
Projektowanie i prowadzenie polityki pieni´˝nej wymaga mo˝liwie dok∏adnej wiedzy na temat

wp∏ywu podstawowych instrumentów tej polityki na sytuacj´ gospodarczà, a przede wszystkim

na inflacj´ i wzrost gospodarczy. Mechanizm oddzia∏ywania polityki pieni´˝nej na gospodark´

nazywany jest zwykle mechanizmem transmisji (impulsów) polityki pieni´˝nej, a jego badania

sà jednà z cz´Êci makroekonomii najbardziej przydatnych w praktyce bankowoÊci centralnej.

Ze wzgl´du na wieloÊç dróg (kana∏ów) przenoszenia impulsów polityki pieni´˝nej do

zagregowanego popytu i inflacji ekonomiÊci od bardzo dawna dyskutowali zarówno na temat

teoretycznych koncepcji mechanizmu transmisji, jak i metodyki badaƒ empirycznych

poÊwi´conych jego szczegó∏owej identyfikacji. W po∏owie lat dziewi´çdziesiàtych mo˝na mówiç

o pewnym konsensusie co do najwa˝niejszych elementów sk∏adowych mechanizmu transmisji,

na który sk∏ada si´ przede wszystkim tradycyjny kana∏ stopy procentowej, oddzia∏ywanie stóp

procentowych na ceny innych aktywów (w szczególnoÊci na kurs walutowy i ceny akcji) oraz

kana∏ kredytowy. Waga poszczególnych kana∏ów dla ca∏oÊciowego dzia∏ania mechanizmu

transmisji by∏a wówczas przedmiotem wielu kontrowersji, których nie usuwa∏y liczne, ale niejednolicie interpretowane wyniki

badaƒ empirycznych, dotyczàcych najcz´Êciej gospodarki amerykaƒskiej.

Wa˝ne wydarzenia gospodarcze w najwa˝niejszych obszarach gospodarki Êwiatowej w latach dziewi´çdziesiàtych

przyczyni∏y si´ do znacznego o˝ywienia prac nad mechanizmem transmisji polityki pieni´˝nej w ostatnich kilku latach. Z jednej

strony mieliÊmy do czynienia z niezwykle d∏ugim okresem o˝ywienia w USA, któremu towarzyszy∏ nawet spadek inflacji. Z drugiej

strony w Europie Zachodniej powsta∏a unia walutowa z jednolità politykà pieni´˝nà. Oba te fakty wp∏yn´∏y najpierw na wzrost

liczby prac empirycznych poÊwi´conych mechanizmowi transmisji w USA i w strefie euro, a nast´pnie na pojawienie si´

szerszych analiz porównujàcych mechanizm transmisji na tych dwóch obszarach. Analizy porównawcze oparte by∏y na wynikach

badaƒ wykorzystujàcych wszelkie mo˝liwe podejÊcia modelowe. Kontrowersje, o których wspomina∏em wczeÊniej, dotyczy∏y

bowiem równie˝ wyboru w∏aÊciwej techniki badaƒ empirycznych. Zdaniem niektórych badaczy, dobrym sposobem badania

mechanizmu transmisji jest tylko podejÊcie korzystajàce z modeli strukturalnych, jawnie ujmujàcych wszystkie zale˝noÊci

sk∏adajàce si´ na ten mechanizm. Inni ekonomiÊci uwa˝ali, ˝e nie jest to mo˝liwe – czy to z przyczyn teoretycznych (brak jednego

powszechnie uznawanego modelu ekonomicznego), czy to z przyczyn technicznych (pracoch∏onnoÊç du˝ych modeli, brak danych

statystycznych) – i proponowali korzystanie z modeli tzw. wektorowej autoregresji (VAR), które nie wymagajà specyfikowania

zale˝noÊci strukturalnych w modelowanej gospodarce.

Najkrócej wyniki badaƒ porównawczych mechanizmu transmisji polityki pieni´˝nej w USA i strefie euro mo˝na streÊciç w

nast´pujàcy sposób (korzystam tutaj przede wszystkim z materia∏ów dost´pnych na stronie internetowej EBC i Banku Rezerwy

Federalnej w Cleveland).

Oba podejÊcia modelowe dajà na najwy˝szym poziomie agregacji bardzo podobne wyniki dla obu badanych obszarów:

przejÊciowy (choç trwajàcy kilka kwarta∏ów) wzrost stopy procentowej banku centralnego (lub ÊciÊle kontrolowanej przez bank

centralny stopy rynku pieni´˝nego) wywo∏uje najpierw, po jednym kwartale lub dwóch, spadek produkcji, który osiàga maksimum

po czterech – oÊmiu kwarta∏ach, a najpóêniej po 5 latach produkcja wraca na wyjÊciowà Êcie˝k´. Reakcja cen jest bardziej

opóêniona; niekiedy jeszcze przez kilka kwarta∏ów po wzroÊcie stopy procentowej ceny rosnà. Po 2 – 4 kwarta∏ach reakcja inflacji

zaczyna byç widoczna, jest jeszcze istotna po 8 –12 kwarta∏ach, a nast´pnie ceny zazwyczaj stabilizujà si´ na poziomie ni˝szym

ni˝ przed wzrostem stopy procentowej, ale inflacja powraca do wyjÊciowej wielkoÊci.

Istotne ró˝nice mi´dzy USA a obszarem euro pojawiajà si´ natomiast na ni˝szym poziomie agregacji – zmiany produkcji w

USA sà w znacznym stopniu wywo∏ane zmianami konsumpcji, podczas gdy w strefie euro najwi´kszà rol´ w dostosowawczych

zmianach PKB odgrywajà zmiany w inwestycjach sektora prywatnego. Nie ma jednak jeszcze w literaturze jednolitej interpretacji

tych wyników, a badania testujàce ich ró˝ne mo˝liwe przyczyny sà dopiero w poczàtkowej fazie.

Badania mechanizmu transmisji prowadzone sà oczywiÊcie i w Narodowym Banku Polskim. Uznaniem znaczenia tej

problematyki by∏o utworzenie w Centrali NBP na poczàtku bie˝àcego roku Biura Badaƒ Makroekonomicznych jako komórki

specjalizujàcej si´ w∏aÊnie w modelowych badaniach mechanizmu transmisji w Polsce. Pierwsze wyniki naszych badaƒ, które

nied∏ugo zostanà opublikowane przez NBP, pokazujà, ˝e kszta∏t reakcji produkcji i inflacji na impuls stopy procentowej jest w

Polsce bardzo podobny do reakcji wyst´pujàcej w strefie euro. S∏absza jest natomiast si∏a tej reakcji i d∏u˝szy jest czas potrzebny

do zaobserwowania jej wystàpienia. Przyczyn tych ró˝nic nale˝y upatrywaç zarówno w stosunkowo niskim stopniu monetyzacji

naszej gospodarki, jak i krótkim jeszcze okresie w pe∏ni rynkowego charakteru stóp procentowych i kursu walutowego.

Ryszard Kokoszczyƒski

Dyrektor Biura Badaƒ 

Makroekonomicznych NBP
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Najwa˝niejsze czynniki determinujàce 
przemiany w Êwiatowej bankowoÊci

Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e banki zawsze by∏y silnie uza-
le˝nione od otoczenia, tzn. przemian w Êrodowisku
ekonomicznym, spo∏ecznym, demograficznym, praw-
nym itp., które wp∏ywa∏y na zachowania klientów
i struktur´ popytu na us∏ugi bankowe. Dzia∏alnoÊç ban-
ków komercyjnych podlega∏a stopniowym przemia-
nom na wszystkich etapach rozwoju systemów banko-
wych. W latach dziewi´çdziesiàtych nastàpi∏y jednak
gwa∏towne i g∏´bokie przeobra˝enia strukturalne
w funkcjonowaniu systemów bankowych. Wywo∏a∏o to
szerokà dyskusj´ na temat przysz∏oÊci banków i ich ro-
li jako poÊredników finansowych1. 

Przemiany w funkcjonowaniu rynków finanso-
wych wynika∏y z kompleksowego i wielokierunkowego
oddzia∏ywania wielu ró˝norodnych czynników, zarów-
no zmian w otoczeniu zewn´trznym, determinujàcych
ogólnà sytuacj´ banków, jak i dzia∏aƒ podejmowanych
przez banki w odpowiedzi na pojawiajàce si´ zagro˝e-
nia i szanse. Niemo˝liwe jest przy tym okreÊlenie wp∏y-
wu poszczególnych czynników oddzielnie. Za najwa˝-
niejsze przyczyny przeobra˝eƒ rynków finansowych
uwa˝a si´:

– liberalizacj´ i deregulacj´, czyli celowe znosze-
nie przez w∏adze ograniczeƒ w funkcjonowaniu ryn-

ków finansowych; w ostatnich latach obserwuje si´ jed-
nak tendencj´ do powtórnej regulacji, 

– globalizacj´, polegajàcà na post´pujàcej wspó∏za-
le˝noÊci odr´bnych krajowych rynków finansowych,

– post´p techniczny, w tym przede wszystkim roz-
wój informatyki i telekomunikacji oraz szersze wyko-
rzystanie internetu.

Liberalizacja i deregulacja polegajà na znoszeniu
przez w∏adze ograniczeƒ w przep∏ywie towarów i kapi-
ta∏u oraz na celowym znoszeniu ograniczeƒ w funkcjo-
nowaniu rynków finansowych. Po II wojnie Êwiatowej
rynki dewizowe i przep∏ywy kapita∏u podlega∏y kon-
troli ze strony paƒstwa. W krajach zachodnioeuropej-
skich stopniowe znoszenie ograniczeƒ datuje si´ od lat
szeÊçdziesiàtych. Do koƒca lat dziewi´çdziesiàtych
w krajach rozwini´tych prawie ca∏kowicie zniesiono
restrykcje w przep∏ywie kapita∏u.

Sektor finansowy nale˝a∏ i mimo deregulacji do-
tychczas nale˝y do sektorów poddanych silnej regula-
cji ze strony w∏adz. Regulacje dotyczàce funkcjonowa-
nia banków mo˝na podzieliç ogólnie na trzy grupy: 

– regulacje wp∏ywajàce na struktur´ sektora (np.
regulacje dotyczàce funkcjonalnego oddzielenia po-
szczególnych rodzajów instytucji,

– regulacje okreÊlajàce warunki uzyskania licencji,
ograniczenia w dost´pie do rynku banków zagranicz-
nych i inwestorów zagranicznych, regulacje w zakresie
liberalizacji przep∏ywów kapita∏owych), 

– regulacje wp∏ywajàce na prowadzenie dzia∏alno-
Êci (np. regulacje dotyczàce wysokoÊci oprocentowania

Zagro˝enia i szanse dla banków
na poczàtku XXI wieku
Zofia Zawadzka

1 Szerzej: BankowoÊç. Podr´cznik Akademicki. Praca zbiorowa pod red.
W. Jaworskiego i Z. Zawadzkiej, Warszawa 2001 Poltext, s. 65 i nast.



depozytów i kredytów, regulacje dotyczàce wysokoÊci
op∏at i prowizji, kontyngenty kredytów, wysokoÊç re-
zerwy obowiàzkowej, przepisy nt. prania brudnych
pieni´dzy),

– regulacje ostro˝noÊciowe (np. uregulowania do-
tyczàce ochrony depozytów, minimalnych wymogów
kapita∏owych, wysokoÊci wspó∏czynnika adekwatnoÊci
kapita∏owej, ograniczeƒ w strukturze akcjonariuszy,
koncentracji aktywów). 

Âcis∏e regulacje prawne dotyczàce dzia∏alnoÊci
bankowej, obowiàzujàce w latach szeÊçdziesiàtych
i siedemdziesiàtych, dotyczàce m. in. wysokoÊci opro-
centowania kredytów i depozytów oraz dost´pu do ryn-
ku, mia∏y na celu ochron´ tego sektora przed konkuren-
cjà. Restrykcje te by∏y stopniowo znoszone, poczàwszy
od lat siedemdziesiàtych. Wynika∏o to stàd, ˝e rzàdy
i banki centralne coraz cz´Êciej dostrzega∏y negatywne
skutki tak dalece posuni´tego interwencjonizmu, a jed-
noczeÊnie ros∏a akceptacja rozwiàzaƒ rynkowych.
Zniesione zosta∏y przede wszystkim regulacje nale˝àce
do dwóch pierwszych wymienionych grup. W latach
dziewi´çdziesiàtych zniesiono tak˝e ostatecznie ogra-
niczenia w Wielkiej Brytanii („Big Bang”) i w Stanach
Zjednoczonych (Financial Services Modernization Act
of 1999, czyli Gramm-Leach-Bliley Act), utrudniajàce
jednoczesne prowadzenie przez banki dzia∏alnoÊci de-
pozytowo-kredytowej i na rynku papierów wartoÊcio-
wych. JednoczeÊnie od lat dziewi´çdziesiàtych nasili∏a
si´ tendencja do powtórnej regulacji, która dotyczy jed-
nak g∏ównie uregulowaƒ nale˝àcych do trzeciej grupy,
tzn. norm, które majà si´ przyczyniç do poprawy bez-
pieczeƒstwa funkcjonowania systemu bankowego.

Zniesienie restrykcyjnych norm prawnych oraz re-
glamentacji w sektorach bankowych przyczyni∏o si´
do zmian na rynkach finansowych w nie mniejszym
stopniu ni˝ post´p techniczny i globalizacja. Liberali-
zacja i deregulacja otworzy∏y nowe mo˝liwoÊci dzia∏a-
nia i doprowadzi∏y nie tylko do tego, ˝e zwi´kszy∏a si´
konkurencja dotychczasowych poÊredników finanso-
wych na rynku krajowym, ale równie˝ do tego, ˝e
na rynku krajowym mogà Êwiadczyç us∏ugi poÊrednicy
zagraniczni i nowi poÊrednicy spoza sektora bankowe-
go. Przyczyni∏o si´ to do znacznego zaostrzenia konku-
rencji. Zliberalizowanie przep∏ywów kapita∏owych
i deregulacja przyczyni∏y si´ do wzrostu wahaƒ na ryn-
ku akcji, kursów wymiennych i stóp procentowych.

Globalizacja jest ostatnio jednym z cz´Êciej u˝ywa-
nych poj´ç, choç w ró˝nym kontekÊcie i nie∏atwym
do zdefiniowania. Przez poj´cie globalizacji najcz´Êciej
rozumie si´ rosnàcà wspó∏zale˝noÊç mi´dzy odr´bny-
mi gospodarkami. Proces globalizacji jest jednym z de-
cydujàcych czynników powodujàcych istotne zmiany
gospodarcze, wp∏ywajàcym na tempo wzrostu gospo-
darczego, poziom bezrobocia, a wi´c wywo∏uje skutki
nie tylko gospodarcze, ale i spo∏eczne. Jednym z seg-
mentów, w którym mo˝na mówiç o najbardziej dyna-

micznych post´pach w globalizacji, sà us∏ugi finanso-
we. Przez poj´cie globalizacji rynków finansowych
mo˝na rozumieç szybko post´pujàcà wspó∏zale˝noÊç
odr´bnych dotàd krajowych rynków finansowych. Glo-
balizacj´ systemów bankowych mo˝na te˝ zdefiniowaç
jako dzia∏anie w skali Êwiata, powstawanie produktów
i us∏ug przeznaczonych na Êwiatowe rynki finansowe
oraz narastanie wspó∏zale˝noÊci w funkcjonowaniu
krajowych systemów bankowych. WczeÊniejszym eta-
pem umi´dzynarodowiania us∏ug finansowych by∏a in-
ternacjonalizacja, rozumiana jako proces wychodzenia
poza ramy rynku krajowego, jak te˝ wchodzenia zagra-
nicznych inwestorów do banków krajowych. Interna-
cjonalizacja poczàtkowo wyst´powa∏a w formie two-
rzenia przedstawicielstw banków zagranicznych i po-
wiàzaƒ mi´dzy bankami – korespondentami, a nast´p-
nie przybra∏a form´ tworzenia oddzia∏ów i banków –
córek. Na obecnym etapie globalizacji rozszerzanie
dzia∏alnoÊci zagranicznej odbywa si´ g∏ównie poprzez
fuzje i przej´cia. 

Rynki finansowe przekszta∏cajà si´ szybko w obej-
mujàce Êwiat instytucje; wiele z nich (tj. rynki depozy-
tów eurodolarowych, rzàdowych papierów wartoÊcio-
wych) staje si´ rynkami funkcjonujàcymi 24 godziny
na dob´, ∏àczàc Europ´, Ameryk´ Pó∏nocnà i Daleki
Wschód w ∏aƒcuchu ciàg∏ego obrotu. Mi´dzynarodowa
integracja rynków finansowych otworzy∏a mo˝liwoÊci
inwestowania poza rynkiem krajowym. Skonstruowa-
nie portfela, w którym wyst´pujà papiery wartoÊciowe
krajowe i zagraniczne, mo˝e nie tylko poprawiç jego
rentownoÊç, lecz tak˝e przyczyniç si´ do obni˝enia ry-
zyka, gdy˝ papiery wartoÊciowe krajowe i zagraniczne
rzadko sà ze sobà skorelowane. Globalizacja rynków fi-
nansowych przyczyni∏a si´ do poszerzenia kr´gu po-
tencjalnych inwestorów, zarówno na rynku pierwot-
nym, jak i wtórnym. Powoduje to popraw´ p∏ynnoÊci
na tych rynkach i sprawia, ˝e z ∏atwoÊcià mogà byç do-
konywane transakcje, nawet stosunkowo du˝ymi kwo-
tami, i nie wp∏ywa to w istotny sposób na ceny. Globa-
lizacja i rosnàca wspó∏zale˝noÊç rynków niosà ze sobà
wiele szans i zagro˝eƒ. Do korzyÊci niewàtpliwie trze-
ba zaliczyç mo˝liwoÊci dzia∏ania na szerszym i g∏´b-
szym rynku, a tak˝e wi´kszà „przejrzystoÊç” rynku
i mo˝liwoÊci porównania warunków na ró˝nych ryn-
kach. Liberalizacja i globalizacja sà szansà przyspiesze-
nia wzrostu gospodarczego, rozwoju sektora finanso-
wego oraz zwi´kszenia mi´dzynarodowej konkurencyj-
noÊci. Globalizacja powinna przyczyniaç si´, przynaj-
mniej teoretycznie, do optymalnej alokacji zasobów
na Êwiatowym rynku finansowym. Zjawisko to budzi
jednak wiele obaw, gdy˝ jest niezale˝nym, przebiegajà-
cym ponad granicami procesem, nad którym w zasa-
dzie nie mo˝na zachowaç kontroli. Cz´ste argumenty
przeciwników globalizacji dotyczà ograniczenia suwe-
rennoÊci kraju, jak równie˝ dodatkowych trudnoÊci
w prowadzeniu polityki pieni´˝nej i fiskalnej. W wyni-
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ku umi´dzynarodowienia rynków finansowych kraje
stajà si´ bardziej wra˝liwe na zewn´trzne kryzysy fi-
nansowe. Zagro˝eniem dla stabilnoÊci mi´dzynarodo-
wego systemu finansowego mo˝e byç gwa∏towne wyco-
fywanie inwestorów z kraju, w którym pojawiajà si´
symptomy kryzysu. Dodatkowym zagro˝eniem jest
sk∏onnoÊç inwestorów do uogólnieƒ regionalnych, kie-
dy to tendencje w jednym kraju sà przenoszone na jego
sàsiadów. W taki sposób powstaje mechanizm domina,
tzn. rozprzestrzeniania si´ kryzysu z jednego kraju
na drugi. Najnowsza historia dostarcza tu wielu przy-
k∏adów. W wyniku „stadnego” zachowania inwestorów
∏atwo mo˝e nastàpiç rozszerzanie si´ zjawisk kryzyso-
wych. Swoistà szansà lub zagro˝eniem, szczególnie dla
krajów rozwijajàcych si´, mo˝e byç dost´p do taƒszego
kapita∏u zagranicznego, zarówno w celu finansowania
deficytu bud˝etowego, jak i w celu finansowania przed-
si´biorstw.

Banking is a technology driven busines – w tym
stwierdzeniu wyra˝a si´ rola post´pu technicznego, dy-
namicznego rozwoju automatyzacji, informatyzacji i te-
lekomunikacji dla dzia∏alnoÊci rynków finansowych.
Rozwój post´pu technicznego by∏ tym czynnikiem, któ-
ry przyczyni∏ si´ do g∏´bokich przemian w sektorze
bankowym, umo˝liwi∏ globalizacj´ i sekurytyzacj´, roz-
wój nowych produktów, nowych dróg ich dystrybucji
i rozwój nowych metod zarzàdzania ryzykiem oraz spo-
wodowa∏ zmiany w zachowaniu klientów. Dynamiczny
rozwój informatyki oraz ciàgle spadajàce koszty teleko-
munikacji i przetwarzania danych sta∏y si´ jednym
z g∏ównych czynników okreÊlajàcych tempo zmian
w sektorze finansowym, gdy˝ dzia∏alnoÊç banków pole-
ga w zasadniczym stopniu na przetwarzaniu informa-
cji. Za pomocà nowych technologii sta∏o si´ mo˝liwe
oferowanie coraz wi´kszej iloÊci informacji po coraz
ni˝szych cenach rosnàcemu kr´gowi odbiorców. Para-
doksem jest jednak, ˝e mimo spadajàcych kosztów jed-
nostkowych stosowanych technologii nak∏ady inwesty-
cyjne konieczne do wejÊcia na rynek nie malejà. 

SpoÊród nowoczesnych technik komunikacyjnych,
które majà najwi´kszy wp∏yw na przemiany zachodzà-
ce na rynkach finansowych, na pierwszym miejscu
znajduje si´ internet, który staje si´ integralnà cz´Êcià
rozwiàzaƒ stosowanych w sektorze bankowym. Mo˝li-
woÊci jego wykorzystania sà ró˝norodne: poczàwszy
od pozyskiwania informacji, promowania banku i jego
produktów, do komunikowania si´ z klientami, pra-
cownikami, dostawcami, a˝ do przeprowadzania trans-
akcji. Internet i nowe technologie w informatyce i tele-
komunikacji znaczàco wp∏yn´∏y na konkurencj´ mi´-
dzy instytucjami sektora bankowego i nie tylko banko-
wego. W wyniku post´pu technicznego obni˝ono próg
dost´pu do rynku dla nowych us∏ugodawców, co
zmniejszy∏o znaczenie lokalizacji. Klienci banku mogà
porównywaç ceny i produkty oferowane przez ró˝no-
rodnych us∏ugodawców, nie ograniczajàc si´ jedynie

do rynku lokalnego, co przyczynia si´ do wi´kszej
przejrzystoÊci rynku. Rosnàca przejrzystoÊç rynków po-
g∏´bia konkurencj´ cenowà i jakoÊciowà wÊród instytu-
cji finansowych. Obecne technologie pozwalajà
na zwi´kszenie pod wzgl´dem iloÊciowym i jakoÊcio-
wym wiedzy na temat klientów, co umo˝liwia precy-
zyjniejsze i efektywniejsze promowanie oraz pobudza-
nie sprzeda˝y okreÊlonych us∏ug.

Rozwój technologii informatycznych wp∏ynà∏
na dzia∏alnoÊç banków zarówno poprzez zmniejszenie
nak∏adów zwiàzanych z przetwarzaniem danych, jak
i poprzez rozszerzenie mo˝liwoÊci dost´pu klientów
do banku. U∏atwiony dost´p klientów do banku mo˝e
si´ staç dodatkowà szansà rozwoju, ale dla banków,
które w por´ nie rozszerzà mo˝liwoÊci dost´pu dla
swoich dotychczasowych klientów, mo˝e oznaczaç ich
utrat´. Wielokierunkowy jest tak˝e wp∏yw nowych
technologii na ∏àczne zagro˝enie ryzykiem. Zastosowa-
nie nowych technologii pozwala na popraw´ zarzàdza-
nia ryzykiem, stosowanie nowoczesnych instrumentów
zarzàdzania ryzykiem rynkowym, ryzykiem instrumen-
tów pochodnych, ryzykiem portfela. Z drugiej strony
stosowanie tych technologii mo˝e si´ jednak wiàzaç
z wieloma rodzajami ryzyka prawnego, gdy˝ ze wzgl´-
du na ich dynamiczny rozwój ciàgle brakuje uregulo-
waƒ prawnych dotyczàcych tej dziedziny bankowoÊci,
cz´sto brak tak˝e metod skutecznego zabezpieczenia
przed nadu˝yciami przeprowadzanych w ten sposób
transakcji. Istnieje tak˝e niebezpieczeƒstwo zainwesto-
wania znacznych Êrodków w technologie, które nie b´-
dà si´ dalej rozwija∏y.

Liberalizacja, deregulacja, szybkie wprowadzanie
post´pu technicznego, a tak˝e zmiany w popycie
na us∏ugi bankowe umo˝liwi∏y dynamiczny rozwój no-
wych produktów finansowych. Nowe instrumenty ban-
kowe majà lepiej odpowiadaç potrzebom klientów, czy
to w zakresie mo˝liwoÊci lepszego zarzàdzania ryzy-
kiem, czy lepszego zaspokojenia potrzeb w zakresie fi-
nansowania. Za pomocà nowych technologii i in˝ynie-
rii finansowej stosunkowo ∏atwo jest rozwijaç coraz
bardziej z∏o˝one produkty, elastycznie dostosowywane
do potrzeb klientów, dokonywaç ich wyceny i efektyw-
nie nimi zarzàdzaç.

Rozwój nowych produktów by∏ odpowiedzià
na zmiany w zachowaniu klientów i w popycie na us∏u-
gi bankowe. Rosnàcy poziom edukacji, lepsza baza in-
formacyjna, wi´ksza ∏atwoÊç uzyskania informacji (np.
przez telefon, internet) skutkujà zwi´kszonym pozio-
mem wymagaƒ wobec banku, zarówno pod wzgl´dem
ceny, jak i zakresu oraz jakoÊci Êwiadczonych us∏ug.
JednoczeÊnie klienci sà coraz bardziej pewni siebie,
zdecydowani i „wra˝liwi” na cen´ i jakoÊç Êwiadczo-
nych us∏ug. U∏atwiony dost´p do informacji, wi´ksza
„przejrzystoÊç” rynku, mo˝liwoÊç porównania ofert roz-
szerzy∏y mo˝liwoÊci korzystania z us∏ug ró˝nych po-
Êredników na wielu rynkach. Powoduje to spadek lojal-



noÊci klientów, kontakty z paroma bankami i poszuki-
wanie najlepszej oferty. Do przesz∏oÊci nale˝à ju˝ czasy,
gdy klienci zadowalali si´ niskim oprocentowaniem
na ksià˝eczkach oszcz´dnoÊciowych. Wzros∏y wymaga-
nia klientów prywatnych i instytucjonalnych w zakresie
otrzymywanego oprocentowania w∏asnych Êrodków,
w zwiàzku z czym odchodzi si´ od tradycyjnych sposo-
bów lokowania oszcz´dnoÊci do lokat w papiery warto-
Êciowe, fundusze inwestycyjne i w instytucjach ubez-
pieczeniowych. WÊród deponentów wzrós∏ udzia∏ in-
stytucjonalnych inwestorów profesjonalnie zarzàdzajà-
cych powierzonymi im funduszami, o wi´kszych mo˝-
liwoÊciach przetargowych i dà˝àcych do maksymalnego
oprocentowania powierzonych im Êrodków. W Unii Eu-
ropejskiej emancypacja klientów wspierana jest obecny-
mi tendencjami w prawodawstwie, które dà˝y do ich
ochrony i uznania jako partnera w interesach.

Nastàpi∏y tak˝e istotne przemiany w popycie
na us∏ugi klientów indywidualnych i korporacyjnych.

