie równie˝ na przedstawienie wst´pnych przemyÊleƒ co
do kr´gu uczestników KIR SA oraz liczby sesji rozrachun-
kowych, jako fundamentalnych aspektów funkcjonowa-
nia systemu ELIXIR.

Postulat koniecznoÊci radykalnej przebudowy sys-
temu ELIXIR zak∏ada negatywnà odpowiedê na funda-
mentalne w tej kwestii pytanie: czy ELIXIR b´dzie móg∏
w przysz∏oÊci nadal funkcjonowaç jako system nie
w pe∏ni bezpieczny, czyli stosujàcy zasad´ wyklucze-
nia uczestnika, który nie zapewni∏ odpowiednich Êrod-

ków pieni´˝nych w czasie okreÊlonym w regulaminie.
Moim zdaniem odpowiedê jest negatywna, choç
na pewno istniejà równie˝ inne poglàdy w tej kwestii. 

Dla czytelników mniej zorientowanych w szczegó∏ach
omawianych procedur mo˝liwie krótko opisz´ funkcjono-
wanie systemów rozliczeniowych KIR SA oraz wyjaÊni´,
na czym polega problem braku gwarancji rozrachunku.

Oba systemy obs∏ugiwane przez KIR SA – SYBIR
i ELIXIR – dzia∏ajà na bazie netto, tzn. kompensaty wza-
jemnych nale˝noÊci i zobowiàzaƒ uczestników, wynika-
jàcych z wartoÊci zleceƒ p∏atniczych, z∏o˝onych przez
banki do Izby w okreÊlonym regulaminem przedziale
czasowym. Rozrachunek, czyli przekazanie Êrodków
pieni´˝nych mi´dzy uczestnikami, odbywa si´ podczas
sesji rozrachunkowych w systemie SORBNET3 w Centra-
li NBP, w którym prowadzone sà rachunki bie˝àce ban-
ków-uczestników. Schemat przedstawia rozliczenie zle-
cenia uznaniowego (polecenia przelewu) w systemie SY-
BIR. Rozliczenie dokumentów obcià˝eniowych (np. cze-
ków) trwa o jeden dzieƒ roboczy d∏u˝ej.

Schemat

NBP
Centrala

Rachunek banku A Rachunek banku B9.

KIR SA
Centrala

BRIR A BRIR B

Oddzia∏ B

Klient B

Oddzia∏ A

Klient A

Przep∏yw funduszy


1. 2.

3.

5.
6.

7.

8. 10.

11.

12.

13.

4.

3 SORBNET – polski system RTGS, czyli rozrachunku brutto w czasie rzeczy-
wistym, którego operatorem i w∏aÊcicielem jest NBP.



Rozrachunek uznaniowych zleceƒ p∏atniczych w systemie SYBIR

Dzieƒ 1
1. Klient A przygotowuje polecenie przelewu i sk∏ada

je w swoim banku.
2. Obcià˝enie rachunku bankowego klienta A.
3. Oddzia∏ A dostarcza przesy∏ki do Bankowej Regio-

nalnej Izby Rozliczeniowej – BRIR (do godz. 18.00).
4. BRIR A sortuje otrzymany materia∏ i sporzàdza

wst´pne zestawienie rozrachunkowe z danego regio-
nu.

5. BRIR A przekazuje do centrali KIR sporzàdzone ze-
stawienie (godz. 19.00).

6. Centrala KIR sporzàdza zbiorcze zestawienie rozra-
chunkowe i od godz. 20.00 informuje centrale ban-
ków o wst´pnych wynikach wymiany dokumentów
rozliczeniowych.

7. Transport dokumentów (noc).

Dzieƒ 2 
8. Centrala KIR sk∏ada zlecenie do NBP na dokonanie

rozrachunku mi´dzybankowego (godz. 10.30).
9. W Centrali NBP nast´puje przemieszczenie Êrodków

mi´dzy rachunkami bie˝àcymi banków (godz. 10.30-
11.00).

10. Centrala NBP informuje KIR o dokonaniu (lub nie-
dokonaniu) rozrachunku mi´dzybankowego (godz.
11.00).

11. Centrala KIR przekazuje do wszystkich BRIR infor-
macje o dokonaniu rozrachunku.

12. BRIR-y rozpoczynajà wydawanie przesy∏ek oddzia-
∏om banków (godz. 11.15).

13. Oddzia∏ B uznaje rachunek klienta B.
Zasady funkcjonowania obu systemów KIR SA sà po-

dobne. Podstawowe ró˝nice mi´dzy nimi sà nast´pujàce:
1. W systemie ELIXIR przedmiotem wymiany sà komu-

nikaty elektroniczne, a nie dokumenty papierowe.
2. W obu systemach rozliczane sà uznaniowe zlecenia

p∏atnicze (polecenia przelewu i wp∏aty gotówkowe
na rachunek bankowy), natomiast ró˝nice wyst´pujà
w odniesieniu do dokumentów obcià˝eniowych.
Czeki z rachunków oszcz´dnoÊciowo-rozliczenio-
wych obj´te odnoÊnym porozumieniem mi´dzyban-
kowym oraz polecenie zap∏aty sà rozliczane w syste-
mie ELIXIR, natomiast pozosta∏e czeki i inne doku-
menty obcià˝eniowe – w systemie SYBIR.

3. W systemie SYBIR odbywajà si´ dwie sesje rozra-
chunkowe (poranna dla zleceƒ uznaniowych, a wie-
czorna dla zleceƒ obcià˝eniowych), natomiast w sys-
temie ELIXIR sà trzy sesje rozrachunkowe dziennie
(na ostatniej rozliczane jest polecenie zap∏aty).

Zgodnie z regulaminem KIR SA, je˝eli w chwili za-
koƒczenia danej sesji rozrachunkowej uczestnik nie za-
pewni Êrodków pieni´˝nych na zap∏at´ swoich zobo-
wiàzaƒ, NBP powiadamia KIR SA o braku realizacji zle-
ceƒ Izby, wskazujàc jednoczeÊnie bank, b´dàcy przy-

czynà tego stanu rzeczy. Na podstawie tej informacji
Izba wyklucza z rozliczeƒ banków i dokonuje ponow-
nego wyliczenia sald zobowiàzaƒ i nale˝noÊci pozosta-
∏ych uczestników. Po dokonaniu takiego wyliczenia
nowe kwoty netto sà przesy∏ane do NBP w celu doko-
nania rozrachunku. Je˝eli rozrachunek nie mo˝e byç
dokonany z powodu braku Êrodków pieni´˝nych u ko-
lejnego uczestnika, procedura wykluczania powinna
byç kontynuowana a˝ do zap∏aty zobowiàzaƒ przez ma-
lejàce z ka˝dà „rundà” grono uczestników. 

Mo˝na argumentowaç, ˝e oba systemy KIR SA
dzia∏ajà stosujàc wspomnianà procedur´, zwanà w lite-
raturze fachowej „unwinding”4, od samego poczàtku
istnienia KIR SA, czyli ju˝ prawie 9 lat. Skoro przez tak
d∏ugi okres system rozliczeƒ detalicznych w Polsce nie
doÊwiadczy∏ z powodu k∏opotów z p∏ynnoÊcià uczest-
ników powa˝nego zak∏ócenia o zasi´gu krajowym, to
dlaczego nie móg∏by funkcjonowaç na tych samych za-
sadach jeszcze przez kolejne lata? 

Ponadto, sukcesywnie prowadzone sà dzia∏ania
na rzecz poprawy bezpieczeƒstwa rozliczeƒ dokonywa-
nych za poÊrednictwem KIR SA. Wprowadzane przez Izb´
mechanizmy (np. obowiàzek posiadania tzw. monitoringu
czy wymóg podpisania z NBP umowy o kredyt lombardo-
wy), jak równie˝ dzia∏ania NBP w zakresie poprawy p∏yn-
noÊci uczestników systemu SORBNET, w którym dokony-
wany jest rozrachunek nale˝noÊci i zobowiàzaƒ wynikajà-
cych z wymiany zleceƒ p∏atniczych za poÊrednictwem
KIR SA, obiektywnie s∏u˝à zwi´kszeniu bezpieczeƒstwa
rozrachunków mi´dzybankowych. Wprowadzenie ww.
udoskonaleƒ – szczególnie w odniesieniu do systemu
SORBNET – mog∏oby byç uznane za wystarczajàce dla
bezpieczeƒstwa rozliczeƒ transakcji detalicznych. 

Nale˝y równie˝ braç pod uwag´ aspekty bizneso-
we, zwiàzane ze stworzeniem znacznie zmodyfikowa-
nego systemu ELIXIR. Ka˝da zmiana oznacza koszty,
które – szczególnie bioràc pod uwag´ ich zakres – po-
niosà w koƒcowym rozrachunku akcjonariusze KIR SA 

Na zakoƒczenie ewentualnych argumentów
za utrzymaniem dotychczasowego stanu rzeczy nale˝y
uwzgl´dniç – wyra˝onà w sposób jasny i zdecydowany
– niech´ç banków do stworzenia funduszu u∏atwiajàce-
go dokonywanie rozrachunku w KIR SA, co znacznie
poprawi∏oby bezpieczeƒstwo rozrachunku bez ko-
niecznoÊci radykalnej przebudowy systemu ELIXIR. 

Starannie analizujàc powy˝sze argumenty, pod-
trzymuj´ jednak przedstawionà na wst´pie opini´. Mo-
im zdaniem, w dalszej perspektywie system ELIXIR
b´dzie musia∏ zostaç ca∏kowicie zrekonstruowany,
g∏ównie w kierunku osiàgni´cia pe∏nego bezpieczeƒ-
stwa rozrachunku.
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4 Termin ten oznacza procedur´ zwiàzanà z przeprowadzaniem rozrachunku
w systemach netto, polegajàcà na wy∏àczeniu z rozliczeƒ wszystkich zleceƒ
p∏atniczych dotyczàcych niewyp∏acalnego uczestnika oraz ponowne
wyliczenie sald zobowiàzaƒ i nale˝noÊci pozosta∏ych uczestników.
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Argumenty przemawiajàce za takim rozwiàzaniem
sà nast´pujàce:

1. Funkcjonowanie procedury wykluczania nie-
wyp∏acalnego uczestnika i ponownego wyliczania
wzajemnych sald nale˝noÊci i zobowiàzaƒ dla pozo-
sta∏ych uczestników wymiany jest potencjalnym êró-
d∏em wystàpienia tzw. efektu domina, czyli najgroê-
niejszej postaci ryzyka systemowego w systemie
p∏atniczym. Wyliczone ponownie przez Izb´ salda
mogà si´ istotnie ró˝niç od kwot pierwotnych,
zw∏aszcza je˝eli wykluczony by∏by bank o znaczàcej
pozycji na rynku. Ka˝dy z pozosta∏ych uczestników,
który w pierwszym „przebiegu” rozliczeniowym by∏
w pozycji kredytowej (czyli oczekiwa∏ wp∏ywu Êrod-
ków), w drugim mo˝e byç teoretycznie w pozycji de-
betowej (czyli zobowiàzanego do zap∏aty). Relatyw-
nie krótki okres, w jakim banki powinny uzyskaç
brakujàce fundusze, wywo∏uje znaczne ryzyko, ˝e
w kolejnej sesji rozrachunkowej nast´pny uczestnik
(lub uczestnicy) nie móg∏by si´ wywiàzaç na czas ze
swoich zobowiàzaƒ. Dlatego te˝, niestety, praktyka
ró˝ni si´ od zapisów regulaminowych, przewidujà-
cych automatyczne wykluczenie uczestnika, który
nie zgromadzi∏ na czas odpowiednich Êrodków pie-
ni´˝nych. W takich przypadkach NBP – w obliczu
trudnych do oszacowania, a w praktyce zawsze groê-
nych konsekwencji dla ca∏ego systemu bankowego –
niezwykle rzadko korzysta∏ z mo˝liwoÊci wyklucze-
nia zalegajàcego z zap∏atà banku, wybierajàc zdecy-
dowanie „mniejsze z∏o” w postaci przed∏u˝enia za-
koƒczenia sesji rozrachunkowej do czasu zdobycia
przez ten bank potrzebnych funduszy.

Utrzymywanie potencjalnie niebezpiecznych pro-
cedur rozliczeniowych w KIR SA uwa˝am za przykrà
koniecznoÊç, której jednak nie mo˝na przed∏u˝aç w nie-
skoƒczonoÊç. Obowiàzujàce na dzieƒ dzisiejszy regula-
cje oznaczajà, ˝e w praktyce NBP nie móg∏by raczej pod-
jàç decyzji o wykluczeniu z Izby banku o znacznej po-
zycji na rynku rozliczeƒ detalicznych, g∏ównie z obawy
przed zasygnalizowanymi wy˝ej konsekwencjami natu-
ry systemowej. W tym miejscu nale˝y podkreÊliç, ˝e
oprócz mo˝liwego „efektu domina” trzeba braç równie˝
pod uwag´ trudnoÊci ze znalezieniem przez bank wy-
kluczony z rozliczeƒ poÊrednika, który umo˝liwi∏by mu
dalsze funkcjonowanie w systemie rozliczeƒ pieni´˝-
nych. Ocen´, po jakim czasie du˝y bank z siecià oddzia-
∏ów o zasi´gu krajowym móg∏by rozpoczàç dzia∏alnoÊç
dzi´ki poÊrednikowi nieznanemu w momencie wyklu-
czenia z Izby (je˝eli przygotowane wczeÊniej plany awa-
ryjne nie zak∏adajà takiej opcji), pozostawiam wyobraê-
ni czytelników. Nie rozwijajàc nadmiernie tego wàtku,
chcia∏bym równie˝ zasygnalizowaç konsekwencje p∏y-
nàce dla ca∏ego systemu bankowego, wynikajàce z za-
chowaƒ klientów, których bank z dnia na dzieƒ nie by∏-
by w stanie w normalny sposób funkcjonowaç na rynku
rozliczeƒ pieni´˝nych. 

Poniewa˝ system SYBIR z racji swojej specyfiki
jest niereformowalny pod wzgl´dem gwarancji rozra-
chunku, koniec jego funkcjonowania powinien stano-
wiç dodatkowy impuls dla powstania bezpiecznego
z tego punktu widzenia systemu ELIXIR. Chcia∏bym
jednak podkreÊliç, ˝e wspomniany moment jest dla
mnie jedynie dodatkowym czynnikiem, sprzyjajàcym
dokonaniu zmian w systemie ELIXIR. Rozwa˝ania
na ten temat powinny byç prowadzone niezale˝nie
od tego, przez ile jeszcze lat b´dzie funkcjonowa∏ sys-
tem SYBIR stopniowo tracàcy znaczenie dla systemu
p∏atniczego.

2. Dokonywane na bie˝àco – zarówno przez KIR
SA, jak i NBP – dzia∏ania w zakresie poprawy bezpie-
czeƒstwa rozrachunku oznaczajà niewàtpliwie korzyst-
nà i prawid∏owà modernizacj´ systemu rozliczeƒ deta-
licznych, ale nie zapewniajà ostatecznego celu, którym
jest pe∏na gwarancja rozrachunku. Innymi s∏owy, stop-
niowo zmniejsza si´ prawdopodobieƒstwo przed∏u˝a-
nia si´ sesji rozrachunkowych KIR SA, ale bez gwaran-
cji ca∏kowitej eliminacji takiego zagro˝enia. 

3. Rekomendacje Europejskiego Banku Centralne-
go nie nakazujà wprost wprowadzenia mechanizmów
gwarancji rozrachunku w systemach p∏atnoÊci detalicz-
nych. Proponuj´ jednak zwróciç uwag´ na dwa ró˝ne
aspekty tego zagadnienia w Êwietle zaleceƒ organizacji
mi´dzynarodowych i ewolucji systemów p∏atnoÊci.

Po pierwsze, analizujàc rozwój systemów p∏atnoÊci
mo˝na stwierdziç, ˝e przebiega on w kierunku zwi´k-
szania efektywnoÊci i bezpieczeƒstwa. Jest to tendencja
ca∏kowicie logiczna i niezaprzeczalna. Skoro wi´c aktu-
alne rekomendacje dotyczàce gwarancji rozrachunku
nie dotykajà wprost sfery krajowych rozliczeƒ detalicz-
nych, to wysoce prawdopodobna jest zmiana tego stanu
rzeczy w bli˝ej nieokreÊlonej przysz∏oÊci.

Po drugie, zasada nr 6 z dokumentu EBC Minimum
cech wspólnych dla krajowych systemów p∏atnoÊci5 – fun-
damentalnego w zakresie nadzoru nad systemami p∏atno-
Êci – nak∏ada na bank centralny kraju UE obowiàzek oce-
ny skali ryzyka w wy˝ej wymienionych systemach, w tym
równie˝ rozliczajàcych transakcje detaliczne, oraz w razie
koniecznoÊci podj´cia odpowiednich dzia∏aƒ.

JednoczeÊnie wydane w styczniu 2001 r. opracowa-
nie Banku Rozrachunków Mi´dzynarodowych w Bazy-
lei (BIS) Podstawowe zasady dla systemowo wa˝nych
systemów p∏atnoÊci6 postuluje, aby tak zakwalifikowane
systemy p∏atnoÊci spe∏nia∏y wymienione w opracowa-
niu kryteria, m.in. gwarancj´ rozrachunku. Ten drugi
dokument nie ma charakteru oficjalnego w znaczeniu
obligatoryjnoÊci jego stosowania. Bioràc jednak

5 Raport dla Komitetu Gubernatorów Banków Centralnych Krajów Cz∏on-
kowskich Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej Minimum Common Featu-

res for Domestic Payment Systems, listopad 1993 r. 
6 Raport Komitetu ds. Systemów P∏atnoÊci i Rozrachunku Banku Rozrachun-

ków Mi´dzynarodowych Core Principles for Systemically Important Pay-

ment Systems, styczeƒ 2001 r.



pod uwag´ pozycj´ BIS w zakresie stanowienia reko-
mendacji i zasad dotyczàcych systemów p∏atnoÊci, nale-
˝y bardzo powa˝nie braç go pod uwag´. Ponadto Mi´-
dzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Âwiatowy, do-
konujàc oceny stabilnoÊci finansowej poszczególnych
krajów, badajà ich systemy p∏atnicze w∏aÊnie pod kàtem
przestrzegania zasad okreÊlonych przez BIS. 

W tym kontekÊcie nale˝a∏oby odpowiedzieç na py-
tanie, czy system ELIXIR jest systemowo wa˝ny dla
polskiego systemu p∏atniczego, czy te˝ nie. Przyjmujàc
w uproszczeniu, ˝e na obroty polskich systemów p∏at-
noÊci sk∏adajà si´: SORBNET, SYBIR i ELIXIR, udzia∏
systemu ELIXIR za I kwarta∏ 2001 r. wyniós∏ oko∏o 24%
przy absolutnie marginalnej roli systemu SYBIR (2%).
Trudno powiedzieç, jak podobna statystyka b´dzie
wyglàda∏a w przysz∏oÊci, po przej´ciu przez system
SORBNET wszystkich p∏atnoÊci klientowskich powy-
˝ej 1 mln z∏. Jeszcze trudniej prognozowaç w d∏u˝szej
perspektywie czasowej, kiedy nale˝y wziàç równie˝
pod uwag´ inne czynniki (np. procesy konsolidacyjne
w sektorze bankowym czy upowszechnienie si´ pil-
nych zleceƒ klientowskich w systemie SORBNET). Mo-
im zdaniem nale˝y si´ liczyç z tym, ˝e obroty w syste-
mie ELIXIR po likwidacji systemu SYBIR b´dà oscylo-
wa∏y w granicach 20% krajowych rozliczeƒ pieni´˝-
nych, co jest istotnà wielkoÊcià w ogólnych obrotach.
Zwracam równie˝ uwag´, ˝e obecnie oba systemy KIR
SA spe∏niajà wobec siebie rol´ alternatywnà. Po likwi-
dacji systemu SYBIR nie b´dzie ju˝ ˝adnej „awaryjnej”
drogi dla masowych rozliczeƒ pieni´˝nych.

Choçby z tego wzgl´du uwa˝am, ˝e bank centralny
– ustawowo odpowiedzialny za organizowanie rozliczeƒ
pieni´˝nych – wype∏niajàc dyspozycj´ okreÊlonà we
wspomnianej zasadzie nr 6, b´dzie zapewne sk∏onny
do uznania systemu ELIXIR za systemowo wa˝ny dla
krajowego systemu p∏atniczego. Niezale˝nie od ewentu-
alnych decyzji w∏aÊcicieli KIR SA, domagaç si´ zatem
b´dzie wprowadzenia odpowiednich zmian w jego funk-
cjonowaniu. Mo˝liwoÊç oddzia∏ywania NBP na ka˝dy
system p∏atnoÊci przewiduje uchwalona w dniu 24
sierpnia 2001 r. przez Sejm ustawa o ostatecznoÊci roz-
rachunku w systemach p∏atnoÊci i systemach rozrachun-
ku papierów wartoÊciowych oraz zasadach nadzoru
nad tymi systemami (Dz.U. nr 123, poz. 1351).

Moim zdaniem, przytoczone wy˝ej argumenty wy-
starczajàco uzasadniajà potrzeb´ rozpocz´cia dyskusji
nad przysz∏oÊcià systemu ELIXIR. Fundamentalnymi
kwestiami z punktu widzenia dzia∏ania ka˝dego syste-
mu p∏atnoÊci sà równie˝ jego uczestnicy oraz liczba se-
sji rozrachunkowych (w systemach dzia∏ajàcych na ba-
zie netto). Dlatego pozwol´ sobie na wyra˝enie pew-
nych przemyÊleƒ równie˝ w tym zakresie.

Obecnie 62 banki, czyli zdecydowana wi´kszoÊç
dzia∏ajàcych na polskim rynku (nie liczàc pojedyn-
czych banków spó∏dzielczych, rozliczajàcych si´ za po-
Êrednictwem zrzeszajàcych je banków), ma status bez-

poÊredniego uczestnika KIR SA Czy system ELIXIR po-
winien w przysz∏oÊci utrzymaç zasad´ szerokiego do-
st´pu, czy te˝ kryteria uczestnictwa w Izbie powinny
zostaç w jakiÊ sposób zaostrzone?

Odpowiedê na tak postawione pytanie nie jest pro-
sta. Na poczàtku rozwa˝aƒ na ten temat nale˝y krótko
przypomnieç uwarunkowania, w jakich na poczàtku lat
90. nastàpi∏o przejÊcie do nowego systemu rozrachun-
ków mi´dzybankowych, w których rozliczenia detalicz-
ne mia∏a obs∏ugiwaç izba rozliczeniowa. Nowe zasady
zosta∏y wprowadzone zarzàdzeniem nr 7/92 Prezesa
NBP z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie jednolitych
zasad rozrachunków mi´dzybankowych, którego termin
wejÊcia w ˝ycie z ró˝nych wzgl´dów by∏ dwukrotnie
przek∏adany. Kiedy 5 kwietnia 1993 r. Krajowa Izba
Rozliczeniowa SA inaugurowa∏a swojà dzia∏alnoÊç,
w pierwszym etapie w wymianie zleceƒ p∏atniczych
uczestniczy∏y jedynie banki – akcjonariusze Izby. Ponie-
wa˝ by∏ ju˝ znany ostateczny termin, w jakim pozosta∏e
banki muszà si´ dostosowaç do nowych zasad (czyli al-
bo staç si´ bezpoÊrednim uczestnikiem Izby, albo zna-
leêç dla siebie bank poÊredniczàcy), praktycznie wszyst-
kie uzyska∏y z czasem status uczestnika bezpoÊredniego.
Ranga uczestnika bezpoÊredniego KIR SA sta∏a si´ wi´c
– i jest chyba nadal – pewnà „nobilitacjà” banku.

Nie bez znaczenia jest równie˝ istnienie do czerw-
ca 2000 r. powiàzania uczestnictwa w KIR SA z posia-
daniem rachunku bie˝àcego banku w Centrali NBP
i uczestnictwem w systemie SORBNET. Z tego wzgl´du
banki, które mia∏y (lub majà nadal) relatywnie niewiel-
kà liczb´ zleceƒ klientowskich, i tak stara∏y si´ o cz∏on-
kostwo w KIR SA, majàc bardziej na uwadze dost´p
do systemu z rozrachunkiem brutto, prowadzonego
przez bank centralny. Od lipca 2000 r. ta zale˝noÊç ju˝
nie obowiàzuje. Warunkiem bezpoÊredniego uczestnic-
twa w KIR SA jest posiadanie rachunku bie˝àcego
w systemie SORBNET, natomiast mo˝na równie˝ mieç
taki rachunek w ww. systemie bez ˝adnego zwiàzku je-
go posiadacza z KIR SA. Jednak na skutek takiej, a nie
innej ewolucji krajowego systemu p∏atniczego zdecy-
dowana wi´kszoÊç obecnych na polskim rynku banków
to bezpoÊredni uczestnicy rozrachunków za poÊrednic-
twem KIR SA. Ewentualna zmiana tego stanu rzeczy
nie by∏aby na pewno zadaniem prostym do wykonania. 

Na liczb´ uczestników KIR SA nale˝y równie˝ spoj-
rzeç od strony biznesowej. Przyj´cie nowego uczestnika
wià˝e si´ z wniesieniem okreÊlonych op∏at na rzecz Izby.
Wi´cej banków oznacza wi´cej transakcji rozliczanych
w KIR SA, co bezpoÊrednio rzutuje na polityk´ cenowà
i wyniki finansowe Izby. Dlatego te˝ we wszelkich rozwa-
˝aniach na ten bardzo dra˝liwy temat nale˝y starannie
zbilansowaç argumenty przemawiajàce za utrzymaniem
dotychczasowych zasad uczestnictwa w KIR SA z tymi,
które ze wzgl´du na bezpieczeƒstwo rozliczeƒ pieni´˝-
nych sugerujà zaostrzenie kryteriów uczestnictwa, a co
za tym idzie redukcj´ liczby uczestników bezpoÊrednich. 
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Moim zdaniem, nie powinno si´ generalnie zmieniaç
zasady szerokiego uczestnictwa banków w KIR SA, co jed-
nak nie oznacza, ̋ e nie sà tu mo˝liwe ̋ adne zmiany. Uwa-
˝am, ˝e kryteria uczestnictwa w KIR SA powinny zostaç
w przysz∏oÊci zmodyfikowane pod kàtem mo˝liwoÊci wy-
pe∏nienia przez uczestnika szczegó∏owych wymogów
zwiàzanych z gwarancjà rozrachunku. Opracowanie to
nie jest miejscem dla szczegó∏owych rozwa˝aƒ na temat
mo˝liwoÊci tworzenia zabezpieczeƒ w izbach rozliczenio-
wych. Chcia∏bym tu jedynie zaznaczyç, ˝e – szanujàc ne-
gatywnà opini´ banków na temat stworzenia wspólnego
funduszu – uwa˝am i˝ gwarancj´ rozrachunku w systemie
ELIXIR mo˝na np. osiàgnàç, bazujàc na systemie limitów
okreÊlonych dla poszczególnych uczestników. Aby sys-
tem funkcjonowa∏ prawid∏owo, nie wystarczy samo usta-
nowienie limitów. Nale˝y je jeszcze zabezpieczyç zasta-
wem z papierów wartoÊciowych, a rodzaj i sposób post´-
powania z nimi musi byç szczegó∏owo okreÊlony w regu-
laminie Izby. Moim zdaniem, je˝eli wszyscy uczestnicy
KIR SA spe∏nià to kryterium, nie ma ˝adnych przeciw-
wskazaƒ dla utrzymania obecnego status quo w tym za-
kresie. Zwracam uwag´, ˝e im wy˝szy by∏by limit wyzna-
czony dla ka˝dego uczestnika, tym wi´ksza by∏aby mo˝li-
woÊç kierowania zleceƒ p∏atniczych do KIR SA, ale jedno-
czeÊnie wi´ksza pula papierów wartoÊciowych koniecz-
nych do zabezpieczenia jako zastaw. 

Ostatnià kwestià, którà chcia∏bym poruszyç, jest
liczba sesji rozrachunkowych w systemie ELIXIR. Pro-
blem ten nie jest tematem nowym. Ró˝ne opinie banków
by∏y prezentowane m.in. na spotkaniu Klubu ELIXIR
w 2000 r., poÊwi´conym zmianie godzin przeprowadza-
nia trzeciej sesji rozrachunkowej Izby w NBP. Obecnie
KIR SA w systemie ELIXIR zapewnia klientom polskich
banków jeden z najkrótszych cykli rozliczeniowych
w Europie i na Êwiecie. Najcz´Êciej izby rozliczeniowe
w przypadku transakcji detalicznych dokonujà rozra-
chunku skompensowanych nale˝noÊci i zobowiàzaƒ
uczestników raz dziennie. Czy wobec tego równie˝ sys-
tem ELIXIR powinien, wzorem wi´kszoÊci swoich odpo-
wiedników, ograniczyç liczb´ sesji do jednej? Innà opcjà
jest utrzymanie obecnego stanu, a co za tym idzie zacho-
wanie jednego z podstawowych atutów polskiego syste-
mu rozliczeƒ detalicznych, czyli szybkoÊci cyklu rozli-
czeniowego. Zwracam uwag´, ̋ e przy za∏o˝eniu optymal-
nych z punktu widzenia czasu dzia∏aƒ klientów i ich ban-
ków, w systemie ELIXIR w ciàgu jednego dnia roboczego
jest mo˝liwe przekazanie Êrodków od klienta A do B
(na porannej sesji rozrachunkowej), nast´pnie przez
klienta B do C (na sesji wieczornej) oraz uznanie rachun-
ku klienta C w jego banku. 

Swój poglàd na liczb´ sesji rozrachunkowych KIR
SA mog´ sformu∏owaç nast´pujàco: jestem zwolennikiem
rozwiàzania poÊredniego, czyli ograniczenia liczby sesji
rozrachunkowych do dwóch dziennie, a jednoczeÊnie
zdecydowanym przeciwnikiem rzadkiej, ale jednak poja-
wiajàcej si´ koncepcji jednej sesji rozrachunkowej. Pomi-

jajàc aspekty rozliczania dokumentów obcià˝eniowych,
utrata jednego z najwa˝niejszych atutów polskiego syste-
mu rozliczeƒ detalicznych, czyli szybkoÊci cyklu rozli-
czeniowego, by∏aby w moim odczuciu du˝à nieprawid∏o-
woÊcià. Wprowadzenie rozwiàzania poÊredniego z jednej
strony pozwoli∏oby na utrzymanie podstawowej cechy
systemu ELIXIR, czyli mo˝liwoÊci przekazania Êrodków
mi´dzy trzema klientami ró˝nych banków w ciàgu jedne-
go dnia roboczego, z drugiej natomiast ograniczy∏oby ko-
niecznoÊç zgromadzenia przez uczestników odpowied-
nich funduszy na sesjach rozrachunkowych do dwóch ra-
zy dziennie. Z punktu widzenia banku – uczestnika ka˝-
da sesja rozrachunkowa oznacza potencjalnà koniecz-
noÊç mobilizacji odpowiednich Êrodków na jego rachun-
ku bie˝àcym. Dlatego te˝ mniejsza liczba sesji to jedno-
czeÊnie wi´ksze mo˝liwoÊci dzia∏ania banku w zakresie
gospodarowania w∏asnymi funduszami.

Statystyka obrotów na trzech sesjach rozrachunko-
wych KIR SA wskazuje na ugruntowujàcà si´ domina-
cj´ sesji popo∏udniowej i malejàce znaczenie sesji wie-
czornej. W I kwartale 2000 r. udzia∏ sesji porannej w ca-
∏oÊci obrotów KIR SA wyniós∏ 30,6%, sesji popo∏udnio-
wej 60,4%, natomiast wieczornej 9%. Rok póêniej pro-
porcje kszta∏towa∏y si´ odpowiednio: 24,3%, 68,5%
i 7,2%. Trzecia sesja rozrachunkowa ELIXIR-u, mimo
ma∏ych obrotów w stosunku do pozosta∏ych dwóch,
jest istotna ze wzgl´du na fakt rozliczania na niej pole-
cenia zap∏aty. Dlatego te˝, moim zdaniem, optymalnym
rozwiàzaniem by∏aby likwidacja sesji popo∏udniowej.
Oznacza∏oby to jednoczeÊnie, ˝e sesja wieczorna sta∏a-
by si´ prawdopodobnie kluczowà dla funkcjonowania
rozliczeƒ przeprowadzanych za poÊrednictwem KIR
SA, rozliczano by na niej oko∏o 3/4 obrotów Izby. Mo-
g∏oby to byç dodatkowym impulsem dla wprowadzenia
mechanizmów gwarantujàcych rozrachunek. Z uwagi
bowiem na póêne godziny przeprowadzania sesji wie-
czornej (17.00 – 17.30) konsekwencje dla systemu p∏at-
niczego w przypadku wykluczenia na niej jednego lub
nawet kilku uczestników by∏yby potencjalnie groêniej-
sze ni˝ na sesji porannej. 

JeÊli chodzi o godziny ostatniej sesji rozrachunko-
wej KIR SA to – niezale˝nie od tego, czy by∏aby to dru-
ga, czy trzecia sesja – istotne jest równie˝ stanowisko
EBC w zakresie dokonywania rozrachunku w systemach
RTGS7, sk∏adajàcych si´ na system TARGET8. EBC zale-
ca dokonywanie rozrachunku systemów p∏atnoÊci, dzia-
∏ajàcych na bazie netto, do godz. 16.00, co mo˝e stano-
wiç dodatkowy czynnik, konieczny do uwzgl´dnienia
w tym aspekcie funkcjonowania KIR SA.

7 Real Time Gross Settlement System – system z rozrachunkiem na bazie
brutto (rozliczanie ka˝dej pojedynczej transakcji) w czasie rzeczywistym.
W polskim systemie p∏atniczym jest to system SORBNET

8 Transeuropean Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer
System – najwa˝niejszy system p∏atnoÊci w Unii Europejskiej, którego ope-
ratorem i w∏aÊcicielem jest Europejski Bank Centralny, ∏àczàcy systemy
RTGS we wszystkich krajach cz∏onkowskich Unii Europejskiej



Wnioski

Zalecenia i rekomendacje mi´dzynarodowe, odnoszà-
ce si´ do systemów p∏atnoÊci, zaczynajà w coraz szer-
szym zakresie dotyczyç równie˝ systemów rozliczajà-
cych transakcje detaliczne. Wspomniany na poczàtku
artyku∏u najnowszy raport Banku Rozrachunków
Mi´dzynarodowych odchodzi od powszechnie do-
tychczas stosowanej klasyfikacji systemów p∏atnoÊci
na rozliczajàce transakcje wysokokwotowe (wobec
których powinny istnieç bardziej rygorystyczne wy-
mogi odnoÊnie ograniczania ryzyka) i detaliczne, za-
st´pujàc jà poj´ciem „systemowo wa˝nego systemu
p∏atnoÊci”. Punktem odniesienia jest w tym przypad-
ku stabilnoÊç, efektywnoÊç i bezpieczeƒstwo krajo-
wego systemu p∏atniczego. Moim zdaniem, system
dla rozliczeƒ detalicznych, którego obroty stanowià
powy˝ej 20% obrotów ca∏ego systemu p∏atniczego,
powinien byç uznany za systemowo wa˝ny w rozu-
mieniu raportu BIS, zw∏aszcza po zakoƒczeniu eks-
ploatacji systemu SYBIR. To z kolei rodzi kolejnà im-
plikacj´ – system o takim statusie nie mo˝e funkcjo-
nowaç wed∏ug niebezpiecznej z punktu widzenia ry-
zyka systemowego zasady wykluczania z rozliczeƒ
uczestników niewyp∏acalnych w czasie sesji rozra-
chunkowej i ponownego wyliczania zupe∏nie ró˝-
nych od pierwotnych kwot zobowiàzaƒ i nale˝noÊci.
Zmiana tego stanu rzeczy wymaga zupe∏nie nowego

podejÊcia do „filozofii” funkcjonowania systemu ELI-
XIR w KIR SA.

Tempo rozwoju technologii sprawia, ˝e systemy za-
projektowane i wprowadzone jako nowoczesne po kilku
latach wymagajà zmian, nieraz radykalnych. Najlepszym
przyk∏adem jest system TARGET, który rozpoczà∏ dzia-
∏anie w styczniu 1999 r., a obecnie jego przysz∏oÊç jest
przedmiotem powa˝nych dyskusji w gronie fachowców
od zagadnieƒ systemu p∏atniczego w UE.