W grupie klientów indywidualnych istotne prze-
obra˝enia wynikajà ze zmian demograficznych (tj. po-
st´pujàcego starzenia si´ spo∏eczeƒstw), wzrostu pozio-
mu wykszta∏cenia oraz wzrostu dochodu i posiadanego
majàtku, co z kolei wp∏ywa na styl ˝ycia, zwyczaje
i priorytety. W ca∏ym okresie powojennym systematycz-
nie wzrasta∏y dochody i zgromadzony majàtek. Wzrost
majàtku klientów indywidualnych prowadzi do jego po-
dzia∏u mi´dzy ró˝ne formy lokat. Powoduje tak˝e, ˝e
wymagania co do jakoÊci oferty bankowej sà coraz wi´k-
sze. Dobrze poinformowany, bogaty klient nie jest zado-
wolony ze standardowej oferty. Osoby o wysokich do-
chodach i potencjale finansowym potrzebujà specjalnej,
niestandardowej obs∏ugi. Tym klientom banki Êwiadczà
us∏ugi bankowoÊci prywatnej, czyli private banking.
Wzrost dochodów ludnoÊci wp∏ywa tak˝e na wzrost
znaczenia finansowania budownictwa i kredytów prze-
znaczonych na ten cel w aktywach banków. Starzenie
si´ spo∏eczeƒstw w krajach rozwini´tych powoduje, ˝e
paƒstwowe systemy emerytalne, oparte na solidarnoÊci
mi´dzypokoleniowej, stajà si´ niewydolne. W celu za-
pewnienia sobie poziomu ˝ycia podobnego jak w okre-
sie aktywnoÊci konieczna jest indywidualna troska
w tym zakresie. Powoduje to wi´ksze zainteresowanie
prywatnymi funduszami emerytalnymi i firmami ubez-
pieczeniowymi, oferujàcymi produkty ∏àczàce elementy
depozytu i ubezpieczenia. Zaanga˝owanie w tego typu
lokaty stymulowane jest na ogó∏ dodatkowo korzystny-
mi rozwiàzaniami podatkowymi.

Ogólnie najwa˝niejsze tendencje zachodzàce
w popycie na us∏ugi bankowe klientów indywidual-
nych mo˝na scharakteryzowaç nast´pujàco: zmniejsza-
nie si´ udzia∏u wk∏adów oszcz´dnoÊciowych, wzrost
zakupów papierów wartoÊciowych, udzia∏ów w fundu-
szach inwestycyjnych, ze wzgl´du na wi´ksze oczeki-
wane dochody ni˝ z odsetek, wzrost liczby i zakresu za-
wieranych ubezpieczeƒ, g∏ównie zapewniajàcych wy-

p∏at´ Êwiadczeƒ w przysz∏oÊci jako uzupe∏nienie ist-
niejàcych paƒstwowych systemów emerytalnych i ren-
towych, zwi´kszone zainteresowanie zarzàdzaniem
majàtkiem, co wynika z rosnàcej zamo˝noÊci spo∏e-
czeƒstwa, wzrost zapotrzebowania na finansowanie bu-
downictwa mieszkaniowego, rozszerzenie transakcji
bezgotówkowych, obs∏ugi kart p∏atniczych.

Bardzo wa˝nym obszarem dzia∏ania banków sà
klienci instytucjonalni, do których zalicza si´ przedsi´-
biorstwa, samorzàdy lokalne, organizacje, instytucje
i fundacje majàce osobowoÊç prawnà oraz fundusze in-
westycyjne i emerytalne.

Liberalizacja, deregulacja i globalizacja przyczyni-
∏y si´ do wejÊcia na rynek nowych poÊredników finan-
sowych, a jednoczeÊnie nastàpi∏o zwi´kszenie mo˝li-
woÊci bezpoÊredniego finansowania si´ za pomocà ryn-
ku kapita∏owego. Spowodowa∏o to konkurencj´ o „do-
brych kredytobiorców”, szczególnie ostrà w przypadku
przedsi´biorstw.

Najwa˝niejsze tendencje zachodzàce w popycie
na us∏ugi klientów korporacyjnych mo˝na scharakteryzo-
waç nast´pujàco: wzrost znaczenia project finance, kre-
dytów konsorcjalnych, rosnàce zapotrzebowanie na us∏u-
gi zwiàzane z zabezpieczeniem si´ przed ryzykiem oraz
na poÊrednictwo: w organizowaniu i lokowaniu na rynku
emisji papierów wartoÊciowych dla du˝ych przedsi´-
biorstw, miast, gmin itp., ∏àczeniu i przejmowaniu firm,
w transakcjach kupna i sprzeda˝y papierów wartoÊcio-
wych i zarzàdzaniu portfelem inwestycyjnym.

Warto przy tym zwróciç uwag´, ˝e zmiany w popy-
cie na us∏ugi bankowe, zarówno klientów indywidual-
nych, jak i korporacyjnych, cechujà si´ dwiema prze-
ciwstawnymi tendencjami:

– z jednej strony wzrostem zapotrzebowania
na szybkie, tanie i spe∏niajàce wymogi jakoÊciowe us∏u-
gi standardowe,

– z drugiej strony wzrostem zapotrzebowania
na us∏ugi z∏o˝one, wymagajàce wykwalifikowanego do-
radztwa.

Cechà charakterystycznà wspó∏czesnych rynków
finansowych jest wzajemne przenikanie si´ poszczegól-
nych segmentów tych rynków: bankowego, ubezpiecze-
niowego i rynku kapita∏owego. Instytucje finansowe
coraz cz´Êciej oferujà produkty ∏àczàce cechy np. pro-
duktu bankowego i ubezpieczeniowego (tj. karta p∏atni-
cza z ubezpieczeniem, kredyt hipoteczny z polisà ubez-
pieczeniowà). 

Wp∏yw przemian w otoczeniu banków na roz-
wój regulacji ostro˝noÊciowych i nowe podej-
Êcie do kwestii nadzoru

Przemiany na mi´dzynarodowych rynkach finanso-
wych, zachodzàce z du˝à intensywnoÊcià procesy glo-
balizacji, konsolidacji, pojawienie si´ nowych produk-
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tów, jak równie˝ nowych rodzajów ryzyka postawi∏y
nowe wymagania przed instytucjami nadzorczymi. Ce-
lem tych dzia∏aƒ jest zapewnienie stabilnoÊci i prawi-
d∏owego funkcjonowania systemów finansowych. Sta-
bilnoÊç systemu bankowego zale˝y od solidnoÊci jego
poszczególnych elementów, zw∏aszcza du˝ych instytu-
cji. Pod wp∏ywem zaostrzonej konkurencji na rynku
banki cz´sto podejmujà podwy˝szone ryzyko, aby
utrzymaç swojà pozycj´ rynkowà i sprostaç rosnàcym
wymaganiom inwestorów w zakresie osiàganej rentow-
noÊci. W tym kontekÊcie zwi´ksza si´ odpowiedzial-
noÊç zarzàdów, które powinny umiej´tnie zarzàdzaç
podejmowanym ryzykiem i ograniczaç moral hazard.
OczywiÊcie, im wi´ksza instytucja, tym wi´ksze ryzy-
ko, ˝e jej k∏opoty mogà spowodowaç reakcj´ ∏aƒcucho-
wà i wystàpienie trudnoÊci u innych poÊredników fi-
nansowych.

Oprócz umiej´tnego zarzàdzania ryzykiem przez
banki i odpowiednich regu∏ nadzoru istotnà rol´ w za-
pewnieniu stabilnoÊci systemu finansowego odgrywa
polityka makroekonomiczna prowadzona przez po-
szczególne kraje, w tym przede wszystkim niedopusz-
czanie do nadmiernego deficytu bud˝etowego, w∏aÊci-
we ustalanie poziomu kursu walutowego, a tak˝e w∏a-
Êciwe uregulowania prawne. Niew∏aÊciwie prowadzo-
na polityka makroekonomiczna mo˝e spowodowaç wy-
stàpienie zjawisk kryzysowych w danym kraju. Na sku-
tek powiàzaƒ mi´dzy poszczególnymi gospodarkami
kryzys ten mo˝e przenieÊç si´ do innych krajów i po-
wsta∏a w ten sposób reakcja ∏aƒcuchowa jest trud-
na do zahamowania. 

Gwa∏townie rosnàce rozmiary transakcji transgra-
nicznych powodujà koniecznoÊç ciàg∏ej intensyfikacji
wspó∏pracy mi´dzy nadzorami poszczególnych krajów.
Z drugiej jednak strony sytuacja nie dojrza∏a do powo-
∏ania instytucji nadzorczej na szczeblu mi´dzynarodo-
wym. Wynika to z obaw poszczególnych krajów, ˝e
dzia∏alnoÊç takiej instytucji ogranicza∏aby pole dzia∏a-
nia nadzoru krajowego, nie pozwalajàc na elastyczne,
efektywne i szybkie reagowanie w sytuacji zagro˝enia
stabilnoÊci systemu finansowego. Wiàza∏oby si´ to tak-
˝e z przekazaniem cz´Êci uprawnieƒ w∏adz krajowych
i koniecznoÊcià innego okreÊlenia roli banku centralne-
go jako lender of last resort oraz rozwiàzaniem proble-
mu dodatkowych kosztów, wynik∏ych z ewentualnego
zaanga˝owania si´ banku centralnego.

Z procesami globalizacji ÊciÊle wià˝à si´, zacho-
dzàce z du˝à intensywnoÊcià, procesy konsolidacji po-
przez fuzje i przej´cia. Celem procesów konsolidacyj-
nych jest stworzenie wi´kszych podmiotów, które ∏a-
twiej mogà sprostaç zaostrzonej konkurencji na ryn-
kach krajowych i mi´dzynarodowych. Wià˝à si´ z tym
okreÊlone rodzaje ryzyka, poczàwszy od tego, ˝e fuzja
mo˝e nie przynieÊç spodziewanych rezultatów,
do przejÊciowej utraty przez zarzàd kontroli nad prze-
biegajàcymi procesami. W wyniku udanych fuzji du-

˝ych instytucji powstaje coraz wi´ksza liczba podmio-
tów too big to fail, co stanowi utrudnienie w nadzorze
nad nimi.

Rozszerzanie dzia∏alnoÊci na rynku krajowym
i mi´dzynarodowym odbywa si´ cz´sto poprzez skom-
plikowanà sieç konglomeratów finansowych, sk∏adajà-
cych si´ z licznych firm – córek, do których oprócz ban-
ków nale˝à tak˝e przedsi´biorstwa niebankowe lub
niefinansowe, przy czym nierzadko utworzona struktu-
ra ma z za∏o˝enia utrudniaç nadzór. Tendencja do two-
rzenia konglomeratów finansowych powoduje koniecz-
noÊç wspó∏pracy mi´dzy instytucjami zajmujàcymi si´
nadzorem nad ró˝nymi segmentami rynku finansowego
lub koniecznoÊç utworzenia nadzoru zintegrowanego.
Wybór modelu nadzoru w tym zakresie nie jest ∏atwy.
Model nadzoru skonsolidowanego, w odró˝nieniu
od integracji nadzoru, polega na udoskonalaniu form
wspó∏pracy mi´dzy samodzielnymi organami nadzoru
nad poszczególnymi segmentami rynku finansowego.
Jako podstawowe zalety modelu skonsolidowanego
wymienia si´: uwzgl´dnienie specyfiki poszczególnych
segmentów rynku finansowego, zapewnienie wysokie-
go stopnia specjalizacji, elastycznoÊci dzia∏ania, stwo-
rzenie konkurencji mi´dzy poszczególnymi instytucja-
mi nadzorczymi. Model ten jednak, ze wzgl´du na nie-
efektywnoÊç wymiany informacji i koordynacji, mo˝e
utrudniaç realizacj´ funkcji nadzorczych. Za manka-
ment tego modelu uwa˝a si´ tak˝e koncentracj´ na po-
szczególnych podmiotach, a nie ryzyku. Model nadzo-
ru zintegrowanego polega na utworzeniu jednej insty-
tucji nadzorujàcej poszczególne segmenty rynku finan-
sowego. Zwolennicy tego modelu podkreÊlajà, ˝e bar-
dziej odpowiada on obecnemu kszta∏towi rynków fi-
nansowych, pozwala na koncentracj´ na konkretnych
typach ryzyka, a nie instytucjach. Pozwala on, przynaj-
mniej teoretycznie, na osiàgni´cie korzyÊci skali i za-
kresu, g∏ównie poprzez redukcj´ kosztów sta∏ych i bar-
dziej efektywne wykorzystanie ekspertów. Przeciwnicy
tego modelu zwracajà uwag´ na niebezpieczeƒstwo
nadmiernej koncentracji uprawnieƒ i obowiàzków, roz-
rostu biurokracji, konfliktu interesów, obni˝enie efek-
tywnoÊci nadzoru, spowolnienie procesu decyzyjnego.

KoniecznoÊç zapewnienia stabilnoÊci systemów fi-
nansowych – w warunkach post´pujàcej globalizacji
i rozwoju grup finansowych dzia∏ajàcych na coraz licz-
niejszych rynkach – oraz pojawienia si´ coraz bardziej
skomplikowanych produktów finansowych przyczyni-
∏a si´ do koordynacji dzia∏aƒ nadzorów bankowych
z poszczególnych krajów i do tworzenia instytucji
na szczeblu mi´dzynarodowym, których zadaniem jest
poprawa jakoÊci i skutecznoÊci nadzoru bankowego po-
przez wzmocnienie wspó∏pracy mi´dzynarodowej.
Wspó∏zale˝noÊç funkcjonowania systemów banko-
wych na Êwiecie powoduje, ˝e terytorialnie ograniczo-
ne w swojej dzia∏alnoÊci nadzory krajowe nie sà w sta-
nie samodzielnie sprawowaç efektywnego nadzoru.



Globalizacja rynków wymaga „globalizacji nadzoru”,
rozumianej jako dalsza harmonizacja uregulowaƒ
prawnych na Êwiecie, jak te˝ intensyfikacja wspó∏pracy
mi´dzy instytucjami krajowymi i na p∏aszczyênie mi´-
dzynarodowej.

Przeobra˝enia na mi´dzynarodowych rynkach fi-
nansowych, wzrost zagro˝enia nowymi rodzajami ryzy-
ka wymuszajà zmiany koncepcji nadzoru i koniecznoÊç
ciàg∏ego dostosowywania do zmienionych warunków
dzia∏ania.

Ogólnà zasadà, która przyÊwieca wysi∏kom insty-
tucji nadzorczych, jest próba zharmonizowania wymo-
gów kapita∏owych w odniesieniu do ponoszonego ryzy-
ka, a wi´c realizacja zasady same risk, same rules, same
supervisory treatment. Temu samemu poziomowi po-
noszonego ryzyka powinny odpowiadaç takie same wy-
mogi kapita∏owe i wymogi ze strony nadzoru. W ciàgu
ostatnich kilkunastu lat mo˝na zaobserwowaç post´pu-
jàcà Êwiatowà uniwersalizacj´ i standaryzacj´ norm
ostro˝noÊciowych banków. Przyczynia si´ to do popra-
wy wspólnego bezpieczeƒstwa i do wyrównywania wa-
runków konkurencji.

Kolejnym novum w podejÊciu do kwestii nadzoru
jest przechodzenie od nadzoru w przewa˝ajàcej mierze
iloÊciowego do nadzoru coraz bardziej jakoÊciowego.
Wyrazem tej tendencji jest zaakceptowanie przez nad-
zór, przy za∏o˝eniu spe∏nienia odpowiednich wymo-
gów iloÊciowych i jakoÊciowych, wewn´trznych mode-
li zarzàdzania ryzykiem rynkowym2. Oznacza ona goto-
woÊç nadzoru do zintegrowania posiadanego przez
banki know how w zakresie zarzàdzania ryzykiem
w normy nadzorcze. Rozwiàzanie to jest korzystne dla
banków ze wzgl´du na oszcz´dnoÊç kosztów. Banki nie
muszà dublowaç pracy – raz zarzàdzajàc ryzykiem za po-
mocà wewn´trznych modeli, a drugi raz obliczajàc nie-
zb´dny kapita∏ wed∏ug metody standardowej. Oce-
na przez nadzór procesu wewn´trznego zarzàdzania ry-
zykiem znacznie wykracza poza nadzór iloÊciowy,
gdy˝ obok kontroli wskaêników obejmuje kontrol´ ja-
koÊci stosowanych modeli, a wi´c jakoÊç zarzàdzania
ryzykiem przez bank. Zaletà nadzoru jakoÊciowego jest
mo˝liwoÊç elastycznego reagowania, dopasowanego
do sytuacji. W ramach nadzoru jakoÊciowego w∏adze
mogà zbadaç reakcj´ banku na wydarzenia rynkowe
i stopieƒ jej odzwierciedlenia w modelu. Mo˝e si´ to
przyczyniaç do wi´kszej efektywnoÊci nadzoru.
W przypadku norm iloÊciowych wyst´puje natomiast
niebezpieczeƒstwo, ˝e na dynamicznie rozwijajàcych
si´ rynkach szybko stracà swojà aktualnoÊç. W kierun-
ku nadzoru o charakterze jakoÊciowym ma te˝ zmierzaç
ostatnia koncepcja Komitetu Bazylejskiego (tzw. Basel
II), przedstawiona po raz pierwszy do konsultacji
w kwietniu 1999 r. Ma ona stanowiç dalszy krok w re-

alizacji risk based approach, czyli s∏u˝yç lepszemu
okreÊleniu wielkoÊci kapita∏u odpowiedniej do pozio-
mu ponoszonego ryzyka. 

Kolejnym wyzwaniem, które pojawi∏o si´
przed nadzorem, sà problemy powsta∏e w wyniku dy-
namicznego post´pu technicznego w bankowoÊci,
w tym zwiàzane z rozwojem bankowoÊci elektronicz-
nej, a zw∏aszcza z bankowoÊcià internetowà. Internet
stworzy∏ ca∏kowicie nowà, wirtualnà platform´ konku-
rencji mi´dzy poÊrednikami finansowymi. Wykorzysta-
nie internetu umo˝liwia Êwiadczenie us∏ug finanso-
wych praktycznie bioràc z ka˝dego miejsca na Êwiecie,
przy czym klient nie zawsze ma mo˝liwoÊç zorientowa-
nia si´, jaka jest faktyczna siedziba firmy i czy ma ona
licencj´ na Êwiadczenie okreÊlonych us∏ug.

Pomimo wprowadzenia Unii Walutowej i Gospo-
darczej od 1 stycznia 1999 r. i wspólnej waluty kraje
Unii Europejskiej nie stworzy∏y jednej wspólnej insty-
tucji nadzorczej. Nadzór w tych krajach charakteryzujà
trzy zasady:

– zharmonizowane regu∏y nadzoru,
– nadzór nad instytucjami finansowymi zasadni-

czo sprawuje kraj pochodzenia,
– bilateralna i multiliteralna kooperacja nadzorów.
Zgodnie z ustaleniami Traktatu z Maastricht, nad-

zór pozostawiono w gestii narodowej. Wynika∏o to
z jednej strony z trudnoÊci znalezienia wspólnego roz-
wiàzania, bioràc pod uwag´ wyst´pujàcà w krajach
pi´tnastki ró˝norodnoÊç form instytucjonalnych, uwa-
runkowanych historycznie. Z drugiej strony argumen-
tem przemawiajàcym za pozostawieniem nadzoru
w gestii krajowej by∏a lepsza znajomoÊç rynku i poje-
dynczych instytucji, co pozwala na bardziej efektywne
jego sprawowanie.

Nadzór nad instytucjami prowadzàcymi dzia∏al-
noÊç transgranicznà mo˝liwy jest dzi´ki wspó∏pracy
odpowiednich nadzorów krajowych. Wspó∏praca ta
uregulowana zosta∏a licznymi Memoranda of Under-
standing.

Do rozwiàzywania problemów nadzoru w Unii Eu-
ropejskiej powo∏ano specjalnà instytucj´: Komitet Nad-
zoru Bankowego Europejskiego Systemu Banków Cen-
tralnych (Banking Supervision Committee, w skrócie
BSC). Gremium to sk∏ada si´ z przedstawicieli banków
centralnych i nadzorów 15 krajów Unii Europejskiej.
Zadaniem BSC jest doradzanie Europejskiemu Bankowi
Centralnemu w realizacji jego zadaƒ. Oprócz tego insty-
tucja ta ma byç forum dyskusji i wymiany informacji
mi´dzy osobami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie
systemów bankowych w tych krajach. Ma si´ przy tym
koncentrowaç na makroekonomicznych przes∏ankach
zapewniajàcych stabilnoÊç rynków finansowych, anali-
zie ryzyka systemowego i wskaêników wczesnego
ostrzegania. Celem wspó∏pracy, wspieranej przez grupy
robocze, jest tak˝e utworzenie rejestru kredytów w Eu-
ropie.
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W poszczególnych krajach Unii Europejskiej wy-
st´pujà ró˝ne rozwiàzania, jeÊli chodzi o usytuowanie
nadzoru i zakres jego integracji. Pierwszymi paƒstwa-
mi, w których wprowadzono sprawowanie nadzoru
nad rynkiem finansowym przez jednà instytucj´, by∏y:
Norwegia (1986), Dania (1988), Szwecja (1991), a na-
st´pnie Wielka Brytania (1997), Islandia (1999) i cz´-
Êciowo Luksemburg (1999). Z krajów pozaeuropejskich
nadzór zintegrowany wyst´puje m.in. w Australii, Ja-
ponii, Kanadzie. 

Wp∏yw przemian w otoczeniu na sytuacj´
banków

Przeobra˝enia w otoczeniu niewàtpliwie w istotny spo-
sób wp∏yn´∏y na sytuacj´ banków, spowodowa∏y ko-
niecznoÊç przebudowy strategii i dostosowania jej
do zmienionych warunków, tak aby sprostaç konkuren-
cji. Liberalizacja, deregulacja i globalizacja znaczàco
przyczyni∏y si´ do wzrostu konkurencji na rynku us∏ug
bankowych. Zniesienie barier dost´pu spowodowa∏o
wejÊcie na ten rynek nowych podmiotów, w tym tak˝e
z zagranicy:

– near-banks, czyli innych poÊredników finanso-
wych, tj. firm ubezpieczeniowych, leasingowych, fun-
duszy inwestycyjnych, firm wydajàcych karty p∏atni-
cze,

– non-banks, czyli niektórych instytucji niefinan-
sowych, tj. koncernów samochodowych, firm wysy∏ko-
wych, sieci domów towarowych, firm softwarowych,
firm telekomunikacyjnych.

Do zaostrzenia konkurencji na rynku przyczyni∏o
si´ nie tylko wejÊcie na rynek nowych konkurentów,
lecz tak˝e pojawienie si´ nowych us∏ug. Deregulacja
i sekurytyzacja spowodowa∏y wzajemne przenikanie
si´ rynku pieni´˝nego i kapita∏owego. Alternatywà dla
kredytowania przez bank sta∏o si´ finansowanie przez
rynek kapita∏owy. Podobnie pojawi∏o si´ wiele alterna-
tywnych sposobów lokowania nadwy˝ek Êrodków fi-
nansowych. Zaostrzenie konkurencji na rynku us∏ug fi-
nansowych ma charakter nie tylko podmiotowy, ale
i przedmiotowy. 

Z punktu widzenia makroekonomicznego za-
ostrzona konkurencja powinna prowadziç do poprawy
efektywnoÊci funkcjonowania mi´dzynarodowych ryn-
ków finansowych. Dla emitentów papierów wartoÊcio-
wych lub kredytobiorców ró˝norodnoÊç nowoczesnych
instrumentów pozwala na obni˝enie ich kosztów finan-
sowania. Inwestorzy z kolei mogà otrzymaç lepsze, od-
powiadajàce warunkom rynkowym oprocentowanie.

WejÊcie na rynek us∏ug finansowych nowych po-
Êredników, rozwój sekurytyzacji, mo˝liwoÊç bezpo-
Êredniego finansowania si´ na rynku kapita∏owym spo-
wodowa∏y proces dezintermediacji (odpoÊredniczania),
tzn. relatywne zmniejszanie si´ znaczenia banków jako

tradycyjnych poÊredników finansowych, przyjmujà-
cych depozyty i udzielajàcych kredytów. Dla klientów
chcàcych pozyskaç kapita∏ oznacza to oszcz´dnoÊç
na mar˝y bankowej. Pozyskanie kapita∏u bezpoÊrednio,
bez pomocy banku jest jednak na ogó∏ mo˝liwe dla firm
o dobrym bonitecie. Z punktu widzenia ogólnogospo-
darczego wyra˝ane sà obawy, ˝e wypieranie banków
z roli poÊredników finansowych mo˝e negatywnie
wp∏ywaç na zdolnoÊç ca∏ego systemu bankowego
do zaspokajania potrzeb gospodarczych. Firmy, z któ-
rych finansowaniem wià˝e si´ wi´ksze ryzyko, nadal
korzystajà z poÊrednictwa banku. Mo˝e si´ to w konse-
kwencji przyczyniaç do pogarszania si´ jakoÊci portfe-
la kredytowego banku. Dla inwestorów szukajàcych ko-
rzystnych lokat dezintermediacja mo˝e powodowaç
nowe rodzaje ryzyka na skutek braku dywersyfikacji
przez banki. Wp∏yw rozwoju sekurytyzacji na sytuacj´
sektora bankowego równie˝ nie jest jednoznaczny.
Z jednej strony rozwój technik sekurytyzacyjnych po-
g∏´bi∏ zjawisko dezintermediacji, gdy˝ umo˝liwi∏
przedsi´biorstwom o lepszym bonitecie bezpoÊrednie
finansowanie na rynku. Z drugiej jednak strony sekury-
tyzacja pozwala bankom na lepsze zarzàdzanie ryzy-
kiem finansowym, przez pozbycie si´ cz´Êci aktywów
z bilansu, a uzyskane Êrodki mogà byç przeznaczone
na rozszerzenie akcji kredytowej lub finansowanie dal-
szej dzia∏alnoÊci.

Po stronie pasywów z kolei, na skutek opisanych
wczeÊniej zmian w popycie na us∏ugi, banki utraci∏y
cz´Êç klientów na rzecz innych poÊredników finanso-
wych, w tym przede wszystkim firm ubezpieczenio-
wych. Jednà z istotnych przemian na mi´dzynarodo-
wych rynkach finansowych jest wchodzenie banków
w inne rodzaje dzia∏alnoÊci, b´dàce dotychczas obsza-
rem dzia∏ania pozosta∏ych poÊredników finansowych,
przede wszystkim instytucji ubezpieczeniowych. 

Zmiany w strukturze i zachowaniu klientów, ich
rosnàce wymagania w zakresie oprocentowania zdepo-
nowanych Êrodków spowodowa∏y ograniczenie mo˝li-
woÊci taniego refinansowania si´. Zaostrzajàca si´ kon-
kurencja na rynku, powodujàca zmniejszone mo˝liwo-
Êci osiàgania wysokich mar˝ i prowizji oraz jednocze-
sne ograniczenie mo˝liwoÊci taniego refinansowania,
jak równie˝ szybko rosnàce koszty przyczyniajà si´
do pogarszania rentownoÊci.

Zaostrzajàca si´ konkurencja i relatywne zmniej-
szanie si´ znaczenia banków jako tradycyjnych poÊred-
ników finansowych spowodowa∏y zmiany w strukturze
dochodów, polegajàce na:

– relatywnym zmniejszaniu si´ znaczenia trady-
cyjnego êród∏a dochodów z odsetek z dzia∏alnoÊci kre-
dytowej, m.in. na skutek zaostrzonej konkurencji o do-
brych kredytobiorców, mo˝liwoÊci bezpoÊredniego fi-
nansowania si´ na rynku firm o najlepszym standingu,
malejàcych mar˝ i ograniczenia mo˝liwoÊci taniego re-
finansowania,



– relatywnie rosnàcym znaczeniu dochodów z pro-
wizji, m.in. z tytu∏u us∏ug zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià
handlowà banków (operacji papierami wartoÊciowymi,
instrumentami zabezpieczajàcymi przed ryzykiem, wa-
lutami obcymi), Êwiadczàcych na w∏asny rachunek,
zlecenie du˝ych firm, innych instytucji finansowych,
inwestorów instytucjonalnych,

– rosnàcym znaczeniu dochodów z tytu∏u operacji
pozabilansowych instrumentami pochodnymi,

– wzroÊcie znaczenia prowizji z tytu∏u us∏ug wy-
magajàcych wykwalifikowanego indywidualnego do-
radztwa, zarówno w odniesieniu do firm, jak i zamo˝-
nych klientów prywatnych.

Nowe obszary dzia∏ania i sposoby dystrybucji
produktów bankowych

Wyzwania ze strony otoczenia, g∏´bokie przeobra˝enia
w warunkach dzia∏ania spowodowa∏y koniecznoÊç
sformu∏owania nowych strategii dzia∏ania i wypraco-
wania nowych sposobów zarzàdzania bankiem.

Tendencje wyst´pujàce na mi´dzynarodowych
rynkach finansowych sà dla banków zarówno szansà,
jak i zagro˝eniem. Szansa kryje si´ przede wszystkim
w mo˝liwoÊciach dywersyfikacji dzia∏alnoÊci z punktu
widzenia klientów, produktów, ale i podejmowanego
ryzyka. Wykorzystanie tej szansy jest mo˝liwe
przy prawid∏owej ocenie mocnych i s∏abych stron oraz
opracowaniu prawid∏owej strategii.

OkreÊlenie strategii dzia∏ania zale˝y od: posiada-
nych zasobów, osiàganych zysków, relacji mi´dzy
kosztami a dochodami na poszczególnych obszarach
dzia∏alnoÊci, oceny mocnych i s∏abych stron, w tym
tak˝e w porównaniu z instytucjami konkurencyjnymi.

Przewiduje si´, ˝e w przysz∏oÊci na rynku b´dà
dzia∏a∏y trzy typy poÊredników:

– du˝e instytucje finansowe dzia∏ajàce na rynku
mi´dzynarodowym, oferujàce pe∏nà palet´ us∏ug (glo-
bal player), 

– instytucje wyspecjalizowane, koncentrujàce
swoje us∏ugi na wybranej dziedzinie, które oferujà
skromnà palet´ produktów na konkurencyjnych wa-
runkach,

– regionalne instytucje finansowe, o charakterze
uniwersalnym lub wyspecjalizowanym, koncentrujàce
si´ na rynkach regionalnych lub tylko lokalnych, ewen-
tualnie na okreÊlonych grupach klientów lub rodzajach
dzia∏alnoÊci, poszukujàce nisz rynkowych.

O wyst´powaniu takiej tendencji Êwiadczy re-
strukturyzacja, która nastàpi∏a w Unii Europejskiej.
W krajach Unii mo˝na zaobserwowaç wyraêniejsze roz-
graniczenie mi´dzy du˝ymi bankami, które oferujà pe∏-
nà palet´ us∏ug, a ró˝norodnymi ma∏ymi instytucjami,
wyspecjalizowanymi w okreÊlonych geograficznie rejo-
nach lub produktach. W ostatnich latach wzros∏a liczba

du˝ych banków i na nie przypada obecnie wi´ksza
cz´Êç dzia∏alnoÊci. Rosnàcà koncentracj´ mo˝na by∏o
obserwowaç najpierw w ma∏ych krajach, ale obecnie
zjawisko to rozciàga si´ i na wi´ksze paƒstwa. Mimo
wielu ró˝nic mi´dzy poszczególnymi krajami, mo˝-
na zaobserwowaç tendencje do zmniejszania si´ liczby
„niewyspecjalizowanych banków o Êredniej wielko-
Êci”. Spad∏a tak˝e liczba ma∏ych banków, wyspecjalizo-
wanych w okreÊlonych geograficznie rynkach lub pro-
duktach3.

Wytyczenie ogólnych kierunków rozwoju banku
wymaga podj´cia decyzji w nast´pujàcych dziedzi-
nach:

– specjalizacja czy uniwersalizacja dzia∏alnoÊci,
ewentualnie koncepcja holdingu, sk∏adajàcego si´
z banku depozytowo-kredytowego, banku inwestycyj-
nego i firmy ubezpieczeniowej,

– okreÊlenie grup klientów, do których ma byç adre-
sowana oferta,

– okreÊlenie rodzaju oferowanych produktów,
– okreÊlenie sposobów oferowania produktów,
– okreÊlenie rynków pod wzgl´dem geograficz-

nym,
– okreÊlenie strategicznych powiàzaƒ (udzia∏y

w innych instytucjach, fuzje, wspó∏praca),
– konsekwentna polityka szukania „nisz rynko-

wych” jako szansa dla ma∏ych banków.
W zwiàzku ze zmniejszaniem si´ roli banków jako

tradycyjnych poÊredników finansowych konieczne sta-
∏o si´ poszukiwanie nowych obszarów dzia∏alnoÊci
i êróde∏ dochodów, rozwój nowych produktów banko-
wych. Dzia∏ania te koncentrujà si´ cz´sto na zwi´ksza-
niu dochodów z tytu∏u otrzymywanych prowizji, m.in.
za: obrót p∏atniczy, transakcje zakupu – sprzeda˝y pa-
pierów wartoÊciowych, obs∏ug´ emisji papierów warto-
Êciowych dla du˝ych przedsi´biorstw i instytucji pu-
blicznych, transakcje instrumentami pochodnymi,
transakcje walutowe, zarzàdzanie majàtkiem, ubezpie-
czenia (rzeczowe i na ˝ycie), sprzeda˝ nieruchomoÊci
(prowizje za poÊrednictwo i powiàzanie z udzielaniem
kredytów hipotecznych), leasing, factoring, poÊrednic-
two w przeprowadzaniu transakcji zagranicznych (lo-
kowaniu depozytów w obcych walutach, zaciàganiu
kredytów, transakcjach papierami wartoÊciowymi, in-
strumentami pochodnymi, leasing, factoring).

Na znaczeniu zyskujà obszary dzia∏alnoÊci inwe-
stycyjnej. W porównaniu z bankami amerykaƒskimi
dzia∏alnoÊç inwestycyjna w bankach europejskich jest
jeszcze stosunkowo s∏abo rozwini´ta, a dominujàcym
modelem jest bank uniwersalny.

G∏ówne obszary dzia∏alnoÊci inwestycyjnej to:
– dzia∏alnoÊç na rynku papierów wartoÊciowych,

czyli przede wszystkim organizowanie emisji papierów
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wartoÊciowych dla innych podmiotów, gwarantowanie
emisji, organizowanie emisji w∏asnych papierów war-
toÊciowych, organizowanie emisji w niepublicznym
obrocie papierami wartoÊciowymi (private placement),
dzia∏alnoÊç brokerska, dzia∏alnoÊç dealerska, inwesto-
wanie w∏asnych kapita∏ów w przedsi´wzi´cia gospo-
darcze (merchant banking), dzia∏alnoÊç inwestycyj-
na w ramach towarzystwa zwi´kszonego ryzyka (ventu-
re capital fund),

– dzia∏alnoÊç na rynku pieni´˝nym, czyli g∏ównie
kupno i sprzeda˝ certyfikatów depozytowych, transak-
cje instrumentami pochodnymi,

– dzia∏alnoÊç badawcza i analityczna,
– zarzàdzanie finansami i doradztwo, w tym orga-

nizowanie przej´ç i fuzji (Mergers & Aquisitions,
w skrócie M&A).

W przeciwieƒstwie do wielu us∏ug z zakresu ban-
kowoÊci detalicznej, w której transakcje mogà byç w co-
raz wi´kszym stopniu zautomatyzowane, bankowoÊç
inwestycyjna wymaga podejÊcia wysoce zindywiduali-
zowanego, dopasowanego do potrzeb klienta. Wykwali-
fikowane kadry sà wi´c czynnikiem nie do zastàpienia.

Dochody w bankowoÊci inwestycyjnej wykazujà
wi´kszà wra˝liwoÊç na koniunktur´ ni˝ dochody ban-
ków uniwersalnych, co mo˝e si´ przyczyniaç do wy˝-
szych lub ni˝szych dochodów w porównaniu z prze-
ci´tnà dla banków uniwersalnych.

Segmentem klientów, z którym banki wià˝à du˝e
nadzieje, jest grupa zamo˝nych klientów prywatnych.
Do tej grupy zalicza si´ osoby dysponujàce wolnym
majàtkiem w wysokoÊci co najmniej 1 – 2 mln USD
(ró˝ne banki przyjmujà zró˝nicowany przedzia∏). Licz-
b´ osób dysponujàcych takim majàtkiem szacuje si´
na 3 – 6 mln osób. Wk∏ady w ramach bankowoÊci pry-
watnej (private banking) wynoszà obecnie na Êwiecie
oko∏o 20 bln USD4. NajwczeÊniej ten segment klientów
odkry∏y banki szwajcarskie, w Êlad za nimi posz∏y ban-
ki w Luksemburgu, Niemczech i oazach podatkowych.
W ramach private banking klientom proponuje si´
kompleksowà analiz´, a nast´pnie koncepcj´ zarzàdza-
nia majàtkiem, uwzgl´dniajàcà dywersyfikacj´ na ró˝-
ne rodzaje aktywów, tj. papiery wartoÊciowe, nierucho-
moÊci, ubezpieczenia, udzia∏y, fundacje5.

Jednà z istotnych cech przemian strukturalnych
na rynkach finansowych jest wchodzenie banków w in-
ne rodzaje dzia∏alnoÊci, b´dàce dotychczas obszarem
dzia∏ania pozosta∏ych poÊredników finansowych,
w tym przede wszystkim ubezpieczeniowych. Wzajem-
ne przenikanie si´ rynków sta∏o si´ mo˝liwe dzi´ki wcze-
Êniejszej liberalizacji i deregulacji. Istotnà rol´ odegra∏y
zmiany w popycie klientów, w tym rosnàcy popyt
na produkty zapewniajàce dochody w przysz∏oÊci, co

wynika ze starzenia si´ spo∏eczeƒstw w krajach wyso-
ko rozwini´tych i niewydolnoÊci paƒstwowych syste-
mów emerytalnych.

Ró˝nice mi´dzy us∏ugami finansowymi zacierajà
si´ coraz bardziej. Niektóre us∏ugi Êwiadczone przez
banki i firmy ubezpieczeniowe sà bardzo podobne. Co-
raz wi´ksza liczba us∏ug ubezpieczeniowych jest sprze-
dawana przez banki, natomiast us∏ugi oferowane przez
firmy ubezpieczeniowe wykraczajà poza ich tradycyjnà
palet´. 

Dla ostatnich lat typowym zjawiskiem jest tworze-
nie grup bankowo – ubezpieczeniowych, okreÊlanych
jako bancassurance, czyli po∏àczeƒ instytucji banko-
wych z instytucjami ubezpieczeniowymi, w celu ofero-
wania produktów bankowych i ubezpieczeniowych.
Zjawisko odwrotne, tzn. wchodzenia firm ubezpiecze-
niowych w dzia∏alnoÊç bankowà, okreÊlane jest jako
assurbanking. Wspó∏praca mi´dzy instytucjami banko-
wymi i ubezpieczeniowymi mo˝e odbywaç si´ w for-
mie aliansów strategicznych lub poprzez tworzenie
holdingów bàdê konglomeratów. 

Dobrze zorganizowany i sprawnie funkcjonujàcy
system dystrybucji ma dostarczyç klientom potrzeb-
nych im produktów w odpowiednim czasie i miejscu.
Kana∏y dystrybucji pe∏nià funkcj´ ∏àcznika mi´dzy
sprzedawcà a nabywcà, b´dàc zarazem êród∏em infor-
macji o popycie na dany produkt, opiniach klientów
o jego cenie i jakoÊci, ewentualnych modyfikacjach,
skutecznoÊci promocji.

Tradycyjnà drogà dystrybucji produktów banko-
wych by∏y oddzia∏y. W Europie Zachodniej rozbudowa
sieci nastàpi∏a w latach szeÊçdziesiàtych i siedemdzie-
siàtych. Wynika∏o to z radykalnego poszerzenia gro-
na klientów o klientel´ masowà, a tak˝e o ma∏e i Êred-
nie przedsi´biorstwa. Stopniowe nasycanie si´ rynku
us∏ugami bankowymi oraz widoczna tendencja do ob-
ni˝ania mar˝ i w konsekwencji zysków postawi∏y ban-
ki przed koniecznoÊcià weryfikacji sieci oddzia∏ów
pod kàtem ich efektywnoÊci, a tak˝e potrzebà rozwija-
nia innych sposobów dystrybucji us∏ug bankowych.
Efektem tego by∏o zmniejszenie liczby placówek banko-
wych.

Najwa˝niejsze tendencje zachodzàce w zakresie
dystrybucji us∏ug bankowych to:

– zmniejszanie si´ liczby tradycyjnych oddzia∏ów
i zmiana ich roli,

– rosnàce znaczenie równoleg∏ych, alternatyw-
nych sposobów dystrybucji,

– koniecznoÊç wi´kszej dywersyfikacji dróg docie-
rania do klientów, czyli koncepcja dystrybucji wieloka-
na∏owej (tzw. multi-channel banking).

Nasycenie rynku poÊrednikami finansowymi, ma-
lejàce mar˝e, pogarszajàca si´ rentownoÊç oddzia∏ów
banku, a jednoczeÊnie rozwój post´pu technicznego
spowodowa∏y koniecznoÊç wypracowania nowej kon-
cepcji funkcjonowania oddzia∏ów oraz znalezienia al-

4 H.J. Platzek: Private Banking als strategisches Geschaeftsfeld einer deut-

schen Grossbank. „Die Bank” nr 11/1998, s. 648.
5 S. Rometsch: Die Zukunft des Geschaefts mit dem vermoegenden Privat-

kunden. „Die Bank” nr 1/1999, s. 12.



ternatywy dla sieci oddzia∏ów, wykorzystujàcej mo˝li-
woÊci relatywnie szybkiego i taniego dotarcia do klien-
tów za pomocà nowych technologii.

Zmiana podejÊcia do tradycyjnego oferowania
us∏ug za pomocà oddzia∏ów polega na:

– zmniejszaniu ∏àcznej liczby oddzia∏ów, ze wzgl´-
du na wysokie koszty,

– zmianie struktury pozosta∏ych placówek w kie-
runku stworzenia trzech rodzajów oddzia∏ów: 

a) oddzia∏ów z obs∏ugà wykwalifikowanych pra-
cowników przeznaczonych dla firm i zamo˝nych klien-
tów prywatnych, 

b) oddzia∏ów mieszanych, tzn. z obs∏ugà pracowni-
ków i samoobs∏ugà (bankomaty, drukarki wyciàgów itp.), 

c) oddzia∏ów tylko z samoobs∏ugà,
– sk∏anianiu klientów dokonujàcych standardo-

wych operacji do korzystania z samoobs∏ugi.
Alternatywne sposoby dystrybucji produktów ban-

kowych to m.in.:
– bankomaty (przewiduje si´, ˝e w krajach zachod-

nioeuropejskich w ciàgu najbli˝szych 10 lat oko∏o 90%
wyp∏at gotówkowych b´dzie dokonywanych za pomo-
cà bankomatów) i kioski multimedialne,

– tworzenie filii banków w supermarketach i do-
mach towarowych,

– worksite marketing, czyli sprzeda˝ us∏ug banko-
wych w miejscu pracy klienta,

– bezpoÊrednie wizyty pracowników banku
u klientów,

– oferta poprzez osoby trzecie, tzn. g∏ównie innych
poÊredników finansowych, np. ubezpieczeniowych,
ale tak˝e kooperacja z poÊrednikami na rynku nieru-
chomoÊci, dealerami samochodów; stosowanie tzw.
cross-selling, czyli ∏àcznej sprzeda˝y pakietu us∏ug ró˝-
nych poÊredników finansowych,

– dokonywanie transakcji przez telefon,
– bankowoÊç elektroniczna6, czyli wykorzystanie

po∏àczenia systemu informatycznego klienta z bankiem
(okreÊlane jako home banking), internetu, telefonów
komórkowych w komunikowaniu si´ mi´dzy bankiem
a klientem.

W ostatnich latach dynamicznie rozwija si´ Êwiad-
czenie us∏ug bankowych bez poÊrednictwa oddzia∏ów,
za pomocà nowoczesnych Êrodków komunikacji, okre-
Êlane jako bankowoÊç bezpoÊrednia (direct banking).
Poczàtkowo wykorzystywano w tym celu poczt´ i tele-
fon, nast´pnie korzystano z dost´pu za pomocà kompu-
tera (home banking), a obecnie internetu. Ciàgle jednak
podstawowym Êrodkiem komunikacji mi´dzy bankiem
a klientami pozostaje telefon.

Banki bez oddzia∏ów zasadniczo zmieni∏y relacje
mi´dzy bankiem a klientami. Klient mo˝e za∏atwiaç

transakcje wygodnie siedzàc w fotelu w domu, nieza-
le˝nie od godzin otwarcia banku.

Banki Êwiadczàce us∏ugi przez telefon lub internet
oferujà na ogó∏ niewielki wybór produktów, tj. prowa-
dzenie konta osobistego, produkty po stronie aktywów
i pasywów. Us∏ugi te majà byç proste, ∏atwe do zrozu-
mienia i porównania, w myÊl zasady keep it simple.
Skierowane sà najcz´Êciej do klienteli masowej lub
do wybranej grupy lepiej poinformowanych klientów.

BankowoÊç na telefon lub za pomocà elektronicz-
nych kana∏ów transmisji oferujà banki ju˝ wczeÊniej
majàce okreÊlonà pozycj´ na rynku lub banki, które po-
jawi∏y si´ na rynku dopiero z tà us∏ugà. Banki ju˝ wcze-
Êniej dzia∏ajàce na rynku przyj´∏y przy tym dwie ró˝ne
koncepcje:

– Êcis∏e oddzielenie banku z oddzia∏ami od banku
elektronicznego,

– w pe∏ni zintegrowany system, sk∏adajàcy si´
z sieci oddzia∏ów i banku elektronicznego, a wi´c mo-
del dystrybucji wielokana∏owej.

Banki, który wybra∏y ten pierwszy wariant, kiero-
wa∏y swojà ofert´ przede wszystkim do nowych klien-
tów, majàc nadziej´ na pozyskanie ich w ten sposób.
Banki, które przyj´∏y drugi wariant, zaproponowa∏y
swoim klientom „pod jednym dachem” korzystanie
z us∏ug za pomocà oddzia∏ów lub elektronicznych ka-
na∏ów transmisji jednoczeÊnie. W ten sposób bank mo-
˝e wykorzystaç swojà dotychczasowà pozycj´ na ryn-
ku.

Banki europejskie Êwiadczàce us∏ugi bankowoÊci
elektronicznej na ogó∏ przyjmowa∏y trzy strategiczne
modele dzia∏alnoÊci7:

– Relationship Manager, który polega na oferowa-
niu klientom pe∏nej palety us∏ug wraz z doradztwem,
dà˝eniu do zaspokojenia wszystkich potrzeb i pe∏nie-
niu funkcji banku podstawowego, analogicznie do od-
dzia∏u (np. Deutsche Bank 24, First Direct),

– Needs Specialist, który koncentruje si´ na zaspo-
kojeniu wybranych, specyficznych potrzeb klientów,
stawiajàc równie˝ na wysokà jakoÊç us∏ug (np. Fidelity,
VW Bank),

– Deep Discounter, który ogranicza si´ do realizo-
wania standardowych transakcji, bez doradztwa, pole-
gajàcych na zakupie/sprzeda˝y papierów wartoÊcio-
wych, opcji i jednostek funduszy inwestycyjnych (In-
vest Online, Cetelem).

Banki realizujàce strategi´ dystrybucji wy∏àcznie
elektronicznej odnotowa∏y znaczny przyrost liczby
klientów. Nie zmienia to jednak faktu, ˝e sà one banka-
mi niszowymi, a ich potencja∏ klientów ocenia si´
w Europie Zachodniej na oko∏o 10% do 20%8.

Z badaƒ przeprowadzonych przez Management
Zentrum St. Gallen wÊród 270 najwi´kszych banków
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6 Poj´cie bankowoÊci elektronicznej jest ró˝nie definiowane. Zob. szerzej
A. Gospodarowicz (red.): Technologie informatyczne w bankowoÊci.

Wroc∏aw 2002 Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wroc∏awiu, s.
46-47.

7 R. Melnyk, H. Rogg, A. Steiner: Direct Banking in Europa. „Die Bank” nr
10/1999, s. 664-669.

8 U.C. Swoboda: Privatkundengeschaeft... op. cit., s. 24.
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w Niemczech, Austrii i Szwajcarii, dotyczàcych korzy-
Êci i zagro˝eƒ dla banków zwiàzanych z wprowadza-
niem nowych kana∏ów dystrybucji w obs∏udze kliente-
li masowej, wynika, ˝e:

– jako najwi´ksze korzyÊci ankietowane banki wy-
mieni∏y: popraw´ jakoÊci Êwiadczonych us∏ug, mo˝li-
woÊç dywersyfikacji podejÊcia do klientów, intensyw-
niejsze powiàzania z klientami; podkreÊla∏y tak˝e, ˝e
nowe kana∏y sà niezb´dnà bazà na przysz∏oÊç;

– jako najwi´ksze zagro˝enia banki wymieni∏y:
wi´kszà wra˝liwoÊç klientów na poziom cen, zaostrzo-
nà konkurencj´ o klientów, mniejsze powiàzanie mi´-
dzy bankiem a grupami klientów, utrat´ wybranych
grup klientów9.

Z badaƒ przeprowadzonych w Niemczech wynika,
˝e nadal 85% klientów nie chce zrezygnowaç z korzy-
stania z oddzia∏ów i doradztwa pracowników. Nowe
kana∏y traktujà jako uzupe∏niajàce ofert´ banku. Rów-
nie˝ w przysz∏oÊci media elektroniczne nie stanowià
zagro˝enia dla us∏ug wymagajàcych intensywnego do-
radztwa w oddzia∏ach10.

Z badaƒ przeprowadzonych przez Mc Kinseya
wynika, ˝e w przysz∏oÊci mo˝e ukszta∏towaç si´ nast´-
pujàca struktura korzystania z ró˝nych kana∏ów dys-
trybucji:

– 20% klientów b´dzie korzysta∏o wy∏àcznie
z oferty bankowoÊci bezpoÊredniej, tzn. telefonu i ban-
kowoÊci elektronicznej,

– 60% b´dzie korzysta∏o z ró˝nych kana∏ów dys-
trybucji (multi-chanel banking), czyli zarówno z od-
dzia∏ów, jak i bankowoÊci bezpoÊredniej,

– 20% b´dzie korzysta∏o wy∏àcznie z us∏ug Êwiad-
czonych przez oddzia∏y11.

Wi´kszoÊç klientów banków b´dzie korzystaç
z ró˝norodnych kana∏ów dystrybucji.

Wprowadzanie nowych kana∏ów dystrybucji wià-
˝e si´ z korzyÊciami i niedogodnoÊciami zarówno dla
banków, jak i klientów. Klientowi nowe kana∏y dystry-
bucji pozwalajà na elastyczny, szybki, nieograniczony
terytorialnie i cz´sto nieprzerwany dost´p do us∏ug
bankowych. 

Z upowszechniania nowych kana∏ów dystrybucji
wiele korzyÊci czerpie równie˝ bank. Na pierwszym
miejscu stoi mo˝liwoÊç obni˝ki kosztów w porównaniu
z tradycyjnymi, stacjonarnymi oddzia∏ami. Najwi´ksze
oszcz´dnoÊci dotyczà zmniejszenia wydatków
na utrzymanie budynków i personelu oraz innych kosz-
tów zwiàzanych z utrzymaniem tradycyjnej sieci. Dzi´-
ki wprowadzeniu nowych kana∏ów dystrybucji banki
majà mo˝liwoÊç zwi´kszenia liczby klientów, zw∏asz-

cza mieszkajàcych z dala od stacjonarnych placówek
oraz takich, dla których tradycyjny sposób obs∏ugi jest
niedogodny. Oprócz niewàtpliwej korzyÊci, jakà jest
oszcz´dnoÊç kosztów, nowe kana∏y dystrybucji mogà
spowodowaç utrat´ kontaktu z dotychczasowymi
klientami. Stanowià tak˝e znaczne utrudnienie
przy sprzeda˝y pakietu us∏ug (tzw. cross-selling). Mo˝-
liwoÊç oferowania us∏ug bankowych tak˝e klientom
mieszkajàcym daleko oprócz szansy mo˝e równie˝ sta-
nowiç zagro˝enie, jeÊli us∏ugi te oferuje konkurencja.

Rozwój alternatywnych kana∏ów dystrybucji po-
woduje dodatkowo pogarszanie si´ rentownoÊci od-
dzia∏ów, gdy˝: alternatywne kana∏y dystrybucji dzi´ki
korzystniejszej relacji cena/jakoÊç us∏ugi powodujà od-
chodzenie cz´Êci klientów z oddzia∏ów. Pozostali
klienci domagajà si´ równie˝ korzystniejszych warun-
ków, co prowadzi do obni˝enia przychodów i spadku
rentownoÊci, a w konsekwencji do koniecznoÊci dosto-
sowania struktury oddzia∏ów do popytu oraz utraty
przewagi oddzia∏ów, polegajàcej na bliskoÊci do klien-
tów12.

Oddzia∏ów nie nale˝y rozpatrywaç jedynie z punk-
ty widzenia kosztowego13. Dysponowanie przez bank
rozbudowanà siecià oddzia∏ów jest elementem przewa-
gi konkurencyjnej, gdy˝ umo˝liwia Êwiadczenie za ich
pomocà us∏ug bardziej skomplikowanych, wymagajà-
cych intensywnego doradztwa.

Reasumujàc, przemiany w sposobie dystrybucji
mo˝na scharakteryzowaç nast´pujàco:

– oferta banków zawiera produkty standardowe
i produkty z∏o˝one, wymagajàce doradztwa, stàd ko-
nieczne jest oferowanie us∏ug finansowych za pomocà
wielu kana∏ów dystrybucji, czyli tzw. multi-channel
banking,

– nowoczesne drogi dystrybucji zawierajà coraz
wi´cej elementów nowych technologii,

– bank elektroniczny nie zastàpi tradycyjnego ban-
ku z siecià oddzia∏ów,

– oddzia∏y pozostanà jednà z g∏ównych form dys-
trybucji, ale niezb´dna jest ich dalsza reorganizacja
w kierunku tworzenia wyspecjalizowanych placówek
doradczych, a z drugiej strony ma∏ych placówek, tzw.
mcbanków,

– zmienia si´ rola oddzia∏u; rozwój alternatywnych
dróg Êwiadczenia us∏ug powoduje spadek rentownoÊci
oddzia∏ów, co wymusza koniecznoÊç racjonalizacji ich
dzia∏ania, polegajàcà na wykorzystywaniu oddzia∏ów
do Êwiadczenia us∏ug wymagajàcych doradztwa,

– do realizacji us∏ug standardowych w coraz szer-
szym zakresie b´dà wykorzystywane wielofunkcyjne
bankomaty, spadkowi liczby oddzia∏ów odpowiada
wzrost liczby bankomatów.9 „Neue Vertriebswege” fuehren zu einer neuen Wettbewerbsphase im

Mengenkundengeschaeft. „Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Dodatek
„Die Bank der Zukunft” nr 29/1997.

10 G. Krupp: Erfolgsstrategien fuer parallele Vertriebskanaele im Privat-

kundengeschaeft. „Die Bank” nr 12/1996, s. 718.
11 T. Heydebreck: Deutsche Bank 24: Aufbruch in eine neue Bankwelt.

„Die Bank” nr 7/1999, s. 446.