System ELIXIR ma ju˝ prawie 8 lat. Z tego punktu
widzenia mo˝na wi´c chyba uznaç, ˝e jego obecna wer-
sja ju˝ si´ praktycznie „zamortyzowa∏a”. Uwa˝am, ˝e
w niedalekiej przysz∏oÊci nale˝a∏oby rozpoczàç prace
koncepcyjne nad nowym kszta∏tem systemu ELIXIR.
Z dzia∏aniami w tym zakresie nie powinno si´ czekaç
do zakoƒczenia eksploatacji systemu SYBIR czy tym bar-
dziej do opracowywania nowego planu strategicznego
KIR SA. Moim zdaniem, warunkiem przej´cia praktycz-
nie ca∏oÊci krajowych rozliczeƒ detalicznych przez jeden
system p∏atnoÊci powinno byç zagwarantowanie, dzi´ki
odpowiednim procedurom, bezpieczeƒstwa tego syste-
mu pod kàtem gwarancji rozrachunku. 

Bioràc pod uwag´ powy˝sze rozwa˝ania, jestem
zwolennikiem stworzenia dalece zmodyfikowanego
systemu ELIXIR. Pierwsze prace z tym zwiàzane po-
winny si´ rozpoczàç jak najszybciej, byç mo˝e ju˝
w 2002 r., co wiàza∏oby si´ z koniecznoÊcià korekty
planu strategicznego KIR SA.
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Istota analizy fundamentalnej

Decyzja dotyczàca wyboru akcji mo˝e mieç charakter
aktywny, gdy inwestor stara si´ kupiç akcje niedowar-
toÊciowane, lub pasywny, gdy wybiera akcje nie próbu-
jàc oceniç ich atrakcyjnoÊci. Strategià aktywnego wybo-
ru akcji jest analiza fundamentalna, która polega na se-
lekcji akcji pod wzgl´dem jakoÊci inwestycyjnej i ocze-
kiwanej stopy zwrotu, poprzez ocen´ Êrodowiska inwe-
stycyjnego, sytuacji przedsi´biorstwa i wycen´ akcji1.

Analiza ta sk∏ada si´ z nast´pujàcych logicznie
powiàzanych ze sobà etapów2:

– analiza makroekonomiczna kraju i otoczenia
mi´dzynarodowego,

– analiza sektorów gospodarki,
– selekcja najlepszych spó∏ek z bran˝,
– analiza ekonomiczno-finansowa przedsi´bior-

stwa,
– wycena akcji.
Procedur´ analizy fundamentalnej banku przed-

stawia schemat 1.
Analityk fundamentalny uzyskuje odpowiedê

na nast´pujàce pytania3:
– czy przy obecnej koniunkturze gospodarczej

inwestycje w akcje mogà staç si´ najbardziej
op∏acalnà formà lokaty kapita∏u,
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Wybrane elementy analizy
fundamentalnej na przyk∏adzie
banków notowanych na Gie∏dzie
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WYCENA AKCJI

Prognoza przysz∏ej sytuacji banku

Rezultat: zidentyfikowanie akcji niedowartoÊciowanych

1 Por. J.C. Ritche: Analiza fundamentalna. Warszawa 1997, s. 19.
2 Por. H.B. Mayo: Wst´p do inwestowania. Warszawa 1997, s. 322; E. Pielichaty:

Ekonomiczne determinanty ustaleƒ cen na gie∏dzie. Warszawa 1994, s. 20.
3 Por. E. Nowak, E. Pielichaty, M. Poszwa: Rachunek op∏acalnoÊci inwestowa-

nia. Warszawa 1999, s. 89.



– w jaki sektor inwestowaç,
– które przedsi´biorstwa wybranego sektora ma-

jà najwi´ksze szanse rozwoju,
– jaka jest rzeczywista cena akcji.
Do kluczowych, a zarazem najbardziej z∏o˝onych

zagadnieƒ analizy fundamentalnej nale˝y selekcja naj-
lepszych spó∏ek z bran˝y, tzn. takich, których akcje
majà najwi´ksze szanse wzrostu, oraz wycena akcji.
Problematyce tej poÊwi´cono dalszà czeÊç artyku∏u. 

Selekcja najlepszych banków

Syntetyczny wskaênik oceny banków (TMAI)

Analitycy fundamentalni porównujà spó∏ki dzia∏ajà-
ce w tej samej bran˝y, starajàc si´ wyszukaç przed-
si´biorstwa o najwi´kszym potencjale i najmocniej-
szej pozycji finansowej. Przes∏ankà tej analizy jest
udowodniona empiryczna zale˝noÊç mi´dzy takimi
wielkoÊciami, jak zysk, dywidenda, cash flow a kur-
sem akcji4.

Podstawowym narz´dziem analizy fundamen-
talnej jest analiza wskaênikowa. Inwestor wykorzy-
stuje dane publikowane przez spó∏ki w sprawozda-
niach finansowych do wyliczenia wskaêników, któ-
re sà podstawà porównaƒ spó∏ek pod wzgl´dem sy-
tuacji finansowej. Ocena i porównanie kondycji fi-
nansowej przedsi´biorstw z punktu widzenia wielu
zmiennych jednoczeÊnie, na podstawie prostych
klasyfikacji sà cz´sto zawodne. Mogà bowiem wy-
p∏ywaç z nich sprzeczne wnioski i trudno okreÊliç,
czy spó∏ka jest w dobrej, czy z∏ej sytuacji finansowej.
Znacznie bardziej u˝yteczne sà w takiej sytuacji me-
tody wielowymiarowej analizy porównawczej: tak-
sonomiczna i dyskryminacyjna.

Istotà metody taksonomicznej jest skumulowa-
nie wielu wskaêników finansowych w jeden synte-
tyczny wskaênik, zwany taksonomicznà miarà atrak-
cyjnoÊci inwestycji (TMAI)5. Wskaênik ten umo˝li-
wia porównanie spó∏ek pod wzgl´dem sytuacji fi-
nansowej oraz odpowiednià ich klasyfikacj´.

Procedura obliczania syntetycznego wskaênika
(TMAI) sk∏ada si´ z nast´pujàcych etapów6:

1. Dobór wskaêników finansowych.
2. Przekszta∏cenie wszystkich cech (wskaêni-

ków) w stymulanty. Stymulanta jest to taka cecha,
której wzrost jest po˝àdany, natomiast niskie warto-
Êci niekorzystne. Destymulanta jest to taka cecha,
której spadek wartoÊci jest po˝àdany. Destymulanty
mo˝e przekszta∏ciç w stymulanty poprzez obliczenie
ich odwrotnoÊci.

3. Sprowadzenie do porównywalnoÊci cech o ró˝-
nych mianach przez standaryzacj´ w przedziale 0-1.
W tym celu wykorzystuje si´ nast´pujàcy wzór:

gdzie:
– znormalizowane wartoÊci j-tej zmiennej

diagnostycznej (wskaênik finansowy) dla
i-tego obiektu (spó∏ka),
– Êrednia arytmetyczna i odchylenie

standardowe j-tej zmiennej,
4. Obliczenie wartoÊci syntetycznej wed∏ug wzoru:

gdzie:
qi – wartoÊç syntetyczna dla i-tej spó∏ki, 
wj – wagi przyporzàdkowane poszczególnym

wskaênikom,
1

wj =––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

liczba grup wskaêników x
x liczba wskaêników w grupie

– wspó∏rz´dne górnego bieguna zbioru
ustalane na podstawie wzoru:

5. Normalizacja wartoÊci syntetycznej wed∏ug
wzoru:

gdzie: 
– znormalizowana wartoÊç qi,

Q – norma wartoÊci syntetycznej qi, 

gdzie:
– Êrednia arytmetyczna i odchylenie

standardowe zmiennej syntetycznej.
6. Przekszta∏cenia interpretacyjne. W celu u∏a-

twienia interpretacji zmienia si´ kierunek preferen-
cji miary syntetycznej, odejmujàc od jednoÊci po-
szczególne wartoÊci :

gdzie:
– ostateczna wartoÊç TMAI.

Im wi´kszà wartoÊç osiàgnie wskaênik TMAI,
tym lepsza jest – z punktu widzenia decydenta – in-
westycja w akcje danej spó∏ki.

Najlepsze banki wed∏ug wskaênika TMAI

Przedmiotem oceny za pomocà wskaênika TMAI sà
banki notowane na Gie∏dzie Papierów WartoÊcio-
wych w Warszawie. Z uwagi na czteroletni horyzont
analizy (1996-1999), uwzgl´dniono banki notowane
na gie∏dzie przed 1.01.1996 r. Do grupy tej nale˝à:

qi
′′

q qi i
′′ ′= −1

qi
′

q Sq,  

Q q Sq= + 2

qi
′

q
q

Q
i ni

i′ = =    ( 1,..., ),

x xj
i

ij0
′ ′= { }max

x j0
′

q w x x i ni j ij j
j

m

= −








 =′ ′

=
∑    ( 1,..., ),( )0

2

1

1

2

x sj j,

xij
′

x
x x

s
j nij

ij j

j

′ =
−

= ( ,..., ),1

43BANK I  KREDYT kwiecieƒ 2002 Rynki i Instytucje Finansowe

4 E. Pielichaty: Ekonomiczne determinanty ..., op.cit.
5 Por. W. Tarczyƒski: Rynki kapita∏owe metody iloÊciowe. Vol. I. Warszawa

1997, s 266;  Rynek pieni´˝ny i kapita∏owy. Praca pod  red. W. Przybylskiej-
KapuÊciƒskiej. Poznaƒ 2000,  s. 202.

6 W. Tarczyƒski: Rynki kapita∏owe ..., op.cit. s. 267.



Bank Amerykaƒski w Polsce SA (AMERBANK), BIG
Bank Gdaƒski (BIG), Bank Przemys∏owo-Handlowy
SA (BPH), BRE Bank SA (BRE), Bank Âlàski SA (BSK),
Bank Wspó∏pracy Regionalnej SA (BWR), Kredyt
Bank SA (KREDYTB), LGPetro Bank SA (LGPETRO),
Wielkopolski Bank Kredytowy SA (WBK).

Z powodu ograniczonego dost´pu do informacji
w okresach historycznych wskaêniki czàstkowe, nie-
zb´dne do obliczenia syntetycznego wskaênika oce-
ny banków, zaw´˝ono do trzech grup: sprawnoÊci,
zyskownoÊci i rynku kapita∏owego.

Uwzgl´dniono nast´pujàce wskaêniki: mar˝´
odsetkowà, wskaênik zyskownoÊci kapita∏u w∏asne-
go (ROE), wskaênik zyskownoÊci aktywów (ROA),
wskaênik zyskownoÊci przychodów (ROS), wskaê-
nik zysku przypadajàcego na jednà akcj´ (EPS),
wskaênik cena/zysk (P/E), wskaênik cena/wartoÊç
ksi´gowa (P/BV), wskaênik zysku hipotetycznego7,
wskaênik dochodowoÊci akcji8, wskaênik ryzyka9.

Obliczone na podstawie wymienionych wskaêni-
ków syntetyczne miary oceny banków (TMAI) w la-
tach 1996-1999, przedstawia tabela 1. W celu wyboru
najlepszych banków z badanej grupy, pos∏u˝ono si´
wielkoÊcià Êrednià TMAI z okresu czteroletniego. Naj-
wy˝sze Êrednie wartoÊci TMAI osiàgn´∏y nast´pujàce
banki: BPH, BSK i LGPETRO (por. wykres). 

Inwestor nabywajàc akcje wymienionych ban-
ków w koƒcu 1999 r. lub w pierwszym kwartale
2000 r. (po opublikowaniu sprawozdaƒ finanso-
wych) móg∏ liczyç na najwy˝sze stopy zwrotu.

W rzeczywistoÊci dwa banki z ocenionych najwy-
˝ej znalaz∏y potwierdzenie w wycenie gie∏dowej. Bank
Przemys∏owo-Handlowy SA, sklasyfikowany najwy-
˝ej, przyniós∏ w 2000 r. stop´ zwrotu z akcji na pozio-
mie 15,8%, natomiast trzeci w klasyfikacji LGPetro
Bank – 81,1%, przy stopie zwrotu z WIG minus 1,3%
(tabela 2). W przypadku Banku Âlàskiego SA wystàpi-
∏a rozbie˝noÊç mi´dzy wysokà ocenà atrakcyjnoÊci in-

westycyjnej a wycenà gie∏dowà. Stopa zwrotu z tych
akcji by∏a ujemna, co mo˝na t∏umaczyç mi´dzy inny-
mi zbli˝ajàcym si´ procesem konsolidacji BSK z ING
Bank N. V. Na podstawie og∏oszenia wezwania
do sprzeda˝y akcji z dnia 9.03.2001 r. ING Bank N. V.
zwi´kszy∏ swoje udzia∏y do 74,7% ogólnej liczby akcji
BSK. Bank ten objà∏ równie˝ nowà emisj´ akcji BSK
w zamian za wk∏ad niepieni´˝ny w postaci swojego
oddzia∏u w Warszawie, na podstawie decyzji walnego
zgromadzenia akcjonariuszy BSK z dnia 28.06.2001 r.

Znacznie gorszà stop´ zwrotu z akcji analizowa-
nych banków uzyska∏ inwestor, jeÊli naby∏ akcje
po opublikowaniu sprawozdaƒ finansowych za 1999 r.,
na poczàtku drugiego kwarta∏u 2000 r. (tabela 2).
Od drugiego kwarta∏u 2000 r. warszawska gie∏da
wkroczy∏a bowiem w faz´ d∏ugotrwa∏ej bessy, do któ-
rej przyczyni∏a si´ globalna dekoniunktura panujàca
na gie∏dach Êwiatowych, spowodowana wygaÊni´-
ciem hossy na akcje spó∏ek internetowych oraz obni-
˝eniem tempa wzrostu gospodarki Êwiatowej, zw∏asz-
cza amerykaƒskiej. Do g∏ównych przyczyn bessy
na GPW nale˝y zaliczyç ponadto czynniki wewn´trz-
ne, takie jak: obni˝enie tempa wzrostu gospodarczego
w Polsce, polityk´ bud˝etowà i pieni´˝nà.

Koƒcowy etap analizy fundamentalnej – wycena
wartoÊci akcji – prezentowany jest na przyk∏adzie Ban-
ku Przemys∏owo-Handlowego SA, który uzyska∏ naj-
wy˝szy Êredni wskaênik TMAI w latach 1996-1999.
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7 Mar˝a odsetkowa = (przychody z odsetek – koszty odsetek) : Êrednia wartoÊç
aktywów.

8 Wskaênik zysku hipotetycznego = zysk netto : (wartoÊç ksi´gowa x 0,15).
9 Wskaênik ryzyka jest równy odchyleniu standardowemu stóp zwrotu z ak-

cji sektora bankowego.

Tabela 1 Syntetyczny wskaênik oceny banków (TMAI) w latach 1996-1999

Bank/Rok 1996 1997 1998 1999 Ârednia

AMERBANK 0,3811 0,3172 0,4664 0,4221 0,3967

BIG 0,2106 0,1125 0,3708 0,4094 0,2758

BPH 0,6021 0,4797 0,5773 0,5680 0,5568

BRE 0,5488 0,3954 0,3261 0,2353 0,3764

BSK 0,5809 0,4056 0,5766 0,6360 0,5498

BWR 0,0700 0,0275 -0,0615 -0,0352 0,0002

KREDYTB 0,2435 0,2158 0,3540 0,5003 0,3284

LGPETRO 0,3781 0,3682 0,5938 0,6307 0,4927

WBK 0,5184 0,3602 0,4363 0,5923 0,4768

Tabela 2 Stopy zwrotu z akcji banków (%)

Bank/Okres 29.12.1999 r. - 03.04.2000 r. -

29.12.2000 r. 02.04.2001 r.

AMERBANK -18,0 -11,1

BIG -48,8 -63,5

BPH 15,8 1,2

BRE 4,0 -20,9

BSK -15,7 -6,3

BWR -14,7 -47,4

KREDYTB -16,2 -15,4

LGPETRO 81,1 25,9

WBK -1,7 -3,28

WIG -1,3 -33,2



Wycena akcji Banku Przemys∏owo-Handlowego SA

Celem finalnym analizy fundamentalnej jest, jak ju˝
podkreÊlano, wycena akcji, która polega na ustaleniu
tzw. wartoÊci wewn´trznej akcji i porównaniu jej
z bie˝àcym kursem gie∏dowym. Analiza fundamen-
talna proponuje nabywanie akcji, dla których okre-
Êlona w procesie wyceny wartoÊç wewn´trzna jest
wy˝sza ni˝ ich aktualny kurs10.

Do ustalenia wartoÊci wewn´trznej akcji s∏u˝y
metoda dochodowa wyceny przedsi´biorstw, zwana
metodà zdyskontowanych przep∏ywów pieni´˝nych
(DCF), oraz metoda ekonomicznej wartoÊci dodanej
(EVA). Dodatkowo oszacowano wartoÊç akcji meto-
dami mno˝nikowymi, metodà wartoÊci ksi´gowej
i metodami mieszanymi. 

Metoda zdyskontowanych przep∏ywów pieni´˝nych (DCF)

Formu∏a wyceny wartoÊci przedsi´biorstwa w tej
metodzie przedstawia si´ nast´pujàco11:

gdzie:
Wd – wartoÊç dochodowa przedsi´biorstwa,
CFt – przep∏ywy gotówkowe w kolejnych latach pro-

gnozy,
r – stopa dyskontowa,
t – kolejne lata funkcjonowania firmy,
RV– zaktualizowana wartoÊç rezydualna.

Ze wzgl´du na specyfik´ banków, wyra˝ajàcà
si´ mi´dzy innymi w strukturze bilansu i rachunku

wyników, przyj´to najprostszà formu∏´ cash flow,
która obejmuje zysk netto i amortyzacj´. Nale˝y do-
daç, ˝e wycena banku by∏a przeprowadzona na ko-
niec 1999 r. Prognoza przep∏ywów obejmuje cztery
lata od 2000 r. do 2003 r. Amortyzacj´ obliczono
na podstawie wzrostu inwestycji rzeczowych w la-
tach 1999-2003. Stop´ dyskontowà oszacowano jak
Êredniowa˝ony koszt kapita∏u w∏asnego i obcego.

Koszt kapita∏u w∏asnego (re) obliczono wed∏ug
wzoru12:

re = r b + r r

gdzie:
rb – kosztu kapita∏u zaanga˝owanego w aktywa wol-

ne od ryzyka,
rr – premia za ryzyko.

Koszt kapita∏u zaanga˝owanego w aktywach
wolnych od ryzyka oszacowano na podstawie pro-
gnozowanej realnej rentownoÊci 52-tygodniowych
bonów skarbowych. Przy szacowaniu tej wielkoÊci
pos∏u˝ono si´ wzorem:

rb = r bonów– ri

gdzie:
rbonów – rentownoÊç 52-tygodniowych bonów skarbo-

wych,
ri – prognozowany na dany rok wskaênik inflacji.

Premi´ za ryzyko przyj´to na poziomie 8,5%, zgod-
nie ze standardami mi´dzynarodowych instytucji finan-
sowych dla rynków wschodzàcych13. Sposób szacowa-
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10 J.C. Ritche: Analiza fundamentalna ..., op.cit., s. 22.
11 Por. W. Tarczyƒski: Rynki kapita∏owe ..., op.cit., s. 183.

12 Tam˝e, s. 186.
13 D. Zarzecki: Metody wyceny przedsi´biorstw. Warszawa 1999, s. 190.
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nia kosztu kapita∏u w∏asnego wed∏ug przyj´tych za∏o˝eƒ
przedstawia tabela 3. Nale˝y dodaç, ˝e Êrednià ró˝nic´
mi´dzy rentownoÊcià bonów skarbowych a stopà infla-
cji w latach 1996-1999 przeniesiono na lata 2000-2003.

Prognozowana realna rentownoÊç 52-tygodnio-
wych bonów skarbowych na poziomie 6,15% po-
wi´kszona o premi´ za ryzyko 8,5%, pozwoli∏a osza-
cowaç koszt kapita∏u w∏asnego w wysokoÊci 14,65%,
który przyj´to jako sta∏y w okresie prognozy.

Przy wyznaczaniu kosztu kapita∏u obcego
BPH uwzgl´dniono Êrednie oprocentowanie depo-
zytów jednorocznych w dwudziestu najwi´kszych
bankach w Polsce. Oszacowanie stopy dyskonto-
wej jako Êredniowa˝onego kosztu kapita∏u przed-
stawia tabela 4.

WartoÊç rezydualnà oszacowano wed∏ug formu∏y:

gdzie:
RV– zaktualizowana wartoÊç rezydualna,
CFn – wartoÊç przep∏ywów z 2003 r.,
r – stopa dyskontowa (14,05%).

Wycen´ wartoÊci akcji Banku Przemys∏owo-
-Handlowego SA metodà DCF, na podstawie przyj´-
tych za∏o˝eƒ, przedstawia tabela 5.

Metoda ekonomicznej wartoÊci dodanej (EVA)

Ekonomiczna wartoÊç dodana (Economic Value Ad-
ded – EVA) mo˝e byç wyznaczona jako iloczyn kapi-

RV
CF

r r

n

n=
+( )

,
1
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Tabela 3 Oszacowanie kosztu kapita∏u wlasnego banku

Lata RentownoÊç Stopa inflacji Rbonów – ri Koszt kapita∏u 

52-tygodniowych (%) (%) w∏asnego re (%)

bonów (%)

1996 20,30 18,50 1,80 -

1997 21,90 13,20 8,70 -

1998 18,25 8,60 9,65 -

1999 14,25 9,80 4,45 -

2000* 14,15 8,00 6,15 14,65

2001* 12,15 6,00 6,15 14,65

2002* 11,15 5,00 6,15 14,65

2003* 10,15 4,00 6,15 14,65

* prognoza.

èród∏o: dane historyczne: www.bph.com.pl, www.tf.pl

Tabela 4 Stopa dyskontowa

Koszt kapita∏u WartoÊç sk∏adników Udzia∏ Âredni wa˝ony

banku kapita∏owych koszt kapita∏u

(%) (mln z∏) (%)

Koszt kapita∏u w∏asnego 14,65 2.002,55 0,182 2,672

Koszt kapita∏u obcego 13,92 8.978,22 0,818 11,381

Ogó∏em - 10.980,77 1,00 14,05

Tabela 5 Wycena akcji BPH metodà DCF

Wyszczególnienie 2000* 2001* 2002* 2003*

Zysk netto (mln z∏)** 270,00 341,10 368,43 377,45

Amortyzacja (mln z∏) 74,68 81,02 89,13 98,04

Cash flow (CF) (mln z∏) 344,68 422,12 457,56 475,49

Wspó∏czynnik dyskonta przy r = 14,05 0,8768 0,7688 0,6741 0,5910

CF zdyskontowany (PVCF) (mln z∏) 302,22 324,52 308,44 281,03

Razem PVCF (mln z∏) 1.216,21

WartoÊç rezydualna (mln z∏) 2.000,26

WartoÊç banku (mln z∏) 3.216,47

Liczba akcji  w obrocie (mln z∏) 11,76

WartoÊç przypadajàca na jednà akcj´ (z∏) 273,60

* Prognoza.

** Prognoz´ przyj´to wed∏ug danych publikacji: Almanach Spó∏ek Gie∏dowych. Wiosna, Jesieƒ 2000. Wydawnictwo Parkiet Sp. z o.o. 



ta∏u na poczàtku roku oraz ró˝nicy mi´dzy oczeki-
wanà stopà zwrotu z kapita∏u a kosztem kapita∏u14.

Przy szacowaniu wartoÊci przedsi´biorstwa me-
todà EVA mo˝na wykorzystaç wzór15:
W = EVAzdysk.+ RV + Kp

gdzie:
EVAzdysk. – suma zdyskontowanej wartoÊci dodanej,
RV– wartoÊç rezydualna (zdyskontowana ekono-

miczna wartoÊç dodana generowana poza okre-
sem szczegó∏owej prognozy),

Kp – kapita∏ na poczàtek pierwszego roku prognozy.
Kapita∏ poczàtkowy w danym roku jest równy

wartoÊci kapita∏u poczàtkowego w roku poprzed-
nim powi´kszonej o wartoÊç inwestycji w roku po-
przednim. Przy szacowaniu wartoÊci akcji banku
metodà EVA przyj´to, ˝e kapita∏ poczàtkowy dla
danego roku obejmuje podstawowe pozycje fundu-
szy w∏asnych banku: kapita∏ akcyjny, zapasowy
i rezerwowy, oraz zysk netto z danego roku zasila-
jàcy fundusze w∏asne.

Kapita∏ poczàtkowy w 2000 r. stanowi∏y fundu-
sze w∏asne zaanga˝owane na poczàtek tego roku,
czyli K2000 = 2202,55 mln z∏. Kapita∏ poczàtkowy
w 2001 r. K2001 = kapita∏ poczàtkowy2000 + wartoÊç in-
westycji2000. K2001 = 2202,55 mln z∏ + 265,91 mln z∏ =
2468,46 mln z∏ itd. (patrz tabela 6).

Prognoz´ stopy zwrotu z kapita∏ów w∏asnych
obliczono na podstawie Êredniej wielkoÊci z lat
1996-1999 i przyj´to jako sta∏à w ca∏ym okresie pro-
gnostycznym16. Inne za∏o˝enia do metody, tzn. po-
ziom stopy dyskontowej oraz wzór s∏u˝àcy do obli-
czania wartoÊci rezydualnej, sà takie same, jak w me-
todzie DCF. 

Sposób wyceny wartoÊci akcji BPH metodà EVA
przedstawia tabela 6.

Otrzymany wynik wyceny wartoÊci akcji meto-
dà EVA jest zbli˝ony do wyniku oszacowanego DCF.
Ró˝nica mieÊci si´ w granicach b∏´du statystyczne-
go. Przewaga metody EVA nad DCF polega na lep-
szym odzwierciedleniu efektywnoÊci wykorzystania
kapita∏ów. Ogólnie mo˝na powiedzieç, ˝e daje ona
prostà informacj´ o skutecznoÊci nadzoru w∏aÊci-
cielskiego, gdy˝ wskazuje na przyrost majàtku akcjo-
nariuszy powy˝ej pewnego minimalnego progowego
poziomu, okreÊlonego wymaganà przez w∏aÊcicieli
stopà zwrotu.

Metody mno˝nikowe

Metoda mno˝nika P/E

Mno˝nik cena do zysku (P/E) jest to relacja ceny ryn-
kowej akcji (P) do zysku netto przypadajàcego
na jednà akcj´ (EPS).

Cena rynkowa jednej akcji = P/E x EPS

Dane do wyceny BPH na koniec 1999 r.:
– zysk netto przypadajàcy na jednà akcj´ – 6,60 z∏,
– P/E dla sektora bankowego – 13,90 z∏.

Cena jednej akcji = 13,90 x 6,60 zł = 91, 74 zł.

Metoda mno˝nika P/BV

Podstawà wyceny akcji w tej metodzie jest relacja ce-
ny rynkowej akcji (P) do wartoÊci ksi´gowej (BV):

cena rynkowa akcji 
P/BV = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––

wartoÊç ksi∏gowa przypadajàca na jednà akcj∏

P E
P

EPS
/ .=
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14 Tam˝e, s. 131.
15 Tam˝e, s. 136-138.
16 Pomini´to przy tym korekty wyniku finansowego, które sà przyjmowane

przy obliczaniu EVA dla banku.

Tabela 6 Wycena akcji BPH metodà EVA

Wyszczególnienie 2000* 2001* 2002* 2003*

Zysk netto (mln z∏) 270,00 341,10 368,43 377,45

Inwestycje (mln z∏) 265,91 288,49 317,34 349,08

Kapita∏ poczàtkowy (mln z∏) 2.202,55 2.468,46 2.756,95 3.074,29

Stopa zwrotu z kapita∏u (e) (%) 18,57 18,57 18,57 18,57

Koszt kapita∏u (r) (%) 14,05 14,05 14,05 14,05

Ró˝nica (e-r) (%) 4,52 4,52 4,52 4,52

EVA = K (e-r) (mln z∏) 99,56 111,57 124,61 138,96

Czynnik dyskontowy 0,8768 0,7688 0,6741 0,5910

EVA zdyskontowana (mln z∏) 87,29 85,78 84,00 82,13

Suma EVA zdyskontowanych (mln z∏) 339,20

WartoÊç rezydualna zaktualizowana (RV) (mln z∏) 584,56

Suma EVAzdys.+ RV +  K2000 (mln z∏) 3.126,32

Liczba akcji w obrocie (mln sztuk) 11,76

WartoÊç przypadajàca na akcj´ (z∏) 265,93

* Prognoza.



Stàd:
WartoÊç ksi∏gowa cena rynkowa akcji
przypadajàca = ––––––––––––––––
na jednà akcj∏ P/BV

Wycena BPH metodà mno˝nika P/BV:
– cena rynkowa akcji na koniec 1999 roku –

203,0 z∏,
– relacja P/BV dla sektora bankowego – 1,74

WartoÊç ksi∏gowa 203
przypadajàca = ––––––––––––– = 116,67 zł.
na jednà akcj∏ 1,74

Metoda wartoÊci ksi´gowej

Formu∏a do wyceny akcji metodà wartoÊci ksi´gowej
przedstawia si´ nast´pujàco:

gdzie:
W – wartoÊç jednej akcji,
Wk – wartoÊç ksi´gowa spó∏ki,
La – liczba akcji. 

WartoÊç ksi´gowa spó∏ki jest ró˝nicà mi´dzy
ksi´gowà wartoÊcià jej aktywów a ksi´gowà warto-
Êcià pasywów obcych.

Dane do wyceny BPH:
WartoÊç ksi´gowa na koniec 1999 r. – 2.202,77
mln z∏,
Liczba akcji w obrocie – 11,76 mln szt.

2.202,77 mln zł
WartoÊç jednej akcji = ––––––––––––– = 187,29 zł

11,76 mln szt.

Metody mieszane

Metoda Schmalenbacha

WartoÊç przedsi´biorstwa w tej metodzie okreÊla si´
na podstawie Êredniej arytmetycznej z wartoÊci majàt-
ku (WM) i wartoÊci dochodowej (WD)17, czyli:

Wycen´ wartoÊci akcji BPH metodà Schmalen-
bacha przedstawia tabela 7.

Metoda szwajcarska

Formu∏a wyceny wartoÊci przedsi´biorstwa w tej
metodzie ma nast´pujàcà postaç18:

Wycen´ wartoÊci akcji metodà szwajcarskà
przedstawia tabela 8.

WartoÊç akcji BPH a kurs gie∏dowy

Porównanie wartoÊci wewn´trznej akcji BPH, oszaco-
wanej metodà DCF z kursem gie∏dowym na dzieƒ wy-
ceny (30.12.1999 r.), dawa∏o podstaw´ do zakupu ak-
cji analizowanego banku (tabela 9). WartoÊç we-
wn´trzna przewy˝sza∏a bowiem o 34,8% kurs gie∏do-
wy. Je˝eli uwzgl´dnimy jednak, ˝e inwestycja ma ho-
ryzont 4-letni, to przewidywana Êrednia roczna stopa
zwrotu z akcji BPH wynios∏aby 8,7%. Oznacza∏oby to,
˝e zakup akcji tego banku by∏by nieop∏acalny w po-
równaniu z alternatywnymi inwestycjami, takimi jak
lokaty bankowe lub zakup obligacji. W rzeczywistoÊci
inwestor nabywajàc akcje banku 29.12.1999 r. osià-
gnà∏ rocznà stop´ zwrotu wynoszàcà 15,8%. JeÊli na-
tomiast naby∏ akcje 3.04.2000 r., wówczas roczna sto-
pa zwrotu wynios∏a jedynie 1,2%. Nale˝y jednak do-
daç, ˝e stopa zwrotu z indeksu gie∏dowego by∏a ujem-
na w rozpatrywanych okresach (tabela 2).

Wycena wartoÊci akcji metodami mno˝nikowymi
(P/E i P/BV) i metodà wartoÊci ksi´gowej jest bardzo za-
ni˝ona w porównaniu z wycenà gie∏dowà (tabela 9). Po-
twierdza to tez´ o ma∏ej przydatnoÊci tych metod do wy-
ceny wartoÊci banku i szacowania wartoÊci jego akcji.

Podsumowanie

Logika analizy fundamentalnej polega na badaniu
najpierw sytuacji makroekonomicznej, nast´pnie

W
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Tabela 8 Wycena akcji BPH metodà szwajcarskà

WartoÊç dochodowa WartoÊç majàtku Liczba akcji (mln z∏) WartoÊç z formu∏y WartoÊç jednej 

WD (mln z∏) WM (mln z∏) (mln z∏) akcji (z∏)

3.216,47 2.202,55 11,76 2.870,50 244,77

Tabela 7 Wycena akcji BPH metodà Schmalenbacha

WartoÊç dochodowa WartoÊç majàtku Liczba akcji (mln z∏) WartoÊç z formu∏y WartoÊç jednej 

WD (mln z∏) WM (mln z∏) (mln z∏) akcji (z∏)

3.216,47 2.202,55 11,76 2.709,51 230,40

18 S. Nahotko: Wspó∏czesne metody wyceny wartoÊci przedsi´biorstwa. Byd-
goszcz 1998, s. 247.17 Tam˝e, s. 326.



bran˝, a w koƒcu sytuacji konkretnego przedsi´bior-
stwa i wycenie jego akcji. Celem tej analizy jest zna-
lezienie takich akcji, których kursy majà najwi´kszà
szans´ wzrostu, lub tych, które sà najbardziej niedo-
wartoÊciowane.

Wnioski p∏ynàce z weryfikacji tej metody
na przyk∏adzie sektora bankowego wskazujà na sku-
tecznoÊç analizy fundamentalnej w przewidywaniu
kursów akcji spó∏ek notowanych na Gie∏dzie Papie-
rów WartoÊciowych w Warszawie. Nale˝y jednak za-
znaczyç, ˝e przy próbie jej weryfikacji przyj´to wie-
le za∏o˝eƒ upraszczajàcych.

Syntetyczny wskaênik oceny banków – taksono-
miczna miara atrakcyjnoÊci inwestycji – pozwoli∏ wy-
braç banki, którym odpowiada∏y najwy˝sze roczne sto-
py zwrotu z akcji (przy ujemnej stopie zwrotu z WIG-u).

Oszacowana metodà zdyskontowanych przep∏y-
wów pieni´˝nych wartoÊç wewn´trzna akcji Banku
Przemys∏owo-Handlowego SA, dawa∏a podstaw´
do zakupu akcji tego banku. Op∏acalnoÊç tej inwe-
stycji potwierdzi∏ rynek gie∏dowy w pierwszym roku

po wycenie. Z punktu widzenia inwestycji w okresie
czteroletnim nie ma jednak podstaw do pozytywnej
oceny op∏acalnoÊci inwestycyjnej, bowiem stopa
zwrotu na poziomie 34,8%, jest ma∏o atrakcyjna
w porównaniu z alternatywnymi sposobami inwe-
stycyjnymi (np. lokatami bankowymi). 

Metoda analizy fundamentalnej jest zawodna
w przewidywaniu kursów akcji w warunkach bessy
na gie∏dzie. 

Do wyceny wartoÊci akcji banku ma∏o przydatne
okaza∏y si´ metody najprostsze: mno˝nikowe (P/E,
P/BV) i wartoÊci ksi´gowej. Uzyskany wynik wyce-
ny jest wówczas bardzo zani˝ony.

Do oceny pracy zarzàdu banku powinna byç wy-
korzystywana metoda ekonomicznej wartoÊci doda-
nej (EVA), b´dàca wewn´trznà miarà wartoÊci kre-
owanej przez bank.

Wycena wartoÊci banku tà metodà, na podsta-
wie publikowanych sprawozdaƒ finansowych, wy-
maga przyjmowania wielu za∏o˝eƒ upraszczajàcych,
co daje przybli˝ony wynik.
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Tabela 9 Zbiorcze wyniki wyceny akcji BPH

Metoda, kurs gie∏dowy WartoÊç banku (mln z∏) WartoÊç jednej akcji (z∏)

Zdyskontowanych przep∏ywów pieni´˝nych 3.216,47 273,60

Ekonomicznej wartoÊci dodanej 3.126,32 265,93

Mno˝nika P/E 1.078,86 91,74

Mno˝nika P/BV 1.372,00 116,67

WartoÊci ksi´gowej 2.202,55 187,29

Schmalenbacha 2.709,51 230,40

Szwajcarska 2.870,50 244,77

Ârednia wartoÊç 2.368,03 201,49

Kurs gie∏dowy:

31.12.1999 r. 203,0

03.04.2000 r. 208,0

30.12.2000 r. 235,0

02.04.2001 r. 210,50



Poczàtki wspó∏pracy sektora bankowego z sektorem
ubezpieczeniowym si´gajà lat 70., a w Polsce poczàtku
lat 90. Pod wp∏ywem procesów centralizacji i globaliza-
cji us∏ug finansowych na Êwiatowych rynkach finanso-
wych zacz´∏a kszta∏towaç si´ tendencja do tworzenia
grup kapita∏owych, a wi´c ∏àczenia si´ banków, towa-
rzystw ubezpieczeniowych i innych instytucji finanso-
wych. Na popularyzacj´ takiej formy wspó∏pracy istot-
ny wp∏yw mia∏y mi´dzynarodowe stosunki finansowe
i wynikajàce z nich powiàzania systemów finansowych
poszczególnych krajów. Wprowadzona w Polsce
pod koniec lat osiemdziesiàtych reforma ustrojowa
przyczyni∏a si´ do budowy sektora finansowego podle-
gajàcego zasadom gospodarki rynkowej, co w po∏àcze-
niu z tendencjami i rozwiàzaniami ogólnorynkowymi
wp∏yn´∏o na powstanie i rozwój wspó∏pracy bankowo-
-ubezpieczeniowej w Polsce.