12 S. Schueller: Der Finanzshop - neue Impulse fuer das Filialsystem. „Die
Bank” nr 1/1998, s. 5.

13 G. Instenberg-Schieck: Multi Channel Banking - die Wege zum Kunden.
„Die Bank” nr 9/1999, s. 605.



Cechy i funkcje produktu oraz jego cena deter-
minujà stopieƒ bezpoÊrednioÊci kana∏u dystrybucyj-
nego, czyli liczb´ ogniw poÊredniczàcych mi´dzy
bankiem a klientem. Im dro˝szy i bardziej skompli-
kowany produkt, tym wi´ksza potrzeba osobistego
kontaktu klienta z bankiem, a wi´c tym krótszy i bar-
dziej bezpoÊredni kana∏ dystrybucji. Zasoby banku
przesàdzajà o intensywnoÊci dystrybucji i ró˝norod-
noÊci jej kana∏ów. Przy podejmowaniu decyzji o roz-
budowie sieci i rozwoju nowych kana∏ów dystrybu-
cji decydujàcà rol´ odgrywajà zasoby finansowe,
techniczne i ludzkie banku. Ze wzgl´du na specyfik´
us∏ug bankowych szczególne znaczenie majà zasoby
ludzkie, tzn. wykszta∏cenie, kwalifikacje, doÊwiad-
czenie zawodowe, predyspozycje psychologiczne za-
trudnionego personelu. Przy okreÊleniu liczby, ro-
dzaju i rozmieszczenia w∏asnych punktów sprzeda˝y
oraz wyborze kana∏u dystrybucji, najbardziej efek-
tywnego w danym otoczeniu, du˝e znaczenie ma
analiza systemu dystrybucji stosowanego przez kon-
kurencj´.

Zarzàdzanie kosztami i rentownoÊcià

Oprócz poszukiwania nowych obszarów dzia∏alnoÊci
i optymalnej struktury ich dystrybucji, malejàca dy-
namika przychodów w relacji do kosztów, a tak˝e ro-
snàce wymagania akcjonariuszy w zakresie rentow-
noÊci zainwestowanego kapita∏u spowodowa∏y ko-
niecznoÊç zwrócenia uwagi na stron´ kosztowà pro-
wadzonej dzia∏alnoÊci. Na poczàtku lat dziewi´çdzie-
siàtych modne sta∏o si´ poj´cie lean banking,
pod którym kry∏y si´ ró˝ne rodzaje podejmowanych
równolegle przedsi´wzi´ç, majàcych na celu popraw´
rentownoÊci poprzez obni˝k´ kosztów. WÊród naj-
wa˝niejszych przedsi´wzi´ç wymienianych w tym
kontekÊcie nale˝à:

– analiza rentownoÊci oddzia∏ów, redukcja ich
liczby, zmiana profilu dzia∏ania pozosta∏ych, wprowa-
dzanie samoobs∏ugi dla standardowych czynnoÊci,

– zmiany organizacyjne, polegajàce na zmniejsze-
niu liczby poÊrednich szczebli zarzàdzania,

– wprowadzanie outsourcingu, czyli zlecanie
czynnoÊci, które nie sà najwa˝niejsze dla zasadniczego
obszaru kompetencji firmy innym wyspecjalizowanym
przedsi´biorstwom,

– zmniejszanie zatrudnienia, które mog∏o byç osià-
gni´te zarówno przez redukcj´ liczby oddzia∏ów, po-
Êrednich szczebli organizacyjnych, jak i outsourcing,

– wprowadzanie wi´kszego zwiàzku mi´dzy p∏acà
a wydajnoÊcià pracy,

– standaryzacja i automatyzacja procesów, nie tyl-
ko w obs∏udze klientów, ale i w wewn´trznych proce-
sach w banku, np. przy rozpatrywaniu wniosków kre-
dytowych,

– just in time logistik, czyli efektywne sterowanie
wykorzystaniem posiadanego potencja∏u14,

– wybór odpowiedniego stopnia centralizacji/de-
centralizacji decyzji,

– koncentracja na podstawowych dziedzinach
dzia∏alnoÊci i êród∏ach dochodów.

Narz´dziem, które ma s∏u˝yç poprawie rentowno-
Êci jest Management Information System (MIS) i wpro-
wadzanie controllingu. Controlling powinien wspieraç
kadr´ kierowniczà w zarzàdzaniu. Do podstawowych
zadaƒ realizowanych w ramach controllingu zalicza
si´: gromadzenie danych i analiz´ sytuacji, analiz´ sy-
tuacji finansowej banku, planowanie, monitorowanie
ryzyka bankowego, rachunek efektywnoÊci banku, a na-
st´pnie kontrol´ podejmowanych dzia∏aƒ. Rachunek
efektywnoÊci powinien byç przeprowadzany zarówno
w odniesieniu do banku jako ca∏oÊci, jak i rentownoÊci
poszczególnych produktów (odsetkowych i nieodset-
kowych), klientów i jednostek organizacyjnych.

Ze wzgl´du na ró˝nà „zyskownoÊç” transakcji
z poszczególnymi grupami klientów (przeci´tnie przyj-
muje si´, ˝e 20% klientów przynosi 80% dochodów)
konieczna jest segmentacja klientów i elastyczne dopa-
sowywanie oferty do poszczególnych grup. 

Du˝e znaczenie ma segmentacja klientów na dwie
podstawowe grupy: firmy i klientów prywatnych o wy-
sokich dochodach, przynoszàcych znacznà cz´Êç przy-
chodów, oraz klientów detalicznych, przeprowadzajà-
cych transakcje standardowe, nie przynoszàce istot-
nych dochodów. W celu lepszego poznania klientów,
a w szczególnoÊci tego odsetka zbiorowoÊci, który przy-
nosi najwi´ksze dochody, zrozumienia ich zachowa-
nia, uchwycenia obecnych i przysz∏ych potrzeb wpro-
wadzane sà systemy zarzàdzania relacjami z klientami
CRM (Customer Relationship Management).

Rosnàce wymagania akcjonariuszy w zakresie
otrzymywanego oprocentowania od zainwestowanego
kapita∏u spowodowa∏y rozwój koncepcji shareholder
value, a z drugiej strony rozwój koncepcji pomiaru do-
chodowoÊci korygowanej ryzykiem, np. koncepcja
RAPM (Risk Adjusted Performance Measurement)
i miar rentownoÊci uwzgl´dniajàcych ponoszone ryzy-
ko, tj. RORAC, RAROC.

U podstaw zachodzàcych obecnie z du˝ym nasile-
niem fuzji le˝y tak˝e dà˝enie do obni˝ki kosztów, jak
równie˝ zwi´kszenia kapita∏u, pozwalajàcego na roz-
szerzenie dzia∏alnoÊci oraz popraw´ rentownoÊci.
W wyniku fuzji zmniejsza si´ liczba samodzielnych
banków, powstajà du˝e, silne kapita∏owo banki lub
konglomeraty finansowe.

Z teoretycznego punktu widzenia tendencja
do konsolidacji kapita∏u bankowego wyjaÊniana jest
za pomocà dwóch podstawowych modeli: modelu ko-
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rzyÊci skali prowadzonej dzia∏alnoÊci (economies of
scale) oraz modelu korzyÊci zwi´kszonego zakresu
us∏ug finansowych Êwiadczonych przez bank (econo-
mies of scope). Z korzyÊciami skali mamy do czynienia
wówczas, gdy wzrost produkcji powoduje relatywnie
mniejszy wzrost kosztów ca∏kowitych, a wi´c koszt
jednostkowy maleje. èród∏a korzyÊci z tytu∏u wzrostu
produkcji mogà mieç charakter wewn´trzny (np. wyni-
kaç ze spadku cen p∏aconych za czynniki produkcji)
lub zewn´trzny, niezale˝ny od dzia∏alnoÊci danego
przedsi´biorstwa. Wi´ksze rozmiary prowadzonej
dzia∏alnoÊci pozwalajà na lepsze wykorzystanie posia-
danego potencja∏u i w ten sposób mogà si´ przyczyniç
do obni˝ki kosztów. W przypadku banków wzrost
wielkoÊci mo˝e znajdowaç odzwierciedlenie w lep-
szym zarzàdzaniu p∏ynnoÊcià: mniejszych przypadko-
wych wahaniach wp∏at i wyp∏at oraz obni˝onych kosz-
tach refinansowania.

Brakuje jednoznacznych wyników badaƒ dotyczà-
cych zwiàzku mi´dzy wielkoÊcià banku a poziomem
kosztów. Z niektórych badaƒ amerykaƒskich wynika,
˝e pozytywny efekt fuzji w postaci obni˝ki kosztów
wyst´puje w przypadku ma∏ych podmiotów: spó∏-
dzielni kredytowych, kas oszcz´dnoÊciowych lub ma-
∏ych banków prywatnych. W wypadku fuzji du˝ych in-
stytucji taki efekt nie mia∏ miejsca15. Z badaƒ OECD
przeprowadzonych w 1993 r. nie wynika, aby wyst´po-
wa∏ efekt skali w przypadku du˝ych banków uniwer-
salnych16. Wraz ze wzrostem wielkoÊci banku roÊnie
suma kosztów, co utrudnia ich kontrol´ i zwi´ksza ry-
zyko nieefektywnoÊci, w istotny sposób wzrastajà kosz-
ty koordynacji i controllingu.

Z analiz niemieckich przeprowadzonych dla kas
oszcz´dnoÊciowych wynika, ˝e do obni˝ki kosztów
w istotny sposób przyczynia∏a si´ poprawa efektyw-
noÊci pracowników. Przy obs∏udze oko∏o 150 klien-
tów przez jednego pracownika koszt przypadajàcy
na jednego klienta wynosi∏ oko∏o 1100 DEM, natomiast
przy obs∏udze 400 klientów przez jednego pracowni-
ka koszty na klienta zmniejsza∏y si´ do oko∏o 380
DEM17. Chcàc obni˝yç koszty, nale˝a∏oby wi´c
zwi´kszyç liczb´ klientów obs∏ugiwanych przez jed-
nego pracownika, co – abstrahujàc od praktycznych
mo˝liwoÊci w tym zakresie – mo˝e spowodowaç gor-
szà obs∏ug´ i niezadowolenie klientów, powodujàce
zmian´ banku.

Podobnie nie ma jednoznacznych badaƒ empi-
rycznych potwierdzajàcych tez´, ˝e w dzia∏alnoÊci
bankowej, analogicznie do niektórych rodzajów pro-
dukcji przemys∏owej, koszty jednostkowe malejà
do pewnej wielkoÊci produkcji (punkt optymalny),

a nast´pnie zaczynajà rosnàç. Dodatkowym utrudnie-
niem w badaniach tego typu jest fakt, ˝e dzia∏alnoÊç
bankowa nie ma charakteru jednorodnego, bank
Êwiadczy jednoczeÊnie wiele rodzajów us∏ug.

Nie nale˝y tak˝e oczekiwaç, ˝e oszcz´dnoÊci kosz-
tów nastàpià z dnia na dzieƒ. Zmniejszenie niepotrzeb-
nego potencja∏u: ograniczenie liczby zatrudnionych, re-
strukturyzacja sieci oddzia∏ów, po∏àczenie niektórych
dzia∏ów, zmiana struktury organizacyjnej, wymaga
wiele czasu. Powstaje przy tym kwestia, na ile udaje si´
przy takim przedsi´wzi´ciu zwolniç niepotrzebnych
pracowników, a zatrzymaç w∏aÊciwych.

Nowe koncepcje zarzàdzania ryzykiem

Przeobra˝enia na mi´dzynarodowych rynkach finan-
sowych spowodowa∏y, ˝e wzros∏o – w rozmiarach ab-
solutnych i wzgl´dnych – zagro˝enie ró˝nymi rodza-
jami ryzyka. Ze wzgl´du na zaostrzonà konkurencj´
banki podejmujà bowiem wi´ksze ryzyko, pogarsza
si´ równie˝ jakoÊç portfela kredytowego na skutek
mo˝liwoÊci bezpoÊredniego finansowania si´ najlep-
szych klientów na rynku kapita∏owym. Przyczynia
si´ to do wzrostu ryzyka kredytowego. RoÊnie te˝ za-
gro˝enie ró˝nego rodzaju ryzykiem rynkowym z uwa-
gi na wi´kszy poziom wahaƒ kursów walutowych,
stóp procentowych, kursów akcji i trudnoÊci z ich
prognozowaniem. Zwi´ksza si´ ryzyko zwiàzane
z transakcjami instrumentami pochodnymi, m.in. ze
wzgl´du na ich z∏o˝onoÊç i kompleksowoÊç oraz
trudnoÊci w ocenie ryzyka. RoÊnie równie˝ ryzyko
w obszarze techniczno-organizacyjnym, okreÊlane
tak˝e jako ryzyko operacyjne, zwiàzanym m.in.
z funkcjonowaniem systemów informatycznych, gro-
madzeniem, przetwarzaniem i transferem danych, ro-
snàcym obrotem p∏atniczym, obs∏ugà kart p∏atni-
czych i wzrostem liczby oszustw z tego tytu∏u.

Wzrost zagro˝enia ryzykiem spowodowa∏ ko-
niecznoÊç doskonalenia metod zarzàdzania ryzykiem
w bankach. Na bardziej precyzyjne zarzàdzanie po-
zwalajà wewn´trzne modele, których stosowanie
w bankach w zwiàzku z tym systematycznie roÊnie.
Wewn´trzne modele zarzàdzania ryzykiem oparte sà
na ogó∏ na obliczaniu VAR (Value at Risk). W ostat-
nich latach nastàpi∏ tak˝e rozwój metodyki sposobów
szacowania VAR (przede wszystkim na podstawie da-
nych historycznych, symulacji Monte Carlo, macie-
rzy wariancji – kowariancji, teorii wartoÊci ekstre-
malnych).

Od drugiej po∏owy lat dziewi´çdziesiàtych naj-
wi´ksze mi´dzynarodowe banki oprócz zastosowania
VaR do ryzyka rynkowego zacz´∏y rozwijaç wewn´trz-
ne modele zarzàdzania ryzykiem kredytowym. W przy-
padku dzia∏alnoÊci kredytowej z jeszcze wi´kszà ostro-
Êcià, ni˝ w odniesieniu do ryzyka rynkowego, wyst´pu-

15 Finanzplatz Deutschland an der Schwelle zum 21. Jahrhundert. Frank-
furt/M, 1998, s. 38.

16 M. Kohlhaussen: Groesse im Bankwesen. „Kreditwesen” nr 12/1998,
s. 24.

17 T.R. Fischer: Groesse und Geschaeft. „Kreditwesen” nr 12/1998, s. 28.



jà trudnoÊci ze zgromadzeniem odpowiednich zbiorów
danych, potrzebnych do oszacowania VaR18. 

Mo˝liwoÊci w zakresie zarzàdzania ryzykiem (ale
i spekulacji) w istotny sposób zwi´kszy∏ dynamiczny
rozwój instrumentów pochodnych, umo˝liwiajàcych
zabezpieczenie si´ przed ryzykiem walutowym, stopy
procentowej, akcji, a w ostatnim okresie tak˝e ryzykiem
kredytowym.

*

Przeobra˝enia na mi´dzynarodowych rynkach finan-
sowych wymagajà od banków znalezienia w∏asnej
strategii, ciàg∏ych dostosowaƒ i aktualizacji swojej

oferty, rozwijania dziedzin dzia∏alnoÊci przynoszà-
cych prowizj´ oraz nowych sposobów dystrybucji
produktów.

Nie wydaje si´ prawdopodobna teza, ˝e w przy-
sz∏oÊci banki mogà zostaç zastàpione przez innych po-
Êredników, choç mo˝e ulec pewnemu dalszemu ograni-
czeniu ich rola jako tradycyjnych poÊredników finanso-
wych, przyjmujàcych depozyty i udzielajàcych kredy-
tów. Cz´Êç Êrodków pieni´˝nych podmiotów gospodar-
czych, zarówno o charakterze rezerwowym, jak i po-
trzebnych na bie˝àce p∏atnoÊci, b´dzie jednak nadal
przechowywana w bankach. Wià˝e si´ to z pozycjà
banków jako instytucji zaufania publicznego, jak rów-
nie˝ z systemami ubezpieczenia wk∏adów, z których
w przypadku upad∏oÊci instytucji zostanà wyp∏acone
Êrodki. Podobnie niemo˝liwe jest finansowanie wszyst-
kich przedsi´biorstw i zaspokojenie zapotrzebowania
gospodarki na kredyt tylko przez rynek kapita∏owy.
Banki pozostanà tak˝e aktywne jako jeden z g∏ównych
uczestników na rynku kapita∏owym.
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Wyzwania przed polskà bankowoÊcià
spó∏dzielczà*
Jacek Kulawik

Wprowadzenie

Praktycznie od poczàtku polskiej transformacji mie-
liÊmy do czynienia z problemem w∏aÊciwego usytu-
owania banków spó∏dzielczych w krajowym syste-
mie bankowym i gospodarczym. Przez krótki czas
na poczàtku lat 90. banki te cieszy∏y si´ formalnà
i rzeczywistà autonomià. Mniej wi´cej w tym samym
okresie pojawi∏y si´ te˝ pierwsze inicjatywy konsoli-
dacyjne. Szybko jednak si´ okaza∏o, ˝e spó∏dzielcy
nie potrafili wykorzystaç danej im autonomii, a trzy
powo∏ane przez nich zrzeszenia (Bank Unii Gospo-
darczej, Gospodarczy Bank Wielkopolski, Gospodar-
czy Bank Po∏udniowo-Zachodni) nie zahamowa∏y
gwa∏townie rosnàcej fali upad∏oÊci. W tych warun-
kach nadzorcy i regulatorzy sektora bankowego mu-
sieli szybko i zdecydowanie ingerowaç. Dzi´ki nim

m.in. uda∏o si´ uchwaliç w czerwcu 1994 r. stosow-
nà ustaw´, której istotà by∏o zakreÊlenie ram praw-
nych tworzenia trójszczeblowej grupy spó∏dzielczej,
z BG˚ jako bankiem krajowym. Ju˝ wówczas niektó-
rzy przekonywali jednak, ˝e lepszym rozwiàzaniem
by∏oby oddzielne restrukturyzowanie BG˚ i banków
spó∏dzielczych. Dopiero na poczàtku bie˝àcej deka-
dy okaza∏o si´, ˝e to oni mieli racj´. DojÊcie do takie-
go wniosku by∏o zatem d∏ugie i bardzo kosztowne.
Obecnie mamy wi´c trzy oÊrodki integrujàce banki
spó∏dzielcze oraz samodzielnie restrukturyzowany
i upubliczniany BG˚, który ma m.in. wspieraç roz-
maite programy rzàdowe. Drogi rozwoju niedosz∏ych
partnerów raczej definitywnie si´ ju˝ rozchodzà,
chocia˝ nadal istniejà mi´dzy nimi wi´zi kapita∏o-
we. Nale˝y nawet oczekiwaç ostrej konkurencji mi´-
dzy nimi. B´dzie to dla obydwu nowe wyzwanie.
W rzeczywistoÊci wyzwaƒ jest znacznie wi´cej. Nie-
które z nich – wa˝ne wed∏ug subiektywnej oceny au-*Artyku∏ odzwierciedla stan prawny i faktyczny na koniec sierpnia 2002 r.
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tora, dla rozwoju sektora spó∏dzielczego – prezento-
wane sà w poni˝szym tekÊcie. 

Strategia rynkowa

Na pewno powinna cieszyç obserwowana w ostatnich
latach poprawa wyników i pozycji sektora spó∏dziel-
czego. Bli˝sza analiza pokazuje jednak rozmaite zagro-
˝enia dla kontynuowania tej tendencji. Dobitnie prze-
konuje o tym ostatni raport GINB, którego najwa˝niej-
sze stwierdzenia przytocz´ poni˝ej (Wilkowicz, 2002)1.

Okazuje si´, ˝e wprawdzie banki spó∏dzielcze
wi´cej zacz´∏y zarabiaç na obs∏udze firm, ale nie zdo-
∏a∏y zwi´kszyç swego udzia∏u w rynku obs∏ugiwanym
przez du˝e banki komercyjne. Oznacza to, ˝e spó∏-
dzielcy nieêle sobie radzà w obs∏udze ma∏ych i Êred-
nich podmiotów. Jest to segment potencjalnie rozwo-
jowy, ale trudny z uwagi na jego du˝à podatnoÊç
na szoki zewn´trzne oraz ma∏à przejrzystoÊç informa-
cyjnà, która utrudnia ocen´ zdolnoÊci kredytowej
i monitorowanie kredytów. Wi´ksze anga˝owanie si´
w obs∏ug´ ma∏ych i Êrednich firm wywo∏uje zatem
wzrost ryzyka, co ju˝ obecnie przek∏ada si´ na szybki
wzrost nale˝noÊci nieregularnych w bankowoÊci
spó∏dzielczej. Bez podwy˝szenia poziomu zarzàdza-
nia ryzykiem oraz doskonalenia technik z zakresu re-
lationship lending trudno b´dzie bs-om w zdecydo-
wany sposób podwy˝szyç swoje udzia∏y w obs∏udze
segmentu ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw2. Muszà
one równie˝ liczyç si´ z rosnàcà konkurencjà ze stro-
ny banków komercyjnych, szczególnie PKO BP SA
i chyba tak˝e BG˚. Trzeba przy tym zauwa˝yç, ˝e ko-
mercyjni konkurenci bs-ów ju˝ obecnie dysponujà
pewnymi narz´dziami z zakresu kredytowania okre-
Êlanego jako „transactions-based lending”, czyli kre-
dytowania na podstawie analizy sprawozdaƒ finanso-
wych i kredytowania na bazie zabezpieczeƒ aktywa-
mi oraz credit scoring (Berger, Udell 2002). Przyk∏a-
dowo, PKO BP SA dysponuje ju˝ systemem scoringo-
wym do oceny wniosków kredytowych. W tym mo-
mencie otwiera si´ szerokie pole dla banków zrzesza-
jàcych, aby skutecznie wspar∏y banki lokalne we
wdra˝aniu nowoczesnych technik zarzàdzania ryzy-
kiem. Niestety, zamiast tego ju˝ od lat obserwuje si´

dzia∏ania spó∏dzielców zmierzajàce np. do ulgowego
ich potraktowania przy wprowadzaniu zasad Drugiej
Umowy Kapita∏owej3.

Raport GINB wskazuje równie˝ na s∏abà pozycj´
bs-ów na rynku kredytów dla ludnoÊci, a wi´c seg-
mentu do tej pory najmniej ryzykownego. Jest
przy tym interesujàce, ˝e bankom tym nie pomaga
czynnik bliskoÊci potencjalnych kredytobiorców,
a wi´c cecha powszechnie podkreÊlana jako ich g∏ów-
ny atut. Okaza∏o si´, ˝e rozwijajàc sieç poÊredników
kredytowych, banki komercyjne dosyç ∏atwo mogà
wchodziç na obszary niejako zarezerwowane dla
spó∏dzielców, a ci ostatni powinni liczyç si´ równie˝
z zagro˝eniami p∏ynàcymi z szerszego upowszechnie-
nia si´ elektronicznych kana∏ów dost´pu do rynku fi-
nansowego i rosnàcej nielojalnoÊci klientów.

Niekwestionowana i bardzo silna jest od lat po-
zycja bs-ów na rynku kredytów dla rolnictwa, ale i tu
mogà si´ one spodziewaç rosnàcej konkurencji,
g∏ównie ze strony „odspó∏dzielczonego” BG˚ i PKO
BP. Jednak chyba wi´kszym zagro˝eniem dla bs-ów
b´dzie chyba ograniczenie zakresu preferencyjnego
kredytowania rolnictwa. Pierwszym testem b´dzie tu
wprowadzenie uruchamianego obecnie przedakce-
syjnego programu SAPARD. Jak wiadomo, w progra-
mie tym potencjalny kredytobiorca musi zapewniç
sobie prefinansowanie projektu, w czym nie mogà
jednak byç wykorzystane kredyty preferencyjne. Ta-
ka procedura prefinansowania oznacza wzrost ryzy-
ka dzia∏alnoÊci kredytowej, ale w praktyce – przynaj-
mniej przejÊciowo – mo˝e doprowadziç do znaczne-
go spadku popytu kredytowego. Gdyby zarysowany
tu scenariusz si´ ziÊci∏, wysoce prawdopodobne jest
pogorszenie si´ po∏o˝enia wielu bs-ów, szczególnie
dzia∏ajàcych na obszarach wiejskich.

Prawdopodobne zmniejszenie udzia∏u kredytów
preferencyjnych dla rolnictwa w portfelu kredyto-
wym banków spó∏dzielczych b´dzie oznacza∏o dalszà
deregulacj´ tej cz´Êci krajowego systemu bankowego.
Wraz ze wspomnianym wzrostem ryzyka kredytowe-
go i prawdopodobnym spadkiem popytu kredytowe-
go mo˝e si´ to prze∏o˝yç na okresowe pogorszenie si´
ich wyników ekonomicznych, zdolnoÊç wprowadza-

1 Chodzi tu o dokument pt. Sytuacja finansowa sektora banków spó∏dziel-
czych w 2001 roku. GINB, Warszawa 2002.

2 Koncepcja relationship lending przyjmuje, ˝e kredytowanie powinno
si´ opieraç na trwa∏ych relacjach ∏àczàcych banki z ich klientami.
W istocie jej znaczenie jest szersze i odnosi si´ do umiej´tnoÊci prowa-
dzenia ca∏oÊci biznesu bankowego na bazie d∏ugotrwa∏ych, wzajemnie
korzystnych relacji z najbardziej lojalnymi klientami. W samych zaÊ re-
lacjach chodzi o daleko posuni´te orientowanie si´ instytucji finanso-
wych na kompleksowe zaspokajanie potrzeb klientów, a wi´c oferowa-
nie im ca∏ej gamy us∏ug finansowych i niefinansowych, czasami po-
strzeganych jako zgo∏a egzotyczne. To w∏aÊnie umiej´tnoÊç ró˝nicowa-
nia us∏ug i indywidualizowania ich pakietów stanowiç ma decydujàcà
determinant´ poziomu lojalnoÊci klientów.

3 W wielkim skrócie, Druga Umowa Kapita∏owa pomyÊlana jest jako wy-
tyczna dla krajowych nadzorów bankowych w zakresie ustalania i kon-
trolowania wymogów kapita∏owych podlegajàcych im banków. Jest ona
przygotowywana przez Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego, sk∏ada-
jàcy si´ z w∏adz nadzorów bankowych i banków centralnych z dziesi´-
ciu wysoko rozwini´tych krajów. W sensie czysto technicznym Umowa
zawieraç b´dzie zmodyfikowany wzór na obliczanie, powszechnie zna-
nego, wspó∏czynnika wyp∏acalnoÊci banków. W praktyce jednak ozna-
czaç to b´dzie wprowadzenie wr´cz rewolucyjnych zmian w dziedzinie
pomiaru ryzyka bankowego, ze szczególnym wyeksponowaniem pozycji
ratingów zewn´trznych i wewn´trznych. WejÊcie Umowy, w obecnym
jej kszta∏cie, mog∏oby doprowadziç do pogorszenia si´ pozycji konkuren-
cyjnej polskich banków i utrudniç oraz podro˝yç dost´p do rynku finan-
sowego dla sektora ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw. Nie jest to jednak
jeszcze przesàdzone, gdy˝ wcià˝ trwajà dyskusje, a ostateczny termin
wejÊcia w ˝ycie Umowy nie jest znany. 



nia post´pu i pozycj´ konkurencyjnà. Trzeba jednak
pami´taç, ˝e spó∏dzielcy b´dà starali si´ rekompenso-
waç sobie utrat´ dochodów z akcji kredytowej, np.
anga˝ujàc si´ powszechnie w wyp∏acanie dop∏at bez-
poÊrednich rolnikom oraz uczestniczàc w dystrybucji
unijnych funduszy strukturalnych. 

Pewien poglàd na mo˝liwe konsekwencje dere-
gulacji banków rolniczych i wiejskich daje anali-
za zachowaƒ tego typu banków w USA (Dias, Hel-
mers, 2001). Zasadniczo, usuwanie ograniczeƒ
w prowadzeniu biznesu bankowego bardziej odbija
si´ na poziomie produktywnoÊci wi´kszych banków.
Mniejsze banki rolnicze i wiejskie znacznie trudniej
odrabia∏y dystans, dzielàcy je w zakresie produktyw-
noÊci od wi´kszych konkurentów – rolniczych i nie-
rolniczych. Wszystkie banki rolnicze i wiejskie
w okresie po deregulacji mia∏y problemy z wprowa-
dzaniem innowacji, gdy˝ konsolidacja i konkurencja
w sektorze bankowym znacznie deprecjonowa∏y ba-
z´ kapita∏owà. Kolejny wniosek, sformu∏owany
przez Diasa i Helmersa, mo˝e zaskakiwaç. Standar-
dowo przyjmuje si´ bowiem, ˝e kredytowanie rolni-
ctwa jest mniej op∏acalne w konwencji zwrot – ryzy-
ko. Zgodnie z tym, w wyniku deregulacji powin-
na nastàpiç realokacja funduszy po˝yczkowych
do sektorów nierolniczych. W rzeczywistoÊci udzia∏
banków komercyjnych w zad∏u˝eniu kredytowym
rolnictwa amerykaƒskiego wzrós∏ do oko∏o 37%. Wy-
jaÊnieniem tego zjawiska mo˝e byç to, i˝ w komento-
wanych badaniach Êrednie i ma∏e banki rolnicze
osiàga∏y przyrost efektywnoÊci w zakresie po˝yczek
rolniczych. Z drugiej jednak strony wydaje si´, ˝e
w naszych warunkach spora cz´Êç banków spó∏dziel-
czych powinna jednak przebudowaç swoje portfele
kredytowe w kierunku zmniejszenia w nich udzia∏u
kredytów typowo rolniczych.

Banki spó∏dzielcze, ale nie tylko one, ostrzà so-
bie apetyty na dystrybucj´ funduszy z Unii Europej-
skiej. U wszystkich zainteresowanych potrzebny jest
tu umiar, zdrowy osàd i solidne przygotowanie si´
do obs∏ugi funduszy przedakcesyjnych i struktural-
nych oraz prawdopodobnych dop∏at bezpoÊrednich
dla rolnictwa. Jak wiemy, poza wspomnianymi do-
p∏atami, we wszystkich pozosta∏ych przypadkach
uzyskanie Êrodków unijnych jest jednoznacznie uwa-
runkowane i wymaga wczeÊniejszego prefinansowa-
nia projektów. W sytuacjach skrajnych naruszeƒ pro-
cedur unijnych nale˝y liczyç si´ nawet z konieczno-
Êcià zwrotu otrzymanej pomocy. Zamiast ju˝ liczyç
zyski z obs∏ugi pomocy UE, lepiej jest bardzo szybko
zapoznaç si´ z zasadami funkcjonowania poszczegól-
nych programów wsparcia unijnego, doskonaliç trud-
nà sztuk´ zarzàdzania ryzykiem, bardzo zdeformowa-
nà przez nadmierne poleganie na kredytach preferen-
cyjnych, opanowaç techniki finansowania projektów,
monta˝u finansowego i partnerstwa publiczno-praw-

nego oraz poznaç tajniki konstruowania i wprowa-
dzania strategii rozwoju lokalnego i regionalnego4.
W tym momencie znów otwiera si´ pole dzia∏ania dla
banków zrzeszajàcych.

Powa˝ne wyzwania stojà równie˝ przed typowo
wiejskimi bankami spó∏dzielczymi. Poza wspomnia-
nym ju˝ ograniczeniem zakresu preferencyjnego kredy-
towania rolnictwa banki te powinny pami´taç, ˝e wej-
Êcie Polski do UE oznaczaç b´dzie m.in. obj´cie rolni-
ków podatkiem dochodowym. OkolicznoÊç ta sama
w sobie skomplikuje ocen´ zdolnoÊci kredytowej rolni-
ków, a przejÊciowo mo˝e nawet ograniczyç ich docho-
dy dyspozycyjne. Nasze bs-y powinny równie˝ ju˝
obecnie myÊleç, jak dostosowaç si´ do unijnych wzor-
ców finansowania rolnictwa, w których punkt ci´˝ko-
Êci coraz wyraêniej przesuwa si´ z podejÊcia podmioto-
wego (finansowanie na podstawie wartoÊci majàtku go-
spodarstwa) na podejÊcie przedmiotowe, akcentujàce
ocen´ potencja∏u dochodowego i zdolnoÊci kredytowej
przysz∏ych kredytobiorców, w tym zg∏aszanych przez
nich poszczególnych projektów (Wesselmann, 2002).
By∏oby to zatem dobre çwiczenie przed prawdopodob-
nym wprowadzeniem tak˝e w bankowoÊci spó∏dziel-
czej regulacji Drugiej Umowy Kapita∏owej.

Wszystkie banki spó∏dzielcze i ich zrzeszenia mu-
szà natomiast staraç si´ dzia∏aç z myÊlà o zaspokojeniu
ca∏oÊci potrzeb finansowych swoich klientów. Problem
polega jednak na tym, aby ich oferta rynkowa by∏a moc-
no zindywidualizowana, dostosowana do fazy cyklu
˝ycia obs∏ugiwanych firm oraz gospodarstw domo-
wych. Wynika z tego, ˝e oferta ta praktycznie powin-
na obejmowaç ca∏e spektrum produktów o silnie zró˝-
nicowanych terminach zapadalnoÊci. Z pewnoÊcià na-
dal dominowaç b´dà w niej produkty kredytowe, ale
w perspektywie kilkuletniej – jak to ma miejsce np.
w Niemczech – równie˝ nasze bs-y muszà posiàÊç sztu-
k´ sekurytyzacji aktywów finansowych czy handlu de-
rywatami kredytowymi albo partycypacji w funduszach
por´czeniowych. Nasze zrzeszenia muszà wi´c dà˝yç
do dzia∏ania zgodnie z koncepcjà Allfinanz, ale jedno-
czeÊnie zmniejszyç ró˝norodnoÊç oferty produktowej.
Idea∏em jest tu zasada praktykowana przez niemieckich
spó∏dzielców: „jedna potrzeba klienta – jeden produkt”
(Pleister, a 2002). Redukcja nadmiernej ró˝norodnoÊci
powinna byç przy tym silnie wsparta koordynacjà poli-
tyki sprzeda˝y i aktywizujàcych jà dzia∏aƒ. Powinno to
si´ prze∏o˝yç na wzrost efektywnoÊci, umocnienie po-
zycji negocjacyjnej wobec otoczenia oraz ugruntowanie
rozpoznawalnoÊci marki poszczególnych zrzeszeƒ.

WzroÊnie tak˝e znaczenie doradztwa dla firm
i klientów prywatnych. Wdro˝enie tylko tych rozwià-
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4 Termin „monta˝ finansowy” spotykany jest w finansach publicznych
i komunalnych, partnerstwie publiczno-prywatnym oraz w zagadnie-
niach zwiàzanych z korzystaniem z pomocy Unii Europejskiej. Ogólnie
oznacza on ∏àczenie rozmaitych êróde∏ finansowania w celu realizacji
okreÊlonych projektów.
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zaƒ oraz nieuchronnych zmian w praktyce kredytowa-
nia na porzàdku dziennym b´dzie stawiaç kwesti´
ustrukturyzowania zrzeszeƒ i du˝ych samodzielnych
banków spó∏dzielczych oraz sterowania nimi. Upora-
nie si´ z tymi trudnoÊciami daje szans´, aby i nasza
bankowoÊç spó∏dzielcza z czasem – jak to usi∏ujà zrobiç
Niemcy – sta∏a si´ bankowoÊcià stanu (klasy) Êredniego
(Pleister, 2002 b).

Budowa marki i reputacji

Do powy˝szych zagadnieƒ w praktyce przywiàzuje si´
w bankowoÊci zbyt ma∏à wag´, i to nie tylko w Polsce.
Badania niemieckie pokazujà np., ˝e w kraju tym naj-
wi´ksze sukcesy w budowie marki osiàgn´∏y firmy sa-
mochodowe (Kiene, 2001). Ich szefowie trafnie rozpo-
znali, ˝e przedmiotem sprzeda˝y nie jest sam pojazd,
ale w du˝ym stopniu wyobra˝enie o nim. W ten sposób
przesun´li si´ w swoich dzia∏aniach z p∏aszczyzny pro-
duktu w sfer´ emocji, ka˝dorazowo jednak akcentujàc
unikatowoÊç oferowanych propozycji. Produkty finan-
sowe wprawdzie majà charakter niematerialny, ale
z drugiej strony sà na ogó∏ bardzo przejrzyste
i przy odrobinie wiedzy równie˝ porównywalne. Na-
cisk konkurencyjny w bankowoÊci powoduje, ˝e oferta
produktowa bardzo si´ upodabnia, a cykle ˝ycia po-
szczególnych produktów ulegajà skróceniu. Widaç z te-
go, ˝e równie˝ w bankowoÊci coraz trudniej jest wyró˝-
niaç si´ na samej tylko p∏aszczyênie produktowej. Przy-
da∏oby si´ zatem coÊ wi´cej – coÊ, co odwo∏uje si´ ra-
czej do emocji ni˝ do rozumu. Istot´ takiej zmiany
orientacji najpe∏niej oddaje dewiza przyÊwiecajàca
dzia∏aniom SEB, Êwiatowego lidera w budowie nowej
koncepcji marki. Szwedzi mówià po prostu: „SEB is
more than a bank” (SEB jest czymÊ wi´cej ni˝ tylko
bankiem). W koncepcji tej dominuje zdecydowane po-
dejÊcie proklientowskie i partnerskie. SEB gotów jest
dzieliç si´ swà wiedzà i konsekwentnie dzia∏aç
na rzecz umocnienia pozycji swoich klientów, pomaga-
jàc im podejmowaç najwa˝niejsze decyzje biznesowe.
Ca∏y czas chodzi tu wi´c o rzeczy dobrze znane: zado-
wolenie klientów i ich d∏ugookresowà lojalnoÊç. Z dru-
giej jednak strony bank mo˝e uzyskaç wysokà stabil-
noÊç i odpornoÊç na kryzys oraz jeszcze silniejsze mo-
tywowanie personelu i nowy wymiar po∏àczenia jego
twardych (produktowych, technologicznych, zasobo-
wych) charakterystyk z cechami niematerialnymi
(wspólnie akceptowane wartoÊci, duma, presti˝ itp.).
Nast´puje tu m.in. proces akumulowania informacji
i wiedzy, które przez swà unikatowoÊç sà trudne
do kwantyfikacji, weryfikacji i przekazu, ale z drugiej
strony sà te˝ trudne do skopiowania przez konkuren-
tów. ˚eby takà koncepcj´ zrealizowaç, bank musi mieç
dostateczny potencja∏ innowacyjny, odpowiednio wy-
sokà dynamik´ wzrostu i si∏´ finansowà, wysoko wy-

dajnà technik´ i technologi´ komunikacyjnà, sprawne
i silnie motywowane kierownictwo oraz personel. Rze-
czà oczywistà dla budowy marki banku jest dostatecz-
ne zaanga˝owanie jego w∏aÊcicieli, a tak˝e klientów.
Przyjmuje si´, ˝e w d∏u˝szym okresie powinno si´ to
op∏acaç, co odzwierciedli si´ m.in. w akceptacji wy˝-
szych cen za oferowane us∏ugi.

W tym miejscu trzeba jeszcze wskazaç, ˝e banki
spó∏dzielcze majà dobrà pozycj´ wyjÊciowà do budowy
silnej, rozpoznawalnej i unikatowej marki. Jak wynika
z badaƒ Pentora z maja br., bs-y pod wzgl´dem stopnia
wykorzystania marki wyprzedzane sà tylko przez PKO
BP (Wilkowicz, 2002). Problem polega jednak na tym,
˝e praktycznie wszystkie badane banki odnotowa∏y po-
st´p w tym zakresie. Nie wolno przy tym zapomnieç, ˝e
nowo powsta∏e banki zrzeszajàce cz´sto b´dà bardziej
kojarzone ze swoimi poprzednikami, a nie z lokalnymi
bankami spó∏dzielczymi. Skàdinàd wiemy, ˝e tylko
niektóre banki regionalne i zrzeszajàce zdà˝y∏y wypra-
cowaç solidnà mark´. 

Ze wzmiankowanych badaƒ Pentora wynika po-
nadto, ˝e oko∏o 1/3 respondentów uwa˝a∏a lokalne
bs-y za banki wa˝ne z punktu widzenia gospodarcze-
go. Wi´cej, bo 56%, wskazywa∏o na banki spó∏dziel-
cze jako instytucje pewne, solidne i wiarygodne.
W wykorzystywanych tu badaniach brak natomiast
ustosunkowania si´ do stopnia nowoczesnoÊci ban-
ków spó∏dzielczych. Mo˝na tylko domniemywaç, ˝e
nie jest on wysoki. 

Kolejnym wyzwaniem przed bankami zrzeszajàcy-
mi i du˝ymi bankami lokalnymi jest budowa kapita∏u
reputacji. Rozumie si´ przez to uczciwe kalkulowanie
cen us∏ug oraz ostro˝noÊç post´powania, które spowo-
dujà, ˝e kontrakty b´dà przestrzegane, a poziom ryzyka
b´dzie móg∏ byç opanowany (Bossone, 1998). Reputa-
cja musi byç zatem rozpatrywana jako d∏ugotrwa∏y pro-
ces, a po˝ytki z niej p∏ynàce tak˝e pojawiajà si´ dopie-
ro po d∏u˝szym czasie. Taka konwencja powoduje, ˝e
wraz ze wzrostem kapita∏u reputacyjnego banki b´dà
w mniejszym stopniu nara˝one na nielojalnoÊç klien-
tów oraz moral hazard5.

Dzia∏anie uczciwe i rozwa˝ne to jednak ogromne
wyzwanie dla banków. W najszerszym sensie osiàgni´-
cie post´pu w tej dziedzinie zdeterminowane jest zna-

5 Ten angloj´zyczny termin t∏umaczony jest jako ryzyko moralne lub po-
kusa nadu˝ycia. Ogólnie oznacza on mo˝liwoÊç poniesienia straty przez
bank albo ubezpieczyciela, której êród∏em jest podejmowanie bardziej
ryzykownych dzia∏aƒ przez klientów instytucji finansowych ju˝ po za-
warciu kontraktu. Sama zaÊ zmiana zachowania klientów wynika z nie-
pewnoÊci, niedoskona∏oÊci i niekompletnoÊci rynków oraz kontraktów
finansowych. Moral hazard pojawia si´ tak˝e, gdy banki – w razie zagro-
˝enia – mogà korzystaç z pomocy instytucji po˝yczkodawcy ostatniej in-
stancji. Takie „uspo∏ecznienie potencjalnych strat” oraz „prywatyzacja
ewentualnych zysków” mo˝e doprowadziç nawet do powa˝nego kryzy-
su bankowego (przypadek kas oszcz´dnoÊciowo-po˝yczkowych w USA
oraz Credit Lyonnais we Francji). Kolejnym êród∏em ryzyka moralnego
w bankowoÊci jest gwarantowanie depozytów bankowych, u∏atwiajàce
podejmowanie ryzykownych dzia∏aƒ przez zarzàdy banków, gdy˝ nie sà
one w∏aÊciwie kontrolowane przez deponentów



lezieniem w∏aÊciwych odpowiedzi na specyficzne pro-
blemy konkurencji, regulacji i nadzoru oraz przep∏ywu
informacji. W przypadku konkurencji w dalszym ciàgu
mo˝emy mieç do czynienia z jej wyst´powaniem w ra-
mach poszczególnych zrzeszeƒ, pomimo deklaracji kie-
rownictw banków zrzeszajàcych o ich ca∏kowicie us∏u-
gowym charakterze wobec banków lokalnych. Kolej-
nym problemem z tego zakresu jest sprostanie konku-
rencji na zewnàtrz grup spó∏dzielczych. Elementarnym
warunkiem jest tu ukszta∏towanie banków zrzeszajà-
cych jako instytucji finansowych typu Allfinanz, tj. po-
krywajàcych swà ofertà produktowà ca∏e spektrum po-
tencjalnego popytu i wszystkie okresy zapadalnoÊci
i wymagalnoÊci instrumentów finansowych. W prakty-
ce oznacza∏oby to koniecznoÊç uzyskania przez nie
charakteru banków w pe∏ni uniwersalnych. Mogà to
osiàgnàç, tworzàc w∏asne spó∏ki specjalistyczne albo
nawiàzujàc porozumienia dystrybucyjne lub alianse
strategiczne z zewn´trznymi instytucjami finansowymi
i us∏ugowymi. 

Kwestia w∏aÊciwego nadzoru i kontroli nad banka-
mi zrzeszajàcymi i spó∏dzielczymi musi byç rozpatry-
wana w kilku aspektach. Po pierwsze, w∏adze nadzoru-
jàce ca∏y krajowy system bankowy muszà stale i staran-
nie monitowaç oraz ewentualnie dyscyplinowaç zacho-
wanie wspomnianych banków, rozstrzygajàc jednocze-
Ênie o mo˝liwym zakresie i formach samokontroli w ra-
mach samych zrzeszeƒ. JeÊli zaÊ chodzi o samokontro-
l´ (samonadzór, samopilnowanie si´), to zrzeszenia
muszà podjàç powa˝nà dyskusj´ na temat powracajà-
cych kwestii konsolidacji finansowej i podatkowej oraz
bezpiecznej, a zarazem efektywnej kontroli wewn´trz-
nej. By∏oby bardzo dobrze, gdyby ta konsolidacja oraz
samokontrola i kontrola wewn´trzna by∏y traktowane
jako silnie motywujàce mechanizmy podwy˝szania
efektywnoÊci i stabilnoÊci poszczególnych grup, a nie
proste dostosowanie si´ do regulacji administracyj-
nych. Po drugie, w zrzeszeniach muszà zostaç wypra-
cowane sposoby przeciwdzia∏ania zjawiskom „jazdy
na gap´” (ang. free riding) i zachowaniom oportuni-
stycznym. B´dzie to jednak trudne, szczególnie gdy
wprowadzona zostanie dopuszczona prawem konsoli-
dacja finansowa. Ta ostania, wraz z solidarnà odpowie-
dzialnoÊcià za wyniki i p∏ynnoÊç oraz wyp∏acalnoÊç in-
nych cz∏onków grupy, w naturalny sposób zach´ca
do takich postaw. Na szcz´Êcie istniejà przyk∏ady z eu-
ropejskich banków spó∏dzielczych, pokazujàce, ˝e
i w tej dziedzinie mo˝na osiàgnàç zadowalajàcy kom-
promis. 

W∏aÊciwa informacja jest wa˝na dla tworzenia ka-
pita∏u reputacji w tym sensie, ˝e umacnia integralnoÊç
oraz stabilnoÊç wewnàtrzgrupowych i zewn´trznych
przep∏ywów finansowych. Sprawa ta zyskuje na zna-
czeniu, szczególnie gdy wzrasta decentralizacja zarzà-
dzania zrzeszeniem. Jak wiemy, do tego czynnika bar-
dzo mocno nawiàzujà banki lokalne. Sprawne zdoby-

wanie, wykorzystywanie i przekazywanie informacji
wymagajà z kolei prze∏amywania segmentacji banko-
woÊci spó∏dzielczej, tj. jej systemowej i przestrzennej
izolacji wzgl´dem ogólnokrajowego systemu finanso-
wego i bankowego. Rosnàcy w powy˝szy sposób kapi-
ta∏ reputacji sukcesywnie powinien wp∏ywaç na wy-
d∏u˝anie okresów zaanga˝owaƒ finansowych banków,
lepsze zarzàdzanie ryzykiem i w sumie na popraw´ wy-
ników ekonomicznych. Z drugiej jednak strony szersze
otwarcie si´ bankowoÊci spó∏dzielczej czyni jà bardziej
podatnà na ró˝nego typu szoki, co automatycznie pod-
wy˝sza wymogi wobec profesjonalizmu zarzàdzania.
Sà to w istocie procesy nieuchronne i trzeba je trakto-
waç jako rzecz oczywistà oraz staraç si´ wyciàgnàç
z nich maksimum korzyÊci. 

Budowa solidnej reputacji przez bankowoÊç spó∏-
dzielczà b´dzie tak˝e trudnym i d∏ugotrwa∏ym proce-
sem. Dotyczy to zresztà równie˝ innych polskich ban-
ków, o czym przekonujà wspomniane wczeÊniej bada-
nia Pentora. Sprawie tej nie b´dà dobrze s∏u˝yç m.in.
zachowania banków w Stoczni Szczeciƒskiej oraz pro-
blemy Banku Wschodniego i Wschodniego Banku Cu-
krownictwa. 

W przypadku Stoczni Szczeciƒskiej banki kredytu-
jàce najpierw nie wykaza∏y si´ dostatecznà przezorno-
Êcià, gdy˝ ka˝dy z cz∏onków konsorcjum zak∏ada∏, i˝ to
inne banki b´dà pilnowaç udzielonych kredytów. Mie-
liÊmy tu wi´c do czynienia z klasycznà postawà „jazdy
na gap´”. Wiele wàtpliwoÊci budzi tak˝e jakoÊç proce-
dur oceny zdolnoÊci kredytowej i monitorowania kre-
dytów w bankach – cz∏onkach konsorcjum. Dziwi to,
gdy˝ wi´kszoÊç to banki przej´te przez kapita∏ zagra-
niczny, który – jak nas przekonywano – mia∏ udost´p-
niç bankom krajowym nowoczesne know how. Wresz-
cie, wi´kszoÊç banków z konsorcjum kredytujàcego
bardzo usztywni∏o swoje stanowisko w momencie roz-
wa˝ania ewentualnoÊci zawarcia uk∏adu. W póêniej-
szym okresie banki komercyjne swojà awersj´ do kre-
dytowania przemys∏u okr´towego rozszerzy∏y tak˝e
na Stoczni´ Gdynia. Przez niektórych mo˝e byç to od-
bierane jako przejaw odpowiedzialnoÊci zbiorowej.

Z kolei k∏opoty Banku Wschodniego i Wschodnie-
go Banku Cukrownictwa podwa˝a∏y przede wszystkim
zaufanie do nielicznych ju˝ banków prywatnych o pol-
skim rodowodzie. Reputacji banków i bankowców nie
przys∏u˝y∏y si´ te˝ chyba niezbyt fortunne wypowiedzi
przysz∏ego inwestora w Banku Wschodnim. 

Integracja i kooperacja

Powy˝sze kwestie wyostrza intensywna w ostatnich la-
tach konsolidacja w bankowoÊci spó∏dzielczej. W jej
wyniku powsta∏y trzy oÊrodki zrzeszajàce banki lokal-
ne oraz wcale niema∏a grupa tych ostatnich, które cz´-
sto dysponujà rozleg∏à siecià placówek terenowych.
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Bardzo pilne jest wi´c mo˝liwie szybkie scalenie po-
wstajàcych organizacji. Wprawdzie wi´kszoÊç przej´ç
i po∏àczeƒ w sektorze spó∏dzielczym to dobrze przemy-
Êlane decyzje, ale i tu b´dà wyst´powa∏y rozmaite trud-
noÊci. Wydaje si´ przy tym, ˝e najwi´cej pojawi si´ ich
w Banku Polskiej Spó∏dzielczoÊci. Wynika to z faktu
po∏àczenia si´ w nim najwi´kszej liczby banków oraz
ich du˝ego rozproszenia przestrzennego. Nie wiemy
te˝, jak pe∏niç b´dà swe funkcje poprzedni prezesi ban-
ków regionalnych (zrzeszajàcych). Z pewnoÊcià proble-
my mogà napotkaç niektórzy prezesi szybko rozrastajà-
cych si´ terytorialnie banków lokalnych. Trzeba rów-
nie˝ zintegrowaç procedury, technologie, nadzór,
struktur´ regulacyjnà, a nawet kultury poszczególnych
banków.

W zasadzie nowym wyzwaniem przed bankami
zrzeszajàcymi jest ich wywiàzywanie si´ z funkcji
us∏ugodawcy wzgl´dem banków lokalnych. Te ostat-
nie jednoznacznie podkreÊlajà, ˝e nie chcà byç spro-
wadzone do roli okienek bankowych, a wprost prze-
ciwnie: pragnà byç w zrzeszeniu podstawowym ogni-
wem sieci sprzeda˝y i w decydujàcym stopniu okre-
Êlaç jego polityk´. Z drugiej jednak strony interesy po-
szczególnych banków lokalnych, przynajmniej
w krótkim okresie, nie muszà byç zgodne. Same zaÊ
banki zrzeszajàce muszà na siebie zarobiç, co nie za-
wsze mo˝e byç proste, jeÊli ceny ich us∏ug b´dà skal-
kulowane na zbyt niskim poziomie, a banki lokalne
b´dà mia∏y prawo wyboru innego us∏ugodawcy. Jak
widaç, przed zrzeszeniami staje problem znalezienia
praktycznych rozwiàzaƒ dla kwestii stopnia scentrali-
zowania decyzji, rzeczywistej autonomii banków lo-
kalnych, nadzoru, koordynacji i dyscyplinowania nie-
w∏aÊciwych zachowaƒ oraz podzia∏u pracy w ramach
grupy i prawdopodobnej konkurencji wewn´trznej.
DoÊwiadczenia zachodnioeuropejskich grup spó∏-
dzielczych podpowiadajà pewne rozwiàzania, ale nie
dajà si´ one ∏atwo skopiowaç (Kozyra, Olko-Bagieƒ-
ska, 1999). Odpowiedzi na wyzwania muszà byç za-
tem wypracowane w Polsce.

Wspomina∏em ju˝ wczeÊniej o potrzebie nasycenia
zrzeszeƒ mechanizmami z zakresu samokontroli.
W istocie sprawa jest szersza, gdy˝ dotyczy stworzenia
wewnàtrzgrupowych sieci bezpieczeƒstwa. Chodzi tu
zw∏aszcza o utrzymanie p∏ynnoÊci, kontrol´ wewn´trz-
nà, zarzàdzanie ryzykiem i stosunki nadrz´dnoÊci oraz
podporzàdkowania. Problematyka ta zyskuje na zna-
czeniu po rozejÊciu si´ dróg BG˚ i sektora spó∏dzielcze-
go. Ten ostatni, z uwagi na jego rozproszenie, straci∏ je-
den z poprzednich atutów, a mianowicie postrzeganie
go ∏àcznie z BG˚ jako „zbyt du˝ego, ˝eby upaÊç”. Mo˝-
na równie˝ przyjàç, ˝e obecnie bankowoÊç spó∏dzielcza
dysponuje mniejszym ni˝ poprzednio wsparciem poli-
tycznym. Do pewnego tylko stopnia powy˝sze „straty”
rekompensowane sà obecnym kursem na obron´ pol-
skiego stanu posiadania w systemie bankowym i sta-

wianiem na rozwój ma∏ych oraz Êrednich przedsi´-
biorstw.

We wszystkich z∏o˝onych organizacjach gospodar-
czych komplikujà si´ kwestie zwiàzane ze sprawnym
zarzàdzaniem nimi. W przypadku banków zosta∏o np.
udowodnione, ˝e wraz z rozbudowà hierarchii poja-
wiajà si´ niekorzyÊci skali (Berger, Udell, 2002). Ozna-
cza to, ˝e wi´ksze banki b´dà dà˝yç do standaryzacji
procedur. W dziedzinie kredytowania sprowadzaç si´
to b´dzie do cz´stszego stosowania „twardych” infor-
macji, tj. pochodzàcych ze sprawozdaƒ finansowych.
B´dzie to obni˝aç znaczenie koncepcji kredytowania
relacyjnego (ang. relationship lending), a wi´c podej-
Êcia dominujàcego w tradycyjnych bankach spó∏dziel-
czych.