Istota i formy wspó∏pracy mi´dzy bankami
i zak∏adem ubezpieczeƒ

Sektor ubezpieczeniowy jest ÊciÊle powiàzany z pozo-
sta∏ymi sektorami rynku finansowego, jednak jego rela-
cje z sektorem bankowym majà charakter szczególny.
Powodem tego jest podobny charakter oferowanych
us∏ug finansowych oraz wymogi rynku, którym obydwa
typy instytucji muszà si´ podporzàdkowaç. To z kolei
powoduje, ˝e na pewnych obszarach instytucje te
wspó∏pracujà, a wspó∏praca ta polega g∏ównie na kom-
pleksowym i komplementarnym uzupe∏nieniu Êwiad-
czeƒ zwiàzanych z przedmiotem ich dzia∏alnoÊci.

W niektórych przypadkach wyst´puje nawet wzajemne
uzale˝nienie funkcjonowania towarzystw ubezpiecze-
niowych i banków. Na innych natomiast obszarach
dzia∏alnoÊç tych instytucji jest konkurencyjna, szcze-
gólnie wobec rosnàcej liczby nowych us∏ug finanso-
wych przez nie oferowanych.

èród∏em wspó∏pracy banków i towarzystw ubez-
pieczeniowych jest wzrastajàca konkurencja, a co
za tym idzie, poszukiwanie potencjalnych sojuszników
w pokrewnych dziedzinach dzia∏alnoÊci.

Nak∏adanie si´ p∏aszczyzn Êwiadczenia us∏ug ubez-
pieczeniowych i bankowych przedstawia schemat 1.

Banki tworzà w∏asne fundusze inwestycyjne i ubez-
pieczeniowe, zak∏ady ubezpieczeƒ Êmia∏o wchodzà
na rynek bankowy i kapita∏owy, pewne us∏ugi bankowe
zacz´li Êwiadczyç nawet handlowcy-detaliÊci. Zacierajà
si´ tradycyjne wàskie podzia∏y i specjalizacje wÊród in-
stytucji spe∏niajàcych funkcj´ poÊredników finanso-
wych. Wszystkim podmiotom przyÊwieca jeden cel: za-
oferowaç swoim obecnym klientom optymalnà gam´ do-
datkowych, zró˝nicowanych us∏ug finansowych.

Wspó∏praca mi´dzy bankami a zak∏adami ubezpie-
czeƒ mo˝e przybieraç ró˝ne formy – poczàwszy od luê-
nych umów o wspó∏pracy, poprzez powiàzania kapita∏o-
we, fuzje, przej´cia, po budowanie grup kapita∏owych,
w ramach których powo∏ywane sà spó∏ki bankowe
i ubezpieczeniowe. Wymienione wy˝ej mo˝liwoÊci
wspó∏pracy tworzà to, co okreÊlamy poj´ciem p∏asz-
czyzn tej wspó∏pracy. P∏aszczyzny te sà otwarte, tzn. b´-
dà si´ zapewne wzbogacaç, tak jak wzbogacajà si´ sto-
sunki mi´dzy instytucjami finansowymi a ich klientami.
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Na wybór form wspó∏pracy bankowo-ubezpiecze-
niowej majà wp∏yw warunki prawne, ekonomiczne
i spo∏eczne oraz pozycja rynkowa i si∏a kapita∏owa
przedsi´biorstwa. Mo˝na wyró˝niç nast´pujàce formy
wspó∏pracy bankowo-ubezpieczeniowej:
– porozumienie dystrybucyjne,
– joint-venture,
– fuzje i przej´cia,
– strategia de novo,
– metoda aliansu strategicznego,
– powiàzania kapita∏owe.

Wybór formy wspó∏pracy zale˝y od wielu ró˝nych
czynników, które majà zresztà bardzo „dyspersyjny”
charakter. Istotny jest zarówno ich aspekt endogenicz-
ny (bankowy lub ubezpieczeniowy), jak i egzogeniczny
(np. tendencje globalizacji, polityka gospodarcza dane-
go kraju lub konkurencja instytucjonalna). Po wyborze
formy wspó∏pracy zainteresowane strony podejmujà
decyzj´ w kwestii strategii dzia∏ania. Ta zaÊ mo˝e roz-
k∏adaç akcenty na poszczególne elementy marketingu,
wszechobecnego w rynkowym funkcjonowaniu ka˝de-
go podmiotu gospodarczego. Przyj´cie okreÊlonej stra-
tegii mo˝e prowadziç do zmiany formy wspó∏pracy
(np. poprzez decyzje kapita∏owe, które z aliansu strate-
gicznego czynià przej´cie). Wybór formy wspó∏pracy –
zawsze motywowany dà˝eniem do maksymalizacji zy-
sku – jest z za∏o˝enia zmienny. Jednak pierwsza decy-
zja w tej kwestii ogranicza pole manewru. Oznacza to
np. niemo˝noÊç przejÊcia ze strategii de novo do poro-
zumienia dystrybucyjnego.

Ka˝da z powy˝szych form bancassurance wià˝e si´
z kosztami rozpocz´cia dzia∏alnoÊci (w literaturze ang.
zwanymi sunk cost), majàcymi wartoÊç strategicznego
zaanga˝owania banku oraz zak∏adu ubezpieczeƒ. Ponad-
to ka˝da z tych strategii ma wady oraz zalety i powinna
zostaç wykorzystana odpowiednio do mo˝liwoÊci danej
instytucji i warunków stworzonych przez otoczenie. Za-
sadne wydaje si´ wi´c przeanalizowanie istoty oraz do-

datnich i ujemnych stron ka˝dej z wymienionych form
tworzenia grup bankowo-ubezpieczeniowych.

Porozumienie dystrybucyjne

Alians dystrybucyjny charakteryzuje si´ najmniejszym
stopniem integracji. Ta forma wspó∏pracy to porozu-
mienie mi´dzy zak∏adem ubezpieczeƒ i bankiem o wza-
jemnej dystrybucji swoich produktów i us∏ug1.

Rozró˝niamy dwa rodzaje takich porozumieƒ: jed-
nostronne i dwustronne. Przy porozumieniu jedno-
stronnym zak∏ad ubezpieczeƒ sprzedaje swoje us∏ugi
poprzez kana∏y dystrybucji banku, pod swojà markà.
Bank otrzymuje prowizj´ za udost´pnienie swoich pla-
cówek. W przypadku porozumieƒ dwustronnych do-
datkowo firma ubezpieczeniowa oferuje produkty ban-
kowe klientom poprzez swoje kana∏y sprzeda˝y. Wyko-
rzystywane sà tu zarówno sta∏e placówki zak∏adu ubez-
pieczeƒ, jak i agenci ubezpieczeniowi. Zak∏ad ubezpie-
czeƒ otrzymuje prowizje od instytucji bankowej
za sprzeda˝ produktów bankowych. Ten rodzaj porozu-
mienia dzia∏a motywujàco na pracowników obu insty-
tucji, zach´cajàc ich do maksymalizacji sprzeda˝y pro-
duktów swego partnera2.

G∏ównà przes∏ankà zawierania porozumieƒ o wza-
jemnej dystrybucji produktów jest potrzeba zdobycia
niezb´dnego doÊwiadczenia oraz know-how obcej dzia-
∏alnoÊci w krótkim okresie. Zaletà sà tak˝e niskie kosz-
ty oraz minimalizacja ryzyka z nimi zwiàzanego, ponie-
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UBEZPIECZENIA
Ubezpieczenia ryzyka
Ubezpieczenia do˝yciowe
Ubezpieczenia majàtkowe
Ubezpieczenia zdrowotne
Oszcz´dnoÊci
Hipoteki
Po˝yczki
Emisja papierów wartoÊciowych
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èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie J.K. Solarz: Formy i zakres ∏àczenia us∏ug bankowych i ubezpieczeniowych. „WiadomoÊci Ubezpieczeniowe" nr 4-5/1995, s. 23.

1 Jak definiuje P.J. Szczepankowski: Fuzje i przej´cia. Warszawa 2000 Wy-
dawnictwo Naukowe PWN, s. 28-31 – „Alians strategiczny to sojusz nawià-
zany pomi´dzy instytucjami b´dàcymi faktycznymi lub potencjalnymi kon-
kurentami, zmierzajàcymi do poprawy zarzàdzania jakimÊ przedsi´wzi´-
ciem lub dziedzinà dzia∏alnoÊci poprzez koordynowanie kompetencji, Êrod-
ków i niezb´dnych zasobów w celu osiàgni´cia lepszej pozycji konkurencyj-
nej oraz dokonania mi´dzy sobà fuzji”.

2 O. Kowalewski: Grupy bankowo-ubezpieczeniowe: strategie tworzenia, efek-

tywnoÊç. Warszawa 1999 Materia∏y i Studia NBP, nr 95, s. 78.



wa˝ ka˝da z instytucji ponosi odpowiedzialnoÊç
za swoje produkty. Partner aliansu odpowiada nato-
miast tylko za kana∏y dystrybucji. To w∏aÊnie jest przy-
czynà wykorzystywania tej strategii g∏ównie przez ma-
∏e oraz Êrednie instytucje finansowe, gdy˝ umo˝liwia
ona poszerzenie portfela us∏ug przy ma∏ych kosztach
i niskim ryzyku, a dzi´ki temu zdobycie bardziej kon-
kurencyjnej pozycji na rynku.

Zawarcie aliansu dystrybucyjnego oznacza wyko-
rzystanie wzajemnych kana∏ów dystrybucji, co umo˝li-
wia dost´p do szerszego grona klientów. Wynikiem te-
go powinien byç wzrost sprzeda˝y, a wi´c tak˝e zy-
sków danej instytucji. Teoria podaje, ˝e najwi´ksze ko-
rzyÊci mo˝na osiàgnàç, gdy produkty bankowe i ubez-
pieczeniowe sà wobec siebie wysoce komplementarne.

Wa˝nà cechà tej formy wspó∏pracy jest to, ˝e korzy-
Êci z porozumieƒ o dystrybucji wzajemnych produktów
nie wygasajà wraz z rozwiàzaniem umowy o wspó∏pracy
mi´dzy instytucjami. Banki zyskujà know-how, a ich pra-
cownicy sà odpowiednio przeszkoleni w sprzeda˝y pro-
duktów (np. ubezpieczeƒ). Bariery samodzielnego wej-
Êcia na rynek ubezpieczeniowy czy bankowy sà cz´Êcio-
wo pokonane. Zak∏ady ubezpieczeƒ zyskujà tak˝e baz´
klientów z informacjami o ich sytuacji finansowej. Trze-
ba te˝ podkreÊliç, ̋ e ubezpieczyciel najcz´Êciej zabiera ze
sobà klientów pozyskanych przez bank. Wynika to z d∏u-
goterminowoÊci zawieranych umów ubezpieczeƒ (wÊród
produktów sprzedawanych w ramach bancassurance do-
minujàcà grupà sà ubezpieczenia na ˝ycie). Sà to tzw.
efekty zatrzaÊni´cia oraz koszty dokonania zmian (lock-in
effect and switching costs)3. Dodatkowo, wspó∏praca
z bankiem cieszàcym si´ du˝ym zaufaniem podnosi pre-
sti˝ zak∏adu ubezpieczeƒ zarówno wÊród dotychczaso-
wych, jak i potencjalnych klientów (i vice versa).

Wadà aliansu dystrybucyjnego jest du˝a niestabil-
noÊç. Element destabilizujàcy to przede wszystkim od-
miennoÊç kultur obu instytucji. P∏ace sektora ubezpie-
czeniowego zale˝à od systemu prowizji. Wynikiem te-
go jest agresywna kultura sprzeda˝y, nastawiona
na iloÊç, oraz wysokoÊç sprzedanych polis. Wynagro-
dzenia pracowników bankowych nie sà natomiast uza-
le˝nione od wolumenu sprzeda˝y. Priorytetem jest fa-
chowe doradztwo i odpowiedni dobór produktu w za-
le˝noÊci od potrzeb klienta. Widaç wi´c wyraênie, ˝e
pracownicy obu tych grup kierujà si´ odmiennymi kry-
teriami w swojej pracy. Wynika stàd istotny problem
motywowania i wynagradzania pracowników obu
wspó∏pracujàcych ze sobà instytucji4.

Strategia joint-venture

Aby zapobiec wyniszczajàcej walce konkurencyjnej
mi´dzy bankami i zak∏adami ubezpieczeƒ, podmioty te

si´gajà po form´ joint-venture. Przez poj´cie joint-ven-
ture rozumiemy wspólne przedsi´wzi´cie dwóch lub
wi´cej podmiotów gospodarczych, które wyodr´bnia-
jàc cz´Êç swoich Êrodków, powo∏ujà prawnie i organi-
zacyjnie niezale˝ny podmiot do realizacji okreÊlonych
celów5. Podmioty za∏o˝ycielskie wspólnie sprawujà
kontrol´ nad finansowo zale˝nà spó∏kà joint-venture
oraz podejmujà decyzje strategiczne i rozwojowe. Nale-
˝y dodaç, ˝e udzia∏y jednego z partnerów mogà byç
wi´kszoÊciowe, mniejszoÊciowe lub równe.

Cechà, która odró˝nia joint-venture od aliansów
strategicznych, jest tworzenie nowego, odr´bnego pod-
miotu finansowego.

WÊród strategii joint-venture wyró˝niamy dwie jej
odmiany:

– wymagajàce zaanga˝owania kapita∏owego (equ-
ity joint-venture, EJV),

– nie wymagajàce zaanga˝owania kapita∏owego
(non-equity joint-venture, NEJV).

W przypadku bancassurance nast´puje przewa˝nie
przeniesienie lub po∏àczenie kapita∏owe, czyli zastoso-
wanie modelu EJV. Utworzenie spó∏ki joint-venture bez
zaanga˝owania kapita∏owego jest de facto niemo˝liwe.

Celem tworzenia spó∏ki joint-venture jest po∏àcze-
nie komplementarnych umiej´tnoÊci i zasobów w celu
realizacji wspólnych celów strategicznych. Przes∏ankà
tej strategii jest to, ˝e nowo za∏o˝ony podmiot osiàgnie
wyniki, które nie by∏yby mo˝liwe poprzez indywidual-
ny rozwój podmiotów. W praktyce nowy podmiot naj-
cz´Êciej wykorzystuje placówki banku oraz baz´ jego
klientów do sprzeda˝y us∏ug ubezpieczeniowych.
W wi´kszoÊci przypadków dystrybucja owych produk-
tów nast´puje przy tym pod wspólnà nazwà instytucji
bankowej i ubezpieczeniowej6.

Warto zwróciç uwag´, ˝e w spó∏kach typu joint-
-venture dominujàcà rol´ cz´sto przejmuje instytucja
bankowa. Pozycja ta wynika z faktu, ˝e w ramach
wspólnego dzia∏ania oddzia∏y i filie banku odgrywajà
strategicznà rol´ w d∏u˝szym okresie. Dodatkowo insty-
tucja bankowa wraz z rozwojem dzia∏alnoÊci ubezpie-
czeniowej we w∏asnych strukturach nabiera doÊwiad-
czenia. W konsekwencji obserwujemy tendencj´ do od-
kupywania udzia∏ów we wspólnym podmiocie od firmy
ubezpieczeniowej, co mo˝e doprowadziç do przej´cia
ca∏ego zak∏adu ubezpieczeƒ. Z powy˝szych powodów
strategia ta nie nale˝y do strategii d∏ugookresowej7.

Powa˝nà wadà jest tak˝e mo˝liwoÊç wystàpienia
konfliktu interesów mi´dzy partnerami wspólnego
przedsi´wzi´cia, rozbie˝noÊci co do dalszej strategii.

WÊród dodatnich stron utworzenia spó∏ki joint-
-venture nale˝y wymieniç minimalizacj´ ryzyka oraz
kosztów budowy grupy bankowo-ubezpieczeniowej.
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Owa minimalizacja ryzyka wynika z mo˝liwoÊci po-
dzielenia ewentualnych strat mi´dzy dwa podmioty:
bankowy i ubezpieczeniowy. Sytuacja ta dotyczy tak˝e
kosztów zwiàzanych z rozpocz´ciem dzia∏alnoÊci8.

Powodem tworzenia zwiàzków kapita∏owych mi´-
dzy towarzystwami ubezpieczeniowymi a bankami
w formie joint-venture jest ch´ç ekspansji na nowy
(przynajmniej dla jednego z partnerów) rynek – w uj´-
ciu geograficznym, rodzajowym lub ekspansji nasta-
wionej na szczególny segment dzia∏alnoÊci ubezpiecze-
niowej bàdê bankowej. Dodatkowo, utworzona spó∏ka
joint-venture cz´sto prowadzi dzia∏alnoÊç w innej sfe-
rze rynków finansowych. Przyk∏adem mogà byç fundu-
sze emerytalne9.

Fuzje i przej´cia

Fuzja nast´puje, kiedy dwie firmy lub wi´cej ∏àczà si´
w taki sposób, ˝e po zakoƒczeniu procesu powstaje je-
den podmiot, b´dàcy nast´pcà tych firm.

Przez strategi´ po∏àczenia w tworzeniu grupy ban-
kowo-ubezpieczeniowej rozumiemy fuzj´ dwóch insty-
tucji w jeden podmiot finansowy lub przej´cie banku
przez towarzystwo ubezpieczeniowe (i vice versa).
Strategia ta jest oceniana jako bardzo korzystna z uwa-
gi na krótki okres jej tworzenia. Zak∏ad przejmujàcy na-
bywa automatycznie niezb´dne know-how oraz przej-
muje doÊwiadczony personel, co jest istotnym elemen-
tem dla rozpocz´cia dzia∏alnoÊci10.

Grupa kapita∏owa wykazuje si´ wi´kszà elastycz-
noÊcià i efektywnoÊcià podczas dostosowywania si´
spó∏ki do nowych warunków dzia∏alnoÊci – zarówno
rynkowych, jak i instytucjonalnych, organizacyjnych,
finansowych czy nawet kadrowych. Dzi´ki formie hol-
dingowej mo˝liwe jest prowadzenie jednolitej polityki
finansowej, marketingowej, inwestycyjnej, co jest istot-
ne w narastajàcej walce konkurencyjnej. Tak˝e proce-
dura tworzenia oraz rozwiàzywania grupy kapita∏owej
jest bardzo uproszczona. W stosowaniu tej strategii klu-
czowymi elementami sà: wybór podmiotu do przej´cia,
koszty nabycia oraz po∏àczenia. Wybierajàc danà insty-
tucj´ z rynku, powinno si´ rozwa˝yç, czy b´dzie ona
spe∏nia∏a oczekiwania co do oferowanych produktów
oraz posiadanego know-how. Nale˝y przeanalizowaç
mo˝liwoÊci wystàpienia i zakres synergii po po∏àcze-
niu, który w du˝ej mierze zale˝y od stopnia integracji.
Ten z kolei jest uzale˝niony od odmiennoÊci stylu za-
rzàdzania, stosowanej technologii i procedur oraz
od ró˝nicy w kulturze personelu.

Strategia po∏àczenia uznawana jest przez znawców
tej dziedziny za rozwiàzanie efektywne. Literatura
przedmiotu za podstawowy czynnik sukcesu w integra-
cji instytucji ubezpieczeniowej z bankowà uznaje szyb-
koÊç tego procesu. Dodatkowo, umo˝liwia ono powi´k-
szenie ∏àcznych funduszy w∏asnych, dzi´ki czemu na-
st´puje redukcja ryzyka oraz mo˝liwa jest wi´ksza dy-
wersyfikacja portfela. Poprzez fuzj´ nast´puje obni˝ka
kosztów badaƒ marketingowych, promocji i dystrybucji
produktów. Cz´sto prowadzi tak˝e do racjonalizacji za-
trudnienia11. 

Na przeszkodzie mogà jednak stanàç ró˝nice
kultury organizacyjnej. Konsolidacja mo˝e wp∏ynàç
na powstanie konfliktów pomi´dzy pracownikami
obu instytucji na wszystkich szczeblach. Wspó∏praca
personelu oznacza tutaj poparcie pracowników obu
instytucji dla po∏àczenia i zaakceptowanie przez
nich zmian reorganizacyjnych, które mogà nastàpiç
po po∏àczeniu.

Strategia ta jest rozwiàzaniem stosunkowo ryzy-
kownym, poniewa˝ koszty w przypadku niepowodze-
nia przedsi´wzi´cia sà znacznie wy˝sze ni˝ w przypad-
ku innych strategii. Dzieje si´ tak, poniewa˝ w wyniku
ujawnienia pe∏nej informacji dotyczàcej rzeczywistej
sytuacji finansowej i zobowiàzaƒ cena sprzeda˝y towa-
rzystwa ubezpieczeniowego przez bank jest zazwyczaj
du˝o ni˝sza ni˝ cena zakupu12.

Nale˝y podkreÊliç, ˝e strategia po∏àczenia stosowa-
na na rynku finansowym rodzi wiele zagro˝eƒ, które
znacznie obni˝ajà korzyÊci p∏ynàce z efektu synergii.
G∏ównà zaletà fuzji jest krótki czas potrzebny na utwo-
rzenie grupy bankowo-ubezpieczeniowej13.

Strategia de novo

Przez poj´cie strategii de novo nale˝y rozumieç rozpo-
cz´cie dzia∏alnoÊci przy wykorzystaniu w∏asnych zaso-
bów. Forma ta w kontekÊcie grup bankowo-ubezpiecze-
niowych charakteryzuje si´ rozpocz´ciem dzia∏alnoÊci
w ramach dotychczasowych struktur i poprzez finanso-
wanie przedsi´wzi´cia z w∏asnych Êrodków. Mo˝e to
byç tak˝e zakup innej firmy, lecz istniejàcej tylko
na papierze (shell company).

Podstawowà zaletà tej formy ∏àczenia dzia∏alnoÊci
bankowo-ubezpieczeniowej jest mo˝liwoÊç przystoso-
wania nowo wprowadzanej dzia∏alnoÊci do obecnego
kszta∏tu firmy. Daje ona mo˝liwoÊç opracowania pro-
duktów komplementarnych w stosunku do ju˝ ofero-
wanych oraz dopasowanych do tradycji i kultury orga-
nizacyjnej wprowadzajàcej je instytucji. Umo˝liwia
ona rozwijanie tych produktów, które przynoszà naj-
wi´ksze dochody oraz najpe∏niej zaspokajajà potrzeby
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klientów. Dlatego w∏aÊnie zastosowanie tej strategii
w d∏u˝szym okresie mo˝e okazaç si´ bardziej rentowne
ni˝ zastosowanie strategii fuzji lub tworzenia konglo-
meratów. Dodatkowo, za∏o˝enie przez zak∏ad ubezpie-
czeƒ w∏asnego banku (lub vice versa) zmniejsza do mi-
nimum konflikty, które sà przyczynà zetkni´cia si´ ze
sobà odmiennych kultur organizacyjnych.

Wprowadzenie strategii de novo ma dwie podsta-
wowe wady. Pierwsza z nich to bardzo wysokie koszty
w poczàtkowym okresie dzia∏alnoÊci, zwiàzane z pozy-
skaniem niezb´dnej technologii, know-how oraz za-
trudnieniem doÊwiadczonego personelu. Z czasem jed-
nak koszty jednostkowe takiego przedsi´wzi´cia zaczy-
najà spadaç. Drugà z niedogodnoÊci wprowadzania
strategii de novo jest d∏ugi czas potrzebny do rozbudo-
wy wprowadzanej dzia∏alnoÊci. Wymaga to bowiem
pozyskania nowych klientów, zdobycia ich zaufania.
Pomocna w tym mo˝e byç renoma przedsi´biorstwa
na dotychczasowych rynkach dzia∏alnoÊci. Wspó∏cze-
sne instytucje finansowe, stosujàc strategi´ de novo,
muszà si´ liczyç z 5-, 10-letnim okresem, po którym
dzia∏alnoÊç na nowych rynkach b´dzie przynosiç zyski.

Dodatkowo, zastosowanie strategii de novo mo˝e si´
wiàzaç z brakiem odpowiedniego know-how w ramach
grupy bankowo-ubezpieczeniowej, co jest wynikiem nie-
dostatecznej wiedzy i kwalifikacji pracowników. Brak
informacji na wymaganym poziomie mo˝e mieç nega-
tywny wp∏yw na odbiór produktów przez klientów. Pro-
blemem mo˝e byç obs∏uga Êwie˝o pozyskanych klien-
tów, co jest wynikiem niedostatecznego opanowania no-
wej technologii oraz procedur kryzysowych.

Rozpoczynajàc dzia∏alnoÊç na nowym rynku, nale-
˝y si´ liczyç z koniecznoÊcià poniesienia w poczàtko-
wym okresie znacznych kosztów tak˝e na dzia∏ania
marketingowe. Ich celem ma byç przede wszystkim
zdobycie nowych klientów oraz informowanie dotych-
czasowych o rozszerzeniu oferty produktów i us∏ug.

Reasumujàc nale˝y dodaç, ˝e strategia de novo wy-
korzystywana jest w sektorze finansowym przez pio-
nierów budowy grup bankowo-ubezpieczeniowych.
Wynika to z faktu, ˝e korzyÊci wynikajàce z nowator-
skiego rozwiàzania niwelujà ujemne zjawiska zwiàzane
z wchodzeniem na nieznane dotàd rynki. Innym moty-
wem tworzenia w∏asnych zak∏adów ubezpieczeƒ
(w przypadku banków) lub banków (w przypadku firm
ubezpieczeniowych) jest du˝a swoboda w ich kszta∏to-
waniu zale˝nie od potrzeb oraz ju˝ istniejàcych struk-
tur. Nale˝y podkreÊliç, ˝e strategia de novo nale˝y
do najlepszych z uwagi na jej du˝à elastycznoÊç14.

Metoda aliansu strategicznego

Metoda aliansu strategicznego polega na porozumieniu
mi´dzy bankiem a towarzystwem ubezpieczeniowym

w sprawie wspólnego wykorzystania kana∏ów dystry-
bucji. Porozumienie takie mo˝e byç jednostronne
i wówczas bankowe kana∏y dystrybucji wykorzystywa-
ne sà do sprzeda˝y produktów ubezpieczeniowych,
przy czym produkty te sà oferowane pod szyldem za-
k∏adu ubezpieczeƒ. W przypadku porozumieƒ dwu-
stronnych instytucje wzajemnie Êwiadczà sobie us∏ugi
i wówczas zak∏ad ubezpieczeƒ korzysta z kana∏ów dys-
trybucji banku, a bank wykorzystuje kana∏y sprzeda˝y
produktów ubezpieczeniowych zak∏adu. W ka˝dym
przypadku partner strategiczny otrzymuje prowizj´
w zamian za oferowanà wspó∏prac´, co dodatkowo mo-
tywuje obie instytucje do podejmowania dzia∏aƒ w ce-
lu aktywnej sprzeda˝y produktów partnera.

Wspó∏praca w ramach aliansu strategicznego nie
powoduje utraty niezale˝noÊci organizacyjnej i funk-
cjonalnej partnerów, a wi´c zak∏adu ubezpieczeniowe-
go i banku. Porozumienia takie pozwalajà na realizacj´
wspólnych celów, mi´dzy innymi zdobycie dodatko-
wego portfela klientów, umo˝liwiajàc jednoczeÊnie
utrzymanie konkurencyjnej pozycji na rynku finanso-
wym. Jest to strategia stosunkowo tania i charakteryzu-
je si´ niskim ryzykiem.

Wadà tej strategii jest negatywny wp∏yw kultury
organizacyjnej banku i zak∏adu ubezpieczeniowego
na efekty wspó∏pracy. Dzieje si´ tak dlatego, ˝e system
prowizji wykorzystywany w tej strategii jest inaczej
traktowany przez pracowników zak∏adów ubezpieczeƒ,
dla których jest on normalnym sposobem wynagradza-
nia, a inaczej przez pracowników banku, których wyna-
grodzenie nie jest zale˝ne od iloÊci sprzedanych pro-
duktów bankowych. Mo˝e to powodowaç konflikty we
wspó∏pracy tych podmiotów15.

Mimo ˝e strategia aliansu jest krótkotrwa∏a, ma∏o
stabilna i cz´sto nieefektywna, wcià˝ cieszy si´ du˝à po-
pularnoÊcià. Zapewnia bowiem okresowe korzyÊci obu
partnerom nawet w przypadku zerwania porozumienia.

KorzyÊci dla banku to mo˝liwoÊç zdobycia doÊwiad-
czenia w dziedzinie ubezpieczeƒ, g∏ównie sprzeda˝y pro-
duktów ubezpieczeniowych, co mo˝e byç przydatne
w przypadku rozpocz´cia samodzielnej dzia∏alnoÊci
ubezpieczeniowej przez bank. Tak wi´c równie˝ ta strate-
gia stanowi jedynie etap przejÊciowy do tworzenia przez
bank w∏asnego towarzystwa ubezpieczeniowego.

KorzyÊci dla zak∏adu ubezpieczeƒ to dost´p do no-
wych kana∏ów dystrybucji i bazy klientów. Korzystanie
z bazy klientów banku wià˝e si´ z wykorzystaniem za-
ufania klientów banku do tej instytucji, a nawet w wy-
padku zerwania wspó∏pracy nabywcy polis sà zwiàza-
ni z zak∏adem ubezpieczeƒ. Dla zak∏adów ubezpiecze-
niowych bardzo wa˝ne sà te˝ efekty marketingowe –
zak∏ad ubezpieczeƒ korzysta bowiem z presti˝u banku
i zaufania, jakim darzà go jego klienci16. 
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Powiàzania kapita∏owe

Procesy koncentracji kapita∏u, których efektem jest
funkcjonowanie holdingu, sà wspólne – w ró˝nym
stopniu – dla wi´kszoÊci wspó∏czesnych gospodarek.
Za holding jest uwa˝any uk∏ad co najmniej dwóch pod-
miotów, z których jeden – nie tracàc niezale˝noÊci
(osobowoÊci) prawnej – traci jà w sensie ekonomicz-
nym na rzecz tego podmiotu, który jest okreÊlany mia-
nem zwierzchniego (dominujàcego, spó∏ki-matki itd.).

Niezale˝nie od sposobu podporzàdkowania
(„przyjazny” bàdê „wrogi” wykup akcji, zawarcie umo-
wy kierowniczej, porozumienia personalne) jednostki
wchodzàce w sk∏ad holdingu muszà mieç osobowoÊç
prawnà, którà zachowujà w trakcie funkcjonowania
i po zaprzestaniu dzia∏alnoÊci przez holding. Przes∏an-
ki natury ekonomicznej przyczyni∏y si´ do popularno-
Êci holdingu bankowo-ubezpieczeniowego zarówno
w Europie, jak i w USA, co doprowadzi∏o do wytworze-
nia dwóch przeciwstawnych modeli (amerykaƒskiego 
i europejskiego).

W Polsce wÊród g∏ównych motywów tworzenia
struktur bancassurance wymienia si´ koniecznoÊç pod-
wy˝szenia kapita∏ów w∏asnych niezb´dnych przy dyna-
micznym wzroÊcie konkurencji, szczególnie ze strony za-
granicznych instytucji finansowych17. Konkurencja oraz
otwarcie polskiego rynku wymuszajà na podmiotach po-
szukiwanie partnerów gwarantujàcych wzmocnienie ka-
pita∏owe, podniesienie rentownoÊci oraz zwi´kszenie
udzia∏u w rynku. Jest to niezmiernie istotne z uwagi
na niedokapitalizowanie polskich podmiotów18.

Wchodzenie zagranicznych instytucji finansowych
na polski rynek sprzyja wewn´trznej konsolidacji krajo-
wego sektora bankowo-ubezpieczeniowego. Ekspansja
zagranicznych poÊredników finansowych cz´sto opiera
si´ na wspó∏pracy (w wi´kszoÊci przypadków popartej
kapita∏owo) z krajowym partnerem o ugruntowanej po-
zycji. Stanowi to kolejnà determinant´ upowszechniania
si´ grup bankowo-ubezpieczeniowych w Polsce.

Motywu tworzenia struktur bankowo-ubezpiecze-
niowych mo˝na równie˝ upatrywaç w s∏aboÊci pol-
skich towarzystw ubezpieczeniowych, co zwi´ksza ich
podatnoÊç na przej´cie przez bank. Oznacza to, i˝ in-
stytucje sektora bankowego „tanim kosztem” mogà
wejÊç do sektora ubezpieczeniowego. Umo˝liwi im to
skorzystanie z efektów synergii oraz zwi´kszenie skali
dzia∏ania. Podmioty bankowe b´dà wi´c dà˝yç do Êci-
s∏ej konsolidacji z zak∏adem ubezpieczeƒ.

Holding w polskim prawie nie ma odr´bnej, jedno-
litej regulacji. Z poj´ciami charakterystycznymi dla tej
instytucji mo˝na spotkaç si´ na gruncie przepisów zwià-
zanych z szeroko rozumianà dzia∏alnoÊcià gospodarczà.

Zgodnie z art. 10 ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpie-
czeniowej19, zak∏ad ubezpieczeƒ nie mo˝e zajmowaç
si´ bezpoÊrednio innà dzia∏alnoÊcià gospodarczà poza
ubezpieczeniowà. Idea Êcis∏ego nadzoru nad dzia∏alno-
Êcià ubezpieczeniowà zagwarantowana w ten sposób
by∏a wzorowana na rozwiàzaniach amerykaƒskiej i nie-
mieckiej ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym z 1983
r. Zezwolono na poÊrednie uczestniczenie w przedsi´-
wzi´ciach gospodarczych oraz na po∏àczenia innych
podmiotów z ubezpieczycielami w wyniku nabycia ak-
cji bàdê udzia∏ów w towarzystwie ubezpieczeƒ wza-
jemnych. Polskie zak∏ady ubezpieczeƒ mogà inwesto-
waç w przedsi´wzi´cia niezwiàzane bezpoÊrednio
z dzia∏alnoÊcià ubezpieczeniowà, pod warunkiem ˝e
nie robià tego pod swojà firmà. Je˝eli holding jest two-
rzony w wyniku nabycia akcji, to bank jest zobowiàza-
ny zawiadomiç Ministra Finansów w ciàgu 7 dni o na-
byciu akcji ubezpieczyciela (lub praw z tych akcji) ze-
zwalajàcych na przekroczenie 10% g∏osów na walnym
zgromadzeniu. Je˝eli skutkiem nabycia akcji jest dyspo-
nowanie wi´cej ni˝: 25%, 33%, 50%, 66% i 70% g∏o-
sów na walnym zgromadzeniu, to niezb´dna jest zgoda
Ministra Finansów.

Zarówno nabywanie akcji banku przez ubezpie-
czyciela, jak i uzale˝nienie w ten sam sposób zak∏adu
ubezpieczeƒ od instytucji bankowej jest poddane prze-
pisom ustawy o publicznym obrocie papierami warto-
Êciowymi i funduszach powierniczych oraz dotyczy
spó∏ek znajdujàcych si´ tylko w obrocie gie∏dowym.
Nabywanie akcji banku nast´puje na zasadach zbli˝o-
nych do tych, które zosta∏y opisane powy˝ej i okreÊlo-
nych w ustawie Prawo bankowe. 

Dodatkowo warto wskazaç na tak istotny czynnik
tworzenia struktur bankowo-ubezpieczeniowych, jak
wprowadzona w 1999 r. reforma ubezpieczeƒ spo∏ecz-
nych. Zmiana przepisów dotyczàcych zabezpieczenia
na okres poprodukcyjny w ˝yciu cz∏owieka ma wp∏yw
na ca∏y sektor finansowy w Polsce, a w szczególnoÊci
na nasilenie procesu konwergencji sektora bankowego
i ubezpieczeniowego. Jest to efektem wspó∏pracy pod-
miotów z obu tych sektorów w ramach II filaru systemu
emerytalno-rentowego. W celu czynnego oferowania
us∏ug w tym zakresie instytucje bankowe i towarzystwa
ubezpieczeniowe ∏àczà swoje si∏y i tworzà wspólnie po-
wszechne towarzystwa emerytalne zarzàdzajàce otwar-
tymi funduszami emerytalnymi. WÊród 19 zarejestrowa-
nych PTE w 13 odnajdujemy udzia∏ banku, a 11 powsta-
∏o w wyniku wspó∏pracy ubezpieczeniowo-bankowej20.

WejÊcie instytucji bankowych do sektora ubezpie-
czeƒ emerytalnych spowoduje w d∏u˝szym okresie
wzrost konkurencji mi´dzy sektorem bankowym i ubez-
pieczeniowym. W wyniku reformy ubezpieczeƒ spo-
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∏ecznych banki b´dà zmuszone do wydzielenia wyspe-
cjalizowanych komórek zajmujàcych si´ tym sektorem.
Na podstawie doÊwiadczeƒ zagranicznych mo˝emy pro-
gnozowaç, ˝e w d∏u˝szym okresie cz´Êç funduszy zosta-
nie przej´ta lub po∏àczy si´ z innymi funduszami21.
W tych bankach, gdzie funkcjonowa∏y komórki emery-
talne, a fundusze zosta∏y sprzedane, powstanie potrzeba
ich zagospodarowania. Ponadto mo˝na oczekiwaç, ˝e
wraz ze zdobytym doÊwiadczeniem banki b´dà rozsze-
rzaç swojà dzia∏alnoÊç tak˝e na sektor ubezpieczenio-
wy. Prawdziwe wydaje si´ wi´c stwierdzenie, ˝e refor-
ma systemu emerytalnego w du˝ym stopniu przyczyni
si´ do tworzenia grup bankowo-ubezpieczeniowych.

Wspó∏praca z perspektywy zak∏adu ubezpieczeƒ 

Jednym z przejawów wspó∏pracy sà przep∏ywy p∏atno-
Êci mi´dzy sektorem bankowym i ubezpieczeniowym.
Zak∏ady ubezpieczeƒ sà zale˝ne od szybko i bezpiecz-
nie funkcjonujàcego przep∏ywu pieni´˝nego banków,
poniewa˝ tà drogà otrzymujà sk∏adki od klientów22.
Za poÊrednictwem banków mo˝liwa jest likwidacja
roszczeƒ ubezpieczeniowych oraz wyp∏ata Êwiadczeƒ
i odszkodowaƒ23. Innym przyk∏adem sà transakcje za-
graniczne. Banki sà w ten sposób powiàzane zarówno
z aktywnymi, jak i pasywnymi strumieniami przep∏y-
wów ubezpieczycieli24. 

Kolejnà p∏aszczyznà wspó∏pracy jest lokowanie
kapita∏u25. Wiele zak∏adów ubezpieczeƒ od d∏u˝szego
czasu zarzàdza∏o swoim majàtkiem korzystajàc z us∏ug
banku. Ubezpieczyciele – z powodu swojego wysokie-
go, corocznego zapotrzebowania na nowe inwestycje,
nale˝à do najwa˝niejszych klientów banków, które

Êwiadczà dla nich us∏ugi zwiàzane zarówno 
z inwestowaniem aktywów, jak i zarzàdzaniem nimi.
AtrakcyjnoÊç zak∏adów ubezpieczeƒ wynika z faktu, ˝e
ubezpieczyciele dysponujà olbrzymimi Êrodkami fi-
nansowymi w formie sk∏adek swoich klientów, które
powinny lokowaç zgodnie z wymogami ustawy z dnia
28 lipca 1990 r. o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej (Dz.
U. z 1996 r. nr 11, poz. 62 z póên. zm.). Lokaty te nie
powinny byç ni˝sze ni˝ wartoÊç rezerw techniczno-
-ubezpieczeniowych26. Zak∏ady ubezpieczeƒ lokujà
swoje wolne, niezagospodarowane Êrodki m.in. w pa-
piery wartoÊciowe emitowane lub gwarantowane przez
Skarb Paƒstwa, obligacje lub inne d∏u˝ne papiery war-
toÊciowe o sta∏ej stopie dochodu, po˝yczki zabezpie-
czone gwarancjami banku, akcje, depozyty bankowe.
Czynià to za poÊrednictwem banków, które majà dzi´ki
temu dost´p do gotówki o charakterze stabilnej lokaty,
taƒszej od pieni´dzy uzyskanych od drobnych depo-
nentów27. W zamierzeniach ubezpieczyciela bank ma
cz´sto pe∏niç funkcj´ powiernika dla funduszy inwe-
stujàcych sk∏adki pozyskane przez zak∏ad ubezpieczeƒ.

Nale˝y pami´taç, ˝e osoby korzystajàce z us∏ug in-
stytucji finansowej sà w wi´kszym stopniu sk∏onne za-
ufaç zak∏adowi ubezpieczeƒ, je˝eli jego polisy b´dà ofe-
rowane poprzez banki, gdy˝ te cieszà si´ opinià insty-
tucji ostro˝nych i podejmujàcych decyzje w sposób nie-
zwykle przemyÊlany. Stàd te˝ zaufanie do banku prze-
nosi si´ na zak∏ad ubezpieczeƒ i w efekcie wielu nie-
zdecydowanym klientom pomaga podjàç decyzje
o ubezpieczeniu si´28.

Bank dzi´ki w∏asnej sieci placówek oraz sta∏ej, du-
˝ej grupie klientów staje si´ wymarzonym poÊredni-
kiem, zapewniajàcym dystrybucj´ produktów ubezpie-
czeniowych lub produktów b´dàcych wynikiem wspó∏-
pracy tych instytucji, a majàcych cechy zarówno pro-
duktu ubezpieczeniowego, jak i bankowego. 
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21 Ibidem, s. 93-99.
22 H.J. Weigel: Zusammenarbeit zwischen Banken und Versicherern. W: Zeit-

schrift für das gesamte Kreditwesen. „Zeits” nr 14/1992, s. 620-622.
23 R. Kurek: Sektor bankowy i ubezpieczeniowy. „Przeglàd Ubezpieczeƒ Spo-

∏ecznych i Gospodarczych” nr 7/1998, s. 17. 
24 F. Müller: Kooperationsbeziehungen zwischen Banken und Versicherungen:

Determinanten, Management und Wirkungen. Edition 451, Stuttgart 1997, s. 30.
25 Ibidem, s. 30-31; H.-J. Weigel: op.cit., s. 620.

26 Art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej
(Dz. U. z 1996 r. nr 11, poz. 62, z póên. zm.).

27 R. Kurek: Sektor ..., op.cit., s. 17-18.
28 M. Kalbus: Jak sprzedaç polis´. „Asekuracja & Re" nr 6/1998, s. 36.

ZALETY WADY

• pozyskanie nowych kana∏ów dystrybucji dla swoich produktów

• pozyskanie silnego partnera finansowego, zwi´kszenie gamy

oferowanych us∏ug

• krótkoterminowe zwi´kszenie kosztów

SZANSE ZAGRO˚ENIA

• zyskanie wiarygodnoÊci klienta

• pomoc finansowa

• mo˝liwoÊç dost´pu do bazy danych banku

• presja banku jako g∏ównego akcjonariusza

• presja na dokonanie lokat w banku

• ograniczenia dzia∏alnoÊci zak∏adu ubezpieczeƒ do inwestycji

kapita∏owych ubezpieczycieli

Tabela 1 Analiza SWOT bancassurance z punktu widzenia towarzystwa ubezpieczeniowego

èród∏o: R. Kubasiƒski: Holding finansowy banku z ubezpieczycielem na ˝ycie. Warszawa 1998, s. 78.



Za atrakcyjnoÊcià wspó∏pracy banku z zak∏adami
ubezpieczeƒ przemawia wiele innych argumentów. Jak
wynika z badaƒ, koszt dystrybucji polis w sieci banko-
wej stanowi zaledwie 8% zbieranej sk∏adki, agenci
ubezpieczeniowi podnoszà udzia∏ tego kosztu a˝
do 22%29. 

Najwa˝niejsze korzyÊci osiàgane w wyniku Êcis∏ej
wspó∏pracy przez towarzystwa ubezpieczeniowe, a nie-
osiàgane przez banki sà nast´pujàce:

– zyskiwanie nowych kana∏ów dystrybucji dla
swoich produktów,

– pozyskiwanie silnego partnera finansowego,
– zyskiwanie wiarygodnoÊci rynkowej30.

Wspó∏praca z perspektywy banku

Jednà z tradycyjnych form wspó∏pracy jest umowa
ubezpieczenia mi´dzy bankiem a zak∏adem ubezpie-
czeƒ. Bank potrzebuje ubezpieczyciela do pokrycia ry-
zyka poprzez zawarcie umowy ubezpieczenia31. Trzeba
wziàç pod uwag´ takie ubezpieczenia, które nale˝à
do sta∏ych sk∏adników ochrony ubezpieczeniowej tak˝e
w innych przedsi´biorstwach, tj. ubezpieczenie od kra-
dzie˝y z w∏amaniem, ubezpieczenie od ognia i innych
zdarzeƒ losowych, ubezpieczenie odpowiedzialnoÊci
cywilnej, ubezpieczenia osobowe. Popularne staje si´
ubezpieczenie od przerw w dostawie pràdu zwiàzane
z urzàdzeniami elektronicznego przetwarzania danych.
Matthiensen32 jako typowo bankowe ubezpieczenia wy-
mienia np. ubezpieczenie kart p∏atniczych.

Niektóre us∏ugi ubezpieczeniowe stabilizujà dzia-
∏alnoÊç banków oraz ich klientów. Istotnym dla ban-
ków rodzajem ubezpieczeƒ jest ubezpieczenie ryzyka
kredytowego, ryzyka w transakcjach handlu zagranicz-
nego, gwarancje ubezpieczeniowe czy kompleksowe
ubezpieczenie dzia∏alnoÊci banku, obejmujàce w jednej
polisie wiele rodzajów ryzyka. 

Niektóre firmy ubezpieczeniowe specjalizujà si´
w ubezpieczaniu kredytów i po˝yczek bankowych, co
umo˝liwia bankom zabezpieczenie si´ przed niewyp∏a-
calnoÊcià swoich klientów. Zak∏ady ubezpieczeƒ opra-
cowa∏y specjalne procedury, pozwalajàce oceniç sytu-
acj´ finansowà i prawnà kredytobiorców, korzystajà
z wywiadowni gospodarczych, wspó∏pracujà z izbami
handlowymi w kraju i za granicà oraz majà w∏asne ba-
zy danych dotyczàce klientów. Dost´pnoÊç takiego
ubezpieczenia sprzyja wi´kszej aktywnoÊci banków
w zakresie udzielania kredytów. Przej´cie cz´Êci ryzy-
ka poszerza spektrum potencjalnych kredytobiorców,
stymuluje alokacj´ zasobów gotówki w po˝àdanych
kierunkach, przyÊpiesza procesy wymiany zapewniajàc
ich ciàg∏oÊç, przez co kredyt bankowy mo˝e staç si´
bardziej atrakcyjny (taƒszy i d∏u˝szy), oraz pozwala
bankom na wykorzystanie w dzia∏alnoÊci operacyjnej
ewentualnych rezerw zwiàzanych z zabezpieczeniem
kredytu. Nie bez znaczenia dla banków jest równie˝ po-
moc firm ubezpieczeniowych w windykacji nale˝noÊci
oraz fachowe doradztwo przy usprawnianiu procedur
oceny ryzyka33. 

Banki, chcàc mieç dodatkowe dochody z wp∏at
sk∏adek klientów na rachunek firm ubezpieczenio-
wych, zabiegajà o obs∏ug´ rachunków zak∏adów ubez-
pieczeƒ, np. poprzez zarzàdzanie funduszami ubezpie-
czeniowymi na zlecenie towarzystw ubezpieczenio-
wych i funduszy emerytalnych. Bank mo˝e pozyskaç
dzi´ki temu du˝e Êrodki na finansowanie wi´kszych,
wieloletnich projektów.

Ubezpieczyciele sà ponadto po˝yczkodawcami
dla banków. W Polsce terminowe wk∏ady pieni´˝ne
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29 M. Âliperski: Zalecenia w strategii bancassurance. „WiadomoÊci Ubezpiecze-
niowe” nr 7-8/1998, s. 10.

30 R. Kubasiƒski: Holding finansowy banku z ubezpieczycielem na ˝ycie. War-
szawa 1998, s. 79.

31 P. Koch: Kooperation und Konkurrenz zwichen Banken und Versicherungsun-

ternehmen – Analyse unter theoretischen Aspekten. W: H.T. Beyer, L. Schus-
ter, D. Zimmerer (wyd.): Neuere Entwicklungen in Betriebswirtschaftslehre

und Praxis. Festschrift für Professor Dr. Oswald Hahn zum 60., Geburtstag,
Frankfurt 1988, s. 316.

32 E. Matthiensen: Kooperation von Banken und Versicherungen. W: H. Kalwar
(wyd.), Sorgen Versorgen Versichern. W: Festschrift für Heinz Gehrhardt zum

70. Geburtstag, Karlsruhe 1975, s. 260. 33 R. Kurek: op.cit., s. 15-18.

Tabela 2 Analiza SWOT bancassurance z punktu widzenia banku

ZALETY WADY

• pozyskanie bazy depozytowej

• zwi´kszenie gamy oferowanych us∏ug finansowych

• wysoka rentownoÊç inwestycji kapita∏owej

• krótkoterminowe zwi´kszanie kosztów

• zwi´kszanie iloÊci d∏ugoterminowych drogich pasywów

• przewa˝nie d∏ugoterminowy charakter oraz  ograniczona

zbywalnoÊç inwestycji kapita∏owej

SZANSE ZAGRO˚ENIA

• zwi´kszenie satysfakcji klienta z jego kompleksowej obs∏ugi

• postrzeganie banku jako elementu grupy kapita∏owej

• powiàzanie losów banku z losem towarzystwa

• brak akceptacji nowego typu us∏ug przez pracowników banku

• ryzyko rynkowe i inwestycyjne

èród∏o: R. Kubasiƒski: Holding finansowy banku z ubezpieczycielem na ˝ycie. Warszawa 1998, s. 78.



w bankach stanowià oko∏o 18% lokat ubezpieczenio-
wych. Firmy ubezpieczeniowe mogà równie˝ powie-
rzaç swoje kapita∏y bankom w ramach wspólnych
przedsi´wzi´ç kapita∏owych34.

Nale˝y dodaç, ˝e wspó∏praca banku z zak∏adem
ubezpieczeƒ daje przede wszystkim mo˝liwoÊç uatrak-
cyjnienia oferty us∏ugowej banku na coraz silniej kon-
kurujàcym rynku us∏ug finansowych35.

Najwa˝niejsze korzyÊci osiàgane przez bank, a nie-
osiàgane przez towarzystwo ubezpieczeniowe w wyniku
Êcis∏ej wspó∏pracy typu bancassurance sà nast´pujàce:

– pozyskiwanie bazy depozytowej,
– zwi´kszenie gamy oferowanych us∏ug finanso-

wych,
– wysoka rentownoÊç takiej inwestycji kapita∏owej36.

Bancassurance i komplementarnoÊç us∏ug

Wiele us∏ug finansowych koreluje ze sobà pozytyw-
nie, tzn. mo˝na znaleêç przyk∏ady us∏ug bankowych, któ-
re bardzo dobrze wspó∏grajà z ubezpieczeniowymi i od-
wrotnie. Komplementarnych us∏ug bankowo-ubezpiecze-
niowych jest wiele. Przyk∏adowo, ubezpieczenie rzeczo-
wych zabezpieczeƒ kredytowych zwi´ksza atrakcyjnoÊç
firmy wobec banku, natomiast cesja praw z ubezpieczenia
nale˝noÊci w eksporcie mo˝e byç podstawà do ubiegania
si´ firmy o bankowe finansowanie (Korporacja Ubezpie-
czeƒ Kredytów Eksportowych wspó∏pracuje w tym wzgl´-
dzie z wieloma bankami). Ryzyko kredytowe (del credere)
banku mo˝e byç efektywnie redukowane dzi´ki ubezpie-
czeniu jego nale˝noÊci faktoringowych. Przed ryzykiem
utraty p∏ynnoÊci w firmie mo˝na si´ zabezpieczyç np. po-
przez ubezpieczenie strat w wyniku przerw w produkcji
lub ubezpieczenie odpowiedzialnoÊci cywilnej firmy
za szkody spowodowane wadliwym produktem37.

Ponadto, realizacja niektórych us∏ug bankowych
cz´sto bywa ÊciÊle powiàzana ze sprzeda˝à produktów
ubezpieczeniowych, co umo˝liwia firmom ubezpiecze-
niowym podniesienie swoich dochodów. Banki uzale˝-
niajà przeprowadzenie pewnych operacji finansowych
od wczeÊniejszego zawarcia umowy ubezpieczenia.
Oto nast´pujàce przyk∏ady:

– uzyskanie kredytu na zakup samochodu wià˝e
si´ z dokonaniem prawnego zabezpieczenia
w postaci cesji praw z polisy autocasco,

– udzielenie kredytu pod zastaw hipoteki uzale˝-
nione jest od zawarcia umowy ubezpieczenia
od ognia i innych zdarzeƒ losowych,

– udzielenie kredytu bankowego uwarunkowane
jest zabezpieczeniem go terminowym ubezpie-
czeniem na ˝ycie z cesjà praw z polisy na bank38.

Na rynku spotyka si´ równie˝ ubezpieczenie regu-
larnoÊci sp∏at rat kredytu. Mo˝e ono dotyczyç zarówno
kredytów hipotecznych, samochodowych jak i ratalny-
ch39. Przedmiotem tego ubezpieczenia jest zaleg∏a wie-
rzytelnoÊç banku, która jest kwotowo okreÊlona w umo-
wie dla okreÊlonych grup kredytobiorców.

Bardzo zbli˝one w swej istocie do wy˝ej wymienio-
nych ubezpieczeƒ jest udzielenie ochrony ubezpieczenio-
wej w zakresie sp∏at kredytów za zakup towarów i us∏ug
w systemie sprzeda˝y ratalnej oraz po˝yczek gotówko-
wych zaciàganych przez osoby fizyczne. W przeciwieƒ-
stwie do uprzednio wymienionych form ubezpieczenia
polisa ta jest bezpoÊrednio wykupywana przez bank
udzielajàcy kredytów i po˝yczek osobom fizycznym.

Wa˝nym czynnikiem w dzia∏alnoÊci banków jest
mo˝liwoÊç kompleksowego ubezpieczenia dzia∏alnoÊci
samych banków, tzw. Bankers Blanket Bond (BBB)40. Jest
to istotne szczególnie dla du˝ych banków, które sà naj-
cz´stszymi odbiorcami tego ubezpieczenia. Produkt znany
jest od kilku lat w Europie Zachodniej, natomiast w Polsce
zosta∏ wprowadzony w 1995 r. przez PZU SA41.

Polisa BBB zapewnia pokrycie najcz´Êciej wyst´pu-
jàcych i najgroêniejszych, majàcych jednoczeÊnie tenden-
cj´ do ciàg∏ego wzrostu, rodzajów ryzyka bankowego:

– oszustwa,
– fa∏szerstwa,
– rabunku,
– przest´pstw elektronicznych, odpowiedzialnoÊci

cywilnej42.
W zale˝noÊci od formy polisy powy˝sze rodzaje

ryzyka pokrywane sà w ramach ró˝nych klauzul ubez-
pieczeniowych, które mogà byç dowolnie ∏àczone.

Polisa BBB ubezpiecza g∏ównie aktywa lub mienie
banku. Mienie, zgodnie z definicjà stosowanà w wi´k-
szoÊci polis BBB, obejmuje gotówk´, walory oraz inne
papiery wartoÊciowe wykorzystywane przez t´ instytu-
cj´. Pomimo wielu standardowych elementów polisa
taka jest zawsze dostosowywana do indywidualnego
profilu ryzyka danego banku43. 
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34 P. ˚u∏awski: Wspó∏praca mi´dzy bankami a ubezpieczycielami. „Prawo,
Ubezpieczenia, Reasekuracja” nr 5/1997, s. 25.

35 B. Nowotarska-Romaniak, A. Tarasek: Ubezpieczenie kredytów bankowych

zwi´ksza konkurencyjnoÊç bankowoÊci. „WiadomoÊci Ubezpieczeniowe” nr
1-2A/2000, s. 18.

36 R. Kubasiƒski: op.cit., s. 78.
37 M. Âliperski: Zmiany na rynku bankowo-ubezpieczeniowym. „WiadomoÊci

Ubezpieczeniowe” nr 1-2/1999, s. 13-14.

38 R. Kurek: op.cit., s. 17.
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nia. Poznaƒ 2000, s. 306-308.

40 Dyskusyjnà sprawà wydaje si´ zakwalifikowanie tego ubezpieczenia jako pro-
duktu bancassurance, szczególnie w sytuacji, gdy nie jest ono poparte wza-
jemnà wymianà kapita∏ów mi´dzy bankiem a towarzystwem ubezpieczenio-
wym. Ubezpieczenie BBB wydaje si´ byç tylko produktem ubezpieczenio-
wym przeznaczonym dla selektywnie wybranego klienta (tutaj: banku).

41 E. Wierzbicka: Rynek finansowy. W: System finansowy w Polsce. Lata dzie-

wi´çdziesiàte. Praca pod red. B. Pietrzaka, Z. Polaƒskiego. Warszawa 1997, s.
220-221.

42 C. Nowak: Ochrona ubezpieczeniowa wybranych ryzyk bankowych. „Wiado-
moÊci Ubezpieczeniowe”, nr 5-6/1999, s. 72.

43 D. Howorth, M. Lowndes: Klauzula na ka˝dà okolicznoÊç. „Bank” nr
2/1999, s. 28.



Jednà z najnowszych, a zarazem najpopularniej-
szych form polisy BBB, stosowanà równie˝ w Polsce,
jest Worldwide Bannkers Policy (WBP). Sk∏ada si´ ona
z siedmiu klauzul ubezpieczeniowych, zawierajàcych
nast´pujàce pokrycie:

– nieuczciwoÊç pracownika, tzw. klauzula sprze-
niewierzenia,

– miejsce ubezpieczenia – zapewnia ono pokrycie
dla rodzajów ryzyka powodujàcych straty lub
szkody fizyczne dowolnego mienia znajdujàcego
si´ na terenie banku,

– przewóz,
– sfa∏szowane czeki,
– sfa∏szowane papiery wartoÊciowe,
– fa∏szywe pieniàdze, 
– straty w wyposa˝eniu biur44.
Do standardowych ubezpieczeƒ w ramach BBB na-

le˝y równie˝ pakiet BBB+CC obejmujàcy ubezpiecze-
nie sprzeniewierzenia wraz z dodatkowymi klauzulami
oraz ubezpieczenie przest´pstw komputerowych. 

Podstawowe obszary konkurencji i wspó∏pracy po-
mi´dzy podmiotami sektora bankowego i ubezpiecze-
niowego na Êwiecie przedstawia tabela 3.

Konkurencja mi´dzy bankiem a zak∏adem
ubezpieczeƒ i przyczyny jej narastania

Za jeden z aktualnych problemów ubezpieczeniowych
Farny45 uzna∏ w 1989 r. stopniowe zanikanie granic
mi´dzy dzia∏alnoÊcià zak∏adów ubezpieczeƒ a innych

instytucji finansowych oraz rozpoczynajàcà si´ konku-
rencj´ mi´dzy firmami ubezpieczeniowymi a bankami
na jednolitym rynku us∏ug finansowych.

Zarówno banki, jak i zak∏ady ubezpieczeƒ sà ukie-
runkowane na wykorzystywanie dochodów spo∏eczeƒ-
stwa w celach oszcz´dnoÊciowych. Koch46 uwa˝a w∏a-
Ênie oszcz´dnoÊci gospodarstw domowych za najistot-
niejszy obszar konkurencji mi´dzy bankami (ROR, lo-
katy) a zak∏adami ubezpieczeƒ (ubezpieczenia ˝ycio-
we). Prawdziwa konkurencja istnieje wed∏ug niego tyl-
ko wtedy, gdy ich us∏ugi majà charakter substytucyjny.

Tak˝e R. Kurek47 uznaje nadwy˝ki finansowe ludno-
Êci za szczególny obszar konkurencji. Stanowià one poten-
cjalne êród∏o depozytów bankowych i wyznaczajà jedno-
czeÊnie zakres mo˝liwoÊci ich dzia∏alnoÊci operacyjnej.

W. Röller48 przyczyn wzrostu konkurencji mi´dzy
tymi dwoma sektorami upatruje we wzroÊcie sk∏onno-
Êci do oszcz´dzania w spo∏eczeƒstwie. Twierdzi on, ˝e
przy niewielkich rozmiarach oszcz´dnoÊci konsumenci
stawiajà sobie z regu∏y na pierwszym planie „mniej
problematyczne” cele oszcz´dnoÊciowe ni˝ przy wi´k-
szych oszcz´dnoÊciach i wy˝szym poziomie ˝ycia. Dla-
tego przedstawia on nast´pujàcà koncepcj´. Oszcz´-
dzaç zaczyna si´ od za∏o˝enia rachunku oszcz´dnoÊcio-
wo-rozliczeniowego w banku. Po osiàgni´ciu pewnego
poziomu oszcz´dnoÊci na koncie bankowym punkt
ci´˝koÊci przenosi si´ na inne formy oszcz´dzania. Dla-
tego przy nabywaniu papierów wartoÊciowych zaczyna
oddzia∏ywaç zwi´kszona ÊwiadomoÊç oprocentowania
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44 Ibidem, s. 30.
45 D. Farny: Neuere Entwicklungen der Versicherungsbetriebslehre. W: P. Koch

(wyd.): Assekuranz im Wandel. Karlsruhe 1989, s. 75-76.

46 P. Koch: op.cit., s. 324-325.
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Tabela 3 P∏aszczyzny dzia∏ania sektora bankowego i ubezpieczeniowego

KONKURENCJA WSPÓ¸PRACA

• Oferowanie polis na ˝ycie zwiàzanych  z funduszem

inwestycyjnym i lokaty bankowe

• Prowadzenie dzia∏alnoÊci kredytowej banków  i oferta firm

ubezpieczeniowych w zakresie udzielania po˝yczek

zabezpieczonych hipotecznie i pod zastaw polis

• Pozyskiwanie kapita∏ów na rynkach finansowych

• Doradztwo finansowe

• PoÊredniczenie w sprzeda˝y produktów bankowych na zasadach

prowizyjnych przez firmy ubezpieczeniowe

• Zarzàdzanie finansowe

• Lokowanie kapita∏ów na rynkach finansowych

• Zarzàdzanie funduszami emerytalnymi

• Kompleksowe ∏àczenie us∏ug bankowych i ubezpieczeniowych

• Sprzeda˝ polis ubezpieczeniowych za poÊrednictwem banku

• Akwizycja i mo˝liwoÊç sprzeda˝y produktów bankowych za

poÊrednictwem firm ubezpieczeniowych

• Wzajemne wykorzystanie presti˝u i pozycji rynkowej przy

sprzeda˝y produktów obu podmiotów

• Obni˝anie kosztów dzia∏alnoÊci dzi´ki realizacji wspólnych

inwestycji

• Stabilizujàcy wp∏yw na dzia∏alnoÊç operacyjnà banków poprzez

przej´cie cz´Êci ryzyka kredytowego przez firmy

ubezpieczeniowe

• Wymiana informacji dotyczàcej klientów

• Fachowe doradztwo firm ubezpieczeniowych przy usprawnianiu

procedur oceny ryzyka kredytowego o pomoc w windykacji

nale˝noÊci

èród∏o: R. Kurek: Sektor bankowy i ubezpieczeniowy-obszary wspó∏pracy i konkurencji. „Przeglàd Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych i Gospodarczych” nr 7/1998, s. 15.



i przy okazji spekulatywny charakter operacji, 
a przy ubezpieczeniu si´ – mi´dzy innymi uaktywnio-
na potrzeba zabezpieczenia na staroÊç.

Tak naprawd´ klientowi pozostaje wybór, czy zre-
zygnowaç z dodatkowego oprocentowania lokat termi-
nowych lub spekulacji na gie∏dzie, czy wykupiç polis´
ubezpieczeniowà, traktujàc jà jako bezpiecznà form´
oszcz´dnoÊci na przysz∏oÊç. Instytucje finansowe, wal-
czàc o dochody klienta, tworzà nowe, atrakcyjne oferty,
cz´sto wykraczajàc poza dotychczasowe, tradycyjne
obszary dzia∏alnoÊci49.

Konkurencja dotyczy g∏ównie oferowanych produk-
tów i Êwiadczenia us∏ug dodatkowych, majàcych zapew-
niç wi´kszy udzia∏ w wydatkach konsumenckich z fun-
duszy swobodnej decyzji. Fachowcy z sektora finansowe-
go twierdzà, ˝e t´ walk´ w skali Êwiatowej wygra∏y firmy
ubezpieczeniowe, oferujàc produkty, które charakteryzu-
jà si´ wi´kszà u˝ytecznoÊcià dla konsumentów ni˝ pro-
dukty bankowe (np. ubezpieczenia na ˝ycie w powiàza-
niu z funduszem inwestycyjnym). Dlatego banki zacz´∏y
tworzyç kompleksowe pakiety us∏ug finansowych.

Instytucje finansowe w Polsce, w tym banki i za-
k∏ady ubezpieczeƒ, postrzegajà konkurencj´ prawie
wy∏àcznie w perspektywie rynku i traktujà strategie
marketingowe jako jedyne strategie konkurowania, nie
dostrzegajàc, ˝e strategia marketingowa wspiera osiàga-
nie celów strategicznych przedsi´biorstwa. Podstawo-
wym wnioskiem jest koniecznoÊç uÊwiadomienia ró˝-
nicy mi´dzy metodami konkurowania w ramach sekto-
ra z podmiotami organizujàcymi proces zaspokajania
potrzeb konsumentów w ten sam lub podobny sposób,
i rywalizacji z podmiotami, które w wyniku analizy
strategicznej zaliczymy do innych sektorów i które
w inny sposób Êwiadczà us∏ugi na tym samym rynku.

M. Porter definiuje sektor jako grup´ firm wytwa-
rzajàcych wyroby b´dàce substytutami. Zagro˝enie wy-
st´puje w sytuacji, gdy w otoczeniu przedsi´biorstwa
funkcjonujà podmioty, majàce kompetencje do zaspoko-
jenia okreÊlonych potrzeb nabywców, które dotychczas
obs∏ugiwa∏y inne rynki. Istotne jest te˝ dla przedsi´bior-
stwa, czy konkurenci zaspokajajà potrzeby nabywców
w podobnie zorganizowanych procesach i zasobach, czy
te˝ sà zasadniczo innà od niego organizacjà50.

Od kilkunastu lat panuje w Europie swoista moda
na ubezpieczenia ˝yciowe i emerytalne. W ró˝ne formy
zabezpieczenia na staroÊç spo∏eczeƒstwo europejskie in-
westuje coraz wi´ksze Êrodki. Ich wielkoÊç jest najprost-
szym miarodajnym wskaênikiem sytuacji ekonomicznej
mieszkaƒców danego kraju. Moda ta, wspierana przez
preferencje podatkowe, negatywnie odbija si´ na intere-
sach banków. A z ich obszaru dzia∏ania ubezpieczyciele
na ˝ycie zacz´li odprowadzaç znaczàce fundusze.

Od poczàtku lat 80. w wi´kszoÊci krajów Unii Eu-
ropejskiej banki odnotowujà systematyczny spadek re-
alnego udzia∏u lokat ludnoÊci na korzyÊç tzw. oszcz´-
dzania ubezpieczeniowego. Sta∏o si´ to przyczynà ry-
walizacji mi´dzy bankami a towarzystwami ubezpie-
czeniowymi. W obliczu ponoszonych kosztów dalsza
batalia o zasoby pieni´˝ne gospodarstw domowych po-
zbawiona by∏aby ekonomicznego sensu. Fakt ten jest
wi´c g∏ównà przes∏ankà rozwoju wspólnych przedsi´-
wzi´ç pod szyldem bancassurance.

Banki dotkliwie odczu∏y równie˝ to, ˝e przesta∏y byç
niezb´dnym ogniwem w ∏aƒcuchu inwestycji. Instytucje
ubezpieczeniowe lokowa∏y na kontach bankowych zdecy-
dowanie mniej generowanych przez siebie funduszy sk∏ad-
kowych. Swojà bardziej rentownà polityk´ inwestycyjnà
zacz´li prowadziç szczególnie ubezpieczyciele typu life.

Za zaniechaniem rywalizacji i podj´ciem wspó∏-
pracy przemawia∏a równie˝ spadajàca rentownoÊç
us∏ug bankowych. Banki poszukiwa∏y wi´c nowej, ma-
∏o ryzykownej formy zarobkowania, która pozwoli∏aby
im wykorzystaç posiadany potencja∏ kadrowy i sprz´to-
wy oraz zdywersyfikowaç êród∏a zysku. Wybór pad∏
na instytucje ubezpieczeniowe, które bez wahania przy-
j´∏y takà propozycj´51. Paradoks ten mo˝e wyjaÊniç kon-
cepcja bankowoÊci relacyjnej zogniskowanej wokó∏ bez-
poÊredniego i wieloletniego kontaktu z klientem. JeÊli
dobry klient ˝yczy sobie, aby bank sprzedawa∏ mu rów-
nie˝ produkty ubezpieczeniowe w mieszanych zesta-
wach po cenach konkurencyjnych to bank b´dzie ofero-
wa∏ polisy przez swojà bardzo g´stà sieç placówek52.

Odpowiedê na pytanie, jakimi cechami powinny si´
charakteryzowaç us∏ugi Êwiadczone przez krajowy sys-
tem finansowy, by poprawi∏a si´ jego pozycja konkuren-
cyjna, jest doÊç oczywista. Krótko mo˝na sformu∏owaç jà
nast´pujàco: wachlarz us∏ug powinien zaspokajaç, na-
wet z wyprzedzeniem, potrzeby us∏ugobiorców53.

Bancassurance i substytucyjnoÊç

Spotykamy coraz wi´cej przyk∏adów substytucyjnych
zwiàzków us∏ug ubezpieczeniowych i bankowych. Al-
ternatywà dla bankowych lokat terminowych jest ofer-
ta o podobnym charakterze towarzystw ubezpieczenio-
wych, a tak˝e Êwiadczenie us∏ug dodatkowych, które
majà na celu zwi´kszenie ich udzia∏u w wydatkach
konsumenckich w stosunku do Êrodków przeznaczo-
nych na bie˝àce wydatki konsumenckie. Dotyczy to
przede wszystkim firm oferujàcych d∏ugoterminowe
ubezpieczenia na ˝ycie, a zw∏aszcza te z funduszem in-
westycyjnym. Wybór: czy oszcz´dnoÊci lokowaç
w banku, czy te˝ pomna˝aç je korzystajàc przy tym
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z zabezpieczenia przysz∏oÊci swojej lub bliskich, jest
coraz cz´Êciej dokonywany na korzyÊç firm ubezpie-
czeƒ na ˝ycie. Zaletà ubezpieczeƒ jest z regu∏y wielolet-
noÊç umów ubezpieczenia na ˝ycie, co stanowi dziÊ de
facto niemal jedynà w pe∏ni d∏ugotrwa∏à form´ budo-
wania kapita∏u dla klientów prywatnych. Poprzez
zwiàzanie klienta wieloletnià umowà z firmà zak∏ady
ubezpieczeƒ mogà z góry okreÊlaç wielkoÊç dochodów
ze sk∏adek razem z wszystkimi wynikajàcymi z tego ko-
rzyÊciami, zwiàzanymi z mo˝liwoÊcià ich inwestowa-
nia. Banki próbujà wprawdzie przeciwstawiç tym przy-
najmniej Êrednioterminowym umowom takie us∏ugi,
jak plany oszcz´dnoÊciowe, programy inwestycyjne
itp., jednak sukcesy na tym polu w porównaniu z ca∏-
kowitymi dochodami z oszcz´dnoÊci pozostajà doÊç
skromne54. Dodatkowà przewagà polis ubezpieczenio-
wych na ˝ycie nad lokatami bankowymi jest fakt, ˝e
Êwiadczenia z tytu∏u tych ubezpieczeƒ sà wolne
od wszelkich podatków, nie wchodzà w sk∏ad masy
spadkowej i nie mogà byç zaj´te przez wierzycieli, ∏àcz-
nie ze Skarbem Paƒstwa55.