Wszelka konsolidacja banków zaostrza problemy
zwiàzane ze stosunkami agencji. Chodzi tu o sytuacje,
w których jedna lub wi´cej osób (zleconiodawca) wy-
najmuje drugà osob´ (zleceniobiorca), aby Êwiadczy∏a
okreÊlonà us∏ug´ zgodnie z oczekiwaniami zlecenio-
dawcy. Podstawowym êród∏em stosunków agencji jest
przewaga informacyjna zleceniobiorcy wzgl´dem zle-
ceniodawcy. W konsekwencji ten pierwszy mo˝e wyka-
zywaç postawy oportunistyczne, np. dà˝yç do realizo-
wania w∏asnych celów albo po prostu mniej si´ anga˝o-
waç. W tych warunkach zleceniodawca zmuszony jest
nadzorowaç zachowanie si´ wynaj´tego agenta, co jed-
nak wià˝e si´ z okreÊlonymi kosztami. We wspó∏cze-
snych warunkach stosunki agencji sà o wiele bardziej
skomplikowane, gdy˝ znacznie poszerzy∏ si´ kràg osób
i instytucji zainteresowanych funkcjonowaniem dane-
go banku. Z angielskiego okreÊla si´ ich jako stakehol-
ders; termin ten cz´sto jest t∏umaczony jako interesariu-
sze. Mi´dzy poszczególnymi grupami interesariuszy
najcz´Êciej wyst´pujà niezgodnoÊci motywacji, celów
i sposobów ich osiàgania. W toku ewolucji uda∏o si´
wypracowaç kilka metod harmonizowania interesów
podmiotów zainteresowanych funkcjonowaniem dane-
go banku. Ogólnie wymienia si´ tu: a) zast´powanie do-
tychczasowych mened˝erów innymi, b) zagro˝enie
przej´ciem banku, c) wynagrodzenie mened˝erów
w formie opcji na zakup akcji oraz wyp∏acanie premii
w postaci akcji. Ostatnie doÊwiadczenia z nagannymi
praktykami du˝ych korporacji zachodnich (Enron,
WorldCom) pokazujà jednak, ˝e chyba na nowo trzeba
przemyÊleç powy˝sze sposoby ∏agodzenia negatyw-
nych nast´pstw stosunków agencji. W przypadku ban-
ków spó∏dzielczych trzeba b´dzie poszukiwaç jeszcze
innych sposobów, gdy˝ powy˝sze odnosi∏y si´ g∏ównie
do spó∏ek akcyjnych. DoÊwiadczenie pokazuje
przy tym, ˝e w bankach spó∏dzielczych kwestiami naj-
bardziej z∏o˝onymi sà motywowanie kierowników oraz
identyfikowanie si´ w∏aÊcicieli z bankami. Moim zda-
niem, zadaniem co najmniej tak samo trudnym b´dzie
wypracowanie akceptowalnych relacji mi´dzy banka-
mi lokalnymi a oÊrodkami je zrzeszajàcymi.



DoÊwiadczenia zachodnich grup spó∏dzielczych
podpowiadajà, ˝e najlepsze wyniki osiàga si´ wtedy,
gdy ich funkcjonowanie opiera si´ przede wszystkim
na kooperacji (Böhnke, 2002). Kooperacj´ rozumie si´
przy tym jako wspó∏prac´ ró˝nych partnerów gospo-
darczych, w której ka˝dy zajmuje si´ okreÊlonym ob-
szarem spraw i problemów do rozwiàzania. Kooperacja
zatem bardzo ÊciÊle ∏àczy si´ z podzia∏em pracy, który
mo˝e przybieraç rozmaite formy. Wprawdzie we
wszystkich kluczowe miejsce zajmujà uregulowania
prawne, ale w bankowoÊci spó∏dzielczej du˝à wag´
przywiàzuje si´ równie˝ do zaufania partnerów. To
ostatnie powinno byç szeroko wykorzystywane w ban-
kowoÊci spó∏dzielczej, ze wzgl´du na identycznoÊç
ustroju partnerów, ich podobieƒstwo w zakresie orga-
nizacji i zarzàdzania, wspólnà histori´ i zbie˝noÊç inte-
resów. Zaufanie jest jednak kwestià bardzo delikatnà.
Raz podwa˝one, bardzo trudno daje si´ odbudowaç.
Spó∏dzielcy muszà zatem uporaç si´ z konkurencjà we-
wn´trznà, dyscyplinowaniem partnerów naruszajàcych
przyj´te regu∏y i pokusami czerpania rent z faktu bycia
lokalnymi monopolistami finansowymi.

Kooperacja w bankowoÊci spó∏dzielczej powin-
na wyst´powaç w Polsce w dwu wymiarach. Pierwszy
odnosi si´ do relacji bank lokalny – bank zrzeszajàcy.
Powinna byç przede wszystkim nastawiona na wyraêne
ograniczenie kosztów w bankach zrzeszajàcych, w tym
szczególnie kosztów osobowych. Tak wynika bowiem
z analizy konkurencji oraz jednoznacznie formu∏owa-
nych oczekiwaƒ banków lokalnych. Te ostatnie liczà
tak˝e na pomoc i doradztwo ze strony banków zrzesza-
jàcych. W tym momencie, Êwiadomie albo nie, bs-y na-
Êladujà swoich niemieckich odpowiedników. Jak wyni-
ka z badaƒ ankietowych przeprowadzonych w 2001 r.,
niemieccy spó∏dzielcy widzà swe banki zrzeszajàce
przede wszystkim jako doradców i poÊredników w za-
kresie wiedzy, ale i innowacji (Böhnke, 2002). Chodzi
tu zw∏aszcza o:

– dostarczanie innowacyjnych produktów na ryn-
kowo konkurencyjnych warunkach,

– indywidualne doradztwo i rozpoznawanie oraz
antycypowanie potrzeb rynku,

– pomoc banku zrzeszajàcego w zakresie opera-
tywnego i strategicznego zarzàdzania,

– szybkie podejmowanie decyzji na szczeblu zrze-
szenia, ∏atwoÊç kontaktu z kompetentnymi pracowni-
kami i otrzymywanie od nich efektywnej pomocy.

Bank zrzeszajàcy jako doradca banku lokalnego to
w Niemczech szybki i kompetentny dostawca informa-
cji i ekspertyz w odniesieniu do:

– optymalizacji procesów pracy i zastosowania
elektronicznej techniki obliczeniowej oraz bankowoÊci
elektronicznej,

– doradztwa i wsparcia w zakresie outsourcingu,
wprowadzania nowych produktów oraz osiàgania for-
malnych standardów jakoÊci, 

– przeglàdu i analizy sytuacji rynkowej i konku-
rencyjnoÊci,

– pomocy przy wprowadzaniu norm nadzorczych
i konkurencyjnych,

– rozwoju i wdro˝enia instrumentów i procesów
sterowania,

– optymalizacji obrotu p∏atniczego i rozrachunków
zagranicznych.

Rol´ banku zrzeszajàcego jako poÊrednika w trans-
ferze wiedzy i informacji niemieckie banki lokalne re-
dukujà w zasadzie do organizowania warsztatów po-
Êwi´conych wymianie doÊwiadczeƒ oraz przeprowa-
dzania szkoleƒ personelu w ich siedzibach. We wspo-
mnianych badaniach z 2001 r. spó∏dzielcy niemieccy
w oddzielny sposób potraktowali natomiast bank zrze-
szajàcy jako us∏ugodawc´ w zakresie handlu pienià-
dzem. Po prostu chcieliby, aby bank zrzeszajàcy na bie-
˝àco prezentowa∏ im pe∏nà, przejrzystà i dostosowanà
do warunków rynkowych ofert´ standardowych i nie-
standardowych produktów finansowych. W Êlad
za tym banki lokalne oczekujà, ˝e b´dà mia∏y sprawny,
ciàg∏y, bezpieczny i konkurencyjny dost´p do wszyst-
kich segmentów rynku finansowego, ∏àcznie z operacja-
mi zagranicznymi.

Drugà p∏aszczyznà kooperacji w bankowoÊci spó∏-
dzielczej powinny byç relacje mi´dzy naszymi trzema
bankami zrzeszajàcymi. Odwo∏am si´ w tym miejscu
znów do doÊwiadczeƒ niemieckich. Jak wiemy, funk-
cjonujà tam obecnie dwa banki zrzeszajàce. Ich przed-
stawiciele zgodnie twierdzà, ˝e internet i w ogóle ban-
kowoÊç elektroniczna sà wspó∏czeÊnie najwi´kszym
wyzwaniem dla sektora spó∏dzielczego. Przez po∏àcze-
nie si∏ w tej dziedzinie mo˝na by uzyskaç znacznà re-
dukcj´ kosztów. PodkreÊlajà jednak, ˝e ewentual-
na wspó∏praca musi byç dobrze ukierunkowana, jasno
zdefiniowana, partnerska, uczciwa i przejrzysta. Widaç
z powy˝szego, ˝e standardy potencjalnej kooperacji zo-
sta∏y tam bardzo „wyÊrubowane”. Mo˝e to byç dla nas
pewien punkt odniesienia, ale w Polsce wi´kszym pro-
blemem jest na razie brak inicjatyw wspó∏dzia∏ania
banków zrzeszajàcych. Pocieszaç mo˝e jedynie to, ˝e
˝aden z trzech banków nie od˝egnuje si´ od niej. Wy-
daje si´, ˝e dobrym punktem wyjÊcia do nawiàzania
bli˝szej wspó∏pracy mi´dzy tworzàcymi si´ bankami
zrzeszajàcymi mog∏yby byç np. projekty typu powo∏a-
nie ponadzrzeszeniowego zwiàzku spó∏dzielczego i
(lub) rewizyjnego.

Modernizacja technologiczna

BankowoÊç od lat nale˝y do tych dziedzin dzia∏alnoÊci,
w których nasycenie nowoczesnymi technikami i tech-
nologiami teleinformatycznymi jest bardzo wysokie.
Wspó∏czesny biznes bankowy w jeszcze wi´kszym
stopniu zale˝y od posiadania nowoczesnej technologii,

23BANK I  KREDYT paêdziernik 2002 BankowoÊç Komercyjna



24 BankowoÊç Komercyjna BANK I  KREDYT paêdziernik 2002

gdy˝ podstawowym êród∏em tworzenia w nim wartoÊci
jest coraz doskonalsze przetwarzanie i wykorzystywa-
nie informacji (Kagan, Conklin 2001). 

Burzliwy rozwój technologii informacyjnych
i wprowadzanie coraz to bardziej z∏o˝onych innowacji
mogà zagra˝aç przede wszystkim poÊrednikom finanso-
wym, okreÊlanym jako transformatorzy aktywów. Sà to
instytucje absorbujàce w swych bilansach ryzyko trans-
akcji finansowych, gromadzàce i przetwarzajàce infor-
macje, ale g∏ównie pod kàtem kalkulowania maksymal-
nego poziomu ryzyka pojedynczych transakcji oraz ca-
∏ego ich portfela; struktura ich kosztów jest zdomino-
wana przez pozycje o charakterze sta∏ym. Powy˝szy
opis wskazuje, ˝e transformatorzy aktywów sà bardziej
predestynowani do obs∏ugi mniej przejrzystych infor-
macyjnie segmentów rynku finansowego. Do powy˝-
szej grupy poÊredników finansowych bez wàtpienia
mo˝emy zaliczyç bankowoÊç spó∏dzielczà, a w szcze-
gólnoÊci bs-y dzia∏ajàce na obszarach wiejskich.

Fakt, ˝e sporo banków lokalnych ma do czynie-
nia z mniej przejrzystymi informacyjnie podmiotami,
wÊród których dominujà gospodarstwa rolnicze i ma-
∏e oraz Êrednie przedsi´biorstwa, jest równoznaczny
z koniecznoÊcià szerokiej indywidualizacji oferty
produktowej oraz systematycznym i starannym moni-
torowaniem zachowaƒ klientów, a tak˝e – w razie po-
trzeby – ich wsparciem w formie profesjonalnego do-
radztwa. W trakcie kontaktów z takimi klientami pra-
cownicy bs-ów pozyskujà ró˝norodne informacje
o nich, najcz´Êciej o „mi´kkim” charakterze, tj. nie
odzwierciedlane w postaci sprawozdaƒ finansowych.
Niewàtpliwie, banki te zdobywajà w powy˝szy spo-
sób przewag´ konkurencyjnà. W dobie dynamicznego
rozwoju technologii bankowych i informacyjnych
przewaga ta mo˝e byç jednak szybko niwelowana.
Dzieje si´ tak, gdy post´p technologiczny pozwala
znaczàco obni˝yç koszty informacyjne. Staje si´ to
mo˝liwe, gdy powi´kszajà si´ rozmiary rynków fi-
nansowych, co zale˝y bezpoÊrednio od wzrostu za-
mo˝noÊci klientów, i malejà koszty transakcyjne u sa-
mych poÊredników finansowych. W powy˝szych wa-
runkach zaczyna maleç znaczenie czynnika lokaliza-
cji jako podstawowego êród∏a przewagi konkurencyj-
nej i kryterium wyboru banku – bardzo mocno ekspo-
nowanych przez bankowców spó∏dzielczych. Zagro-
˝eniom takim mo˝na próbowaç przeciwdzia∏aç, stara-
jàc si´ funkcjonowaç wg formu∏y okreÊlanej jako
„Glocalisation”. Termin ten pojawi∏ si´ niedawno
w niemieckiej bankowoÊci spó∏dzielczej i powsta∏
z po∏àczenia dwóch s∏ów: Globalisation oraz Locali-
sation (Pleister, 2001). Jak widaç, odzwierciedla si´
w nim dà˝enie do zachowania po˝ytków p∏ynàcych
z lokalnego charakteru dzia∏ania bs-ów poprzez sze-
rokie wykorzystanie nowoczesnych technik i techno-
logii informacyjnych, oferujàcych klientom dost´p
do wszystkich segmentów rynku finansowego.

Lokalny zasi´g dzia∏ania, bliskie i cz´sto ma∏o sfor-
malizowane kontakty z klientami prowadzi∏y wprost
do ich du˝ej lojalnoÊci wobec bs-ów. W warunkach roz-
powszechniania si´ elektronicznych kana∏ów sprzeda-
˝y lojalnoÊç klientów nie jest jednak tak oczywista. Ci
z nich, którzy dysponujà wi´kszà wiedzà i sprz´tem
komputerowym, ale równie˝ majà wi´ksze potrzeby fi-
nansowe oraz oczekiwania wobec banków, stanowià
bez wàtpienia grup´ potencjalnie najmniej lojalnà. Ba-
dania niemieckie z po∏owy 2000 r. pokazujà bardzo wy-
raênie, ˝e malejàcà lojalnoÊcià charakteryzujà si´ rów-
nie˝ rolnicy i przedsi´biorcy ze sfery agrobiznesu,
a wi´c klienci postrzegani jako najbardziej konserwa-
tywni (Doluschitz, Pape 2001). Wynika to stàd, ˝e:

1) rozproszenie terytorialne prowadzi do wysokich
kosztów transportu i przemieszczania si´ (podmioty
wiejskie i agrofirmy powiàzane sà w praktyce rozlicz-
nymi wi´ziami z partnerami w otoczeniu, co wymaga
intensywnej wymiany informacji),

2) gospodarstwa rolnicze w systemie rynkowym
dostosowujà si´ do otoczenia przede wszystkim po-
przez zmiany iloÊciowe. W miar´ otwierania si´ tych
gospodarstw na zewnàtrz, roÊnie znaczenie przep∏y-
wów mas towarowych, co wymaga dobrej koordynacji
dzia∏aƒ z dostawcami i odbiorcami. Obserwowane
przy tym znaczne zró˝nicowanie cen Êrodków produk-
cji i surowców rolniczych zach´ca do poszukiwania
najlepszych oferentów, cz´sto znacznie oddalonych
w przestrzeni.

Wprowadzanie nowoczesnych technologii telein-
formatycznych bardzo cz´sto powoduje koniecznoÊç
redukcji personelu. Na razie jednak zatrudnienie w na-
szej bankowoÊci spó∏dzielczej roÊnie, ale nie wydaje
si´, aby t´ tendencj´ da∏o si´ utrzymaç. Ju˝ obecnie du-
˝e banki spó∏dzielcze centralizujà np. swà ksi´gowoÊç.
DoÊwiadczenia banków komercyjnych podpowiadajà,
˝e z regu∏y oznacza to powa˝ne redukcje zatrudnienia.
Niewàtpliwie b´dzie to zaostrzaç trudnà sytuacj´
na wielu lokalnych rynkach pracy.

Jak ju˝ wskazywano, dla wi´kszoÊci zachodnich
grup spó∏dzielczych internet oraz bankowoÊç elektro-
niczna stanowià wspó∏czeÊnie najwi´ksze wyzwanie,
a jednoczeÊnie kluczowy czynnik zach´cajàcy
do wspó∏dzia∏ania. Zachodni spó∏dzielcy sà bowiem
w pe∏ni Êwiadomi, ˝e elektroniczne kana∏y dost´pu
do rynku finansowego obni˝ajà bariery wejÊcia dla no-
wych konkurentów i zmniejszajà korzyÊci z tytu∏u loka-
lizacji oraz pozwalajà na daleko posuni´tà indywidu-
alizacj´ oferty produktowej. Poza tym internet i banko-
woÊç elektroniczna dajà mo˝liwoÊç porównywania
ofert ró˝nych poÊredników finansowych, przez co
zwi´kszajà wra˝liwoÊç klientów na ceny i koszty us∏ug
finansowych, stymulujàc jednoczeÊnie zachowania nie-
lojalne wobec dotychczasowych oferentów. Z drugiej
jednak strony, internet oraz bazujàce na nim technolo-
gie uniformizujà wzorce konkurencji w sektorze finan-



sowym. Oznacza to, ˝e wprowadzone innowacje tech-
nologiczne, biznesowe i organizacyjne majà bardzo
krótki ˝ywot. W konsekwencji trudniejsze mo˝e byç
odzyskanie funduszy zainwestowanych w elektronicz-
ne kana∏y sprzeda˝y. Staje si´ zatem oczywiste, ˝e
wszelkie inicjatywy ukierunkowane na po∏àczenie si∏
w dziedzinie internetu i bankowoÊci elektronicznej da-
jà szanse uzyskania istotnych oszcz´dnoÊci kosztów.
Wystarczy tu dodaç, ˝e rynek IT w naszej bankowoÊci
spó∏dzielczej szacowany jest na oko∏o 60 - 120 mln z∏
rocznie z mo˝liwoÊcià wzrostu w przysz∏oÊci, gdy˝
konsolidacja spowodowa∏a m.in. przechodzenie sporej
liczby banków spó∏dzielczych na scentralizowane sys-
temy transakcyjne (Sadkowski 2002).

Jednà z metod obni˝enia wysokich nak∏adów kapi-
ta∏owych zwiàzanych z modernizacjà technicznà i tech-
nologicznà sektora spó∏dzielczego mo˝e byç szersze wy-
korzystanie w nim outsourcingu. Decyzje o wykorzysta-
niu zewn´trznych us∏ugodawców muszà byç jednak po-
dejmowane bardzo rozwa˝nie. Trzeba w nich uwzgl´d-
niç zarówno aspekty iloÊciowe (produktywnoÊç, rentow-
noÊç i op∏acalnoÊç), jak i jakoÊciowe (kluczowe kompe-
tencje, pozycja konkurencyjna, zdolnoÊç adaptacyjna)
oraz dotyczàce ryzyka (kompetencje, jakoÊç i bezpie-
czeƒstwo zewn´trznych us∏ugodawców) (Kogge, 1999).
W przypadku outsourcingu w bankowoÊci konieczne
jest ponadto uwzgl´dnienie obecnego stanowiska w∏adz
nadzorczych. Z pisma Generalnego Inspektora Nadzoru
Bankowego z 15.03.2002 r. jasno wynika, ˝e nasz nadzór
bardzo pilnie przyglàda si´ stosowanym w kraju formom
outsourcingu. Upowa˝niajà go do tego wyniki rozes∏anej
do banków ankiety oraz zobowiàzania formalne zawarte
w przepisach dotyczàcych nadzoru skonsolidowanego,
a tak˝e nowe rodzaje ryzyka zwiàzane ze stosowaniem
outsourcingu. W Êlad za tym GINB zobligowa∏ banki, by
do 31 maja 2002 r. przedstawi∏y syntetycznà informacj´,
w jaki sposób uregulowa∏y zarzàdzanie ryzykiem two-
rzonym przez outsourcing oraz kwestie prawne, dotyczà-
ce przestrzegania tajemnicy bankowej i ochrony danych
osobowych klientów. W nast´pnej kolejnoÊci Komisja
Nadzoru Bankowego planuje wydaç (w drugiej po∏owie
2002 r.) uchwa∏´ w sprawie norm dopuszczalnego ryzy-
ka w dzia∏alnoÊci banków w zakresie outsourcingu. War-
to zatem nieco poczekaç na wspomniane uregulowanie.

Spó∏dzielcy powinni bardzo starannie przeanali-
zowaç równie˝ kierunki wydatkowania funduszy, któ-
re otrzymajà z prawdopodobnej sprzeda˝y posiadanych
przez nich akcji BG˚. Najlepiej by∏oby je chyba wydaç
w∏aÊnie na modernizacj´ technologicznà.

Potrzeba dalszej kapitalizacji?

Forsowna konsolidacja w sektorze spó∏dzielczym do-
prowadzi∏a do znacznego przyrostu jego funduszy w∏a-
snych zarówno w uj´ciu globalnym, jak i w przelicze-

niu na pojedynczy bank. Wystarczy powiedzieç, ˝e
w koƒcu 2001 r. jedynie 7% banków spó∏dzielczych
(44 jednostki) nie osiàgn´∏o ustawowego minimum ka-
pita∏owego. Problem ten mia∏ byç rozwiàzany w wi´k-
szoÊci przypadków ju˝ na poczàtku 2002 r. Tak˝e ban-
ki zrzeszajàce poradzi∏y sobie z ustalonymi dla nich
progami kapita∏owymi.

W tym kontekÊcie uzasadnione jest pytanie, czy ce-
lowe jest stymulowanie dalszej kapitalizacji sektora,
a szerzej zach´canie do kontynuowania konsolidacji. Ju˝
przy pobie˝nej ocenie odpowiedê na powy˝sze pytanie
jest zdecydowanie twierdzàca. Przemawiajà za tym roz-
maite wzgl´dy. Po pierwsze, banki spó∏dzielcze i zrze-
szajàce zosta∏y ustawowo zobligowane do osiàgania
w bie˝àcej dekadzie kolejnych minimów wyposa˝enia
kapita∏owego. Z pewnoÊcià cz´Êç z nich osiàgnie je
na drodze wzrostu organicznego, ale niektóre zmuszone
b´dà do po∏àczenia si´ z innymi jednostkami. Po drugie,
konsolidacja nadal wyst´puje w zachodnich grupach
spó∏dzielczych. Wystarczy powiedzieç, ˝e pod koniec
bie˝àcej dekady w Niemczech ma szanse pozostaç tylko
co drugi z funkcjonujàcych tam obecnie 1600 banków
spó∏dzielczych. Wynika z tego wyraênie, ˝e w warun-
kach rynku konkurencyjnego konsolidacja staje si´ jed-
nym z wa˝niejszych instrumentów przetrwania. Po trze-
cie, tak˝e przed sektorem spó∏dzielczym stoi wyzwanie
zwiàzane z wprowadzeniem Drugiej Umowy Kapita∏o-
wej. Wprawdzie ostatnio pisze si´, ˝e nie b´dzie ona
wdro˝ona przed 2008 r., ale obowiàzujàce od poczàtku
2002 r. krajowe regulacje nadzorcze k∏adà wi´kszy na-
cisk na powiàzanie wyposa˝enia kapita∏owego z ryzy-
kiem prowadzonej dzia∏alnoÊci. Po czwarte, banki spó∏-
dzielcze dzia∏ajàce w sektorze rolnym i na wsi po pog∏´-
bieniu deregulacji (a wejÊcie do UE w∏aÊnie jà spowodu-
je) b´dà bardziej nara˝one na konkurencj´. Nale˝y wów-
czas oczekiwaç relatywnie szybkiego deprecjonowania
si´ ich kapita∏ów w∏asnych (Dias, Helmers, 2001). Wyni-
ka z tego, ˝e potrzebne jest relatywnie wy˝sze wyposa˝e-
nie kapita∏owe banków rolniczych i wiejskich. K∏óci si´
to wyraênie z wyobra˝eniami wi´kszoÊci naszych spó∏-
dzielców, którzy formu∏ujà poglàd, ˝e wobec tego typu
banków powinny byç stosowane mniejsze wymogi kapi-
ta∏owe. Tymczasem badania amerykaƒskie pokazujà, ˝e
w∏aÊnie te banki majà ograniczone mo˝liwoÊci zdywer-
syfikowania ryzyka ca∏ego ich portfela kredytowego
(Bossone, 1998). Nieadekwatne praktyki ksi´gowe mogà
byç w nich kolejnym czynnikiem zmuszajàcym do utrzy-
mywania wy˝szego stanu kapita∏u w∏asnego. Z drugiej
natomiast strony, lepsze wyposa˝enie w ten kapita∏ po-
zwala na bardziej ryzykowne zaanga˝owania, a wi´c
umo˝liwia zdywersyfikowanie portfela bran˝owo i teryto-
rialnie. Zale˝noÊci mi´dzy wi´kszymi zasobami kapita∏u
w∏asnego z rozleglejszym obszarem prowadzonej dzia∏al-
noÊci odzwierciedlone sà równie˝ w najnowszej propozy-
cji Ministerstwa Finansów, dotyczàcej nowelizacji ustawy
z 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spó∏dziel-
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czych, ich zrzeszaniu si´ i bankach zrzeszajàcych si´.
Po piàte, osiàgni´cie ustalonych wymogów kapita∏o-
wych mo˝e prowadziç do pojawienia si´ w bankach oraz
u ich klientów stanu samozadowolenia. W przypadku
tych pierwszych os∏abiane sà w ten sposób bodêce
do poprawiania zarzàdzania ryzykiem. Klienci zaÊ przy-
k∏adajà mniej staraƒ do oceniania ryzykownoÊci ban-
ków.

Oddzielnym zagadnieniem jest nadmierne wyposa-
˝enie kapita∏owe banków. Nie trzeba ju˝ nikogo specjal-
nie przekonywaç, ˝e prowadzi ono do nieefektywnoÊci
alokacji zasobów, wzrostu kosztów i os∏abienia pozycji
konkurencyjnej banków. Gdyby próbowaç jednak ten
ogólny wniosek przenieÊç na przysz∏e warunki funkcjo-
nowania naszych banków spó∏dzielczych, to trzeba jasno
stwierdziç, ˝e z∏agodzenie wymogów kapita∏owych mu-
sia∏oby wynikaç z powszechnej akceptacji przekszta∏ca-
nia cz´Êci banków spó∏dzielczych w instytucje samopo-
mocowe typu unie kredytowe albo nasze SKOK-i. Praw-
dopodobnie podlega∏yby one wówczas mniej rygory-
stycznym regulacjom. Innym problemem jest natomiast
dostosowanie si∏y administracyjnego nacisku na wzrost
kapitalizacji banków spó∏dzielczych do ka˝dorazowych
mo˝liwoÊci generowania w nich zysków i ich akumulo-
wania oraz ograniczeƒ efektywnej konsolidacji. 

Podsumowanie

Budowa dwustopniowej grupy spó∏dzielczej b´dzie
trudnym i prawdopodobnie d∏ugotrwa∏ym procesem.