Na rynku coraz wi´kszà popularnoÊcià cieszy si´
ubezpieczenie na ˝ycie z funduszem inwestycyjnym (tj.
us∏uga finansowa, która oprócz elementu ubezpieczenia
oferuje równie˝ element oszcz´dzania), a posiadajàce je
firmy ubezpieczeniowe osiàgajà w tej dziedzinie dobre
wyniki finansowe. Ta forma ubezpieczeƒ stanowi substy-
tucyjny produkt w stosunku do funduszy inwestycyjnych,
które sà tworzone w ró˝nych formach (np. fundusze inwe-
stycyjne akcji, stabilnego wzrostu, zrównowa˝one) i zarzà-
dzane przez banki. Zarówno banki, jak i zak∏ady ubezpie-
czeƒ starajà si´ mieç w swej ofercie t´ us∏ug´, wi´c jej dy-
namicznemu rozwojowi towarzyszy zaostrzanie si´
w szybkim tempie konkurencji. Banki poprzez tworzenie
funduszy inwestycyjnych chcà przyciàgnàç uwag´ poten-
cjalnych klientów zak∏adów ubezpieczeƒ na ˝ycie i zdo-
byç ich kapita∏. Lokowanie w fundusze inwestycyjne ma
bowiem charakter Êrednio- lub d∏ugoterminowy i mo˝e
byç w pewnym sensie alternatywà dla ubezpieczeƒ ˝ycio-
wych. Obecnie walka o zdobycie klienta na tym rynku jest
ogromna, a przedsi´biorstwa konkurujà mi´dzy sobà
g∏ównie wysokoÊcià stopy zwrotu z inwestycji.

Konkurencj´ dla banków stanowi równie˝ oferta
zak∏adów ubezpieczeƒ w zakresie udzielania po˝yczek
zabezpieczonych hipotecznie i pod zastaw polis. Choç
istniejà ustawowe ograniczenia dotyczàce prowadzenia
tego typu dzia∏alnoÊci przez towarzystwa ubezpiecze-
niowe, po˝yczki te sà konkurencjà dla bankowych kre-
dytów hipotecznych i konsumpcyjnych. Udzia∏ po˝y-
czek hipotecznych w strukturze lokat ubezpieczycieli
wzrasta systematycznie, zaw´˝ajàc kràg potencjalnych
klientów banków. Po˝yczki pod zastaw polis konkurujà
z kredytami bankowymi, mi´dzy innymi dzi´ki mniej

skomplikowanej procedurze ich uzyskania oraz ∏atwo-
Êci udzielenia zabezpieczenia, którym jest polisa.
Wprawdzie ta ostatnia forma dzia∏alnoÊci zak∏adów
ubezpieczeƒ nie jest jeszcze w Polsce zbyt popularna
(np. PZU nie prowadzi jej wcale, za to ma jà w swojej
ofercie Amplico Life), ale w obliczu konkurencji – za-
równo krajowej, jak i zagranicznej – mo˝na si´ spodzie-
waç jej upowszechnienia.

Podmioty sektora ubezpieczeniowego konkurujà
z sektorem bankowym nie tylko w przedmiocie dzia∏al-
noÊci, ale te˝ zabiegajàc o kapita∏ inwestorów, dokonu-
jàc emisji zamkni´tych i publicznych akcji, tak˝e na gie∏-
dach papierów wartoÊciowych. W szczególnoÊci dotyczy
to polskich zak∏adów ubezpieczeƒ, Êwiadomych wy-
zwaƒ i warunków, jakie stawia przed nimi perspektywa
zagranicznej konkurencji, tendencje na Êwiatowych ryn-
kach ubezpieczeniowych, a przede wszystkim obowià-
zek dostosowania do wymogów finansowych, na∏o˝o-
nych na nie przez przepisy prawne. W tej sytuacji stara-
jà si´ powi´kszaç w∏asne kapita∏y, szukajàc inwestorów,
którzy wzmocniliby ich pozycj´ rynkowà. Stajà si´ wi´c
konkurentami dla banków, które – tak˝e w drodze emi-
sji – poszukujà êróde∏ finansowania swego majàtku.

Firmy ubezpieczeniowe sà równie˝ jednymi
z istotniejszych inwestorów instytucjonalnych. Posia-
dane wolne Êrodki finansowe lokujà na rynkach pie-
ni´˝nych i kapita∏owych. Kupujàc ró˝nego rodzaju pa-
piery wartoÊciowe, inwestujàc w przedsi´wzi´cia go-
spodarcze, gwarantujàc emisje akcji podmiotów na ryn-
ku pierwotnym, obejmujàc akcje podmiotów z ró˝nych
dziedzin gospodarki, w tym sektora finansowego, sta-
nowià konkurencj´ dla banków, które te˝ szukajà spo-
sobów rentownego ulokowania swoich kapita∏ów.
Z drugiej jednak strony znane sà przypadki, gdy banki
i zak∏ady ubezpieczeƒ wspólnie anga˝ujà si´ w kapita∏
obarczony ryzykiem. Sà udzia∏owcami w tych samych
przedsi´biorstwach innych bran˝ lub – w przypadkach
problematycznych przejmujà wspólnie pakiety akcji
firm, by pomóc im wyjÊç z kryzysu56. 

R. Kurek57 za element konkurencji z bankami uzna-
je tak˝e zarzàdzanie finansowe, choç jest to stosunko-
wo niewielki obszar. Us∏uga ta rozwin´∏a si´ wraz z no-
wà kategorià przedsi´biorstw o charakterze mi´dzyna-
rodowym, operujàcych na Êwiatowym rynku, i wià˝e
si´ z globalizacjà przemys∏u i handlu. Zarzàdzanie fi-
nansowe ma du˝e znaczenie w skracaniu cykli inwe-
stycyjnych, racjonalizacji produkcji, zdobywaniu no-
wych rynków zbytu itp. Dotychczas aktywne w tej
dziedzinie banki zyska∏y konkurentów, mi´dzy innymi
zak∏ady ubezpieczeƒ, które w ochronie swych intere-
sów, a przede wszystkim interesów klientów, zacz´∏y
wspomagaç ich swoim doÊwiadczeniem i wyspecjali-
zowanà kadrà, majàcà wiedz´ o rynkach finansowych.
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Do naturalnej konkurencji dosz∏o równie˝ mi´dzy
sektorem ubezpieczeniowym a bankowym w efekcie
przeprowadzonej reformy ubezpieczeƒ spo∏ecznych.
NiewydolnoÊç dotychczas obowiàzujàcego systemu i sta-
rzenie si´ spo∏eczeƒstwa powodujà wzrost zainteresowa-
nia dodatkowymi zabezpieczeniami emerytalno-rento-
wymi. Stworzony przez reform´ II filar systemu emery-
talno-rentowego – otwarte fundusze emerytalne – jest
zarzàdzany przez powszechne towarzystwa emerytalne,
których akcjonariuszami sà w wi´kszoÊci banki i zak∏a-
dy ubezpieczeƒ. Czasem wspó∏dzia∏ajà one zarzàdzajàc
jednym towarzystwem (np. OFE BPH-CU-WBK), ale
w wielu wypadkach sà zmuszone konkurowaç o klienta.
Dodatkowà zaletà otwartych funduszy emerytalnych jest
d∏ugoterminowy charakter inwestycji przeprowadza-
nych przez fundusze emerytalne. Firmy ubezpieczenio-
we – szczególnie te, które prowadzà d∏ugoterminowe
ubezpieczenia na ˝ycie i których polityka lokacyjna ma
z za∏o˝enia wieloletni charakter – zyska∏y konkurenta
w postaci wyspecjalizowanych komórek bankowych zaj-
mujàcych si´ inwestycjami o podobnym charakterze.

M. Âliperski58 wymienia tak˝e inne przyk∏ady sub-
stytucyjnych us∏ug bankowych i ubezpieczeniowych.
Gwarancj´ (np. zap∏aty nale˝noÊci celno-podatkowych)
mo˝e wystawiç firmie i bank, i ubezpieczyciel, choç bank
cz´sto warunkuje to posiadaniem u siebie konta i wyso-
kimi obrotami na nim. Ryzyko finansowe (np. zmiany
kursu, stopy procentowej) mogà ju˝ przejàç na siebie nie-
którzy ubezpieczyciele, natomiast banki proponujà po-
Êrednictwo na rynku instrumentów terminowych. 

Banki oferujà te˝ akredytyw´ dokumentowà, choç
nie jest to jeszcze zbyt powszechne, co wynika z nadal
niskiej wiarygodnoÊci handlowej naszych przedsi´bior-
ców za granicà. Zak∏ady ubezpieczeƒ proponujà nato-
miast ubezpieczenie nale˝noÊci w eksporcie (KUKE),
które mo˝e nie tylko promowaç polski rynek, ale i wp∏y-
waç na lepsze warunki p∏atnoÊci dla odbiorców naszych
towarów i us∏ug, np. rachunek otwarty. Poza tym koszt
akredytywy bankowej dla firmy nierzadko bywa znacz-
nie wy˝szy od p∏aconej sk∏adki ubezpieczeniowej.

Zakoƒczenie

Konsolidacja sektora bankowego z ubezpieczenio-
wym jest naturalnym etapem rozwoju sektora finan-
sowego na Êwiecie i w Polsce. Dla klientów powsta-
nie grup bankowo-ubezpieczeniowych oznacza po-
lepszenie dost´pu do us∏ug finansowych oraz spa-
dek cen w wyniku zwi´kszonej konkurencji. Dla in-
stytucji z sektora finansowego zachodzàcy proces
jest natomiast nast´pnym krokiem w procesie kon-
solidacyjnym, zmierzajàcym do stworzenia global-
nych instytucji finansowych o uniwersalnym cha-
rakterze59.

Wchodzenie zagranicznych instytucji finanso-
wych na polski rynek polski sprzyja tak˝e wewn´trznej
konsolidacji krajowego sektora bankowo-ubezpiecze-
niowego. Ekspansja zagranicznych poÊredników finan-
sowych cz´sto opiera si´ na wspó∏pracy (w wi´kszoÊci
przypadków popartej kapita∏owo) z krajowym partne-
rem o ugruntowanej pozycji. Stanowi to kolejnà deter-
minant´ upowszechniania si´ grup bankowo-ubezpie-
czeniowych w Polsce.

Motywu tworzenia struktur bankowo-ubezpie-
czeniowych mo˝na równie˝ upatrywaç w s∏aboÊci
polskich towarzystw ubezpieczeniowych, co zwi´k-
sza ich podatnoÊç na przej´cie przez bank. Oznacza
to, ˝e instytucje sektora bankowego „tanim kosz-
tem” mogà wejÊç do sektora ubezpieczeniowego.
Umo˝liwi im to skorzystanie z efektów synergii oraz
zwi´kszenie skali dzia∏ania. Podmioty bankowe b´-
dà wi´c dà˝yç do Êcis∏ej konsolidacji z zak∏adami
ubezpieczeƒ.

Nale˝y równie˝ pami´taç, ˝e zwiàzki mi´dzy ban-
kami i towarzystwami ubezpieczeniowymi rozwijajà
si´ w ró˝nych paƒstwach ze zmiennym szcz´Êciem.
Sta∏e wydajà si´ jednak determinanty sukcesu w tej
dziedzinie: dobra marka banku, przywiàzanie klientów
oraz produkty ubezpieczeniowe cz´Êciowo pokrywajà-
ce si´ z ofertà us∏ug bankowych.

O przegranych i wygranych w strategii bancassu-
rance mówiç si´ nie da, albowiem powstaje nowy jako-
Êciowo rynek us∏ug finansowych. Na tym rynku obie in-
stytucje mogà odnieÊç sukces, ró˝nicujàc swojà ofert´.
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Wst´p

Podmioty gospodarcze, w tym tak˝e banki, podlegajà
ciàg∏ej, wielop∏aszczyznowej ocenie. Jest ona dokony-
wana przez podmioty z otoczenia zewn´trznego oraz,
oczywiÊcie, wewnàtrz instytucji, przez organy odpo-
wiedzialne za realizacj´ strategii rozwojowych i celów
postawionych przez w∏aÊcicieli. Podmioty spoza ban-
ku, podejmujàce wysi∏ki w celu jego oceny, to przede
wszystkim: potencjalni inwestorzy (zainteresowani ko-
rzystnym ulokowaniem swoich nadwy˝ek finanso-
wych), w∏aÊciciele banku (majàcy na uwadze wzrost
wartoÊci ulokowanego kapita∏u) oraz instytucje nadzor-
cze, dbajàce o stabilnoÊç systemu finansowego. 

Przedmiotem tych ocen jest najcz´Êciej poziom re-
alizacji postawionych przed bankiem celów, takich jak:
wzrost wartoÊci kapita∏u akcyjnego i zwrotu z tego ka-
pita∏u (podstawowy cel w∏aÊcicieli obecnych oraz po-
tencjalnych), osiàgni´cie okreÊlonego udzia∏u w rynku
lub jego segmencie, ograniczenie poziomu ponoszo-
nych kosztów. Z kolei instytucje nadzorcze oceniajà
bank pod kàtem nat´˝enia wyst´pujàcego w nim ryzy-
ka, którego poziom jest odwrotnie proporcjonalny
do bezpieczeƒstwa Êrodków zgromadzonych przez de-
ponentów na rachunkach bankowych.

Praktycznie zawsze bardzo wa˝nym elementem
oceny banku jest analiza efektywnoÊci. Wysoki poziom
efektywnoÊci Êwiadczy o du˝ych mo˝liwoÊciach
zwi´kszenia wartoÊci kapita∏u instytucji i uzyskania
atrakcyjnego zwrotu z zainwestowanych przez w∏aÊci-
cieli Êrodków. Dla nadzorców bankowych ocena wyni-

ków finansowych i efektywnoÊci finansowej sà cz´Êcià
kompleksowej ewaluacji ryzyka, obejmujàcà w sposób
komplementarny ryzyko kredytowe, p∏ynnoÊci, stopy,
procentowej, operacyjne i kapita∏owe. 

Obok badania efektywnoÊci finansowej ocenie mo-
˝e podlegaç równie˝ efektywnoÊç ekonomiczna (zwià-
zana z efektami skali produkcji) oraz efektywnoÊç tech-
nologiczna. Estymacja efektywnoÊci technologicznej
oraz ekonomicznej jest przy tym stosowana przewa˝nie
w analizach sektora finansowego sporzàdzanych na po-
trzeby instytucji nadzorczych, jako uzupe∏nienie anali-
zy opartej na wskaênikach finansowych1. 

Podstawà badaƒ nad ekonomià skali produkcji
i technologicznà jest analiza zale˝noÊci mi´dzy okreÊlo-
nymi nak∏adami (np. kapita∏ fizyczny, liczba zatrudnio-
nych) i wynikami dzia∏alnoÊci banku (np. kredyty netto,
depozyty, prowizje brutto). Zagadnienia te nie znalaz∏y
dotychczas wiele miejsca w polskiej literaturze banko-
wej. Ogólnie mo˝na powiedzieç, ˝e miary efektywnoÊci
okreÊlajà potencja∏, którym dysponuje dany bank, miary
finansowe obrazujà zaÊ, jak ten potencja∏ zosta∏ wyko-
rzystany w procesie generowania zysku. 

W pracach analitycznych wykonywanych w nad-
zorze bankowym powszechnie u˝ywana jest wskaêni-
kowa metoda analizy finansowej na podstawie Raportu
Wskaêników Ekonomiczno-Finansowych Banku na tle
grupy rówieÊniczej (RWE-F), którego ogólne za∏o˝enia
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Analiza zmian efektywnoÊci
„du˝ego” banku na podstawie
modelu dekompozycji wskaênikowej
Davida Cole’a
Tomasz Adamowicz

1 T. Kopczewski: EfektywnoÊç technologiczna i kosztowa banków komercyj-

nych w Polsce w latach 1997-2000 (cz´Êç I). Warszawa 2000 NBP Materia∏y
i Studia nr 11.
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Schemat 1 Model Cole’a

Zród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie T. W. Koch: Bank Management. Second Edition, Thimothy W. Koch University of South Carolina. The Dryden Press, A. Hart-

court Brace Jovanovich College Publisher, 1992.

R
O

E
Zy

sk
 n

et
to

/K
ap

ita
∏y

R
O

A


Zy
sk

 n
et

to
/A

kt
yw

a

EM


A
kt

yw
a/

K
ap

ita
∏y

X

K
o
sz

ty


o
d

se
tk

o
w

e


K
os

zt
y

od
se

tk
ow

e/
PO

R

K
o
sz

ty


p
o
za

o
d

se
tk

o
w

e


K
os

zt
y

po
za

od
se

tk
ow

e/
PO

R

K
o
sz

ty
 r

e
ze

rw


i 
o
d

p
is

ó
w


K
os

zt
y 

re
ze

rw


i o
dp

is
ów

/P
O

R

K
o
sz

ty


p
o
d

a
tk

o
w

e


K
os

zt
y

po
da

tk
ow

e/
PO

R

+ + +

P
rz

yc
h

o
d

y
o
d

se
tk

o
w

e


Pr
zy

ch
od

y
od

se
tk

ow
e/

A
kt

yw
a

P
rz

yc
h

o
d

y
p

o
za

o
d

se
tk

o
w

e


Pr
zy

ch
od

y
po

za
od

se
tk

ow
e/

A
kt

yw
a

+

P
M


Zy

sk
 n

et
to

/P
rz

yc
ho

dy


O
pe

ra
cy

jn
e 

Ra
ze

m
 (

PO
R)

A
U


PO

R/
A

kt
yw

a

X

K
o
sz

ty
 o

d
se

tk
o
w

e
/

P
o
sz

cz
e
g

ó
ln

e
 p

a
sy

w
a

K
o
sz

ty
 o

so
b

o
w

e
 /

P
O

R

K
o
sz

ty
 e

k
sp

lo
a

ta
cj

i/
P

O
R

In
n

e
 k

o
sz

ty


p
o
za

o
d

se
tk

o
w

e
/P

O
R

+ +

K
o
m

p
o
zy

cj
a


p

a
sy

w
ó
w

K
o
m

p
o
zy

cj
a


a

k
ty

w
ó
w



P
rz

yc
h

o
d

y 
o
d

se
tk

o
w

e
/

P
o
sz

cz
e
g

ó
ln

e
 a

k
ty

w
a

P
rz

yc
h

o
d

y
z 

p
ro

w
iz

ji
/A

k
ty

w
a

P
rz

yc
h

o
d

y 
z 

o
p

e
ra

cj
i

w
ym

ia
n

y/
A

k
ty

w
a

P
rz

yc
h

o
d

y 
z 

o
p

e
ra

cj
i

fi
n

a
n

so
w

yc
h

/A
k

ty
w

a

+ +

P
rz

yc
h

o
d

y 
z 

in
w

e
st

yc
ji


k
a

p
it

a
∏o

w
yc

h
/A

k
ty

w
a

+

In
n

e
 

p
rz

yc
h

o
d

y/
A

k
ty

w
a

+





bazujà na narz´dziu u˝ywanym przez amerykaƒskie in-
stytucje nadzorcze (UBPR – ang. Uniform Banking Per-
form Report). Raport ten jest oparty na danych spra-
wozdawczych dostarczanych do NBP przez wszystkie
banki dzia∏ajàce w Polsce. Obejmuje on kilkaset wskaê-
ników z 5 ostatnich kwartalnych okresów sprawozdaw-
czych w porównaniu z bankami „rówieÊniczymi”
(o zbli˝onej wielkoÊci sumy bilansowej i liczbie od-
dzia∏ów). Wszystkie wielkoÊci bilansowe sà uÊrednio-
ne, a pozycje rachunku wyników annualizowane.
Przy analizie efektywnoÊci danego banku annualizowa-
ne pozycje przychodów i kosztów odnoszone sà
do Êredniej sumy aktywów netto z ostatnich 5 kwarta-
∏ów. Raport podzielony jest w przejrzysty sposób
na sekcje, traktujàce o poziomie najwa˝niejszych ro-
dzajów ryzyka, rachunku wyników oraz bilansu. Jed-
nak dla ma∏o doÊwiadczonego analityka sprawna praca
na RWE-F mo˝e byç, szczególnie na poczàtku, utrud-
niona. Dla oceny efektywnoÊci finansowej, stosunkowo
prostà i szybkà metodà jest wykorzystanie systemu ana-
lizy finansowej Du Ponta2, wprowadzonego i rozwini´-
tego dla banków przez Davida Cole’a w 1972 r. Jest on
oparty na analizie szeregu wskaêników, poczynajàc
od najbardziej syntetycznych (ROE ang. return on equ-
ity – zwrot z kapita∏u, ROA ang. return on assets –
zwrot z aktywów), które sà skomponowane ze wskaêni-
ków mniej z∏o˝onych, a te z kolei sk∏adajà si´ z indyka-
torów o niskim stopniu z∏o˝onoÊci (np. struktura bilan-
su pod wzgl´dem produktowym i terminowym, zwrot
odsetkowy z poszczególnych pozycji aktywnych), na-
dajàcych si´ do dalszej dezagregacji. System ten mo˝na
nazwaç modelem dekompozycji zwrotu z kapita∏u
(ROE) lub modelem dekompozycji zwrotu z aktywów
(ROA). Dekompozycja w tym znaczeniu oznacza „roz-
bicie” miary w najwi´kszym stopniu syntetycznej (ROE
lub ROA) na wskaêniki „sk∏adowe” w kilku kolejnych
etapach analizy. Prawie wszystkie wskaêniki wchodzà-
ce w sk∏ad modelu Cole’a mo˝na znaleêç w RWE-F.
Model dekompozycji wskaênikowej Cole przedstawio-
no na schemacie 1.

W∏aÊnie ten model zostanie wykorzystany do zi-
lustrowania tendencji zmian efektywnoÊci i przedsta-
wienia ich przyczyn w jednym z du˝ych polskich
banków w okresie od poczàtku 1999 r. do koƒca
III kwarta∏u 2001 r. (przez 33 miesiàce w uj´ciu kwar-
talnym). Wybór tego w∏aÊnie podmiotu nie jest przy-
padkowy. Dokonano go na podstawie analizy kszta∏-
towania si´ zwrotu z aktywów, prezentowanego
przez tzw. bank hipotetyczny. W celu utworzenia go
przeprowadzono proste sumowanie pozycji bilanso-
wych i rachunku wyników 9 najwi´kszych polskich

banków komercyjnych bez uwzgl´dnienia 2 najwi´k-
szych podmiotów (PKO Bank Polski SA i Bank Pekao
SA), które zdecydowanie przewy˝szajà wielkoÊcià ja-
kikolwiek inny polski bank. Nast´pnie porównano
przebieg krzywej ROA netto w analizowanym okresie
w „banku hipotetycznym” z poziomem i zmianami
tego agregatu w poszczególnych 9 bankach. Wspó∏-
czynnik korelacji ROA w wybranym banku i „banku
hipotetycznym” wynosi 93%, przy Êredniej kwartal-
nej ró˝nicy wynoszàcej 19 punktów bazowych
na rzecz „banku hipotetycznego”. Inne banki badanej
grupy wykaza∏y wyraênie ni˝szà zale˝noÊç mi´dzy
„w∏asnym” zwrotem z aktywów a efektywnoÊcià
„banku hipotetycznego”. 

Dla wybranego podmiotu wyliczone b´dà w dal-
szej fazie wskaêniki i formu∏owane wnioski. Dla zacho-
wania porównywalnoÊci pozycje rachunku wyników
b´dà annualizowane kwartalnie, a suma aktywów netto
i fundusze w∏asne podstawowe zostanà uÊrednione dla
5 ostatnich okresów kwartalnych. Poniewa˝ jednym
z celów niniejszego opracowania jest ogólne przedsta-
wienie metodologii analizy efektywnoÊci na przyk∏a-
dzie rzeczywistego banku (którego sytuacja w istotnym
zakresie odzwierciedla ogólne zmiany efektywnoÊci za-
chodzàce w grupie „wiodàcych” banków polskich), nie
ujawniono nazwy instytucji.

Pierwszy etap dekompozycji – zwrot z kapita∏u
(ROE)

Najbardziej zagregowanym wskaênikiem w modelu jest
zwrot z kapita∏u (ROE). Jest on – obok zwrotu z aktywów
(ROA) – najcz´Êciej u˝ywanym generalnym indykatorem
poziomu efektywnoÊci banku oraz jego „si∏y finanso-
wej”. Zwrot z kapita∏u wyra˝a si´ przez stosunek wyni-
ku netto banku do jego funduszy podstawowych3: 
ROE = Wynik netto/Fundusze w∏asne podstawowe.

Porównanie wysokoÊci kszta∏towania si´ tego
wskaênika mi´dzy lokatami kapita∏u w ró˝ne instrumen-
ty jest generalnie najwa˝niejszym êród∏em informacji dla
inwestorów, obrazujàcym realny (po wyeliminowaniu
inflacji) dochód z zainwestowanych Êrodków. Informa-
cje na temat poziomu i trendów ROE (a nast´pnie ROA
i dalej zdekomponowanych wskaêników) oraz porówna-
nia w tym zakresie z bankami rówieÊniczymi (np.
pod wzgl´dem wielkoÊci) sà nieocenionym narz´dziem
pracy zarzàdów banków i umo˝liwiajà dokonanie ogól-
nej oceny sprawnoÊci zarzàdzania instytucjà.

Pierwszym etapem dekompozycji jest po∏àczenie
zwrotu z kapita∏u ze zwrotem z aktywów za pomocà
mno˝nika kapita∏owego (EM ang. equity multiplier),
wyra˝one wzorem: 
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2 Istniejà dwie wersje systemu: pierwsza zajmuje si´ analizà zwrotu z zainwe-
stowanego kapita∏u (ROI ang, return on investment), druga z kolei zwrotem
z kapita∏u akcyjnego (ROE ang. return on equity) – J.G. Siegel, J.K. Shim, S.W.
Hartman: Przewodnik po finansach. Warszawa 1999 PWN.

3 Do celów niniejszego opracowania przyj´to w mianowniku ROE wielkoÊç
funduszy w∏asnych podstawowych. Klasycznie, w mianowniku wyst´puje
„czysty” kapita∏ akcyjny.
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ROE = ROA x EM inaczej Wynik netto/Fundusze w∏asne
podstawowe = (Wynik netto/Suma aktywów netto) x
(Suma aktywów netto/Fundusze w∏asne podstawowe).

Zwrot z aktywów netto (ROA netto) to wynik net-
to odniesiony do sumy bilansowej banku. W ten spo-
sób wyra˝ony jest zwrot netto w z∏otówkach z prze-
ci´tnego poziomu aktywów b´dàcych do dyspozycji
banku w pewnym okresie. Mno˝nik kapita∏owy (EM)
to stosunek sumy bilansowej do funduszy w∏asnych
podstawowych. Warto zauwa˝yç, ˝e wysoka wartoÊç
mno˝nika oznacza wysokà wartoÊç zobowiàzaƒ ze-
wn´trznych, finansujàcych dzia∏alnoÊç instytucji.
W ten sposób EM daje poglàd na stosowanà w banku
dêwigni´ finansowà i reprezentuje miar´ zarówno
efektywnoÊci, jak i ryzyka kapita∏owego. Wysoka
wartoÊç mno˝nika wspomaga wzrost ROE przy po-
wi´kszaniu si´ zwrotu z aktywów, lecz jednoczeÊnie
wskazuje na wy˝szy poziom ryzyka kapita∏owego, ob-
cià˝ajàcego bank. Powodem tego jest fakt, ˝e w banku
majàcym wy˝szy mno˝nik kapita∏owy moment po-
wstania sytuacji niewyp∏acalnoÊci w razie zagro˝enia
nadejdzie szybciej ni˝ w banku o ni˝szym mno˝niku
(ten drugi bank posiada wy˝sze kapita∏y w∏asne, któ-
re w wi´kszym stopniu zamortyzujà presj´ ze strony
wierzycieli)4. 

Wracajàc do naszego Banku, przeÊledêmy na wy-
kresie 1 kszta∏towanie si´ zwrotu z kapita∏u netto.

Zauwa˝my, ˝e w 5 kwarta∏ach (od poczàtku
1999 r. do koƒca marca 2000 r.) zwrot z kapita∏u net-
to ulega∏ niewielkim, ró˝nokierunkowym zmianom
(2 kwarta∏y spadku i 2 kwarta∏y wzrostu wartoÊci).
Pasmo tych zmian by∏o stosunkowo niewielkie
(od 19,7 do 25,3%, czyli 5,6 punktu procentowego),
przy Êrednim ROE w tym okresie na poziomie
21,6%. Przy wskaêniku inflacji na poziomie prawie
10% (mierzonym indeksem grudzieƒ 1999 r.
do grudnia 1998 r.) realny zwrot z kapita∏u zainwe-

stowanego w Bank wyniós∏ prawie 12%, co wydaje
si´ bardzo zadawalajàce dla podmiotów dokonujà-
cych oceny zagregowanej efektywnoÊci. Przeci´tne
kwartalne tempo zmian ROE wynosi∏o -3,2%, jednak
wy∏àczajàc znaczny spadek zanotowany w II kwarta-
le 1999 r. odnotowano w tym okresie Êredni wzrost
kwartalny o 2,9%. Mo˝na zatem stwierdziç, ˝e Bank
nie tylko przynosi∏ zadowalajàcy zwrot z kapita∏u,
ale tak˝e mo˝na by∏o si´ spodziewaç powi´kszenia
efektywnoÊci w przysz∏oÊci (abstrahujàc oczywiÊcie
od czynników makroekonomicznych, które nie b´dà
tutaj omawiane).

Poczàwszy od II kwarta∏u 2000 r. sytuacja uleg∏a
odwróceniu. Ukszta∏towa∏ si´ wyraêny, mocny trend
spadku zwrotu z kapita∏u Banku. W ciàgu 6 kwarta∏ów
efektywnoÊç kapita∏u netto zmniejszy∏a si´ w sumie
o 17,7 p.p., do poziomu 4,5% (przy czym najwi´kszy
spadek odnotowano w I kwartale 2001 r. – o 8,4 p.p.).
Przeci´tne kwartalne tempo zmiany ROE by∏o ujemne
i wynosi∏o a˝ 23,3%. Przy stopie inflacji bazowej
(wrzesieƒ 2001 r. do czerwca 2000 r.) w wysokoÊci oko-
∏o 5,1%, realny zwrot z kapita∏u okaza∏ si´ minimalnie
ujemny. Spadek efektywnoÊci zainwestowanych fun-
duszy z prawie 12% do niewielkiej straty w ciàgu 18
miesi´cy nie jest z pewnoÊcià czynnikiem motywujà-
cym inwestorów do g∏´bszego wejÊcia kapita∏owego
w nasz Bank. 

Przeprowadzajàc I etap dekompozycji Cole’a, prze-
analizujmy kszta∏towanie si´ dwóch podstawowych
czynników determinujàcych zmiany zwrotu z kapita∏u
– zwrotu z aktywów i mno˝nika kapita∏owego.

Zauwa˝my, ˝e kierunek i g∏´bokoÊç zmian zwro-
tu z aktywów netto praktycznie pokrywajà si´ ze
zmianami kszta∏towania si´ zwrotu z kapita∏u. Po-
dobnie jak ROE, ROA do marca 2000 r. ulega∏ umiar-
kowanym, ró˝nokierunkowym zmianom, które wska-
zywa∏y jednak na niewielkà tendencj´ wzrostowà.
Jednak od II kwarta∏u 2000 r. utrwali∏a si´ wyraêna
tendencja do spadku zwrotu z aktywów, przy obser-4 T.W. Koch: Bank Management. The Dryden Press 1992.

Wykres 1 ROE netto Banku w okresie 1999 r. –
III kwarta∏ 2001 r.

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

I III I III I III
1999

II IV II IV II
2000 2001

%

Wykres 2 ROA netto Banku w okresie 1999 r. –
III kwarta∏ 2001 r.

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

I III I III I III
1999

II IV II IV II
2000 2001

%



wowanym w II po∏owie 2000 r. os∏abieniu g∏ównego
trendu ujemnego. W ciàgu 18 miesi´cy ROA netto
zmniejszy∏o si´ o 1,7 p.p. do poziomu 0,4%. Przeci´t-
ne tempo zmiany w okresie spadku wynios∏o – 23%,
a wi´c by∏o bardzo zbli˝one do Êredniego spadku
zwrotu z kapita∏u (23,3%). Poza tym wspó∏czynnik
korelacji na poziomie 100% wskazuje na ca∏kowità
zale˝noÊç ROE od ROA. 

Analizujàc drugi sk∏adnik dekompozycji ROE –
mno˝nik kapita∏owy – zauwa˝my, ˝e jego zmiany
w niewielkim stopniu pokrywajà si´ ze zmianami
zwrotu z kapita∏u. Wspó∏czynnik korelacji tych wskaê-
ników wynosi 74%, co Êwiadczy o wyst´powaniu mi´-
dzy nimi niezbyt „mocnej” bezpoÊredniej zale˝noÊci.
Z przedstawionych wczeÊniej rozwa˝aƒ wynika, ˝e EM
pe∏ni jedynie funkcj´ „wspomagajàcà” przy kszta∏towa-
niu wartoÊci zwrotu z kapita∏u, która jest zdetermino-
wana przede wszystkim przez zwrot z aktywów. Mno˝-
nik kapita∏owy wzmacnia (lub os∏abia) zmian´ ROE,
wyznaczonà zmianà ROA.

Dlatego te˝ w dalszych rozwa˝aniach skupimy si´
ju˝ tylko na analizie ROA, przeprowadzajàc dalszà de-
kompozycj´ tego agregatu, w celu uchwycenia bardziej
pierwotnych przyczyn negatywnych zjawisk w zakre-
sie efektywnoÊci badanego Banku. 

Drugi etap dekompozycji – zwrot z aktywów
(ROA)

Kolejny, drugi etap analizy w modelu Cole’a obejmuje
dezagregacj´ zwrotu z aktywów netto. Czynnik mno˝-
nika kapita∏owego zostaje – ze wzgl´dów przedstawio-
nych powy˝ej – pomini´ty. 

ROA ulega rozbiciu na dwa indykatory sk∏adowe:
wykorzystanie aktywów (ang. assets utilization, AU)
i mar˝´ zysku (ang. profit margin, PM). Wyra˝a si´ to
zale˝noÊcià:
ROA = AU x PM, czyli Wynik netto/Aktywa netto =
= (Suma przychodów operacyjnych/Aktywa Netto) /
(Wynik netto/Suma przychodów operacyjnych). 

Wskaênik wykorzystania aktywów (AU) wyra˝a
przychód brutto z aktywów i jest stosunkiem sumy
przychodów odsetkowych i pozaodsetkowych do sumy
bilansowej. Prezentuje on zdolnoÊç banku do genero-
wania wszelkiego rodzaju przychodów z b´dàcych
do dyspozycji aktywów. AU przedstawia zatem –
w syntetyczny sposób – wp∏yw strony przychodowej
rachunku wyników na ogólnà efektywnoÊç dzia∏ania
banku. Im wi´ksza wartoÊç wykorzystania aktywów,
tym lepszy jest zwrot z aktywów. Wskaênik podlega
oczywiÊcie dalszej dekompozycji, opisanej w dalszej
cz´Êci opracowania.

Wskaênik mar˝y zysku (PM) pokazuje relacj´ wy-
niku netto do ∏àcznych przychodów operacyjnych.
Uwzgl´dniajàc fakt, ˝e wynik netto sk∏ada si´ z sumy
przychodów operacyjnych, pomniejszonych o koszty
operacyjne (odsetkowe, pozaodsetkowe, rezerw i odpi-
sów na utrat´ wartoÊci aktywów) i podatkowe, PM wy-
ra˝a zdolnoÊç banku do kontroli wszelkiego rodzaju
kosztów. Im wy˝sza wartoÊç mar˝y zysku, tym wi´ksza
jest sprawnoÊç banku w redukowaniu wydatków i w re-
zultacie instytucja prezentuje lepszy zwrot z aktywów.
PM tak˝e ulega dalszej dekompozycji, w celu zanalizo-
wania pierwotnych przyczyn zmian efektywnoÊci w za-
kresie kosztów.

PrzeÊledêmy teraz kszta∏towanie si´ AU i PM dla
analizowanego Banku na wykresie 4. 

Przy porównaniu kszta∏tu krzywych AU i PM
z krzywà ROA pierwszà nasuwajàcà si´ obserwacjà jest
du˝a zbie˝noÊç mi´dzy kszta∏towaniem si´ mar˝y zysku
i zwrotu z aktywów. W istocie, wspó∏czynnik korelacji
mi´dzy tymi wskaênikami wynosi prawie 99% i obrazu-
je praktycznie ca∏kowità zale˝noÊç ROA od PM. Z kolei
nie istnieje widoczne uzale˝nienie wykorzystania akty-
wów i zwrotu z aktywów. Zmiany w kszta∏towaniu si´
tych agregatów przebiegajà cz´sto ró˝nokierunkowo –
przy obecnej od 6 kwarta∏ów tendencji spadku ROA, AU
prezentuje si´ stabilnie, a nawet ma lekki trend wzrosto-
wy. Nale˝y zatem wnioskowaç, ˝e zmiany efektywnoÊci
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Wykres 3 EM (mno˝nik kapita∏owy) Banku
w okresie 1999 r. – III kwarta∏ 2001 r.
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aktywów Banku sà przede wszystkim wyrazem zmian
w szeroko rozumianej sferze kosztowoÊci, a nie przycho-
dowoÊci bilansu. Trend spadku zwrotu z aktywów jest
zatem spowodowany wzrostem ró˝nego rodzaju kosz-
tów, przy relatywnie niewielkim wp∏ywie i paÊmie
zmian poziomu przychodów. 

Nie nale˝y jednak w tym miejscu wpadaç w pu∏ap-
k´ generalizowania. Analizujàc inny bank, grup´ ban-
kowà, czy sektor bankowy w innym kraju mo˝na si´
spodziewaç, ˝e decydujàcy dla kierunku i g∏´bokoÊci
zmian zwrotu z aktywów b´dzie czynnik przychodo-
woÊci, a kosztowoÊç odegra tym razem mniejszà rol´. 

Trzeci etap dekompozycji – wykorzystanie
aktywów (AU) i mar˝a zysku (PM)

Majàc na uwadze mniejsze znaczenie wykorzystania
aktywów dla zwrotu z aktywów w Banku, poÊwi´çmy
jednak nieco uwagi dalszej dekompozycji tego wskaê-
nika, skupiajàc si´ nast´pnie na mar˝y zysku. 

AU jest prostà sumà dwóch sk∏adników: przycho-
dów odsetkowych uzyskiwanych z aktywów netto
i przychodów pozaodsetkowych otrzymanych z tych
aktywów (formu∏a: 
Przychody odsetkowe/Aktywa netto + Przychody
pozaodsetkowe/Aktywa netto). 

Analiza obydwu sk∏adowych odpowie nam na py-
tanie: w jakim stopniu przychody operacyjne sà gene-
rowane przez przychody odsetkowe, a z drugiej strony
pozaodsetkowe. Obrazuje to wykres 5. 

WartoÊci górnej krzywej, wyra˝ajàcej wykorzysta-
nie aktywów, sà sumà wartoÊci krzywej Êrodkowej
(przychody odsetkowe) i dolnej (przychody pozaodset-
kowe). Przychody operacyjne sà generowane w g∏ównej
mierze (jak nale˝a∏o si´ spodziewaç) przez przychody
odsetkowe, które prezentujà si´ dosyç stabilnie. Jednak
od wrzeÊnia 2000 r. zauwa˝alny jest wzrost roli przy-
chodów pozaodsetkowych w generowaniu sumy wp∏y-

wów Banku. Zwi´kszy∏y si´ one w okresie 12 miesi´cy
o 2,5 p.p. do poziomu 7,1% aktywów netto. W tym sa-
mym czasie przychody odsetkowe obni˝y∏y si´ w zbli-
˝onym stopniu (o 1,9 p.p. do 11,4%). Po∏àczenie tych
dwóch czynników doprowadzi∏o do wzrostu wskaêni-
ka wykorzystania aktywów o 0,6 p.p., a zauwa˝my, ˝e
zwrot z aktywów Banku zmniejszy∏ si´ w ostatnim roku
o 1 p.p. Obydwie sk∏adowe AU mogà podlegaç w dal-
szym ciàgu dekompozycji, przedstawionej pokrótce
w dalszej cz´Êci materia∏u.

Jak stwierdzono opisujàc II etap dekompozycji,
kszta∏towanie si´ zwrotu z aktywów analizowanego
Banku jest prawie ca∏kowicie skorelowane z mar˝à
zysku, wyra˝ajàcà kosztowà sfer´ wp∏ywu na efek-
tywnoÊç. Na wysokoÊç PM wp∏ywa – w sposób od-
wrotnie proporcjonalny – wartoÊç nast´pujàcych
agregatów: poziom kosztów odsetkowych5, pozaod-
setkowych6, kosztów rezerw celowych i odpisów
na utrat´ wartoÊci7 oraz podatkowych8. Im wy˝sza
jest ∏àczna wartoÊç powy˝szych czterech wskaêników
kosztowych, tym ni˝szy jest poziom mar˝y zysku. Su-
ma PM i tych agregatów wynosi 1. Mo˝liwa jest oczy-
wiÊcie sytuacja, ˝e wysokoÊç poszczególnych sk∏ad-
ników kosztowych zmniejsza si´, a mar˝a zysku tak-
˝e si´ obni˝a. Dzieje si´ tak, gdy nast´puje równole-
g∏y – relatywnie wi´kszy – wzrost poziomu pozosta-
∏ych agregatów kosztowych (np. poziom kosztów re-
zerw i odpisów si´ zmniejsza o 130 p.b., a poziom
kosztów odsetkowych zwi´ksza si´ o 150 p.b.,
przy niezmienionej wysokoÊci kosztów podatkowych
i pozaodsetkowych).

Wykres 5 AU i jego dekompozycja na przychody
odsetkowe i pozaodsetkowe w Banku
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Wp∏yw podstawowych agregatów kosztowych
na poziom i zmiany PM przedstawiono na wykresie 6.

Pami´tajàc o stwierdzonej korelacji mi´dzy zmia-
nami zwrotu z aktywów i mar˝y zysku, postaramy si´
obecnie oceniç wp∏yw poszczególnych kategorii kosz-
tów na obserwowany od poczàtku 2000 r. (o 3 miesiàce
wczeÊniej ni˝ w przypadku ROA) trend spadku PM. 

W ciàgu 6 kwarta∏ów mar˝a zysku uleg∏a obni˝e-
niu z 10,6% do 2,3%, a wi´c o 8,3 p.p. Zjawisko to zo-
sta∏o zdeterminowane przede wszystkim przez zwi´k-
szenie kosztów zwiàzanych z tworzeniem rezerw celo-
wych i odpisów na aktywa zagro˝one (o 7,8 p.p.) oraz –
w mniejszym stopniu – wzrost poziomu kosztów odset-
kowych o 5,5 p.p. Skala pogorszenia PM by∏aby jeszcze
wi´ksza, gdyby nie obni˝enie poziomu kosztów poza-
odsetkowych (o 3,1 p.p.) i podatkowych o 2 p.p. Zmia-
ny te przedstawia tabela 1.

Mo˝na powiedzieç, ˝e sumaryczny negatywny
(wzrostowy) wp∏yw zmiany agregatów kosztowych
na PM w ciàgu 18 miesi´cy wyniós∏ 13,3 p.p. W war-
toÊci tej najwi´kszy udzia∏ ma wzrost kosztów re-
zerw celowych i odpisów o 59% (o 7,8 p.p.), nato-
miast w 41% zwi´kszenie kosztów odsetkowych
(o 5,5 p.p.). Z kolei pozytywny (spadkowy) wp∏yw
zmiany agregatów kosztowych na PM uwidoczni∏ si´
w obni˝eniu kosztów pozaodsetkowych o 3,1 p.p.
Obni˝enie wolumenu tych pozycji kosztowych
(g∏ównie kosztów dzia∏ania) zredukowa∏o o 23% su-
maryczny negatywny wp∏yw zmian na PM wymie-
nionych wy˝ej 2 agregatów kosztowych, natomiast
ni˝sze podatki (o 2 p.p.) pomog∏y w z∏agodzeniu ne-
gatywnych zjawisk w 15%.

Czwarty etap dekompozycji – sk∏adowe AU i PM

Post´pujàc dalej w procesie dekompozycji, obecnie
przedstawi´ pokrótce analiz´ podstawowych sk∏ado-
wych wykorzystania aktywów – poziomu przychodów
odsetkowych i pozaodsetkowych, a nast´pnie w szer-
szym zakresie przeanalizuj´ agregaty kosztowe wp∏y-
wajàce na mar˝´ zysku.

Omawiajàc poziom przychodów odsetkowych, na-
le˝y mieç na uwadze trzy wp∏ywajàce na niego podsta-
wowe czynniki: zwrot, kompozycj´ i wolumen. 

Czynnik zwrotu wynika z faktu, ˝e wysokoÊç stru-
mienia przychodów odsetkowych z ró˝nych instru-

mentów aktywnych ró˝ni si´ zarówno w obr´bie jedne-
go banku, jak i ró˝nych instytucji. Ró˝nice te sà po-
chodnà wielu zmiennych, np. odmiennych terminów
zapadalnoÊci, poziomu ryzyka kredytowego wbudowa-
nego w ró˝ne rodzaje produktów, strategii zarzàdzania
mar˝à procentowà, konkurencji, fazy cyklu gospodar-
czego. Generalnie (obecnie w polskich warunkach)
Êredni zwrot z nale˝noÊci od klientów niefinansowych
jest wy˝szy od przychodów odsetkowych z portfela pa-
pierów wartoÊciowych oraz lokat uplasowanych w sek-
torze finansowym.

Czynnik kompozycji obrazuje struktur´ akty-
wów, a zatem poziom poszczególnych kategorii in-
strumentów aktywnych w ich sumie. Zwi´kszenie
udzia∏u produktów charakteryzujàcych si´ wysokim
zwrotem odsetkowym (np. kredytów) w sumie bilan-
sowej wp∏ywa bezpoÊrednio na wzrost poziomu przy-
chodów odsetkowych, natomiast zmniejszenie udzia-
∏u wysoko przychodowych aktywów na rzecz akty-
wów o niskim zwrocie determinuje w konsekwencji
obni˝enie AU. 

Trzeci czynnik wyra˝a wolumen bazy przycho-
dowej, pozostajàcej do dyspozycji banku, czyli ∏àcz-
nego zapasu aktywów przynoszàcych przychody od-
setkowe. Banki dà˝à do powi´kszania tej bazy, jednak
muszà uwzgl´dniaç potrzeby wynikajàce z zapewnie-
nia prowadzenia normalnej dzia∏alnoÊci w postaci
utrzymywania aktywów nieprzychodowych (Êrodki
w kasie, na nieoprocentowanym rachunku w banku
centralnym, budynki, infrastruktura informatyczna,
s∏u˝by techniczne itp.). Kombinacja wp∏ywu powy˝-
szych trzech czynników determinuje zmiany pozio-
mu przychodów odsetkowych, a co za tym idzie, rów-
nie˝ wykorzystania aktywów. 

OczywiÊcie, ka˝dy z powy˝szych czynników mo˝e
ulegaç dalszej dekompozycji. Przyk∏adowo, zwrot z na-
le˝noÊci od sektora finansowego mo˝e ulegaç „rozk∏a-
dowi” na zwrot z lokat mi´dzybankowych, nale˝noÊci
od instytucji ubezpieczeniowych, firm leasingowych,
funduszy inwestycyjnych (rozk∏ad podmiotowy) lub
na zwrot z lokat jednodniowych, krótko-, Êrednio-
i d∏ugoterminowych oraz kredytów udzielonych pod-
miotom finansowym.

WysokoÊç przychodów pozaodsetkowych jest
sk∏adowà nast´pujàcych agregatów rachunku wyni-
ków: przychodów z prowizji i op∏at, z inwestycji kapi-
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Tabela 1 Zmiany PM i agregatów kosztowych dla Banku w okresie I kwarta∏ 2000 r. – III kwarta∏ 2001 r.

I kwarta∏ 2000 r. (w %) III kwarta∏ 2001 r. (w %) Zmiana (w p.p.)

PM (mar˝a zysku) 10,6 2,3 - 8,3 w tym

Koszty rezerw i odpisów/Przychody Operacyjne 16,4 24,2 + 7,8

Koszty podatkowe/Przychody Operacyjne 4,4 2,4 - 2,0

Koszty pozaodsetkowe/Przychody Operacyjne 25,9 22,8 - 3,1

Koszty odsetkowe/Przychody Operacyjne 42,7 48,2 + 5,5

SUMA 100 100 0
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ta∏owych, z operacji finansowych, z operacji wymiany
walut, przychodów pozosta∏ych (wraz z operacjami
nadzwyczajnymi) i przychodów z rozwiàzania rezerw
i odpisów. Tak˝e na tym obszarze kombinacja powy˝-
szych czynników okreÊla kszta∏towanie si´ ∏àcznych
przychodów pozaodsetkowych. Ka˝dy z tych agrega-
tów mo˝na poddaç dalszej dekompozycji, stosujàc roz-
k∏ad podmiotowy lub/i (w zale˝noÊci od potrzeb)
przedmiotowy.

Przechodzàc do analizy czterech agregatów koszto-
wych wp∏ywajàcych na mar˝´ zysku wypada zauwa-
˝yç, ˝e najmniej z∏o˝ony jest wskaênik kosztów podat-
kowych. Sfera obowiàzkowych op∏at i podatków
na rzecz bud˝etów jest zresztà (przynajmniej teoretycz-
nie) najbardziej oddalona od efektywnoÊci procesu za-
rzàdzania bankiem. Inne agregaty mogà podlegaç jed-
nak dalszej, rozbudowanej dekompozycji. 

Koszty pozaodsetkowe – podobnie do tego typu
przychodów – dzielà si´ na poszczególne sk∏adowe
z rachunku wyników, takie jak: koszty prowizji i op∏at,
koszty inwestycji kapita∏owych, operacji finansowych,
koszty zwiàzane z wymianà walut, pozosta∏e (wraz
z kosztami nadzwyczajnymi), osobowe, eksploatacyjne
oraz amortyzacj´. Jak mo˝na przypuszczaç, najwi´kszy
wp∏yw na kszta∏towanie si´ poziomu kosztów pozaod-
setkowych wywierajà koszty dzia∏ania (osobowe oraz
eksploatacyjne) i koszty zwiàzane z amortyzacjà. Ana-
lizujàc przyczyny wspomnianego wczeÊniej obni˝enia
poziomu kosztów pozaodsetkowych o 3,1 p.p. zauwa-
˝amy, ˝e nastàpi∏ on na skutek zmniejszenia o 2,7 p.p.
kosztów osobowych, o 0,6 p.p. tzw. kosztów pozosta-
∏ych i o 0,2 p.p. wydatków amortyzacyjnych. Jedynà
pozycjà, w której odnotowano wzrost (zresztà niezbyt
znaczàcy), by∏y koszty eksploatacyjne (o 0,4 p.p.).

Wzrost kosztów rezerw celowych i odpisów aktu-
alizacyjnych na aktywa zagro˝one, który jest g∏ównà
przyczynà spadku mar˝y zysku (innymi s∏owy, buduje
prawie 60% wzrostu poziomu kosztów ponoszonych
przez Bank w analizowanym okresie), jest pochodnà
obserwowanego d∏ugookresowego trendu pogarszania
si´ jakoÊci aktywów i wzrostu ryzyka kredytowego,
szczególnie w obszarze nale˝noÊci od sektora niefinan-
sowego. O istnieniu takiego zjawiska Êwiadczy syste-
matyczny wzrost udzia∏u nale˝noÊci zagro˝onych
w portfelu kredytów udzielonych podmiotom niefinan-
sowym – w I kwartale 1999 r. wskaênik ten wynosi∏

8,8%, rok póêniej 19,3% (wzrost o 120%!), a na koniec
wrzeÊnia 2001 r. 17,4%. Warto dodaç, ˝e wzrost wolu-
menu i udzia∏u nale˝noÊci w kategorii zagro˝onej w na-
le˝noÊciach ogó∏em determinuje podwójny negatywny
wp∏yw na efektywnoÊç banku. Po pierwsze, banki zo-
bowiàzane sà do ksi´gowania w koszty tworzonych re-
zerw celowych na nale˝noÊci o obni˝onej jakoÊci,
a po drugie uszczuplony – z powodu nieobs∏ugiwanych
kredytów – jest zak∏adany strumieƒ przychodów odset-
kowych, co bezpoÊrednio wp∏ywa na wskaênik wyko-
rzystania aktywów. 

Mo˝liwa jest dekompozycja poziomu kosztów re-
zerw celowych i odpisów na aktualizacj´ wartoÊci,
choçby z uwagi na kompozycj´ tych rezerw pod wzgl´-
dem kategorii nale˝noÊci (poni˝ej standardu, wàtpliwe,
stracone), rodzaje i typy nale˝noÊci, grupy d∏u˝ników
banku itp.

Analogicznie do przychodów odsetkowych, tak˝e
poziom kosztów odsetkowych jest pochodnà 3 podsta-
wowych czynników: kosztu, kompozycji i wolumenu. 

Koszt (kosztowoÊç) poszczególnych zobowiàzaƒ –
ró˝ny w poszczególnych instytucjach – jest determino-
wany przez: (a) zró˝nicowane terminy wymagalnoÊci zo-
bowiàzaƒ i kszta∏t krzywej dochodowoÊci (przy tzw. nor-
malnej krzywej dochodowoÊci, koszty depozytów d∏ugo-
terminowych sà wy˝sze od odsetek p∏aconych za z∏o˝o-
ne depozyty o krótszych terminach, (b) poziom rynko-
wych stóp procentowych (banki po˝yczajàce Êrodki
w warunkach relatywnie wysokich stóp muszà zaofero-
waç wy˝sze stawki ni˝ przy ni˝szej cenie pieniàdza), (c)
tzw. premi´ ryzyka, uzale˝nionà od odbioru sytuacji da-
nego podmiotu przez innych uczestników rynku. Je˝eli
po˝yczkodawcy prezentujà opini´, ̋ e dany bank posiada
du˝y zasób aktywów o obni˝onej jakoÊci i/lub generuje
wysoki poziom ryzyka bankowego, to koszt Êrodków po-
˝yczanych tej instytucji jest wysoki. W analizowanym
Banku kosztowoÊç nieco wy˝szà od depozytów klientów
niefinansowych prezentujà zobowiàzania wobec sektora
finansowego. Najdro˝szym agregatem bilansowym sà
wyemitowane w∏asne papiery wartoÊciowe. 

Czynnik kompozycji jest odbiciem struktury zobo-
wiàzaƒ, innymi s∏owy – udzia∏u poszczególnych instru-
mentów pasywnych w sumie bilansowej. W bankach
dysponujàcych rozbudowanà bazà nisko oprocentowa-
nych rachunków p∏atnych na ka˝de ˝àdanie, firmowych
rachunków bie˝àcych itp. poziom kosztów odsetkowych

Tabela 2 Koszty pozaodsetkowe w Banku od I kwarta∏u  2000 r. do III kwarta∏u  2001 r.

I kwarta∏ 2000 r. (w %) III kwarta∏ 2001 r. (w %) Zmiana (w p.p.)

Koszty pozaodsetkowe/Przychody Operacyjne, w tym: 25,9 22,8 - 3,1 

Koszty prowizji/Przychody Operacyjne 1,0 1,0 b.z.

Koszty pozosta∏e/Przychody Operacyjne 1,2 0,6 - 0,6

Koszty osobowe/Przychody Operacyjne 11,9 9,2 - 2,7

Koszty eksploatacji/Przychody Operacyjne 7,8 8,2 + 0,4

Koszty amortyzacji/Przychody Operacyjne 4,0 3,8 - 0,2



b´dzie znacznie mniejszy ni˝ w bankach, opierajàcych
swojà dzia∏alnoÊç na dro˝szych Êrodkach, pozyskanych
z rynku mi´dzybankowego lub wyemitowanych papie-
rów d∏u˝nych.

Trzeci czynnik – wolumenu – wyra˝ony jest przez sto-
sunek finansowania z w∏asnych i obcych êróde∏, czyli
udzia∏ kapita∏ów w∏asnych w sumie bilansowej. Relacja ta
znajduje odbicie w mno˝niku kapita∏owym (EM), przedsta-
wionym we wczeÊniejszej cz´Êci opracowania. Generalnie
fundusze w∏asne nie sà obcià˝one kosztami odsetkowymi,
ich wysoki udzia∏ obni˝a koszty finansowania, a poza tym
redukuje ryzyko kapita∏owe i podwy˝sza wyp∏acalnoÊç in-
stytucji. Im wy˝szy mno˝nik, tym wy˝sze koszty odsetko-
we, ze wzgl´du na relatywnie wysoki udzia∏ kosztowych
funduszy obcych w strukturze finansowania i odwrotnie.

Podobnie jak w sytuacji przychodów odsetko-
wych, ka˝dy z powy˝szych czynników kosztowych
mo˝na poddawaç g∏´bszej analizie, stosujàc dalszà de-
kompozycj´. KosztowoÊç depozytów sektora niefinan-
sowego dekomponuje si´ przyk∏adowo na koszt zobo-
wiàzaƒ wobec osób prywatnych, przedsi´biorstw pry-
watnych, firm paƒstwowych lub – ze wzgl´du na termi-
ny wymagalnoÊci – na depozyty bie˝àce, krótko-, Êred-
nio- i d∏ugoterminowe. Kompozycja êróde∏ finansowa-
nia mo˝e dokonywaç si´ na ró˝nym stopniu szczegó∏o-
woÊci (np. udzia∏ zobowiàzaƒ wobec sektora finanso-
wego przedstawiamy w rozbiciu na udzia∏y zobowià-
zaƒ banków, ubezpieczalni, firm leasingowych, fundu-
szy inwestycyjnych itp.) 

Po ogólnym przedstawieniu wykorzystania akty-
wów, mar˝y zysku i generujàcych je agregatów przy-
chodowych i kosztowych przypomnijmy, ˝e najwi´k-
szy wp∏yw na obni˝enie mar˝y zysku (a w konse-
kwencji ROA) mia∏ wzrost kosztów zwiàzanych z za-
bezpieczaniem ryzyka kredytowego, czyli zwiàza-
nych z tworzeniem rezerw celowych na aktywa za-
gro˝one. W okresie od poczàtku 2000 r. do wrzeÊnia
2001 r. zwi´kszenie poziomu kosztów rezerw i odpi-
sów na aktualizacj´ wartoÊci stanowi∏o oko∏o 60% za-
notowanego wzrostu poziomu wszelkiego rodzaju
kosztów. Drugim czynnikiem generujàcym spadek
PM by∏o wyraêne zwi´kszenie poziomu ponoszonych
kosztów odsetkowych (pozosta∏e 40% wzrostu kosz-
tów). Przejdêmy zatem obecnie do próby dekompozy-

cji tego typu kosztów. W tabeli 3 przedstawiono de-
kompozycj´ kosztów odsetkowych pod wzgl´dem
czynnika kosztowoÊci9 i kompozycji najbardziej zna-
czàcych pozycji pasywnych.

Na wzrost poziomu kosztów odsetkowych wp∏y-
wa∏y zjawiska zarówno w zakresie zobowiàzaƒ wobec
sektora niefinansowego, jak i finansowego. Bioràc
pod uwag´ przewa˝ajàcy udzia∏ depozytów klientów
niefinansowych w strukturze pasywów, najwi´ksze
znaczenie mia∏ wzrost kosztowoÊci tych depozytów
(o 0,7 p.p.), zredukowany nieco przez spadek udzia∏u
tych zobowiàzaƒ w sumie bilansowej (o 4,3 p.p.).
Nieco mniejszà wag´ nale˝y przypisaç du˝emu pod-
niesieniu ponoszonego kosztu depozytów sektora fi-
nansowego (o 2,5 p.p.), po∏àczonemu ze znacznym
wzrostem udzia∏u tych zobowiàzaƒ w ∏àcznej kwocie
pasywów (o 4,6 p.p.). 

W tym miejscu proponujemy zakoƒczyç prowa-
dzenie dekompozycji kosztów odsetkowych, lecz
do celów bardziej dog∏´bnej analizy nale˝a∏oby doko-
naç szczegó∏owego rozk∏adu kosztowoÊci i kompozycji
sektora niefinansowego oraz finansowego, pod wzgl´-
dem podmiotowym (wierzyciele Banku), przedmioto-
wym (oferowane produkty depozytowe) i terminowym
(okres zdeponowania Êrodków przez deponentów). Do-
piero dekompozycja o tak zaawansowanej szczegó∏o-
woÊci odpowie precyzyjnie na pytanie, które kategorie
budujàce agregat kosztowoÊci odsetkowej wp∏yn´∏y
w znacznym stopniu na spadek mar˝y zysku i co
za tym idzie, ogólnej efektywnoÊci Banku.

Podsumowanie

Celem niniejszego opracowania by∏o z jednej strony
przedstawienie wysoce kompleksowej (chocia˝ niezbyt
skomplikowanej) metody analizy efektywnoÊci banku
na praktycznym przyk∏adzie jednego z du˝ych polskich
banków, a z drugiej strony dokonanie próby oceny naj-
wa˝niejszych przyczyn zmian tej efektywnoÊci w kon-
kretnej instytucji w ciàgu prawie 3 lat. Sytuacja wybra-
nego Banku w znacznym stopniu odzwierciedla kondy-
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9 KosztowoÊç rozumiana jako stosunek annualizowanych kosztów odsetko-
wych do wolumenu agregatu bilansowego

Tabela 3 Cz´Êciowa dekompozycja kosztów odsetkowych w Banku od I kwarta∏u 2000 r.
do III kwarta∏u 2001 r.

I kwarta∏ 2000 r. (w %) III kwarta∏ 2001 r. (w %) Zmiana (w p.p.)

Koszty odsetkowe/Przychody Operacyjne 42,7 48,2 + 5,5

KosztowoÊç depozytów sektora finansowego 9,8 12,3 + 2,5

KosztowoÊç depozytów sektora niefinansowego 9,8 10,5 + 0,7

Udzia∏ depozytów sektora finansowego w sumie pasywów 9,1 13,7 + 4,6

Udzia∏ depozytów sektora niefinansowego w sumie pasywów 68,4 64,1 - 4,3

Uwaga: W tabeli nie uwzgl´dniono mniej znaczàcych agregatów funduszy obcych: zobowiàzaƒ wobec NBP (udzia∏ w sumie pasywów oko∏o 3 – 4%) i wyemitowanych

w∏asnych papierów wartoÊciowych (udzia∏ oko∏o 0,3%) uznajàc, ˝e zmiany tych pozycji mia∏y ograniczony wp∏yw na poziom kosztów odsetkowych.
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cj´ sektora bankowego w Polsce, szczególnie w grupie
du˝ych podmiotów. Generalne agregaty modelu (ROE,
ROA, AU, PM, sk∏adniki AU i PM) wyliczone dla Ban-
ku wykazujà wysokà korelacj´ (od 95% dla AU do 91%
dla ROA) z analogicznymi wskaênikami dla „banku hi-
potetycznego”, stanowiàcego sum´ bilansu i rachunki
wyników 9 najwi´kszych polskich banków (oprócz
PKO BP SA i Banku Pekao SA).

Wydaje si´, ˝e najwi´kszà zaletà modelu dekom-
pozycji wskaênikowej Cole’a jest jego uniwersalnoÊç,
wszechstronnoÊç, prostota i wià˝àcy si´ z tym teore-
tycznie krótki czas przeprowadzenia analizy. Za nie-
mniej istotnà nale˝y uznaç mo˝liwoÊç jego wykorzysta-
nia jako narz´dzia pomocnego w podejmowaniu decy-
zji finansowych. W zwiàzku z tym jest on szeroko u˝y-
wany, przez dyrektorów finansowych nie tylko ban-
ków, ale przede wszystkim firm produkcyjnych ró˝-
nych bran˝. Model pozwala bowiem na przeprowadze-
nie analizy efektywnoÊci funkcjonowania podmiotu
na ró˝nym poziomie szczegó∏owoÊci (agregacji danych
wskaênikowych), w zale˝noÊci od celu prowadzonych
badaƒ. Inwestorzy poszukujàcy rentownych mo˝liwo-
Êci inwestowania mogà zadowoliç si´ porównaniem
zwrotu z aktywów, zwrotu z kapita∏u, mno˝nika kapi-
ta∏owego (dêwigni finansowej) w grupie wielu banków
(lub innych instytucji). Zarzàdy banków, analitycy zaj-

mujàcy si´ planowaniem finansowym, ustalaniem stra-
tegii dzia∏ania, wreszcie nadzór bankowy, mogà wyko-
rzystywaç model na ró˝nych – w zale˝noÊci od potrzeb
– etapach dezagregacji. JeÊli dysponuje si´ wiarygodny-
mi danymi, niezwykle istotna jest mo˝liwoÊç dotarcia
do pierwotnych przyczyn obserwowanych zjawisk
w zakresie wyników finansowych i efektywnego zago-
spodarowania powierzonych Êrodków. 

Praktyczne u˝ycie Modelu pozwoli∏o zlokalizowaç
przyczyny, zaznaczonej wyraênie od II kwarta∏u 2000 r.,
tendencji pogarszania si´ zwrotu z kapita∏u i zwrotu z ak-
tywów w analizowanym Banku. Przechodzàc przez po-
szczególne etapy dekompozycji wskaênikowej ustalono,
˝e spadek ROE zosta∏ zdeterminowany g∏ównie przez ob-
ni˝enie ROA. To z kolei nie mia∏o êród∏a w sferze przy-
chodowoÊci aktywów (wykorzystanie aktywów nawet
nieco si´ podnios∏o), lecz we wzrastajàcej kosztowoÊci
pasywnej strony bilansu. Zwi´kszenie poziomu kosztów
ponoszonych przez Bank wynika∏o zaÊ w g∏ównej mierze
z podniesienia kosztów rezerw celowych na nale˝noÊci
zagro˝one i odpisów na aktualizacj´ wartoÊci oraz kosz-
tów odsetkowych. Analiza przyczyn obserwowanej wy-
raênej tendencji wzrostu kosztów odsetkowych p∏aco-
nych innym podmiotom finansowym i deponentom oraz
pogarszania si´ jakoÊci aktywów (szczególnie kredytów)
wykracza ju˝ poza nakreÊlony cel opracowania.



Wprowadzenie

Zagadnienie kontroli wewn´trznej jako procesu i me-
chanizmów funkcjonowania porzàdkuje i przedstawia
Raport COSO1 – polskà wersj´ raportu: Kontrola we-
wn´trzna – Zintegrowana Koncepcja Ramowa wydano
nak∏adem Fundacji Rozwoju RachunkowoÊci w 1999 r.
Kontrola wewn´trzna przedstawiona jest jako proces,
inicjowany przez rad´ nadzorczà, zarzàd i innych pra-
cowników wy˝szego i ni˝szego szczebla zarzàdzania.
Proces ten ma zapewniç realizacj´ celów w takich kate-
goriach, jak: efektywnoÊç i wydajnoÊç operacji, wiary-
godnoÊç sprawozdawczoÊci finansowej i zgodnoÊç z od-
powiednimi przepisami prawa i regulacjami. Wyraênie
oddzielone jest poj´cie systemu kontroli wewn´trznej
od funkcji kontroli wewn´trznej, którà pe∏ni audyt we-
wn´trzny. W polskich badaniach dotyczàcych kontroli
wewn´trznej termin audyt wewn´trzny pojawi∏ si´ wraz
ze Standardami profesjonalnej praktyki audytu we-
wn´trznego, które dotar∏y przez Instytut Audytorów
Wewn´trznych Zjednoczonego Królestwa (Institute of
Internal Auditors – United Kingdom). Standardy te roz-
ró˝niajà audyt wewn´trzny i kontrol´ wewn´trznà.
Standard 300 okreÊla zakres prac audytu wewn´trznego
jako badanie i ocen´ adekwatnoÊci i efektywnoÊci syste-
mu kontroli wewn´trznej. 

W wielu organizacjach i instytucjach, w tym
w bankach, audyt wewn´trzny uto˝samiany jest jeszcze

z instytucjonalnà kontrolà wewn´trznà, natomiast kon-
trola wewn´trzna z kontrolà funkcjonalnà, mimo ˝e ter-
minologia taka uznawana jest dzisiaj w literaturze fa-
chowej za przestarza∏à. 

Kontrola wewn´trzna jako proces znajduje si´
obecnie w centrum uwagi ustawodawców, instytucji
nadzorczych, instytucji finansowych i przedsi´bior-
ców. Przyjmuje si´, ˝e musi ona generowaç wartoÊç do-
danà. Wzrasta zatem zapotrzebowanie na skuteczne
systemy kontroli wewn´trznej, umo˝liwiajàce rozwià-
zywanie potencjalnych problemów. 

W Polsce, podobnie jak na Êwiecie, prekursorami
kontroli wewn´trznej by∏y banki. Ju˝ w 1994 r. Prawo
bankowe nakazywa∏o bankom organizowanie komórek
kontroli wewn´trznej.

Wa˝nym êród∏em informacji w dziedzinie kontro-
li wewn´trznej w bankowoÊci sà publikacje i wydaw-
nictwa ksià˝kowe Edmunda J. Saundersa2. Zalecenia
do konstruowania systemów kontroli wewn´trznej
w bankach przedstawia Rekomendacja H wydana
w grudniu 1999 r. przez Komisj´ Nadzoru Bankowego.

Zagadnieniami zwiàzanymi z kontrolà we-
wn´trznà w bardzo szerokim zakresie zajà∏ si´ Bazy-
lejski Komitet ds. Nadzoru Bankowego. Komitet opra-
cowa∏ wytyczne na rzecz poprawy kontroli we-
wn´trznej w bankach „Struktura systemów kontroli
wewn´trznej w instytucjach bankowych” z wrzeÊnia
1998 r. i „Podstawowe zasady efektywnego nadzoru
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Kontrola wewn´trzna jako
instrument wspierania efektywnej
realizacji zadaƒ w bankach
Henryka Maria Bednarska

1 Internal Control-Integrated Framework wydany we wrzeÊniu 1992 r. przez
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission.

2 E. J Saunders: Kontrola wewn´trzna w bankowoÊci i kontrola wewn´trzna

w oddzia∏ach banków. Warszawa 1996 Fundacja Rozwoju RachunkowoÊci.
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bankowego” z wrzeÊnia 1997 r.3 Przyj´te tam zasady
sà kierowane do zarzàdów i rad nadzorczych banków.
Zwraca si´ w nich uwag´ na potrzeb´ w∏aÊciwej orga-
nizacji kontroli wewn´trznej, tak aby czynnoÊci kon-
trolne sta∏y si´ integralnà cz´Êcià codziennych obo-
wiàzków, a struktury kontrolne okreÊla∏y czynnoÊci
kontrolne na ka˝dym szczeblu i obejmowa∏y wszyst-
kich pracowników banku. 

Struktura organizacyjna nadzoru bankowego
w polskim systemie bankowym

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku
Polskim okreÊla tryb i sposób sprawowania nadzoru
nad bankami dzia∏ajàcymi w Polsce. Nadzór ten jest
sprawowany przez organ kolegialny – Komisj´ Nadzo-
ru Bankowego. Decyzje i zadania wykonuje i koordynu-
je Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego, wydzie-
lony organizacyjnie w strukturze Narodowego Banku
Polskiego. 

W sk∏ad Komisji Nadzoru Bankowego wchodzi 7
osób: Prezes Narodowego Banku Polskiego jako prze-
wodniczàcy, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Fi-
nansów, przedstawiciele Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej i Ministra Finansów, Generalny Inspektor Nad-
zoru Bankowego oraz Prezes Zarzàdu Bankowego Fun-
duszu Gwarancyjnego i Przewodniczàcy Komisji Papie-
rów WartoÊciowych i Gie∏d. W posiedzeniach Komisji
uczestniczy ponadto, z g∏osem doradczym, przedstawi-
ciel Zwiàzku Banków Polskich.

Zadania Komisji Nadzoru Bankowego oraz spo-
sób ich realizacji okreÊla ustawa z dnia 29 sierpnia
1997 r. Prawo bankowe. W szczególnoÊci do zadaƒ
tych nale˝y:

– okreÊlenie zasad dzia∏ania banków, zapewniajà-
cych bezpieczeƒstwo Êrodków pieni´˝nych zgro-
madzonych przez klientów w bankach,

– nadzorowanie banków w zakresie przestrzegania
przepisów oraz obowiàzujàcych norm finanso-
wych,

– dokonywanie okresowych ocen stanu ekono-
micznego banków, i przedstawianie ich Radzie
Polityki Pieni´˝nej, oraz wp∏ywu polityki pie-
ni´˝nej, podatkowej i nadzorczej na ich rozwój,

– opiniowanie zasad organizacji nadzoru banko-
wego i ustalanie trybu jego wykonywania.

Komisja Nadzoru Bankowego tworzy fundament
nadzoru zintegrowanego – na podstawie zawartych po-
rozumieƒ wspó∏pracuje i wymienia niezb´dne informa-
cje z Komisjà Papierów WartoÊciowych i Gie∏d, Urz´-
dem Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi i Paƒ-
stwowym Urz´dem Nadzoru Ubezpieczeniowego.

Funkcjonowanie efektywnego nadzoru bankowe-
go jest jednym z najwa˝niejszych elementów zapew-
nienia stabilnoÊci i bezpieczeƒstwa systemu finanso-
wego. Âwiadczà o tym zarówno regulacje Unii Euro-
pejskiej, jak i rekomendacje Bazylejskiego Komitetu
Nadzoru Bankowego, w tym 25 Zasad Efektywnego
Nadzoru Bankowego. 