Spó∏dzielcy muszà bowiem znaleêç w∏aÊciwe odpo-
wiedzi na ogólne wyzwania, stojàce przed polskà
bankowoÊcià, a tak˝e na wyzwania o charakterze spe-
cyficznie sektorowym. W ramach tych pierwszych
chodzi m.in. o: konsekwencje dokonujàcej si´ globa-
lizacji, integrowanie si´ z Unià Europejskà i, w per-
spektywie, aspirowanie do strefy euro, rosnàcà wcià˝
konkurencj´ w sektorze finansowym, burzliwy roz-
wój technik i technologii bankowych, wzrost wymo-
gów co do zarzàdzania ryzykiem bankowym, zmie-
niajàce si´ wzorce oszcz´dzania i inwestowania,
obron´ polskiego stanu posiadania w krajowym syste-
mie bankowym. 

Specyficzne dla sektora spó∏dzielczego problemy
rozwojowe sprowadzajà si´ g∏ównie do kwestii: szyb-
kiego zintegrowania tworzàcych si´ grup, wypracowa-
nia wysokiej reputacji i ugruntowania wÊród klientów
odpowiedniej marki, zmodernizowania techniki
i technologii oraz kontynuowania konsolidacji
i wzmacniania bazy kapita∏owej. Spó∏dzielcy muszà
tak˝e poradziç sobie z oczekiwaniami nadzorców i re-
gulatorów, które sà dosyç jednoznaczne. Polegajà one
g∏ównie na zach´caniu do konsolidacji finansowej,
sprawnego osiàgania kolejnych progów kapita∏owych,
zerwania z zasadà niekonkurowania spó∏dzielców
i uchylenia ograniczeƒ terytorialnych w dzia∏alnoÊci
banków lokalnych. ¸atwà do rozpoznania intencjà re-
gulatorów i nadzorców jest wi´c utworzenie jednej
grupy spó∏dzielczej w Polsce. Na razie sektor znajdu-
je si´ w pó∏ drogi do osiàgni´cia tego ze wszech
miar po˝àdanego stanu.
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Funkcje kapita∏u i czynniki okreÊlajàce jego
poziom

Dzia∏alnoÊç banku – podobnie jak dzia∏alnoÊç ka˝de-
go podmiotu gospodarczego – uzale˝niona jest
od posiadanych kapita∏ów, ale ró˝nice wynikajà ze
specyficznej struktury i funkcji kapita∏u bankowego.
Punktem wyjÊcia w rozwa˝aniach nad szczególnà ro-
là kapita∏u bankowego jest jego struktura bilansowa,
czyli podzia∏ na kapita∏ w∏asny i obcy. W odniesie-
niu do kapita∏u w∏asnego obowiàzujà okreÊlone wy-
magania kapita∏owe, a kapita∏y obce, stanowiàce do-
minujàcà cz´Êç pasywów banku, nie mogà byç trak-
towane jako zewn´trzne w stosunku do dzia∏alnoÊci
banku, czyli jak typowe w ka˝dej firmie zad∏u˝enie,
ale jak element sk∏adowy dzia∏alnoÊci banku, ÊciÊle
zwiàzany z bankiem jako instytucjà zaufania pu-
blicznego.

Szczególna rola kapita∏u w∏asnego wià˝e si´
z funkcjami, które on spe∏nia. Sà to mianowicie1:

– funkcja licencyjna (za∏o˝ycielska) – posiadanie
okreÊlonego minimum kapita∏owego jest jednym z wa-
runków wydania licencji;

– funkcja finansowa – kapita∏ w∏asny stanowi bez-
zwrotne êród∏o finansowania majàtku banku i jego roz-
woju;

– funkcja gwarancyjna – jako miara wyp∏acalnoÊci
i bezpieczeƒstwa kapita∏ daje deponentowi gwarancj´,
jest elementem promocji zaufania publicznego,

– funkcja limitowania (pomiarowa) – kapita∏ jest
podstawà odniesienia dla wi´kszoÊci norm ostro˝no-
Êciowych, a tym samym czynnikiem decydujàcym
o skali prowadzonej przez bank dzia∏alnoÊci i mo˝liwo-
Êciach dzia∏ania;

– funkcja absorbowania strat – kapita∏ jako êród∏o
pokrycia strat z ró˝nych rodzajów ryzyka bankowego
stanowi bufor bezpieczeƒstwa pozwalajàcy na zacho-
wanie wyp∏acalnoÊci;

– funkcja w∏aÊcicielska – reprezentowanie tytu∏ów
w∏asnoÊci.

Zgodnie z unormowaniami prawnymi „w celu za-
pewnienia bezpieczeƒstwa ekonomicznego banki sà
obowiàzane posiadaç fundusze w∏asne, dostosowane
do rozmiaru prowadzonej dzia∏alnoÊci”2.

W kontekÊcie powy˝szego wymogu prawnego po-
wstaje pytanie: jaka jest optymalna wielkoÊç kapita∏u
danego banku? 
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Mimo wielu podejmowanych prób, nie istnieje
˝adna jednoznaczna formu∏a okreÊlajàca optymalny po-
ziom kapita∏u dla banku. Nale˝y wi´c uwzgl´dniç wie-
le czynników, które go warunkujà, oddzieliç alokacj´
kapita∏u na poszczególne rodzaje dzia∏alnoÊci banko-
wej od inwestowania kapita∏u jako zasobu gotówkowe-
go w okreÊlonego rodzaju aktywa, dokonaç wyboru
techniki alokacji, a przechodzàc od biernego systemu
alokacji (w którym wylicza si´ wymagania kapita∏owe,
lecz nie wià˝e si´ ich z wynikami) do systemu czynne-
go (który ma na celu oddzia∏ywanie na wyniki dzia∏al-
noÊci), powiàzaç alokacj´ z pomiarem wyników (sche-
mat 1).

Zarzàdzajàc kapita∏em banku, nale˝y wi´c
uwzgl´dniç z jednej strony istniejàce regulacje ustawo-
we w tym zakresie, a z drugiej faktyczne potrzeby ban-
ku. Ostatnia nowelizacja Prawa bankowego zmieni∏a
nie tylko sposób wyliczania funduszy w∏asnych, ale
równie˝ konstrukcj´ norm ostro˝noÊciowych na tym
obszarze. 

Do funduszy w∏asnych zalicza si´ obecnie3:
– fundusze podstawowe, które obejmujà fundusze

zasadnicze, pozycje dodatkowe, takie jak fundusz ogól-
nego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko dzia∏alnoÊci
bankowej i niepodzielony zysk z lat ubieg∏ych, oraz po-
zycje pomniejszajàce fundusze podstawowe; 

– fundusze uzupe∏niajàce banku w kwocie nie-
przewy˝szajàcej funduszy podstawowych, obejmujàce
kapita∏ z aktualizacji wyceny majàtku trwa∏ego oraz –
za zgodà Komisji Nadzoru Bankowego – zobowiàzania
podporzàdkowane; 

– pozycje pomniejszajàce fundusze w∏asne banku,
którymi sà: brakujàca kwota rezerw na ryzyko zwiàza-
ne z dzia∏alnoÊcià banku i inne pomniejszenia okreÊlo-
ne przez Komisj´ Nadzoru Bankowego.

Tak wyliczone fundusze w∏asne sà podstawà wyli-
czania norm ostro˝noÊciowych. Przede wszystkim na-
le˝y zwróciç uwag´ na normy adekwatnoÊci kapita∏o-
wej. Z jednej strony zachowano normy dotychczas obo-
wiàzujàce, tzn.: 

– wnoszony przez za∏o˝ycieli banku kapita∏ za∏o-
˝ycielski na poziomie nie ni˝szym ni˝ równowartoÊç
w z∏otych 5.000.000 EUR, z tym ˝e wk∏ady niepieni´˝-
ne nie mogà przekroczyç 15% funduszy zasadniczych
banku (art. 32 i art. 128 ustawy Prawo bankowe),

– wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci na poziomie co naj-
mniej 8%, a w przypadku banku rozpoczynajàcego
dzia∏alnoÊç operacyjnà na poziomie co najmniej 15%
w pierwszym roku dzia∏alnoÊci i co najmniej 12%
w drugim roku dzia∏alnoÊci. 

Z drugiej strony wprowadzony zosta∏ tzw. próg
koncentracji kapita∏owej. Art. 128, ust. 1, pkt 2 zobo-
wiàzuje banki do utrzymywania sumy funduszy w∏a-
snych oraz dodatkowych pozycji bilansu banku okre-

Êlonych przez Komisj´ Nadzoru Bankowego, pomniej-
szonej o kwot´ przekroczenia progu koncentracji kapi-
ta∏owej na poziomie nie ni˝szym ni˝ suma wymogów
kapita∏owych z tytu∏u poszczególnych rodzajów ryzyka
prowadzonej dzia∏alnoÊci. Przekroczenie progu kon-
centracji kapita∏owej stanowi wi´ksza z liczb okreÊlo-
nych jako: 

– suma kwot, o które poszczególne znaczne pakie-
ty akcji lub udzia∏ów przekraczajà 15% funduszy w∏a-
snych banku, 

– kwota, o którà suma znacznych pakietów akcji
lub udzia∏ów przekracza 60% funduszy w∏asnych
banku. 

Zakres i szczegó∏owe zasady wyznaczania wymo-
gów kapita∏owych z tytu∏u poszczególnych rodzajów
ryzyka okreÊla Komisja Nadzoru Bankowego. KNB mo-
˝e równie˝ okreÊliç wià˝àce dla banków normy ostro˝-
noÊciowe, okreÊlajàce dopuszczalne ryzyko w dzia∏al-
noÊci banków, inne ni˝ omówione powy˝ej wymogi ka-
pita∏owe. 

Nowelizacja ustawy Prawo bankowe uwzgl´dnia
regulacje unijne odnoszàce si´ do ró˝nych obszarów
dzia∏alnoÊci banków jako instytucji kredytowych,
w tym do zarzàdzania kapita∏em banku.

W Êwietle propozycji Komitetu Bazylejskiego
w zakresie nowej struktury adekwatnoÊci kapita∏owej
zarzàdzanie kapita∏em banku wymaga wypracowania
nowych jego procedur, które b´dà uwzgl´dnia∏y4:

– minimalne wymogi kapita∏owe, których celem
jest zwi´kszenie bezpieczeƒstwa i poprawa sytuacji
banku poprzez ujmowanie oprócz ryzyka kredytowego
tak˝e innych rodzajów ryzyka, np. ryzyka operacyjne-
go, rynkowego czy prawnego oraz poprzez zmiany
w sposobie wa˝enia ryzyka aktywów na potrzeby wyli-
czania wspó∏czynnika wyp∏acalnoÊci i oparcia go
na ocenie ratingowej (I filar nowej metodologii);

– badanie spójnoÊci mi´dzy wysokoÊcià kapita∏u
banku a skalà podejmowanego przez niego ryzyka, czy-
li badanie nadzorcze adekwatnoÊci kapita∏owej (II fi-
lar), które nak∏ada na bank obowiàzek wypracowania
procedury okreÊlania wymogu kapita∏owego w stosun-
ku do skali ryzyka i utrzymywanie kapita∏u na pozio-
mie przewy˝szajàcym ustalenia regulacyjne,

– obowiàzek informowania o strukturze kapita∏u,
zagro˝eniu ryzykiem, zasadach wewn´trznej oceny
adekwatnoÊci kapita∏owej (III filar).

W kontekÊcie nowej struktury adekwatnoÊci kapi-
ta∏owej nowy wymiar zyska∏y dwie kategorie kapita∏u
w∏asnego, tzn. kkaappiittaa∏∏  rreegguullaaccyyjjnnyy  ((uussttaawwoowwyy)),, czyli
minimalna wysokoÊç kapita∏u w∏asnego, który muszà

3 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe ...op.cit., art. 127.

4 Por. A new capital adeguacy  framework, Basle Commitee on Banking
Supervision, Bazylea, June 1999, dokument konsultacyjny;  E. Trybow-
ska: Propozycje Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego w zakresie
nowej struktury adekwatnoÊci kapita∏owej z perspektywy krajów
wschodzàcych na przyk∏adzie Polski. Materia∏y i Studia, Zeszyt nr 106,
NBP, Warszawa 2000;  J. KoleÊnik: Docelowy kszta∏t Nowej Bazylejskiej
Umowy Kapita∏owej. „Bank” nr 7-8/2002.



posiadaç banki jako zabezpieczenie ryzyka, okreÊla-
na przez regulacje nadzorcze w odpowiedniej propor-
cji do aktywów banku wa˝onych ryzykiem, i kapita∏
na pokrycie ryzyka, czyli kapita∏ ekonomiczny wyli-
czany przez sam bank. Podstawowa ró˝nica mi´dzy
nimi wynika z odmiennych sposobów ich wyliczania,
co powoduje istotne rozbie˝noÊci mi´dzy wartoÊcià

kapita∏u regulacyjnego a wartoÊcià kapita∏u ekono-
micznego. 

Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego zak∏ada,
˝e podstawowà miarà okreÊlajàcà poziom wymaganego
kapita∏u b´dzie nadal wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci, ale
proponuje modyfikacj´ dotychczasowego podejÊcia
standardowego. Ocena wag ryzyka sprowadza si´
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wymagania agencji ratingowych

wymagania rynku

- deponentów (ze wzgl´du na bezpieczeƒstwo)

- akcjonariuszy (ze wzgl´du na po˝àdanà rentownoÊç)

minimalne wymagania ustawowe

wewn´trzna ocena ryzyka

INWESTOWANIE

faktyczne inwestycje kapita∏u jako
zasobu gotówkowego w okreÊlone
aktywa

ETAPY OPRACOWYWANIA
SYSTEMU ALOKACJI

• uj´cie bierne
• uj´cie pó∏aktywne
• uj´cie czynne

TECHNIKI ALOKACJI KAPITA¸U

• wymagany kapita∏ ustawowy
• miary skorygowane o ryzyko -

RAPM* - oparte na zmiennoÊci
wartoÊci aktywów

• miary skorygowane o ryzyko
oparte na zmiennoÊci zysków

METODY POWIÑZANIA
ALOKACJI KAPITA¸U Z
POMIAREM WYNIKÓW

• modele jednookresowej
rentownoÊci kapita∏u

• modele jednookresowej
rentownoÊci kapita∏u 
po∏àczone z:

- odraczaniem premii na
dalsze okresy

- odraczaniem na dalsze
okresy premii potencjalnie
rosnàcej

• modele wielookresowej
rentownoÊci kapita∏u

• modele ekonomicznej wartoÊci
dodanej i analizy wartoÊci dla
akcjonariuszy

ALOKACJA

umowne obliczenia kapita∏u wspie-
rajàcego danà dzia∏alnoÊç

Czynniki okreÊlajàce poziom kapita∏u

KAPITA¸ W¸ASNY BANKU

Schemat 1 Alokacja kapita∏u banku

* RAPM (risk-adjusted performance measurement) ––  skorygowany o ryzyko, pomiar wyników
èród∏o: Opracowanie na podstawie Ch. Matten: Zarzàdzanie kapita∏em bankowym. Alokacja kapita∏u i pomiar wyników. Dom Wydawniczy ABC, 2000.
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do podzia∏u d∏u˝ników na klasy ryzyka w zale˝noÊci
od dwóch czynników, a mianowicie: ich przynale˝no-
Êci do okreÊlonej klasy podmiotów i zewn´trznego ra-
tingu nadanego przez agencj´ ratingowà, co oznacza
odejÊcie od kryterium przynale˝noÊci do OECD. Obok
metody standardowej opartej na ratingu zewn´trznym
proponuje si´ podejÊcie alternatywne, oparte na ratin-
gach wewn´trznych. 

Wokó∏ propozycji nowych regulacji toczy si´ wie-
le dyskusji. W szczególnoÊci ich przedmiotem sà:

• Powiàzanie wag ryzyka z ocenami agencji ratin-
gowych. Podstawowe wàtpliwoÊci w tym zakresie to
m.in. brak odniesienia do faktu, ˝e dzia∏alnoÊç agencji
ratingowych nie podlega szybkim procesom weryfika-
cyjnym, a w krajach dokonujàcych transformacji syste-
mowej liczba podmiotów majàcych zewn´trzne ratingi
jest ma∏a. Uzasadnienia wymaga tak˝e przyj´cie wag
ryzyka powy˝ej 100% (chodzi o wag´ 150%, co istotnie
obcià˝y kapita∏y banku), jak równie˝ du˝a rozpi´toÊç
tych wag oraz skokowe ró˝nice mi´dzy ich kolejnymi
poziomami5.

• PodejÊcie alternatywne do oceny ryzyka kre-
dytowego, oparte na ratingu wewn´trznym. Takie
podejÊcie, nazywane IRB (Internal Rating – Based
Approach) wymaga istnienia systemów ratingowych
w bankach – sprawnych i zapewniajàcych prawid∏o-
wy pomiar i ocen´ ryzyka. Przyk∏adowo, zastosowa-
nie ró˝nych metod opartych na wewn´trznych ratin-
gach do analizy portfela kredytowego jednego z du-
˝ych banków niemieckich pozwala na znaczne obni-
˝enie wysokoÊci jego kapita∏u regulacyjnego i na sto-
sunkowo dobre dopasowanie tego kapita∏u do wiel-

koÊci rzeczywistego ryzyka ekonomicznego ponoszo-
nego przez ten bank (por. wykres 1)6.

Metoda masterscale – wyznaczanie zró˝nicowanych wag ry-
zyka, odpowiadajàcych ryzyku ekonomicznemu okreÊlonemu dla
poszczególnych klas standardowego ratingu, na podstawie symula-
cji strat przeprowadzanych dla reprezentatywnych portfeli.

ZKA – Centralny Komitet Kredytowy* uwzgl´dni∏ struktur´
portfela kredytowego, wychodzàc z za∏o˝enia, ˝e ryzyko systematycz-
ne i wartoÊç nieoczekiwanych strat (unexpected loss) portfela z∏o˝o-
nego z du˝ej liczby kredytów o relatywnie niskich kwotach (portfel
rozproszony) sà zdecydowanie ni˝sze ni˝ w przypadku portfela z∏o-
˝onego z kredytów korporacyjnych (niska liczba kredytów o relatyw-
nie wysokich kwotach). W zwiàzku z tym portfelom rozproszonym
nale˝a∏oby przydzielaç odpowiednio ni˝sze procentowe wagi ryzyka.

9999%%  ii 9999,,7755%%  –– przedzia∏y ufnoÊci dla których dokonano wy-
liczeƒ.

* Centralny Komitet Kredytowy, organ niemiecki, który
przedstawiajàc swoje stanowisko do dokumentów konsultacyjnych
Komitetu Bazylejskiego przeprowadzi∏ symulacj´ dla ró˝nych
struktur portfela kredytowego oraz sformu∏owa∏ wymagania stawia-
ne systemom wewn´trznego ratingu.

èród∏o: B. Rofes, C. Emse. Wewn´trzny rating... op. cit.

Tabela 1 Wagi ryzyka a oceny agencji ratingowej (w %)

Nale˝noÊç Waga aktualna* Ocena wg agencji Standard & Poor’s

AAA A+ do A- BBB+ BB+ poni˝ej B- bez 

do AA- do BBB- do B- ratingu

Rzàdy i banki

centralne 0 0 20 50 100 100 100

Banki

Opcja I** 20 20 50 100 100 150 100

Opcja II*** 20 20 50 50 100 150 50

Opcja III**** 20 20 20 20 50 150 20

Przedsi´biorstwa 100 20 50 100 100 150 100

* Dla krajów nale˝àcych do grupy A.
** Wagi ryzyka dla nale˝noÊci od banków oparte na wagach ryzyka stosowanych do nale˝noÊci od rzàdów krajów zarejestrowania banków.
*** Wagi ryzyka oparte na ratingu indywidualnego banku.
**** Nale˝noÊci od banków z krótkim pierwotnym terminem zapadalnoÊci (krótszym ni˝ trzy miesiàce) otrzyma∏yby wag´ ryzyka o jednà kategori´ ko-
rzystniejszà ni˝ zwyczajna waga ryzyka stosowana do nale˝noÊci banku, z wyjàtkiem kategorii 150%.
èród∏o: W. KwaÊniak: W Êwietle propozycji nowych regulacji. „Bank” nr 6/2001. Por. Bankers balk at Basel II. „Euromoney” sierpieƒ 2001.

5 Zmiany te i najcz´Êciej wysuwane zastrze˝enia omawiajà m.in.: W. Kwa-
Êniak: W Êwietle propozycji nowych regulacji. „Bank” nr 6/2001; J. Zom-
birt: Porozumienie bazylejskie. „Bank” nr 3/2001.

6 Ró˝ne metody wyliczania kapita∏u regulacyjnego banku i jego porówna-
nie z kapita∏em ekonomicznym przedstawiono w: B. Rolfes,  C. Emse:
Wewn´trzny rating a kapita∏ w∏asny banku. „Bank” nr 4/2001 Autorzy
podkreÊlajà du˝e zró˝nicowanie i brak wiarygodnoÊci systemów we-
wn´trznego ratingu.
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Wykres 1 Kapita∏ w∏asny wymagany na po-
krycie ryzyka portfela kredytowego analizowa-
nego banku niemieckiego



Nowelizacja Prawa bankowego od stycznia 2002 r.
wprowadzi∏a – obok obowiàzujàcego ju˝ wspó∏czynni-
ka wyp∏acalnoÊci, którego regulacja jest zgodna z Dy-
rektywà 12/2000/WE – nowà norm´, czyli wymogi ka-
pita∏owe z tytu∏u poszczególnych rodzajów ryzyka pro-
wadzonej przez bank dzia∏alnoÊci.

Ryzyko kapita∏owe

Ryzyko kapita∏owe nie jest rodzajem ryzyka po-
wszechnie wymienianym w literaturze bankowej
i pojawiajàcym si´ w klasyfikacjach ryzyka bankowe-
go. Za takim podejÊciem przemawia niewàtpliwie
stanowisko, jakie reprezentujà D.G. Uyemura i D.R.
van Deventer, ˝e: „kapita∏ jest po prostu jednym ze
êróde∏ finansowania, nie zaÊ êród∏em ryzyka”. Jed-
nak i oni przyznajà, i˝ „... g∏ówne ryzyko zwiàzane
z kapita∏em polega na tym, ˝e kapita∏ cz´sto bywa
nieodpowiednio wykorzystywany (zw∏aszcza, gdy
mamy do czynienia z alokacjà wed∏ug wymogów re-
gulacyjnych), co daje efekty w postaci mylàcych sy-
gna∏ów, nieodpowiedniego ustalania cen i z∏ych de-
cyzji strategicznych” 7.

Niewàtpliwie kapita∏ i ryzyko sà nierozerwalnie
ze sobà zwiàzane. Przyczynà tego sà nast´pujàce prze-
s∏anki.

• Zale˝noÊç ryzyko – zysk. Podejmowanie przez
bank ryzyka na ogó∏ oznacza wy˝sze zyski, ale zdol-
noÊç do podejmowania przez bank tego ryzyka jest
ograniczona wielkoÊcià posiadanego kapita∏u w∏asnego
– regulacje ostro˝noÊciowe ustalane w odniesieniu
do kapita∏u w∏asnego okreÊlajà granice dopuszczalnego
ryzyka, a wi´c i skal´ dzia∏alnoÊci prowadzonej przez
bank. Wià˝e si´ to z takimi funkcjami kapita∏u, jak fi-
nansowa czy pomiarowa. 

• Struktura kapita∏u banku. Kapita∏ obcy banku
tworzà przede wszystkim jego klienci, czyli deponenci,
dla których wielkoÊç kapita∏u w∏asnego banku to naj-
lepsza gwarancja bezpieczeƒstwa z∏o˝onych zasobów
pieni´˝nych – funkcja gwarancyjna kapita∏u w∏asnego.
Struktura kapita∏u to równie˝ efekt dêwigni finanso-
wej, który ma podstawowe znaczenie dla akcjonariuszy
– zwi´kszenie ryzyka mo˝e podwy˝szyç stop´ zwrotu
dla akcjonariuszy, ale im wi´kszy kapita∏, tym trudniej
zwi´kszyç zyski.

W kontekÊcie powy˝szych zale˝noÊci ryzyko ka-
pita∏owe okreÊlane jest jako spadek wartoÊci akty-
wów banku do poziomu stanowiàcego zagro˝enie dla
interesów deponentów i akcjonariuszy. Jest to wi´c
ryzyko odzwierciedlajàce stopieƒ wykorzystania
dêwigni finansowej przez bank lub ryzyko wyczer-
pywania kapita∏u, b´dàce wynikiem strat spowodo-

wanych zbyt wysokim poziomem innych rodzajów
ryzyka bankowego8. 

Niewàtpliwie kapita∏ w∏asny banku wià˝e si´
z funkcjami, które on spe∏nia, a problem ryzyka poja-
wia si´ w momencie jego zmniejszenia lub utraty, co
jest konsekwencjà zbyt wysokiego ryzyka bankowego
na ró˝nych obszarach. Potrzeba utrzymania silnej bazy
kapita∏owej jest wi´c ÊciÊle powiàzana z wieloma ro-
dzajami ryzyka, które bank ponosi w swojej dzia∏alno-
Êci. Kapita∏ w∏asny traktowany jest powszechnie jako
bufor chroniàcy przed niespodziewanymi stratami, wy-
nikajàcymi z ró˝nych rodzajów ryzyka bankowego. Jak
pisze H.E. Buschgen „... ryzyko wyniku finansowe-
go...”, które obejmuje ryzyko kredytowe, ryzyko stopy
procentowej i ryzyko walutowe „... jest okreÊlane nie-
kiedy jako ryzyko straty kapita∏u w∏asnego9. 

Ryzyko kapita∏owe mo˝na wi´c okreÊliç jako ryzy-
ko spadku wartoÊci aktywów banku, w wyniku czego
nast´puje zmniejszenie lub utrata kapita∏u w∏asnego ze
wzgl´du na powstanie w banku strat, wynikajàcych
z ryzyka kredytowego, ryzyka utraty p∏ynnoÊci, ryzyka
stopy procentowej, ryzyka walutowego. Powy˝sze ro-
dzaje ryzyka stanowià g∏ówne êród∏o niestabilnoÊci do-
chodów banku.

Przyjmujàc jako kryterium podzia∏u etapy groma-
dzenia kapita∏u w∏asnego i gospodarowania nim, mo˝e-
my wyró˝niç nast´pujàce rodzaje ryzyka kapita∏owego:

– ryzyko gromadzenia kapita∏u (ryzyko pierwotne),
– ryzyko wykorzystania kapita∏u (ryzyko wtórne).
Z ryzykiem gromadzenia kapita∏u mamy do czy-

nienia w dwóch przypadkach. Przypadek pierwszy
oznacza, ˝e bank nie zgromadzi∏ wymaganego przepi-
sami bankowymi minimum kapita∏owego – kapita∏
w∏asny banku nie spe∏nia wi´c funkcji licencyjnej.
W drugim przypadku zgromadzony kapita∏ w∏asny jest
niewystarczajàcy w stosunku do zakresu dzia∏ania
banku, czyli nie zapewnia sprawnego funkcjonowania
banku. W obu przypadkach mamy do czynienia z tzw.
ryzykiem w∏aÊciciela jako elementem ryzyka strate-
gicznego10. 

Ryzyko wykorzystania kapita∏u mo˝emy podzieliç
na ryzyko w∏aÊcicieli i ryzyko deponenta. Ryzyko w∏a-
Êcicieli oznacza, ˝e wnoszony przez nich kapita∏ zosta-
je ulokowany w banku na ich ryzyko. Jest to ryzyko, ˝e
bank uzyska stop´ zwrotu z kapita∏u ni˝szà ni˝ zado-
walajàca z kapita∏u albo nawet zbankrutuje, a wówczas
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7 D.G. Uyemura, D.R. van Deventer, Zarzàdzanie ryzykiem finansowym w
bankach. Warszawa 1997 ZBP, s. 6.