W Polsce ustawowa regulacja, którà jest Prawo
bankowe, wprowadza zasady wspó∏pracy mi´dzy nad-
zorami rynku finansowego nie tylko w kraju, ale tak˝e
za granicà. Zasady i tryb udzielania niezb´dnych da-
nych i informacji sà okreÊlone w porozumieniach Ko-
misji Nadzoru Bankowego z poszczególnymi organami
nadzoru rynku finansowego, jak równie˝ z zagranicz-
nymi nadzorami bankowymi.

Istotne jest ponadto, ˝e na rynku finansowym dzia-
∏ajà mi´dzynarodowe struktury, które ustalajà standardy
nadzorcze w poszczególnych segmentach tego rynku.
Struktury te tworzà: Bazylejski Komitet ds. Nadzoru
Bankowego, Mi´dzynarodowa Organizacja Komisji Pa-
pierów WartoÊciowych i Mi´dzynarodowe Stowarzysze-
nie Nadzorców nad Instytucjami Ubezpieczeniowymi4.

Zadania i rola systemu kontroli wewn´trznej
w bankach

Profesjonalne opracowania, przedstawiajàce zagadnie-
nie kontroli wewn´trznej wg standardów mi´dzynaro-
dowych, stosujà jednolità terminologi´ w zakresie kon-
troli wewn´trznej. Kontrola wewn´trzna jako mechani-
zmy wspomagajàce osiàganie celów to internal control,
natomiast kontrola wewn´trzna jako jednostka monito-
rujàca efektywnoÊç systemu kontroli wewn´trznej to
internal audit.

W polskiej praktyce kontrol´ wewn´trznà definiu-
je si´ cz´sto jako funkcjonalnà i instytucjonalnà. 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe
wprowadzi∏a w Polsce obowiàzek stosowania przez ban-
ki kontroli wewn´trznej. W art. 9 tej ustawy okreÊlono, ˝e
w bankach dzia∏a kontrola wewn´trzna, która sprawdza
legalnoÊç i prawid∏owoÊç dzia∏alnoÊci prowadzonej
przez bank oraz prawid∏owoÊç i rzetelnoÊç sk∏adanych
sprawozdaƒ i informacji. Ustawa nie wskazuje miejsca,
nie okreÊla równie˝ roli kontroli wewn´trznej, rozumia-
nej jako internal control, w procesach badania ryzyka.

Wi´kszoÊç regulacji zamieszczonych w artyku∏ach
ustawy odnosi si´ do obowiàzków i zadaƒ, które banki
muszà podejmowaç i realizowaç dla zapewnienia zasad
prowadzenia dzia∏alnoÊci bankowej, nade wszystko
w zakresie bezpieczeƒstwa Êrodków pieni´˝nych po-
wierzonych bankowi. Dlatego te˝ kontrolà wewn´trznà
musi byç obj´ta ca∏a dzia∏alnoÊç banku, w tym równie˝

3 Framework of Internal Control Systems in Banking Organizations. Bazylea
wrzesieƒ 1998 r. i Core Principles for Effective Banking Supervision, Bazylea
wrzesieƒ 1997 r.

4 Basel Committee on Banking Supervision, IOSCO – International Organiza-
tion of Securities Commissions, IAIS – International Association of Insurance
Supervisors.



informacja i sprawozdawczoÊç pod wzgl´dem legalno-
Êci i prawid∏owoÊci. 

W polskiej teorii i praktyce kontroli wewn´trznej,
szczególnie w bankach, w dalszym ciàgu funkcjonuje
kontrola funkcjonalna i instytucjonalna. 

Kontrola funkcjonalna wyst´puje na wszystkich
etapach sporzàdzania, obiegu i rejestracji dokumentów
bankowych, obejmuje wszystkie czynnoÊci bankowe
i wszystkich pracowników, niezale˝nie od zajmowane-
go stanowiska. Nie uwzgl´dnia si´ tutaj takich czynno-
Êci, jak sprawdzanie i akceptacja dokumentów banko-
wych na ka˝dym etapie ich obiegu (tzw. kontrola
na dwie r´ce). Ta forma kontroli, wyst´pujàca zw∏asz-
cza w oddzia∏ach i filiach banków, zalicza si´ do bie˝à-
cych czynnoÊci bankowych i stanowi integralnà cz´Êç
codziennych obowiàzków tak pracowników, jak rów-
nie˝ wy˝szego kierownictwa.

Zakres kontroli funkcjonalnej wynika z regulami-
nu organizacyjnego, a tak˝e z regulaminów przedsta-
wiajàcych procedury poszczególnych rodzajów dzia∏al-
noÊci. Jest ponadto szczegó∏owo okreÊlony w kartach
zadaƒ pracowników, okreÊlajàcych tak˝e obowiàzki,
uprawnienia i odpowiedzialnoÊç. Wy˝sze kierownic-
two banku ma zapewniç, w ramach struktur organiza-
cyjnych i podzia∏ów czynnoÊci, skutecznoÊç jej funk-
cjonowania w poszczególnych komórkach organizacyj-
nych. Taki wymóg wynika równie˝ z zasad bazylej-
skich na∏o˝onych na wy˝sze kierownictwo banku, bo-
wiem w∏aÊciwy podzia∏ zadaƒ zwiàzanych z kontrolà
wewn´trznà wska˝e pracowników odpowiedzialnych
za wynik∏e nieprawid∏owoÊci, majàce znamiona strat
czy nadu˝yç. Praktycznie oznacza to, ˝e kontrola we-
wn´trzna wbudowana jest w struktur´ organizacyjnà
banku w taki sposób, aby jedna komórka organizacyjna
mog∏a kontrolowaç prac´ nast´pnej komórki organiza-
cyjnej. Niezale˝nie od takiej struktury do ka˝dego ro-
dzaju operacji wprowadzono wymagania proceduralne,
dzi´ki czemu nie dopuszcza si´ osób nieupowa˝nio-
nych do wykonywania konkretnych czynnoÊci. Precy-
zyjny podzia∏ zadaƒ i pe∏ne wzmocnienie kontroli we-
wn´trznej, polegajàce na zapewnieniu szczegó∏owych
procedur dla wszystkich czynnoÊci bankowych, sà nie-
zb´dne i wymagane przez przepisy prawa oraz wytycz-
ne Komitetu Bazylejskiego.

CzynnoÊci w ramach kontroli wewn´trznej funk-
cjonalnej prowadzone sà, jak opisano wczeÊniej,
przez wyznaczonych pracowników, a obowiàzek
kontroli wynika z karty zadaƒ danego pracownika.
Ten rodzaj kontroli wewn´trznej odnosi si´ do bie˝à-
cych zadaƒ i czynnoÊci banku, najcz´Êciej wykony-
wanych w filii i oddziale banku komercyjnego, a tak-
˝e w ma∏ych bankach spó∏dzielczych. Za skutecz-
noÊç tego typu kontroli odpowiedzialnoÊç ponosi
kierownictwo filii czy oddzia∏u, natomiast za organi-
zacj´ pracy w filii i oddziale odpowiedzialny jest za-
rzàd danego banku. Zarzàd banku zapewnia przepro-

wadzanie okresowych kontroli w ramach kontroli in-
stytucjonalnej przez wyspecjalizowanych, niezale˝-
nych kontrolerów z centrali, a tak˝e – raz w roku –
przez bieg∏ego rewidenta. 

Na poziomie central banków komercyjnych, a tak-
˝e w bankach zrzeszajàcych kontrola wewn´trzna in-
stytucjonalna jest realizowana przez departament kon-
troli wewn´trznej (nazywany w nielicznych bankach
biurem kontroli wewn´trznej). W wielu centralach ban-
ków kontrola wewn´trzna funkcjonuje w ramach de-
partamentu audytu wewn´trznego. W wi´kszoÊci ban-
ków wyspecjalizowana komórka kontroli wewn´trznej
podlega prezesowi zarzàdu, w niektórych bankach de-
partament ten podlega wiceprezesowi zarzàdu lub wy-
znaczonemu cz∏onkowi zarzàdu. 

Podstawowym zadaniem kontroli wewn´trznej jest
zapewnienie zarzàdu i rady nadzorczej banku, by ban-
kowe systemy wewn´trzne dzia∏a∏y prawid∏owo, ade-
kwatnie i efektywnie, a informacje otrzymywane i emi-
towane przez te systemy by∏y terminowe i kompletne
oraz dostarcza∏y pe∏nego zakresu informacji na potrze-
by kierownictwa departamentów i zarzàdu. Ocenie
kontrolujàcych poddawane sà przede wszystkim takie
zagadnienia, jak:

– plan osiàgania celów i realizacji polityki banku
zgodnie ze strategià rozwoju banku,

– identyfikacja obszarów podwy˝szonego ryzyka,
opracowanie mechanizmów identyfikacji ryzyka
oraz ich wp∏ywu na ocen´ banku,

– przestrzeganie obowiàzujàcych instrukcji, proce-
dur i przepisów wewn´trznych, w tym regulacji
ostro˝noÊciowych – ich wp∏yw na bezpieczeƒ-
stwo, efektywnoÊç i skutecznoÊç dzia∏ania banku
(likwidacja zbytecznych procedur i uzupe∏nienie
brakujàcych),

– ustalenie, czy nieprawid∏owoÊci, uchybienia
i zaniedbania ujawniane sà w toku badania
w ramach kontroli funkcjonalnej oraz czy po-
dejmowane sà skuteczne dzia∏ania naprawcze
i korygujàce,

– kompletnoÊç, prawid∏owoÊç i kompleksowoÊç
procedur ksi´gowych oraz dok∏adnoÊç i nieza-
wodnoÊç systemu ksi´gowego, sprawozdawcze-
go i bie˝àcego operacyjnego,

– adekwatnoÊç, funkcjonalnoÊç i bezpieczeƒstwo
systemu informatycznego,

– efektywne wykorzystanie Êrodków i zasobów
na wszystkich obszarach dzia∏alnoÊci banku,

– ocena struktury organizacyjnej banku (centra-
li, oddzia∏ów i filii), ze szczególnym uwzgl´d-
nieniem podzia∏u odpowiedzialnoÊci i koordy-
nacji dzia∏aƒ mi´dzy komórkami organizacyj-
nymi i stanowiskami pracy,

– ocena funkcjonowania systemów kontroli we-
wn´trznej pod kàtem poprawy efektywnoÊci
dzia∏ania banku jako ca∏oÊci. 
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Centrale banków majà opracowanà na piÊmie me-
todologi´ kontroli. Sà to procedury precyzujàce zakres
i metody badaƒ poszczególnych obszarów pracy banko-
wej. Procedury wskazujà zakres kontroli dla okreÊlo-
nych obszarów ryzyka (ustalajàc w ten sposób rodzaj
kontroli i zakres badaƒ), wskazujà te˝ dziedziny dzia-
∏alnoÊci bankowej, które majà kluczowy wp∏yw
na sprawne funkcjonowanie banku jako ca∏oÊci. Zawie-
rajà ponadto opis zakresu badania, w tym list´ wyma-
ganych do badania dokumentów oraz kontrolowanych
operacji, a tak˝e okreÊlajà cz´stotliwoÊç kontroli po-
szczególnych obszarów dzia∏alnoÊci bankowej. 

Metodologia badaƒ w ramach ustalonych procedur
wymaga sta∏ego aktualizowania. Rozwój produktów
bankowych i instrumentów pochodnych wymusza t´
aktualizacj´ – w przeciwnym przypadku powstajà no-
we obszary ryzyka, mogàce spowodowaç powa˝ne
ujemne skutki finansowe dla banku.

Zadaniem komórki kontroli wewn´trznej w od-
dzia∏ach banku jest czuwanie nad jakoÊcià i rzetelno-
Êcià operacji czysto bankowych i administracyjnych
w zakresie bezpieczeƒstwa jego aktywów i stanu finan-
sowego oddzia∏u. Ró˝ne jest jednak usytuowanie ko-
mórki kontroli wewn´trznej w oddzia∏ach banków.

• Niektóre banki wyodr´bniajà w swoich oddzia∏ach
stanowiska wieloosobowe ds. kontroli wewn´trz-
nej instytucjonalnej, o podwójnej podleg∏oÊci. Or-
ganizacyjnie pracownicy tych komórek podlegajà
dyrektorowi danego oddzia∏u, natomiast meryto-
ryczny nadzór sprawuje dyrektor departamentu
kontroli wewn´trznej na szczeblu centrali banku.

• W niektórych bankach kontrola wewn´trzna
w oddzia∏ach sprawowana jest przez pracowni-
ków departamentu kontroli wewn´trznej, orga-
nizacyjnie wyodr´bnionej w centrali. Wówczas
pracownicy tego departamentu, zgodnie z rocz-
nym planem kontroli, oddelegowani sà do badaƒ
w konkretnych oddzia∏ach.

• Coraz wi´cej banków przechodzi na organizacj´
kontroli wewn´trznej w taki sposób, aby w swo-
ich oddzia∏ach zapewniç funkcjonowanie ko-
mórki kontroli wewn´trznej organizacyjnie i me-
rytorycznie podleg∏ej dyrektorowi departamentu
kontroli wewn´trznej centrali banku.

Nadzór bankowy rekomenduje przestrzeganie za-
sady, ˝e wszyscy pracownicy komórek kontroli we-
wn´trznej, bez wzgl´du na usytuowanie organizacyj-
ne, powinni podlegaç jednemu dyrektorowi departa-
mentu kontroli wewn´trznej na szczeblu centrali ban-
ku. Tam równie˝ powinni byç szkoleni i podlegaç
okresowej ocenie. 

Nadzór bankowy wskazuje, ˝e w ka˝dej z poda-
nych wy˝ej sytuacji organizacyjnego usytuowania ko-
mórek kontroli wewn´trznej – zarówno w oddzia∏ach,
jak i w centrali banku – dyrektor departamentu kontro-
li wewn´trznej zawsze koordynuje wszystkie dzia∏ania

kontrolne w banku (filie – oddzia∏y – centrala), w tym
tak˝e prowadzone przez nadzór bankowy i inne upo-
wa˝nione organy kontroli zewn´trznej. Wszystkie usta-
lenia pokontrolne z wyników kontroli wewn´trznej
udost´pniane sà nadzorowi, jak równie˝ innym jed-
nostkom kontroli zewn´trznej.

Nadzór bankowy zaleca, aby departament kon-
troli wewn´trznej by∏ nadzorowany przez rad´ nad-
zorczà banku. Organ ten, powo∏ujàc zarzàd, nadaje
mu uprawnienia do kierowania bankiem, a tym sa-
mym bierze na siebie odpowiedzialnoÊç za to, ˝e b´-
dzie on w stanie zarzàdzaç ryzykiem wià˝àcym si´
z dzia∏alnoÊcià bankowà.

Coraz wi´cej banków tworzy w centralach wyod-
r´bnione organizacyjnie tzw. komitety ds. kontroli we-
wn´trznej. Komitet taki staje si´ cia∏em doradczym za-
rzàdu banku. Monitoruje on, czy prowadzenie dzia∏al-
noÊci przez bank jest zgodne z wydanymi zaleceniami
departamentu kontroli wewn´trznej, a tak˝e ze standar-
dami i dobrà praktykà bankowà. Sk∏ad komitetu wyni-
ka z profilu dzia∏alnoÊci banku, jest kilkuosobowy –
od 3 do 5 osób. Nale˝à do niego najcz´Êciej dwaj cz∏on-
kowie zarzàdu (w tym cz´sto prezes zarzàdu), przedsta-
wiciel rady nadzorczej danego banku i g∏ówny ksi´go-
wy. W pracach komitetu uczestniczy dyrektor departa-
mentu kontroli wewn´trznej.

Procedury oceny funkcjonowania procesu
kontroli wewn´trznej przez w∏adze nadzorcze

Polskie prawo precyzyjnie definiuje cele nadzoru banko-
wego sprawowanego przez Komisj´ Nadzoru Bankowe-
go. W znowelizowanej ustawie Prawo bankowe przewi-
duje si´ uwzgl´dnienie standardów wynikajàcych z dy-
rektyw Unii Europejskiej. Do „nadzoru inspekcyjnego
na miejscu” (on site examination) i „nadzoru inspekcyj-
nego zza biurka” (off site analysis) wprowadzane sà pod-
stawowe zasady Bazylejskiego Komitetu ds. Nadzoru
Bankowego5. W Generalnym Inspektoracie Nadzoru
Bankowego zosta∏ wydany Podr´cznik inspekcji na miej-
scu6 (stan prawny przedstawiony w podr´czniku na 31
paêdziernika 2000 r.), który w cz´Êci „Zarzàdzanie” dwa
rozdzia∏y poÊwi´ca problematyce skutecznego systemu
kontroli wewn´trznej banku i problematyce oceny pra-
wid∏owoÊci dzia∏ania i efektywnoÊci istniejàcych w ban-
ku systemów kontroli wewn´trznej. Ocena taka obejmu-
je m.in. badanie dzia∏ania audytu wewn´trznego. 

Dla wszystkich dzia∏aƒ zwiàzanych bezpoÊred-
nio z nadzorem nad bankami opracowano rekomen-
dacje, regulujàce sposób realizacji zadaƒ i jednocze-

5 Framework for internal control systems in banking organisations. No. 40 Ba-
zylea, 1998 r.

6 Podr´cznik inspekcji na miejscu – wydany w GINB w 1997 r., zaktualizowany
w grudniu 2000 r. wg stanu prawnego na 31 paêdziernika 2000 r. S∏u˝y inspek-
torom nadzoru jako praktyczny przewodnik i narz´dzie pomocne w planowa-
niu i przeprowadzaniu inspekcji w kluczowych obszarach dzia∏alnoÊci banku.



Ênie identyfikujàce czynniki ryzyka wewn´trznego
i zewn´trznego7. 

Komitet Bazylejski w swoich publikacjach zwraca
uwag´, ˝e osiàganie celów i utrzymanie dobrej sytuacji
finansowej przez banki wymaga solidnego procesu
kontroli wewn´trznej. W opracowaniu poÊwi´conym
temu zagadnieniu pn. Struktura systemów kontroli we-
wn´trznej w instytucjach bankowych, wydanym w Ba-
zylei we wrzeÊniu 1998 r., Komitet ustali∏ trzynaÊcie
zasad zalecanych bankowym w∏adzom nadzorczym
przy ocenie systemów kontroli wewn´trznej banków.
Komitet traktuje je jako zapewnienie efektywnego funk-
cjonowania pi´ciu wzajemnie powiàzanych ze sobà
elementów procesu kontroli wewn´trznej: 

– nadzoru ze strony kierownictwa i kultura kontroli,
– poznania i oceny ryzyka,
– czynnoÊci kontrolnych i rozdzia∏u obowiàzków,
– informacji i jej przekazywania (komunikacji),
– czynnoÊci monitorowania i korygowania wad.
Komitet Bazylejski podkreÊla, ˝e solidne we-

wn´trzne czynniki kontrolne majà zasadnicze znacze-
nie dla ostro˝nego dzia∏ania banków oraz dla wzmoc-
nienia stabilnoÊci systemu finansowego jako ca∏oÊci.

Komisja Nadzoru Bankowego ocenia, czy zarzàd
ma umiej´tnoÊci niezb´dne do zarzàdzania bankiem
adekwatnie do rozmiaru i natury dzia∏alnoÊci prowa-
dzonej przez bank. Kwesti´ t´ reguluje art. 22 Prawa
bankowego, który stanowi, ˝e powo∏anie dwóch cz∏on-
ków zarzàdu, w tym prezesa, nast´puje za zgodà Komi-
sji Nadzoru Bankowego. 

Komisja Nadzoru Bankowego wymaga, aby w ban-
kach dzia∏a∏ system kontroli wewn´trznej, podkreÊla-
jàc, ˝e kluczowym miernikiem dobrze dzia∏ajàcego de-
partamentu kontroli wewn´trznej jest jej niezale˝noÊç

i wysokie kwalifikacje osób tam zatrudnionych. Zaleca
równie˝, aby departament kontroli wewn´trznej podle-
ga∏ bezpoÊrednio radzie nadzorczej lub komitetowi ds.
kontroli wewn´trznej oraz zarzàdowi. Zwraca uwag´,
˝e powa˝nym ograniczeniem skutecznoÊci dzia∏ania
kontroli wewn´trznej jest postawa kierownictwa za-
równo wy˝szego, jak i Êredniego szczebla zarzàdzania,
a tak˝e zarzàdu. Oznacza to, ˝e w∏aÊnie kierownictwo
powinno stale sprawdzaç i doskonaliç system kontroli
wewn´trznej i dawaç przyk∏ad pe∏nego jej przestrzega-
nia. Komisja Nadzoru Bankowego podkreÊla równie˝,
˝e rada nadzorcza i zarzàd sà odpowiedzialne za pro-
mocj´ wysokich norm etycznych i uczciwoÊci oraz
za wprowadzenie wewnàtrz banku kultury, która po-
winna wskazywaç pracownikom na wszystkich szcze-
blach wykonywania pracy znaczenie wewn´trznych
czynników kontrolnych.

Zakres odpowiedzialnoÊci rady nadzorczej i zarzà-
du banku okreÊla Rekomendacja H, dotyczàca kontroli
wewn´trznej w banku. Stanowi ona, ˝e zarówno rada
nadzorcza, jak i zarzàd banku odpowiadajà za budow´
systemu promowania kultury organizacyjnej. PodkreÊla
równie˝, ˝e wszyscy pracownicy powinni rozumieç
swojà rol´ w procesie kontroli wewn´trznej i w pe∏ni
anga˝owaç si´ w ten proces.

Rada nadzorcza realizujàc swojà funkcj´ kontrolnà
akceptuje opracowanà przez zarzàd strategi´ w odnie-
sieniu do organizacji i funkcjonowania systemu kontro-
li wewn´trznej. Ponosi ostatecznà odpowiedzialnoÊç
za zorganizowanie i utrzymanie systemu kontroli we-
wn´trznej. Odpowiada równie˝ za zatwierdzenie i okre-
sowy przeglàd strategii dzia∏alnoÊci i zasad wewn´trz-
nych banku, uwzgl´dniajàc g∏ówne rodzaje ryzyka po-
dejmowanego przez bank, a tak˝e okreÊla granice tole-
rancji ryzyka zobowiàzujàc zarzàd do w∏aÊciwego zarzà-
dzania nim. Rada nadzorcza zatwierdza struktur´ orga-
nizacyjnà banku oraz kontroluje, czy zarzàd banku mo-
nitoruje efektywnoÊç systemu kontroli wewn´trznej.

Zarzàd – odpowiedzialny za wprowadzanie strate-
gii i zasad zatwierdzonych przez rad´ nadzorczà – mu-
si opracowaç proces zarzàdzania ryzykiem, obejmujà-
cy: identyfikacj´, pomiar, monitorowanie, kontrol´ li-
mitowania ryzyka. Odpowiada za utrzymywanie struk-
tury organizacyjnej, która jasno precyzuje odpowie-
dzialnoÊç, uprawnienia oraz relacje podleg∏oÊci. Ustala
zasady kontroli wewn´trznej oraz monitoruje adekwat-
noÊç i efektywnoÊç systemu kontroli wewn´trznej.

Nadzór bankowy zwraca uwag´, aby zatrudnieni in-
spektorzy kontroli wewn´trznej mieli odpowiedni status
wewnàtrz banku i adekwatnà podleg∏oÊç s∏u˝bowà w ce-
lu zapewnienia im niezale˝noÊci. Nadzorcy bankowi
muszà byç pewni, ˝e bank przestrzega zasad efektywnej
polityki i praktyki, a jednoczeÊnie kierownictwo banku
podejmuje stosowne dzia∏ania w przypadku s∏aboÊci
mechanizmów kontroli wewn´trznej zidentyfikowanych
przez departament kontroli wewn´trznej.
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7 Rekomendacje dla banków dotyczàce systemu monitorowania p∏ynnoÊci
finansowej – czerwiec 1996 r.
Rekomendacja A z dnia 3 marca 1997 r. dotyczàca zarzàdzania ryzykiem
towarzyszàcym transakcjom pochodnym zawieranym przez banki.
Rekomendacja B z dnia 3 marca 1997 r. w zakresie ograniczania ryzyka
inwestycji kapita∏owych banków.
Rekomendacja C z dnia 3 marca 1997 r. dotyczàca zarzàdzania ryzykiem
zwiàzanym z du˝ymi koncentracjami.
Rekomendacja D z dnia 20 paêdziernika 1997 r. dotyczàca zarzàdzania
ryzykiem towarzyszàcym systemom informatycznym i telekomunikacyjnym
u˝ywanym przez banki.
Rekomendacja E z dnia 19 grudnia 1997 r. dotyczàca przygotowania
systemów informatycznych do pracy w roku 2000.
Rekomendacja F z dnia 12 listopada 1998 r. dotyczàca podstawowych
kryteriów stosowanych przez Komisj´ Nadzoru Bankowego przy ocenie
regulaminów wyceny nieruchomoÊci wydawanych przez banki hipoteczne.
Rekomendacja G z dnia 23 czerwca 1999 r. dotyczàca zarzàdzania ryzykiem
stopy procentowej w bankach.
Rekomendacja H z dnia 1 grudnia 1999 r. dotyczàca kontroli wewn´trznej w
bankach.
Rekomendacja I z dnia 1 grudnia 1999 r. dotyczàca zarzàdzania ryzykiem
walutowym w bankach oraz zasad dokonywania przez banki operacji
obcià˝onych ryzykiem walutowym.
Rekomendacja J z dnia 20 lipca 2000 r. dotyczàca tworzenia przez banki baz
danych odnoszàcych si´ do rynku nieruchomoÊci.
Rekomendacja K z dnia 10 paêdziernika 2001 r. dotyczàca zasad prowadzenia
przez banki hipoteczne rachunku zabezpieczenia listów zastawnych i jego
projekcji.
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Podstawowe cele strategii nadzorczej koncentrujà
si´ na nast´pujàcych zagadnieniach:

1. Ocena poziomu ryzyka wià˝àcego si´ z dzia∏al-
noÊcià banku.

2. Ocena procesu zarzàdzania poszczególnymi ro-
dzajami ryzyka.

3. Weryfikacja danych, w szczególnoÊci w spra-
wozdaniach przekazywanych do Narodowego
Banku Polskiego.

4. Ocena zgodnoÊci dzia∏alnoÊci banków ze stoso-
wanymi przepisami, regulacjami ostro˝noÊcio-
wymi oraz uregulowaniami wewn´trznymi.

Nadzór bankowy ocenia jakoÊç zarzàdzania ban-
kiem przez zarzàd, jakoÊç kontroli nad dzia∏alnoÊcià
banku sprawowanej przez rad´ nadzorczà, ocenia po-
ziom ryzyka, na które nara˝ony jest bank. Ponadto
okreÊla te dziedziny funkcjonowania, gdzie zachodzi
koniecznoÊç podj´cia Êrodków naprawczych, majàcych
na celu wzmocnienie banku, popraw´ wyników dzia-
∏alnoÊci lub zobowiàzanie banku do przestrzegania
przepisów prawa i regulacji ostro˝noÊciowych oraz
przyj´tych norm praktyki bankowej. 

Konieczne jest równie˝ upewnienie si´, ˝e kierow-
nictwo banku jest Êwiadome jakoÊci funkcjonowania
systemu kontroli wewn´trznej i zainteresowane jego
ustawicznym doskonaleniem i dostosowywaniem
do rozwoju dzia∏alnoÊci banku. Zasadniczym zadaniem
nadzoru bankowego jest identyfikacja ryzyka obcià˝ajà-
cego bank i zobowiàzanie kierownictwa do szybkiego
rozwiàzania problemów.

Wymagania nadzoru co do procesu zarzàdzania
poszczególnymi rodzajami ryzyka zosta∏y okreÊlone
w rekomendacjach wydanych przez nadzór bankowy.
Metodologia oceny procesu zarzàdzania poszczególny-
mi rodzajami ryzyka okreÊlona jest w „Podr´czniku in-
spekcji na miejscu”. Od banków wymaga si´, aby pro-
ces zarzàdzania ryzykiem obejmowa∏ identyfikacj´,
mierzenie i kontrolowanie ryzyka, w tym przede
wszystkim: kredytowego, p∏ynnoÊci, stopy procento-
wej, kursowego oraz ryzyka operacyjnego. 

Komisja Nadzoru Bankowego weryfikuje, czy od-
powiedzialni pracownicy znajà ograniczenia ryzyka
oraz na jakich komórkach organizacyjnych spoczywa
g∏ówna odpowiedzialnoÊç za ich przestrzeganie.
Na mocy postanowieƒ art. 138 ustawy Prawo bankowe
Komisja Nadzoru Bankowego ma uprawnienia, na pod-
stawie których mo˝e wymagaç, aby bank utrzymywa∏
fundusze w∏asne powy˝ej poziomu wymaganego do za-
bezpieczenia si´ przed ryzykiem kredytowym, ryzy-
kiem rynkowym i ryzykiem operacyjnym.

Kontrole banków wykonywane sà przez wyodr´b-
niony w strukturze Narodowego Banku Polskiego organ
wykonawczy Komisji Nadzoru Bankowego. Art. 138
ustawy Prawo bankowe okreÊla uprawnienia nadzoru
bankowego w przypadkach, gdy bank narusza normy
ostro˝noÊciowe. Nadzór ten ma pe∏ny dost´p do doku-

mentów banku, zagwarantowany w celu przeprowa-
dzenia badaƒ i oceny przestrzegania przez banki zarów-
no wewn´trznych procedur oraz limitów, jak i ze-
wn´trznych przepisów prawa i regulacji. 

Weryfikacja posiadanych przez banki systemów
kontroli wewn´trznej, systemów zarzàdzania ryzykiem
oraz systemów informatycznych jest realizowana pod-
czas inspekcji na miejscu w banku. W toku badaƒ
przedmiotowych ustala si´, czy banki prowadzà anali-
z´ scenariuszy, testowanie i planowanie awaryjne oraz
periodyczne zatwierdzanie lub testowanie systemów
wykorzystywanych w mierzeniu ryzyka rynkowego.

W trakcie badaƒ w banku weryfikowane jest istnie-
nie i sprawne dzia∏anie mechanizmów kontroli we-
wn´trznej oraz ich adekwatnoÊç w stosunku do skali
prowadzonej przez bank dzia∏alnoÊci. AdekwatnoÊç
systemu kontroli wewn´trznej rozumiana jest jako
wprowadzenie w banku struktury organizacyjnej, regu-
laminów, procedur, linii podleg∏oÊci, które powinny
zapewniç sprawnà dzia∏alnoÊç operacyjnà banku oraz
zgodnoÊç prowadzonej dzia∏alnoÊci z regulacyjnymi
wymaganiami nadzoru. Ponadto, adekwatnoÊç systemu
kontroli wewn´trznej oznacza, ˝e w banku powinien
dzia∏aç niezale˝ny i profesjonalny departament kontro-
li wewn´trznej. Badana jest tak˝e niezale˝noÊç, kwali-
fikacje pracowników, zakres prowadzonych kontroli
i realizacja zaleceƒ wynikajàcych z pracy tej komórki
organizacyjnej.

Nadzór bankowy musi byç pewien, ˝e banki majà
systemy informacji zarzàdczej, które umo˝liwiajà kie-
rownictwu identyfikacj´ zagro˝eƒ, oraz ˝e przestrzega-
jà w∏aÊciwej polityki, praktyk i procedur identyfikacji,
mierzenia, monitorowania i kontrolowania ryzyka wy-
nikajàcego z dzia∏alnoÊci banku.

EfektywnoÊç systemu kontroli wewn´trznej
w ocenie nadzoru bankowego

Nadzory bankowe poszukujà optymalnych rozwiàzaƒ
w zakresie skutecznoÊci nadzoru nad dzia∏alnoÊcià ban-
ków. Ró˝na jest specyfika dzia∏alnoÊci poszczególnych
banków, a co istotniejsze ró˝ny jest poziom i tempo
zmian w dziedzinie wprowadzania nowych produktów
i instrumentów pochodnych kreowanych przez rynek.
Nadzorcy podejmujà wi´c analizy w zakresie ich zacho-
waƒ na rynku oraz wp∏ywu na wyniki finansowe banku
i jednoczeÊnie bezpieczeƒstwo lokat spo∏eczeƒstwa
w bankach po pewnym czasie od momentu wprowadze-
nia i w trakcie funkcjonowania tych instrumentów
na rynku bankowym i finansowym. Tempo takich zmian
stale si´ zwi´ksza, a w konsekwencji zmiana niesie naj-
wi´ksze ryzyko w prowadzeniu dzia∏alnoÊci bankowej.

Bazylejski Komitet ds. Nadzoru Bankowego
wspólnie z instytucjami nadzoru na ca∏ym Êwiecie
skoncentrowa∏ uwag´ na znaczeniu solidnych we-
wn´trznych czynników kontrolnych. W swoich publi-



kacjach podkreÊla, ˝e tylko system silnych wewn´trz-
nych czynników kontrolnych mo˝e pomóc w osiàgni´-
ciu celów i realizacji zadaƒ instytucji bankowych. 

Bazylejski Komitet ds. Nadzoru Bankowego analizo-
wa∏ i ocenia∏ powtarzajàce si´ problemy, aby zidentyfi-
kowaç g∏ówne êród∏a wad i niedostatków kontroli we-
wn´trznej. Taka ocena wynika∏a z analiz prowadzonych
w bankach systemu bankowego zarówno krajów przodu-
jàcych ekonomicznie, jak i rozwijajàcych si´. Stwierdzo-
no, ˝e wszelkie rodzaje za∏amaƒ kontroli wewn´trznej
wyst´pujàce w bankach z problemami mogà byç zgrupo-
wane w pi´ciu ni˝ej wymienionych kategoriach:

1) brak adekwatnego nadzoru ze strony kierownic-
twa i odpowiedzialnoÊci zwierzchniej oraz nie-
powodzenie w rozwini´ciu silnej kultury w ban-
ku; stwierdzono, ˝e gdyby zarzàd i rada nadzor-
cza ustanowi∏y silnà kultur´ kontroli, mo˝na by
ograniczyç straty, a nawet ich uniknàç;

2) niedostateczne poznanie i nieadekwatna ocena
ryzyka pewnych rodzajów dzia∏alnoÊci banko-
wej bilansowej bàdê pozabilansowej; podkreÊla
si´, ˝e systemy kontroli dobrze dzia∏ajàce
w przypadku prostych i praktycznie stosowa-
nych produktów nie sà w stanie poradziç sobie
z produktami nowymi, bardziej skomplikowa-
nymi; zaniedbano przez to poznanie i ocen´ ry-
zyka nowych produktów;

3) brak lub niepowodzenie kluczowych struktur
i czynnoÊci kontrolnych, takich jak rozdzia∏ obo-
wiàzków, zatwierdzanie, weryfikacje, uzgodnie-
nia oraz przeglàdy wyników operacyjnych;
w wielu bankach stwierdzono, ˝e brak rozdzia∏u
obowiàzków by∏ g∏ównà przyczynà powstania
znaczàcych strat; 

4) nieadekwatny przekaz informacji mi´dzy szcze-
blami kierownictwa banku, szczególnie w za-
kresie przekazywania problemów „do góry”; np.
informacje o niew∏aÊciwych dzia∏aniach nie by-
∏y zg∏oszone przez wy˝sze szczeble organizacyj-
ne zarzàdowi i radzie nadzorczej (a˝ do czasu,
kiedy problemy sta∏y si´ powa˝ne) lub informa-
cje w sprawozdaniach dla kierownictwa by∏y
niedok∏adne bàdê nierzetelne i tworzy∏y fa∏szy-
wie korzystne wra˝enie o sytuacji banku;

5) nieadekwatne lub nieefektywne programy badaƒ
departamentu kontroli i czynnoÊci monitorowa-
nia. Wiele banków, w których wystàpi∏y straty
w wyniku problemów z kontrolà wewn´trznà,
nie monitorowa∏o efektywnie swoich systemów
kontroli wewn´trznej. Systemy takie nie mia∏y
wbudowanego procesu ustawicznego monitoro-
wania, a wykonywane odr´bne oceny nie by∏y
adekwatne bàdê kierownictwo nie podejmowa∏o
na ich podstawie w∏aÊciwych dzia∏aƒ.

W wielu przypadkach wyniki badaƒ departamentu
kontroli nie stanowi∏y êród∏a efektywnych ocen. Przy-

czyni∏o si´ do tego wyst´powanie trzech czynników:
prowadzenie fragmentarycznych badaƒ, brak wnikli-
wej oceny procesów operacyjnych oraz nieadekwatne
dzia∏anie kontrolne po zauwa˝eniu problemów. Wyni-
ki departamentu kontroli mogà staç si´ równie˝ nie-
efektywne wówczas, kiedy kierownictwo nie Êledzi we
w∏aÊciwy sposób problemów zidentyfikowanych przez
badajàcych kontrolerów.

To zarzàd i rada nadzorcza banku ponoszà odpo-
wiedzialnoÊç za istnienie adekwatnych wewn´trz-
nych czynników kontrolnych oraz za to, by wszyscy
pracownicy wype∏niali swoje zadania wynikajàce
z odpowiedzialnoÊci na danym obszarze pracy. Z ko-
lei instytucje nadzorcze odpowiadajà za ocen´ zaan-
ga˝owania zarzàdu banku i rady nadzorczej w proces
kontroli wewn´trznej.

Zgodnie z zasadà 14 zasad efektywnego nadzoru
bankowego sformu∏owanych przez Komitet Bazylej-
ski, nadzór bankowy ka˝dego kraju musi okreÊliç, czy
banki majà skuteczny system kontroli wewn´trznej,
którego mechanizmy sà adekwatne do charakteru
i skali dzia∏alnoÊci banków. Mo˝e on byç wprowa-
dzony w odmienny sposób, ni˝ si´ zaleca, ale w ka˝-
dym przypadku, w zale˝noÊci od uwarunkowaƒ da-
nego kraju, muszà byç zastosowane metody efektyw-
nego i skutecznego dzia∏ania.

Gwa∏towne i istotne przeobra˝enia, którym pod-
legajà banki i instytucje finansowe, przynoszà nowe
sposoby podejÊcia do kontroli wewn´trznej oraz
do zarzàdzania. Zarzàdzanie zmienia si´ ze strategii
o charakterze statycznym typu „polecenie – kontrola”
w bardziej elastycznà reakcj´ na ryzyko. Dzisiejsza
kontrola wewn´trzna przeobra˝ana jest w audyt we-
wn´trzny i prowadzi swoje badania na podstawie ry-
zyka. Podstawà podejÊcia nowoczesnego audytu we-
wn´trznego do zadaƒ b´dzie identyfikacja i ocena ry-
zyka towarzyszàcego okreÊlonym dziedzinom dzia∏al-
noÊci, a tak˝e ocena, w jaki sposób poszczególne ro-
dzaje ryzyka mogà mieç wp∏yw na osiàganie celów
dzia∏alnoÊci. Dyrektorzy departamentów kontroli we-
wn´trznej wykorzystujà ju˝ zasady zarzàdzania ryzy-
kiem w rocznym planowaniu zadaƒ, aby zmieniç po-
dejÊcie do badaƒ kontrolnych. Mi´dzynarodowe stan-
dardy i wytyczne profesjonalnego funkcjonowania
kontroli wewn´trznej uznajà ryzyko za si∏´ nap´dowà
dzia∏alnoÊci operacyjnej. Powiàzania mi´dzy roczny-
mi planami okreÊlajàcymi cele dzia∏ania i rocznymi
planami departamentu kontroli wewn´trznej zapew-
niajà identyfikacj´ i kontrol´ obecnych (nie prze-
sz∏ych) rodzajów ryzyka. 

Nowe wyzwania w zakresie badaƒ i oceny kontro-
li wewn´trznej wskazujà wyraênie na zmian´ ukierun-
kowania badaƒ i skoncentrowanie ich na identyfikacji
ryzyka. Dlatego te˝ du˝ym wyzwaniem, stojàcym
przed audytorami wprowadzajàcymi audyt wewn´trz-
ny oparty na ryzyku, b´dzie zmiana profilu kandyda-
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tów na audytorów wewn´trznych oraz kompetencji,
które b´dà musieli mieç, aby odnieÊç sukcesy.

Nowy sposób prowadzenia kontroli wewn´trznej
przenosi uwag´ badajàcych na widzenie teraêniejszoÊci
i przysz∏oÊci. Dzi´ki skupieniu si´ na ryzyku dotyczà-
cym obecnych i przysz∏ych operacji i transakcji inspek-
tor nie zajmuje si´ detalami, lecz przeszkodami mogà-
cymi wp∏ynàç na pomyÊlnoÊç dzia∏ania banku. Infor-
macja pozyskana dzi´ki takim badaniom ma du˝à war-
toÊç dla zarzàdzajàcych bankiem.

Najwa˝niejszà metodà oceny ryzyka w skali ca-
∏ego banku jest wykorzystanie planu strategicznego
do okreÊlenia obszarów badania, a wi´c przy tworze-
niu planu kontroli wewn´trznej. W ten sposób ob-
szar badaƒ kontrolnych zawiera najistotniejsze ele-
menty pozwalajàce na wsparcie celów dzia∏ania.
Istotne wewn´trzne i zewn´trzne ryzyko, na które
nara˝ony jest bank podczas osiàgania swoich celów,
powinno byç zidentyfikowane i ocenione. Identyfi-
kacja i ocena ryzyka zaczyna si´ od zrozumienia Êro-
dowiska – zarówno wewn´trznego, jak i zewn´trzne-
go – które ma wp∏yw na to ryzyko.

Ocena ryzyka zawiera oszacowanie prawdopodo-
bieƒstwa zajÊcia zdarzenia i istotnoÊç jego konsekwen-
cji, aby w∏aÊciwa polityka i procesy mog∏y byç urucho-
mione w celu zarzàdzania nim. Mapa ryzyka stanowi
narz´dzie zarzàdzania ryzykiem przez kierownictwo
banku. Audyt wewn´trzny wykorzystuje map´ ryzyka
jako narz´dzie planowania i realizacji zadaƒ nakiero-
wanych na analiz´ ryzyka i ocen´, czy sposób zarzàdza-
nia nim jest odpowiedni. 

Istotnà koncepcjà przy tworzeniu mapy ryzyka
jest przewidywanie scenariuszy ryzyka, co mo˝e byç
najlepszym narz´dziem oceniania ryzyka w skali ca-
∏ego banku podczas takiej zmiany, jak np. fuzja czy
inna forma po∏àczenia banków. Planowanie scenariu-
szy ma równie˝ szczególne zastosowanie przy ocenie
ryzyka w skali mikro, tj. w oddzia∏ach i filiach ban-
ków, na takich obszarach, jak zarzàdzanie w sytu-
acjach kryzysowych czy oszustwo. Dzi´ki wykorzy-
staniu scenariuszy ryzyka w przypadku oszustwa in-
spektor kontrolujàcy mo˝e rzeczywiÊcie badaç êród∏a
oszustwa, zanim ono faktycznie wystàpi, nast´pnie
zmieniç kontrol´ lub struktur´ systemu w celu zmia-
ny zagro˝enia ryzykiem oszustwa. 

Nadzór bankowy zaleca bankom tworzenie narz´-
dzi wspierania rozwoju audytu opartego na ryzyku. Na-
rz´dzia takie przekazywane sà do banków w formie wy-
tycznych oraz wzorcowych procedur. 

Poprzez zmian´ zainteresowaƒ i stosowanych po-
j´ç audytora z „kontroli” na „ryzyko” zachodzi kilka
g∏´bokich zmian, w tym przede wszystkim:

– bardziej bezpoÊrednie po∏àczenia komunika-
cyjne – kierownictwo cz´Êciej myÊli w katego-
riach ryzyka, rzadziej w kategoriach kontroli;
audytorzy i kierownictwo wy˝szego szczebla

oraz zarzàd i rada nadzorcza mówià tym sa-
mym j´zykiem;

– mniejsze tarcia wyst´pujà podczas procesu au-
dytu; skupienie si´ na kontroli daje wra˝enie re-
strykcyjnych zachowaƒ i decyzji, skupienie si´
na ryzyku pozwala na unikni´cie negatywnych
skutków;

– bardziej wszechstronne planowanie audytu;
pytanie kierownictwa wy˝szego szczebla o to,
jakich rodzajów ryzyka si´ obawia, a nie o uwa-
gi na temat kontroli, owocuje zwi´kszeniem
iloÊci wa˝nych, bie˝àcych informacji.

Przed nadzorem bankowym pojawiajà si´ coraz to
nowe wyzwania dotyczàce m.in.: 

– powsta∏ych w wyniku dynamicznego post´pu
technicznego w bankowoÊci, w tym zwiàzanych
z rozwojem bankowoÊci elektronicznej, przede
wszystkim bankowoÊci internetowej, 

– zwiàzanych z rozwojem nowych produktów finan-
sowych, nowych instrumentów pochodnych, wy-
magajàcych nie tylko nowych procedur badania,
ale równie˝ nowej metodologii skutecznego nadzo-
ru i kontroli dla banków bowiem czynnoÊci w ra-
mach tych dzia∏aƒ niosà ze sobà wysokie ryzyko. 

Kontrola wewn´trzna w bankowoÊci funkcjonuje
w zró˝nicowanych Êrodowiskach. Ró˝na jest bowiem
specyfika dzia∏alnoÊci banków i odmienny jest zakres
us∏ug i produktów bankowych, a z tym wià˝e jest pro-
fil ryzyka. Istniejà zatem odmienne potrzeby w zakresie
kontroli wewn´trznej i koniecznoÊç wypracowania in-
dywidualnych systemów kontroli wewn´trznej. 

W zwiàzku z tym Komisja Nadzoru Bankowego za-
leci∏a wszystkim prezesom banków intensyfikacj´ prac
nad budowà spójnego wewn´trznie systemu kontroli
wewn´trznej, adekwatnego do podejmowanej dzia∏al-
noÊci oraz generowanego ryzyka. W tym celu Komisja
Nadzoru Bankowego przes∏a∏a w grudniu 1999 r. Reko-
mendacj´ H, odnoszàca si´ do kontroli wewn´trznej
w banku. Zawiera ona zalecenia dotyczàce poprawnego
i efektywnego funkcjonowania kontroli wewn´trznej,
a jej przes∏aniem jest zwrócenie uwagi na wa˝nà rol´,
jakà w procesie zarzàdzania bankiem odgrywa system
kontroli wewn´trznej, w tym w∏aÊciwie zorganizowana
jednostka – departament kontroli wewn´trznej. 

Na koniecznoÊç istnienia adekwatnych regulami-
nów, procedur i obowiàzujàcych limitów wskazywa-
∏a Komisja Nadzoru Bankowego w swoich opracowa-
niach – takich jak rekomendacje dla banków dotyczà-
ce systemu monitorowania p∏ynnoÊci finansowej, za-
rzàdzania ryzykiem towarzyszàcym systemom infor-
matycznym i telekomunikacyjnym u˝ywanym przez
banki czy zarzàdzania ryzykiem stopy procentowej
w bankach.

Komisja Nadzoru Bankowego podkreÊla, ˝e nadzór
bankowy nie stanowi elementu kontroli wewn´trznej
banku, nie ma mo˝liwoÊci monitorowania poprawno-



Êci funkcjonowania banku. Reakcja nadzoru bankowe-
go na niekorzystne zjawiska w banku nast´puje dopie-
ro po ich zaistnieniu. Kontrola wewn´trzna banku jest
natomiast w stanie spowodowaç podj´cie skutecznych
dzia∏aƒ na bie˝àco i zapobiec powstaniu niepo˝àda-
nych sytuacji i w tym kontekÊcie mo˝e ona pe∏niç funk-
cj´ systemu wczesnego ostrzegania.

Zakoƒczenie

Zmieni∏y si´ znacznie wymagania i funkcja kontroli
wewn´trznej. Znaczàcy wp∏yw na efektywnoÊç proce-
su kontroli wewn´trznej majà pracownicy zatrudnieni
na ka˝dym szczeblu zarzàdzania i realizacji celów
dzia∏alnoÊci, ich ÊwiadomoÊç oraz Êrodowisko kontro-
li. OkreÊlony zakres kontroli wewn´trznej cià˝y
na ka˝dym pracowniku – jednoczeÊnie na prezesie za-
rzàdu, zarzàdzie i radzie nadzorczej, w zale˝noÊci
od kompetencji. 

Praktyka potwierdzi∏a, ˝e tam, gdzie w procesie
kontroli wewn´trznej uczestniczà wszyscy, ka˝dy w ra-
mach swojego zakresu nadzoru, tam w por´ uÊwiada-
mia si´ istnienie ryzyka i w por´ mo˝na ustanowiç me-
chanizmy, które b´dà wspomagaç identyfikacj´, analiz´
i zarzàdzanie ryzykiem. 

O skutecznoÊci systemu kontroli wewn´trznej de-
cydujà trzy podstawowe kryteria:

– musi byç w∏aÊciwy – tzn. odpowiednia kontrola
w odpowiednim miejscu i wspó∏mierna do ryzyka,

– musi funkcjonowaç przez ca∏y czas dzia∏alnoÊci
banku zgodnie z planem kontroli – tzn. kontrola
powinna byç przeprowadzana wnikliwie i sta-
rannie przez wszystkich zaanga˝owanych pra-
cowników, a nie pomijana ze wzgl´du np.
na wa˝noÊç bàdê obcià˝enie innà pracà,

– musi byç skuteczny z punktu widzenia kosztów
– tzn. koszt przeprowadzenia kontroli nie mo˝e
przekroczyç osiàganych korzyÊci.

Aby kontrola wewn´trzna i audyt wewn´trzny
mog∏y skutecznie wspomagaç procesy zarzàdzania
i przynosiç wartoÊç dodanà, konieczne jest wyrabianie
w kierownictwie i we wszystkich pracownikach kultu-
ry kontroli. Przyjmuje si´, ˝e organizacja mo˝e istnieç
bez audytu wewn´trznego, ale nie jest mo˝liwe, aby
d∏ugo funkcjonowa∏a bez skutecznego systemu kontro-
li wewn´trznej. Nie znaczy to, ˝e audyt wewn´trzny
nie odgrywa wa˝nej roli. Zapewnia radzie i zarzàdowi,
˝e systemy kontroli wewn´trznej sà efektywne i ˝e
wszystkie wymagania sà przestrzegane.

System kontroli wewn´trznej jest zasadniczà cz´-
Êcià efektywnego zarzàdzania. Chocia˝ kontrola we-
wn´trzna nie jest w stanie rozwiàzaç wszystkich we-
wn´trznych problemów ani nie stanowi „lekarstwa”
na z∏e decyzje czy nieoczekiwane zdarzenia zewn´trz-
ne – jednak b∏´dna i niedoskona∏a kontrola wewn´trz-
na mo˝e doprowadziç do powa˝nych problemów
utrudniajàcych bàdê uniemo˝liwiajàcych osiàganie za-
k∏adanych celów.
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Kryzysy walutowe od lat nale˝à do najbardziej wido-
wiskowych, a tak˝e najbardziej interesujàcych fenome-
nów w gospodarce Êwiatowej. Nie jest przypadkiem, ˝e
tak wielu ekonomistów usi∏owa∏o opisaç i objaÊniç
mechanizm takich zjawisk, jak kryzys walutowy, pani-
ka, „goràczka” spekulacyjna, „bàbel” spekulacyjny,
„finansowa zadyszka”, a tak˝e kryzys bankowy, kryzys
finansowy oraz – last but not least – kryzys gospodar-
czy. Charles P. Kindleberger, autor klasycznej pozycji
Manias, Panics and Crashes. A History of Financial
Crises (polskie wydanie z 1999 r. nosi tytu∏: „Szaleƒ-
stwo, panika, krach. Historia kryzysów finansowych”),
zauwa˝y∏, ˝e piÊmiennictwo dotyczàce kryzysów fi-
nansowych ma charakter przeciwcykliczny, rozkwita
bowiem w warunkach dekoniunktury. Pierwsza po-
wódê takich publikacji mia∏a miejsce w latach trzy-
dziestych, druga zaÊ w latach osiemdziesiàtych, jako
rezultat Êwiatowego kryzysu lat 1974-1975 i nerwowej
atmosfery na rynkach finansowych. Ten sam autor, ko-
mentujàc znany model Hymana Minsky’ego, sk∏ania
si´ do sugestii, aby klas´ zjawisk okreÊlonych mianem
kryzysu podzieliç na podgrupy: kryzysy handlowe,
przemys∏owe, monetarne, bankowe, fiskalne, finanso-
we (tzn. dotyczàce rynków finansowych), a z innego
punktu widzenia na kryzysy lokalne, regionalne, krajo-
we i mi´dzynarodowe. 

Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e poj´cie „kryzys” odzna-
cza si´ wyjàtkowym bogactwem barw i odcieni znacze-
niowych. Kryzys walutowy, bankowy, finansowy – ja-
ka jest natura tych trzech zjawisk, jakie sà granice oraz
relacje mi´dzy nimi? Wspomniany Ch. P. Kindleberger,

broniàc si´ przed zarzutem pomini´cia w swojej ksià˝-
ce definicji kryzysu finansowego, napisa∏, ˝e z kryzysa-
mi jest zapewne tak, jak z pi´knymi kobietami: trudno
je zdefiniowaç, ale ∏atwo rozpoznaç (wed∏ug R. Gold-
smith’a, kryzys finansowy to szybkie i gwa∏towne, ul-
tracykliczne pogorszenie si´ wszystkich lub wi´kszoÊci
wskaêników finansowych – krótkoterminowych stóp
procentowych, cen aktywów (akcje, nieruchomoÊci,
ziemia), niewyp∏acalnoÊç przedsi´biorców i upadek in-
stytucji finansowych. Definicja ta nie uwzgl´dnia, jako
warunku koniecznego, trudnoÊci zwiàzanych z ryn-
kiem walutowym. 

Autorzy recenzowanej – liczàcej dziesi´ç rozdzia-
∏ów – ksià˝ki „Kryzysy walutowe” nie pomin´li próby
definicji tego zjawiska. Ju˝ w I rozdziale, poÊwi´co-
nym przyczynom i nast´pstwom kryzysu walutowego,
Andrzej S∏awiƒski pisze, ˝e istotà kryzysu walutowe-
go, którego wybuchu nie sposób dok∏adnie przewi-
dzieç, jest nag∏a utrata zaufania rynków finansowych
do danej waluty. W miejsce oczekiwaƒ, ˝e jej kurs
utrzyma si´ na okreÊlonym poziomie, pojawia si´ na-
gle powszechne przekonanie, ˝e dewaluacja jest nie-
uchronna, a jej moment bliski. Poczàtek gwa∏townej
ucieczki kapita∏u mo˝na uznaç za wybuch kryzysu
walutowego. Odp∏yw kapita∏u powoduje szybkie
zmniejszanie si´ rezerw walutowych banku centralne-
go. Gdy rezerwy walutowe stajà si´ za ma∏e lub kosz-
ty obrony kursu zbyt du˝e, dewaluacja rzeczywiÊcie
nast´puje. Najbardziej klasycznym objawem kryzysu
walutowego jest nag∏y i znaczny spadek kursu, cho-
cia˝ nie wszystkie kryzysy tak si´ koƒczà.

Witold Ma∏ecki, Andrzej S∏awiƒski,
Ryszard Piasecki, Urszula ˚u∏awska:
Kryzysy walutowe
Warszawa 2001 Wydawnictwo Naukowe PWN



Wa˝nym fragmentem rozdzia∏u I jest prezentacja
modeli objaÊniajàcych przyczyny kryzysów waluto-
wych (modele pierwszej generacji P. Krugmana, drugiej
– autorstwa M.M. Obstfelda oraz modele eklektyczne,
zak∏adajàce, ˝e u êróde∏ kryzysów znajdujà si´ nie tyl-
ko niekorzystne zbiegi okolicznoÊci, prowokujàce ataki
spekulacyjne, ale równie˝ s∏aboÊci strukturalne tkwià-
ce wewnàtrz gospodarki danego kraju). Zdaniem A.
S∏awiƒskiego, kryzysy walutowe, które wydarzy∏y si´
w latach dziewi´çdziesiàtych w tzw. krajach wscho-
dzàcych, by∏y w du˝ym stopniu szczególnym przypad-
kiem bardziej generalnej sytuacji, kiedy liberalizacja fi-
nansowa (dewizowa) zwi´ksza dost´p przedsi´biorstw
krajowych do nowych zagranicznych êróde∏ finanso-
wania, co mo˝e wywo∏aç nadmiernà ekspansj´ i przy-
nieÊç b´dàce jej konsekwencjà – za∏amanie.

Kolejny fragment analizowanego rozdzia∏u odnosi
si´ do kwestii przekszta∏cania si´ kryzysu walutowego
w kryzys bankowy (oba te kryzysy okreÊla si´ ostatnio nie-
kiedy mianem „kryzysów bliêniaczych”). Czynnikiem,
który uruchamia∏ bieg wydarzeƒ prowadzàcych do kryzy-
su bankowego, by∏ najcz´Êciej skokowy wzrost stóp pro-
centowych w wyniku spekulacji na rynku walutowym.
Wzrost stopy procentowej wywo∏uje równie˝ ucieczka ka-
pita∏u zagranicznego z gie∏dy i rynku nieruchomoÊci. Sko-
kowy wzrost wysokoÊci stóp procentowych nale˝y – obok
gwa∏townego spadku kursu walutowego – do g∏ównych
czynników, które pogarszajà sytuacj´ finansowà banków
i przedsi´biorstw, przyczyniajàc si´ do przekszta∏cania si´
kryzysu walutowego w bankowy.

Wydaje si´, ˝e ten – z koniecznoÊci syntetyczny –
fragment recenzowanej ksià˝ki mo˝e pozostawiç pewien
niedosyt. Przedmiotem ksià˝ki sà oczywiÊcie kryzysy wa-
lutowe, a nie bankowe, a Autorów mo˝na oceniaç g∏ównie
za to, co napisali, a nie za to, czego nie napisali. Niedosyt
recenzenta ma zapewne w pewnym stopniu pod∏o˝e su-
biektywne, niedawno mia∏ bowiem okazj´ i przyjemnoÊç
opracowania recenzji wydawniczej – opublikowanej
w 2000 r. przez SGH – nieprzeci´tnej ksià˝ki Ma∏gorzaty
Iwanicz-Drozdowskiej Determinanty bezpieczeƒstwa
banków w Êwietle analizy wybranych kryzysów banko-
wych. Autorka analizowa∏a kryzysy w krajach rozwini´-
tych: USA, Norwegii, Finlandii i Szwecji. Ksià˝ka ta (nie-
wymieniona w skàdinàd obszernym spisie literatury na s.
221-226) zawiera – poza studiami przypadków, w tym
analizà kryzysu bankowego w Polsce – interesujàce rozwa-
˝ania teoretyczne dotyczàce istoty kryzysów finansowych
i bankowych, a tak˝e zarys bogatej historii tych ostatnich
(kryzys bankowy wyst´powa∏ na ogó∏ do oko∏o roku
od wystàpienia kryzysu walutowego). Warto na margine-
sie odnotowaç, ˝e M. Iwanicz-Drozdowska powo∏ywa∏a
si´ na dwa podejÊcia do postrzegania kryzysów finanso-
wych, wyró˝nione przed laty przez Frederica S. Mishkina
(Wydawnictwo Naukowe PWN opublikowa∏o ostatnio t∏u-
maczenie fundamentalnej ksià˝ki tego Autora: Ekonomika
pieniàdza, bankowoÊci i rynków finansowych).

Podstawowà, najbardziej obszernà cz´Êcià recenzo-
wanej publikacji sà rozdzia∏y II – VIII, zawierajàce sie-
dem studiów przypadków. Autorzy opisali i objaÊnili
kryzysy walutowe, które wystàpi∏y w latach dziewi´ç-
dziesiàtych w siedmiu krajach wschodzàcych (Meksyk,
Argentyna, Czechy, Korea Po∏udniowa, Indonezja, Rosja,
Brazylia). Ka˝dy z tych rozdzia∏ów zas∏ugiwa∏by bez
wàtpienia na obszerne omówienie, ka˝dy bowiem –
oprócz próby identyfikacji przyczyn – zawiera liczne in-
teresujàce oceny i spostrze˝enia co do natury kryzysu
walutowego w analizowanym kraju. Ta cz´Êç recenzo-
wanej ksià˝ki dobrze wpisuje si´ w ten nurt badawczy,
który wspominany wczeÊniej Ch. P. Kindleberger okre-
Êli∏ mianem „porównawczej ekonomii historycznej” (jak
wiadomo, ekonomiÊci – w odró˝nieniu od wielu history-
ków – uwa˝ajà, ˝e si∏y dzia∏ajàce w gospodarce cechuje
pewna powtarzalnoÊç). Choç ka˝dy kryzys ma swoje
osobliwoÊci, to przecie˝ wiele je ∏àczy.

Próbie sformu∏owania generalnych wniosków
z analizowanych w ksià˝ce kryzysów walutowych po-
Êwi´cony jest rozdzia∏ IX. W. Ma∏ecki i A. S∏awiƒski
za g∏ównà przyczyn´ narastania nierównowagi w bilan-
sach p∏atniczych krajów wschodzàcych, która doprowa-
dzi∏a do wybuchu kryzysów walutowych, uznali nie-
efektywnoÊç zarzàdzania i podejmowanie nadmiernego
ryzyka na szczeblu makro (utrzymywanie sektora pu-
blicznego w kszta∏cie generujàcym chroniczne deficyty
bud˝etowe, dopuszczenie do nadmiernej realnej aprecja-
cji waluty krajowej, brak reakcji w∏adzy monetarnej
na narastajàce zagro˝enie, radykalna liberalizacja prze-
p∏ywów kapita∏owych i nadmierny dop∏yw kapita∏u za-
granicznego) oraz nieefektywne zarzàdzanie na szczeblu
mikro (podejmowanie nadmiernego ryzyka przez banki
i inne instytucje finansowe oraz przedsi´biorstwa, nie-
dostatki restrukturyzacji, spowodowane zbyt powolnà
lub wadliwie przeprowadzonà prywatyzacjà).

Interesujàcym fragmentem recenzowanej ksià˝ki
sà rozwa˝ania dotyczàce kwestii przenoszenia si´ zja-
wisk kryzysowych w skali mi´dzynarodowej (zjawisko
„zara˝ania si´”), co wià˝e si´ z globalizacjà rynków fi-
nansowych. Na uwag´ zas∏uguje tu ponadto m.in. pre-
zentacja trzech grup wskaêników ryzyka wybuchu kry-
zysu walutowego, a tak˝e refleksje poÊwi´cone tzw. no-
wej architekturze mi´dzynarodowego systemu finanso-
wego, majàcej sprzyjaç zapobieganiu kryzysom waluto-
wym i zmniejszaniu gwa∏townoÊci ich przebiegu.

Szczególnà cz´Êcià omawianej publikacji jest
ostatni, X rozdzia∏, zawierajàcy „Wnioski dla Polski”.
A. S∏awiƒski i W. Ma∏ecki stawiajà tu bynajmniej nie
retoryczne pytanie o ryzyko wybuchu kryzysu waluto-
wego w Polsce. Zastrzegajà, ˝e zdajà sobie spraw´, jak
du˝à niepewnoÊcià obarczone sà takie oceny (przewi-
dzenie momentu wybuchu kryzysu walutowego jest –
w Êwietle trafnej metafory B. Eichengreena – równie
trudne jak przewidzenie wybuchu wulkanu). W przy-
padku krajów wschodzàcych, a wi´c i Polski, wulkan
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potencjalnego kryzysu walutowego – zdaniem Autorów
– „dymi stale”. Ryzyko wybuchu kryzysu walutowego
w Polsce zmniejsza si´ jednak dzi´ki stosowaniu
zmiennego kursu walutowego (osobnà, wa˝nà kwestià
jest inteligentny wybór mechanizmu kursowego).

Gospodarka prze∏omu XX i XXI stulecia nieprzy-
padkowo okreÊlana jest mianem „gospodarki wysokiej
niepewnoÊci i ryzyka”. Post´p globalizacji oraz libera-
lizacja obrotów mi´dzynarodowych, nowe instrumenty
finansowe, ogromne zasoby i strumienie kapita∏u, nad-
zwyczajne mo˝liwoÊci spekulacji, kryzysy walutowe,
bankowe i finansowe w licznych krajach – wszystko to
powoduje, ˝e pytania o bezpieczeƒstwo gospodarki
Êwiatowej i bezpieczeƒstwo gospodarki narodowej po-
szczególnych krajów stajà si´ szczególnie aktualne, za-
równo z przyczyn akademickich, ogólnopoznawczych,
jak i – zw∏aszcza – praktycznych (na prze∏omie lat 2001

i 2002, ju˝ po napisaniu ksià˝ki, nastàpi∏ bezpreceden-
sowy kryzys w Argentynie). W tym kontekÊcie nie ule-
ga wàtpliwoÊci, ˝e recenzowana ksià˝ka czworga reno-
mowanych Autorów jest publikacjà, która w polskim
piÊmiennictwie ekonomicznym zas∏uguje na szczegól-
nà uwag´ oraz uznanie. Jest to ksià˝ka inspirujàca,
oparta na pog∏´bionych studiach literaturowych, napi-
sana w sposób inteligentny, a przy tym z troskà o walo-
ry praktyczne, zorientowana w znacznej mierze
na wnioski generalne, w tym wnioski oraz rekomenda-
cje dla gospodarki polskiej. W pe∏ni uprawnione zatem
jest przekonanie, ˝e ksià˝ka W. Ma∏eckiego, A. S∏awiƒ-
skiego, R. Piaseckiego i U. ˚u∏awskiej powinna si´ spo-
tkaç z ˝ywym zainteresowaniem polityków, finansi-
stów, bankowców, a tak˝e wielu Czytelników ze Êrodo-
wiska akademickiego.

rec. Stanis∏aw Flejterski
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Open market operations constitute a key element of the
ECB’s range of policy instruments. The paper compares
their application within the Eurosystem and selected
EU candidate countries  (the Czech Republic, Hungary
and Poland), indicating the main areas where
harmonisation is necessary.

There is no explicit requirement for the central
banks of  the aspiring countries to accomplish  a full
harmonisation of policy tools by a certain date at
either the pre-accesion or even membership stage.
Nevertheless, the adjustment of procedures and
technical parameters has to be finalised early enough
to allow the national central and commercial banks a

swift transition - as soon as they assume the euro –
into the Eurosystem with its joint monetary policy.

The candidate countries tend to support the
view that their EU accession  should be quickly
followed by their accession to the euro zone (two
years after joining the EU at the earliest). Most
central banks concerned have already started
preparations for the EU membership. These
preparations involve, on the one hand, the efforts to
satisfy the Maastricht criteria of macroeconomic
performance, and on the other, harmonisation of the
operational issues, e.g. those involving monetary
policy instruments.

Open Market Operations in the Operating Systems of the ECB
and the Central Banks of EU Candidate Countries
Olga Szczepaƒska

This is the contituation of the paper first published in the
previous issue of "Bank i Kredyt" ("BK" 3/02). In the
present part, the authors deal with the consequences of
lacking financial stability, the most important of which is
financial crises. They also discuss possible actions to
enhance financial stability (preventive measures), as well
as those aimed restoring it in crisis situations.

Considerations presented in both parts of the
paper lead to the conclusion that financial stability

is particularly important to emerging economies. It is
a necessary condition to consolidate the systemic
changes previously implemented, and an important
factor in building the confidence in the country
concerned. However, to secure an undisturbed
operation of the financial system, there is a need for
a concerted effort on the part of many agents,  such
as businesses, governments and supranational
organisations.

Financial Stability - the Concept, the Charcteristics,
Ways to Achieve It. Part Two
Magdalena Kiedrowska,  Pawe∏  Marsza∏ek

Both settlement systems offered by KIR SA are netting
systems, characterised by a lag between the receipt of
a payment order and the settlement. Since KIR SA
operates on the basis of multilateral balancing of debits
and credits and there are no mechanisms securing
settlement, the entire session may be brought to a halt if
only one of the participants lacks the funds required by
KIR. This systemic flaw may result in a domino effect,
lethal to payment systems.  KIR is currently moving away
from the SYBIR system based on paper documents
towards the ELIXIR system, by gradually increasing the
number and value of transactions concluded under the
latter. KIR’s strategic plan for the years 2001-2005 assumes

a complete winding up of the SYBIR system by 2004. If
these plans go ahead, ELIXIR will become the sole
settlement systems operated by KIR SA. In the author’s
opinion this calls for its radical modification, possibly to
the point of creating a new system. This should be based
on slightly different principles, especially with respect to
the so-called guarantee of settlement.

The need to seriously remodel the ELIXIR system
follows from its significance to the banking sector, and
the related problem of the security of financial
settlements. ELIXIR accounts rougly for 25% of the
total volume of settlements within the Polish payment
system. This figure speaks for itself. The author seeks to

The Settlement Systems of KIR SA (The National Clearing
House): the Need to Move Towards Guaranteed Settlement
Krzysztof  Fre liszek
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The paper sets off from discussing two key elements
of fundamental analysis: the selection of best
companies within a sector in terms of share
performance and valuation of shares.  The authors
then proceed to pick five best performing banks quoted
on the Warsaw Stock Exchange by applying a synthetic
evaluation index called taxonomic measure of
investment attractiveness.

The shares in the best-scoring bank, Bank
Przemys∏owo-Handlowy SA, have been estimated with

several methods. The results have been compared against
the market price of the bank’s shares. The comparison
seems to suggest that the fundamental analysis method
provides a fairly accurate projection of a share price,
provided the market is not experiencing a slump.

It has to be emphasised,  that to assess the value of
shares with the help of the method presented and on the
basis of companies’ financial reports and other public
sources, it is necessary to adopt many simplifying
assumptions.

Selected Elements of Fundamental Analysis: the Example of Banks
Listed on the Warsaw Stock Exchange
Helena Wasi lewska,  Jaros∏aw Pleskot

The author describes the areas and forms of
competition and cooperation between the banking and
the insurance sectors. She analyses conditions
conducive to cooperation between the two. In the times
of great changes in the broadly defined financial sector,
agents search their own and related sectors for new

business oportunities. The paper discusses areas where
banking and insurance services may overlap, focusing
on the similarities rather than the differences. In
bancassurance there are no winners or losers. The new
quality of financial services is based on the advantage
involved in a differentiated service offer.

Bankassurance – Cooperation or Competition?
Arleta Messyasz-Handschke

The paper presents one of the classic methods to
analyse financial performance - the Du Pont analysis,
adapted for banks and introduced to the sector in 1972
by David Cole. The presentation is illustrated with the
case of a major Polish bank.

The analysis of a bank’s financial performance is
central in evaluating the institutions’ general
financial position. Such evaluation is conducted by
various groups such as potential investors, the
bank’s management, its owners, banking supervision
bodies etc.

There exist several methods to measure a bank’s
financial performance - the paper discusses Cole’s model
of return on equity index decomposition. It involves an
analysis of several indices, starting from the most complex
ones, which are gradually broken into increasingly simple
indicators. The unquestionable advantage of the method
is its universal character - it can be applied to companies
representing any industry. It is also a simple and helpful
tool in making practical financial decisions.

The description is illustrated with an analysis
of a big Polish bank. The characteristics of the

The Analysis of Changes in Performance of a "Big" Bank:
David Cole’s Index Decomposition Model
Tomasz Adamowicz

prove that under potential competition from EU
clearing houses ELIXIR will not stand a chance of
survival: the   mechanism excluding a participant who
does not hold sufficient  balances on account with KIR
is a potential source of systemic risk.

Apart from the basic problem of settlement
guarantee, the author also deals with other isssues such
as the  participants in the system and the number of
settlement sessions, the latter being a fundamental
aspect of the institution’s operation.
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The paper deals with the issue of internal control in
banking institutions. Referring to relevant literature,
including professional standards and guidelines for
internal control, she indicates the need to eliminate the
confusion around the terminology. Internal control
mechanisms should be distinguished from interal audit
as a function within a company.

The author discusses the factors determining
effective internal control in banks, the role  and
operation of internal audit department which monitors
internal control processes within a company and
measures the performance in this area. The role of
strong internal control in supporting a bank’s pursuit of
its general goals is emphasised. 

In the second part, the author presents possible
actions by the banking supervision bodies. Specific
supervising techniques and procedures, both on-site

and "remote", are outlined. The main sources of weak
internal control, as perceived by the Basle Committee
for Banking Supervision, are finally discussed. 

The final part of the paper deals with internal
control as an instrument of supporting effective
implementation of strategic goals in banks. The author
identifies new challenges relating to analysis and
evaluation of internal control, and indicates a need
of a changed  approach - towards identifying risk.

Banking supervision is not part of a bank’s
internal control, as any actions are necessarily
conducted ex post. Therefore banking supervision
attaches weight to solid internal system of control.
This involves five mutually dependent elements.
During on-site inspections, banking supervision
bodies analyse and assess the bank’s activities
relating to the system.

Internal Control as Instrument of Supporting Effective Task
Implementation in Banks
Henryka Maria Bednarska

balance sheet and profit and loss account seem
representative of the Polish banking sector in
general, particularly with respect to large banks. In
the subsequent stages of index decomposition,
trends in the bank’s financial performance are

captured, and the reasons for those trends outlined.
The decline in the ROE and ROA indices is caused
by rising costs, including the cost of increased
provisions in respect of non-performing loans and
interest cost.