8 Por. W. Grabczan: Zarzàdzanie ryzykiem bankowym. Fundacja Rozwo-
ju RachunkowoÊci w Polsce:  Warszawa 1996, s. 272;  G.H. Hempel,
A.B. Coleman,  D.G. Simonson: Bank Management,  Text and Cases,
New York, John Wiley and Sons, 1990, s. 63;  D.R. Fraser,  L.M. Fraser:
Ocena wyników dzia∏alnoÊci banku komercyjnego. Analiza finansowa.
Warszawa 1996, ZBP, s. 39-40

9 H. E. Buschgen, Przedsi´biorstwo bankowe. Warszawa 1997 Poltext,
t.2, s. 247

10 Por. M. Schulte: Integration der Betriebskosten in das Risikomanage-
ment von Kreditinstituten. Band 18, Wiesbaden 1994, s. 28;   Z. Za-
wadzka:  Zarzàdzanie ryzykiem w banku komercyjnym. Warszawa
2000 Poltext, s. 3.
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akcjonariusze odzyskajà niewiele lub nawet nic ze
swych Êrodków. Obok ryzyka akcjonariusza w przypad-
ku bankructwa wystàpi równie˝ ryzyko deponenta, dla
którego mo˝e to oznaczaç utrat´ cz´Êci zgromadzonych
Êrodków (przekraczajàcej granice gwarantowania Êrod-
ków) – por. schemat 2.

WielkoÊç kapita∏u potrzebna do ochrony deponen-
tów i akcjonariuszy wià˝e si´ ÊciÊle ze strukturà akty-
wów banku, czyli ich podzia∏em na ryzykowne i wolne
od ryzyka. Ryzyko kapita∏u dotyczy bezpoÊrednio akty-
wów obcià˝onych ryzykiem. W tym uk∏adzie ryzyko
kapita∏owe to nie tylko problem alokacji kapita∏u, ale
równie˝ alokacji aktywów banku11. 

Jak wynika z powy˝szych rozwa˝aƒ, ryzyko ka-
pita∏owe mo˝na rozpatrywaç w uj´ciu largo – jako
ryzyko kapita∏u ca∏kowitego banku – i jako ryzyko
kapita∏owe sensu stricto, uwzgl´dniajàce jego struk-
tur´, czyli ryzyko kapita∏u w∏asnego i ryzyko kapita-
∏u obcego, które faktycznie sprowadza si´ do zagad-
nieƒ p∏ynnoÊci finansowej. Oddaje to klasyfikacja ry-
zyka bankowego wed∏ug Z. Fedorowicza. Przyjmujàc

za kryterium klasyfikacji kryterium przedmiotowe,
okreÊlajàce obiekt, którego wartoÊç podlega zmianom
na skutek nieprzewidzianych okolicznoÊci, wyró˝ni∏
on12: 

– rodzaje ryzyka kapita∏owego, które prowadzà
do ubytku (bàdê wzrostu) nagromadzonych walorów
i dóbr rzeczowych,

– rodzaje ryzyka dochodowego, które prowadzà
do nieoczekiwanych ubytków (wzrostów) bie˝àcych
strumieni dochodów i do nieoczekiwanych wzrostów
(zmniejszeƒ) bie˝àcych wydatków.

Autor, uwzgl´dniajàc rodzaje sk∏adników majàtko-
wych i kapita∏owych, wprowadzi∏ podzia∏ rodzajów ry-
zyka kapita∏owego. Sà to rodzaje ryzyka13: 

– po stronie aktywów (sk∏adników majàtkowych)
banków, obejmujàce utrat´ lub zmniejszenie wartoÊci
Êrodków p∏atniczych przechowywanych w kasach
i skarbcu, nale˝noÊci z tytu∏u lokat bankowych, nale˝-
noÊci z tytu∏u udzielania po˝yczek i kredytów, posiada-
nych papierów wartoÊciowych, rzeczowych sk∏adni-
ków majàtkowych itd.;

••  kredytowe

Ryzyko  ••  p∏ynnoÊci

bankowe •• rynkowe (walutowe,  cenowe, stopy

procentowej)

••  operacyjne

Konsekwencje zbyt wysokiego

ryzyka = straty

• koszt utraconych korzyÊci

• zmniejszenie lub utrata kapita∏u

• spadek wiarygodnoÊci

• zmniejszenie bezpieczeƒstwa

ekonomicznego

• niewyp∏acalnoÊç

Funkcje kapita∏u:

• za∏o˝ycielska

• finansowa

• gwarancyjna

• limitowania

• absorbowania strat

• w∏aÊcicielska  

RYZYKO

KAPITA¸OWE
alokacja

przyczyna

rodzaje

skutki*

ryzyko pierwotne

(gromadzenie kapita∏u)

ryzyko wtórne

(wykorzystania kapita∏u)

êród∏o pokrycia strat

Kategorie kapita∏u:

• kapita∏ podstawowy

/kapita∏ uzupe∏niajàcy

• kapita∏ ksi´gowy

/kapita∏ rynkowy

• kapita∏ ustawowy

/kapita∏ ekonomiczny
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Schemat 2 Charakterystyka ryzyka kapita∏owego

* Kumulacja skutków ryzyka kapita∏owego prowadzi do upad∏oÊci banku.

èród∏o: opracowanie w∏asne.

11 Por. Zarzàdzanie aktywami i pasywami. Praca zbiorowa pod red. F.J.
Fabozzi,  A. Konishi, Warszawa 1998 ZBP,  s.  331.

12 Z. Fedorowicz: Ryzyko bankowe. Warszawa 1996 Wyd. Prywatnej Wy˝-
szej Szko∏y Businessu i Administracji,  s. 9 i dalsze.

13 Tam˝e, s. 10–12.



– po stronie pasywów (zobowiàzaƒ) banków, obej-
mujàce utrat´ lub zmniejszenie wartoÊci lokat innych
banków, ró˝nego rodzaju depozytów, sk∏adników kapi-
ta∏ów w∏asnych banku;

– we wzajemnych relacjach mi´dzy sk∏adnikami
majàtkowymi i kapita∏owymi (aktywami i pasywami)
banku – chodzi tutaj o ryzyko zmniejszenia lub utraty
p∏ynnoÊci finansowej banku.

Metody oceny pozycji kapita∏owej w Polsce

Analiza kapita∏u banku, pozwalajàca na ocen´ skali ry-
zyka kapita∏owego, obejmuje: analiz´ struktury kapita-
∏u, wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci i wspó∏czynnik ade-
kwatnoÊci kapita∏owej.

Wype∏nienie wymogów nadzorczych w zakresie
ryzyka obejmuje nast´pujàce elementy14: 

– fundusze podstawowe,
– pomniejszenia funduszy podstawowych,
– fundusze uzupe∏niajàce,
– pomniejszenia sumy funduszy podstawowych

i uzupe∏niajàcych, w tym kwot´ wymaganych rezerw
celowych,

– fundusze w∏asne,
– ca∏kowity regulacyjny wymóg kapita∏owy, 
– wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci.
Ca∏kowity regulacyjny wymóg kapita∏owy obowià-

zuje w Polsce od marca 2001 r. i obejmuje tzw. sk∏ado-
we ryzyka, czyli15 ryzyka kredytowego, sk∏adnika re-
zerwowego liczonego od sumy wa˝onych ryzykiem ak-
tywów i zobowiàzaƒ pozabilansowych oraz od ryzyka
rynkowego.

Zgodnie z Uchwa∏à nr 5 Komisji Nadzoru Banko-
wego z grudnia 2001 r. wprowadzono ca∏kowity wy-
móg kapita∏owy wyliczany jako suma wymogów kapi-
ta∏owych z tytu∏u poszczególnych rodzajów ryzyka
prowadzonej dzia∏alnoÊci i zale˝ny od skali dzia∏alno-
Êci handlowej banku. Obecnie wymogi kapita∏owe ob-
licza si´ z tytu∏u:

– ryzyka kredytowego w zakresie portfela bankowe-
go,

– ryzyka kredytowego w zakresie portfela han-
dlowego,

– ryzyka walutowego w zakresie portfela bankowe-
go i handlowego ∏àcznie,

– ryzyka cen towarów w zakresie portfela banko-

wego i handlowego ∏àcznie,
– ryzyka cen kapita∏owych papierów wartoÊcio-

wych w zakresie portfela handlowego,
– ryzyka szczególnego cen instrumentów d∏u˝nych

w zakresie portfela handlowego,
– ryzyka ogólnego stóp procentowych w zakresie

portfela handlowego,
– ryzyka rozliczenia – dostawy oraz ryzyka kontra-

henta w zakresie portfela handlowego,
– przekroczenia limitu koncentracji wierzytelnoÊci,
– ryzyka gwarantowania emisji papierów warto-

Êciowych,
– innych rodzajów ryzyka – w zakresie i wysoko-

Êci adekwatnej do ponoszonego ryzyka.
Wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci liczony jest jako u∏a-

mek, którego licznikiem jest wartoÊç funduszy w∏a-
snych powi´kszona o kapita∏ krótkoterminowy i po-
mniejszona o kwot´ przekroczenia progu koncentracji
kapita∏owej, a mianownikiem jest pomno˝ony przez
12,5 ca∏kowity wymóg kapita∏owy.

Zgodnie z wytycznymi Komitetu Bazylejskiego,
oceniajàc poziom dodatkowego kapita∏u, kapita∏u po-
wy˝ej wymaganego minimum kapita∏owego obie strony
– a wi´c zarówno sam bank, jak i w∏adze nadzorcze –
powinny uwzgl´dniç wiele czynników iloÊciowych
i jakoÊciowych, a mianowicie16:

– doÊwiadczenie i umiej´tnoÊci kadry zarzàdzajà-
cej bankiem, tzw. ocen´ jakoÊci kierownictwa,

– sk∏onnoÊç banku do podejmowania dzia∏aƒ ryzy-
kownych i dotychczasowe zarzàdzanie ryzykiem
w banku,

– natur´ rynków, na których bank prowadzi dzia-
∏alnoÊç, czyli otoczenie konkurencyjne banku,

– poziom wzrostu dzia∏alnoÊci, mo˝liwoÊci dywer-
syfikacji dzia∏alnoÊci,

– jakoÊç, struktur´ i tendencje zmian dochodów
banku,

– zachowania w grupie rówieÊniczej,
– jakoÊç kapita∏u banku i mo˝liwoÊci jego po-

wi´kszenia,
– jakoÊç planowania i strategii kapita∏owej,
– struktur´ prawnà i organizacyjnà banku,
– adekwatnoÊç systemów zarzàdzania i kontroli ry-

zyka,
– poziom wsparcia i kontroli ze strony akcjonariu-

szy,
– stopieƒ nadzorowania przez instytucje nadzor-

cze,
– uwarunkowania makroekonomiczne.
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14 Uchwa∏a nr 21/2001  Zarzàdu NBP z dnia 16 lutego 2001 r. zmieniajà-
ca uchwa∏´ w sprawie trybu i szczegó∏owych zasad przekazywania
przez banki do NBP danych niezb´dnych do ustalania polityki pieni´˝-
nej i okresowych ocen sytuacji pieni´˝nej paƒstwa oraz oceny sytuacji
finansowej banków i ryzyka sektora bankowego. Za∏àcznik nr 4: Raport

– adekwatnoÊç kapita∏owa banku. Dz.Urz. NBP nr 2/2001, poz. 4, z
póên. zm.

15 Por. WF 13 BS w: Instrukcja do Raportu wskaêników ekonomiczno-fi-
nansowych banku na tle grupy rówieÊniczej. Warszawa, kwiecieƒ 2001
NBP, GINB.

16 Tzw. II filar nowej metodologii adekwatnoÊci kapita∏owej. Por. E. Âle-
szyƒska-Charewicz: Alokacja kapita∏u odzwierciedleniem profilu ryzy-
ka, systemów zarzàdzania i kontroli wewn´trznej banku w procesie ba-
dania nadzorczego. Rewizja regulacyjnych wymogów kapita∏owych. W:
Ryzyko w dzia∏alnoÊci banków komercyjnych. Praca zbiorowa pod red.
J. Stacharskiej-Targosz.  Poznaƒ 2000 Wydawnictwo Wy˝szej Szko∏y
Bankowej, s. 37.
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W macierzy alokacji kapita∏u do ustalania zasad-
nego poziomu funduszy w∏asnych podstawowych po-
wy˝sze czynniki iloÊciowe i jakoÊciowe zosta∏y uj´te
w cztery tzw. obszary ryzyka. Sà to: uwarunkowania
makroekonomiczne kraju, struktura prawno-organiza-
cyjna banku, ryzyko operacyjne i bie˝àca sytuacja fi-
nansowa banku oraz ocena jego systemów zarzàdzania
ryzykiem17.

Uwarunkowania makroekonomiczne sà to uwa-
runkowania kraju, w których bank dzia∏a. SpoÊród
wszystkich miar sytuacji makroekonomicznej kraju, ta-
kich jak dynamika PKB, tempo wzrostu nak∏adów in-
westycyjnych, spo˝ycia indywidualnego, dochodów
realnych ludnoÊci, za najbardziej wiarygodny wskaênik
uznano poziom inflacji. Przedmiotem oceny punktowej
w tej grupie czynników macierzy jest Êredniorocz-
na stopa inflacji, wyliczona na podstawie danych
z ostatnich 4 kwarta∏ów. W warunkach wysokiej infla-
cji wymagany jest wy˝szy poziom kapita∏u.

Struktura prawno-organizacyjna banku obejmuje
ocen´ na nast´pujàcych obszarach:

• Bank nowo powsta∏y. Utworzenie banku mo˝e
nastàpiç, je˝eli zostanà spe∏nione warunki ustalone
w ustawie Prawo bankowe. Jeden z warunków to
przedstawienie przez za∏o˝ycieli planu dzia∏alnoÊci
banku na okres co najmniej trzyletni, ze szczególnym
omówieniem kosztów i przychodów, podzia∏u zysków
i wskazaniem êróde∏ i sposobu pokrycia ewentualnych
strat. W odniesieniu do banku, podobnie jak w przy-
padku ka˝dego innego podmiotu gospodarczego, 3 lata
to okres potrzebny na ustabilizowanie dzia∏alnoÊci ope-
racyjnej, a wi´c okres dodatkowego ryzyka, dlatego
w tym czasie wymóg kapita∏owy jest wy˝szy.

• Bank jako podmiot dominujàcy notowany
na gie∏dzie. Zastosowano tutaj kryterium podzia∏u ban-
ków na notowane na gie∏dzie i na nienotowane na gie∏-
dzie. W odniesieniu do banków gie∏dowych, które pod-
legajà wi´kszym rygorom w zakresie audytu zewn´trz-
nego, wymóg kapita∏owy jest ni˝szy.

• Struktura kapita∏u. Wy˝szy wymóg kapita∏owy
dotyczy banków, które majà mniejszy udzia∏ funduszy
I kategorii w funduszach w∏asnych netto.

• Planowanie kapita∏owe, strategiczne. Ta katego-
ria oceny nak∏ada wy˝szy wymóg kapita∏owy na banki,
w których nie ma w∏aÊciwego planowania kapita∏owe-
go i strategicznego.

• Mo˝liwoÊci dokapitalizowania banku. Ich oce-
na zale˝y od czasu potrzebnego na pozyskanie dodatko-
wego kapita∏u. Je˝eli bank jest w stanie podwy˝szyç ka-
pita∏ I kategorii o 10% w ciàgu 6 miesi´cy, oznacza to,
˝e ma on dobre êród∏a zasilania kapita∏owego.

• Podmiot dominujàcy jako êród∏o wsparcia. Ban-
ki, dla których podmiot dominujàcy lub inne podmioty
tej samej grupy kapita∏owej stanowià potencjalne za-
gro˝enie kapita∏owe, podlegajà dodatkowemu obcià˝e-
niu kapita∏owemu.

Kolejny obszar ryzyka podlegajàcy ocenie to ryzy-
ko operacyjne. Do oceny jego skali stosuje si´:

• Audyt wewn´trzny. Im s∏abszy i mniej skutecz-
ny jest audyt, tym wy˝szy wymóg kapita∏owy. JakoÊç
audytu wewn´trznego podlega ocenie wed∏ug trzech
kryteriów, a mianowicie: czy audyt nakierowany jest
na rozpoznawanie ryzyka, czy kwalifikacje fachowe re-
widentów sà adekwatne do ich zadaƒ i obowiàzków,
czy podporzàdkowanie komórki audytu wewn´trznej
zapewnia jej niezale˝noÊç.

• Audyt zewn´trzny – wy˝szy wymóg kapita∏owy
nak∏adany jest na banki, w których wynik finansowy
zosta∏ skorygowany w wyniku audytu.

• Wewn´trzny przeglàd nale˝noÊci. Gdy prze-
glàd nale˝noÊci nie jest prowadzony w sposób nieza-
le˝ny od komórek kredytowych lub jest na s∏abym
poziomie, bank powinien utrzymywaç wy˝szy po-
ziom kapita∏u.

• Ostatnim obszarem oceny jest ryzyko finansowe.
Podstawà jego oceny sà:

• Dynamika wzrostu. Wy˝szy wymóg kapita∏owy
nak∏adany jest na banki, które wykazujà szybki wzrost
sumy bilansowej, szybki rozwój dzia∏alnoÊci operacyj-
nej. Wzrost ten liczony jest w stosunku do sumy wa˝o-
nych ryzykiem aktywów i zobowiàzaƒ pozabilanso-
wych.

• Ryzyko trudnych kredytów. Wysoka wartoÊç
kredytów trudnych, czyli kredytów zaklasyfikowa-
nych do kategorii nale˝noÊci poni˝ej standardu, wàt-
pliwych i straconych, oznacza wy˝szy wymóg kapita-
∏owy.

• Ryzyko koncentracji zaanga˝owaƒ. Jest ono
ocenianie na dwóch p∏aszczyznach. Po pierwsze,
chodzi o poziom koncentracji – je˝eli zaanga˝owanie
banku wobec danej bran˝y przekracza 100% fundu-
szy w∏asnych, to ryzyko koncentracji jest wysokie.
Po drugie, chodzi o umiej´tnoÊç zarzàdzania ryzy-
kiem koncentracji, która opiera si´ na analizie SWOT
tej bran˝y.

• Ryzyko p∏ynnoÊci, ryzyko stopy procentowej,
ryzyko walutowe i ryzyko cenowe. W odniesieniu
do wszystkich wymienionych rodzajów ryzyka proce-
dura post´powania jest taka sama. Banki, które sà na-
ra˝one na wysokie ryzyko i majà ma∏o skuteczne sys-
temy zarzàdzania nim, powinny utrzymywaç wy˝szy
wymóg kapita∏owy. W odniesieniu do ka˝dego rodza-
ju ryzyka ustalenia dotyczàce jego skali i adekwatno-
Êci systemów zarzàdzania nim sà wy∏àcznie wynikiem
analiz w∏asnych. Du˝e banki powinny stosowaç bar-
dziej zaawansowane systemy zarzàdzania ryzykiem
ni˝ banki ma∏e.

17 Macierz alokacji kapita∏u  opracowa∏ doradca Generalnego Inspektora-
tu Nadzoru Bankowego Bryan  Stirewalt z Barents Group przy wspó∏-
udziale pracowników nadzoru bankowego. Jej metodologia zosta∏a
przedstawiona w: E. Âleszyƒska-Charewicz: Alokacja kapita∏u...op.cit.



Po dokonaniu oceny punktowej wymienionych
obszarów ryzyka nast´puje uj´ta w szerokich katego-
riach ocena: 

• skali ryzyka (ryzyko niskie/Êrednie/wysokie).
Ryzyko niskie oznacza, ˝e nie stwarza ono zagro˝enia
dla wyniku finansowego banku, a wi´c bank jest zabez-
pieczony przed tym ryzykiem. Ryzyko wysokie ozna-
cza wyraêne zagro˝enie dla wyniku finansowego banku
i brak zabezpieczenia ze strony banku.

• adekwatnoÊci systemów zarzàdzania ryzykiem
(zarzàdzanie dobre/Êrednie/s∏abe). Dobra ocena zarzà-
dzania ryzykiem oznacza, ˝e bank ma zaawansowane
narz´dzia zarzàdzania ryzykiem, ˝e prognozuje poten-
cjalne zmiany w warunkach rynkowych, ˝e system po-
miaru i monitorowania ryzyka jest skuteczny. S∏aba
ocena zarzàdzania ryzykiem oznacza sytuacj´ odwrot-
nà, tzn. bank nie prognozuje zmian zachodzàcych w je-
go otoczeniu, metody i instrumenty zarzàdzania ryzy-
kiem sà nieadekwatne do wielkoÊci i z∏o˝onoÊci banku,
a system pomiaru i monitorowania ryzyka nie spe∏nia
swoich funkcji.

Przedstawione narz´dzia nadzorcze powinny byç
stale doskonalone ze wzgl´du na zmiany zachodzàce
zarówno w szeroko rozumianym otoczeniu banków
(tzw. makrootoczeniu), jak i w mikrootoczeniu, czyli
otoczeniu konkurencyjnym. 

Dotychczasowe uregulowania wyznaczajàce mi-
nimalny poziom bezpieczeƒstwa ekonomicznego ban-
ku koncentrowa∏y si´ przede wszystkim na ryzyku
gromadzenia kapita∏u. Obecne unormowania przesu-
wajà akcent na kapita∏owe wymogi pokrycia ryzyka
z tytu∏u poszczególnych rodzajów prowadzonej przez
bank dzia∏alnoÊci i ÊciÊlejsze powiàzanie ryzyka gro-
madzenia i ryzyka wykorzystania kapita∏u. Taki kieru-

nek zmian jest w pe∏ni uzasadniony, zw∏aszcza
w aspekcie praktycznych mo˝liwoÊci zarzàdzania ka-
pita∏em. 

Zarzàdzanie kapita∏em banku ju˝ wymaga
uwzgl´dniania wymogów kapita∏owych, nowej formu-
∏y wspó∏czynnika wyp∏acalnoÊci, a w zwiàzku z nowy-
mi propozycjami nale˝y liczyç si´ z wymogiem kapita-
∏owym z tytu∏u ryzyka operacyjnego czy stosowaniem
przy wyliczaniu wymogów kapita∏owych takich tech-
nik redukcji ryzyka, jak gwarancje czy derywaty kredy-
towe.

Przyk∏adem istotnych zmian mogà byç nowe pro-
pozycje oparcia oceny skali ryzyka na ocenach uzna-
nych agencji ratingowych. Wysoka ocena agencji ratin-
gowej skutkuje mniejszymi wymogami kapita∏owymi,
ocena niska lub jej brak to odpowiednio wi´ksza waga
ryzyka, a tym samym wymóg kapita∏owy. Oceny agen-
cji ratingowych zyskujà zupe∏nie nowy wymiar – zosta-
jà bezpoÊrednio powiàzane z wyliczaniem wymogów
kapita∏owych.

Propozycje Komitetu Bazylejskiego zmierzajà
do dok∏adniejszego pomiaru ryzyka, ale ciàg∏a ich
nowelizacja i liczne g∏osy krytyczne dowodzà, ˝e
wypracowanie jednolitego stanowiska nie b´dzie ∏a-
twe, a zarzàdzanie kapita∏em banku respektujàce te
uregulowania mo˝e oznaczaç koniecznoÊç uwzgl´d-
nienia wy˝szego kosztu kapita∏u. Ograniczanie ryzy-
ka na jednym obszarze mo˝e wi´c oznaczaç jego
zwi´kszenie na innym. Nie nale˝y te˝ zapominaç, ˝e
wcià˝ pojawiajà si´ nowe rodzaje ryzyka bankowego,
np. ryzyko wewn´trznych ratingów (brak wiarygod-
noÊci, uznania wewn´trznych oszacowaƒ). Te zagad-
nienia równie˝ odnoszà si´ do zarzàdzania kapita-
∏em banku.
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Mimo ˝e polski system banków hipotecznych zosta∏
oparty na bardzo dobrych wzorcach zachodnich, szcze-
gólnie niemieckich, wcià˝ wyst´puje wiele przeszkód
na drodze jego silnego rozwoju. Sà to przeszkody natu-
ry zarówno prawnej, jak i czysto ekonomicznej, a ich
zmiana lub przezwyci´˝enie wydajà si´ niezb´dnym
warunkiem osiàgni´cia korzystnych zmian w polskim
systemie listów zastawnych.

Bariery natury ekonomicznej

Czynnikiem hamujàcym wzrost popularnoÊci listów
zastawnych mo˝e byç wcià˝ niewystarczajàca iloÊç ka-
pita∏u d∏ugoterminowego. Konstrukcja listów zastaw-
nych pozwala bowiem na refinansowanie d∏ugotermi-
nowych kredytów przeznaczonych na inwestycje na

rynku nieruchomoÊci. Jednak podstawà emisji listów sà
zabezpieczenia hipoteczne wierzytelnoÊci. Stàd ∏atwo
wysnuç wniosek, ˝e dla prawid∏owego funkcjonowania
systemu bankowoÊci hipotecznej decydujàce znaczenie
ma dobrze rozwini´ty rynek hipoteczny w Polsce. Nie-
stety, ta przes∏anka nie jest na razie spe∏niona.

Jednym z dóbr pierwszej potrzeby dla ka˝dego oby-
watela jest w∏asne mieszkanie. Zaspokojenie jej w pol-
skich warunkach prawno-gospodarczych jest nadal ol-
brzymim problemem. Wcià˝ buduje si´ u nas za ma∏o,
za drogo i za d∏ugo, a dane statystyczne dotyczàce bu-
downictwa mieszkaniowego mówià same za siebie. Sà
to, niestety, dane co najmniej niepokojàce. Âredni czas
budowy domu to szeÊç lat, a mieszkania dwa i pó∏ roku.
Ceny rosnà natomiast szybciej ni˝ inflacja. Za Êrednià
pensj´ miesi´cznà mo˝emu wi´c kupiç co najwy˝ej
0,5 m2 powierzchni, podczas gdy np. w Niemczech
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od 1,7 m2 do 2,0 m2. Wed∏ug szacunków G∏ównego
Urz´du Statystycznego, w Polsce jest prawie 12 mln
mieszkaƒ i 13,5 mln rodzin, z czego wynika, ˝e brakuje
od 1,5 do 2 mln mieszkaƒ, a a˝ 7 mln wymaga remontu.
W 1991 r. oddano w Polsce 135 tys. mieszkaƒ do u˝yt-
ku, a w 2001 r. a˝ 106 tys., co obrazuje wykres 1.

W krajach Unii Europejskiej (dane z 1998 r.)
na 1.000 osób przypada Êrednio 450 mieszkaƒ, w Ru-
munii 350, na W´grzech 401, w Polsce natomiast tylko
349, co stawia nas na jednym z ostatnich miejsc w Eu-
ropie (patrz wykres 2).

Nale˝y te˝ podkreÊliç, ˝e statystyczny Polak
w 2000 r. móg∏ kupiç 0,64 m2 powierzchni mieszkania
za Êrednià krajowà miesi´cznà pensj´. W krajach Euro-
py Zachodniej wspó∏czynnik ten waha si´ natomiast
mi´dzy 2 m2 a 4 m2. Wykres 3 pokazuje, jak wskaênik
ten kszta∏towa∏ si´ w Polsce w latach 1992-2000.

Rynek kredytów hipotecznych

W Polsce rynek finansowania inwestycji mieszkanio-
wo-budowlanych jest s∏abo rozwini´ty. Wcià˝ brakuje
odpowiednich mechanizmów oraz instytucji, które mo-
g∏yby zapewniç dobre i skuteczne kredytowanie tego
typu inwestycji

OczywiÊcie, podstawowà formà finansowania
budownictwa mieszkaniowego – czy to na wynajem,
czy na potrzeby w∏asne – jest wcià˝ kredyt mieszka-
niowy bàdê hipoteczny. Niewiele jest bowiem pod-
miotów, które by∏oby staç na tak powa˝ny wydatek
jedynie z w∏asnych Êrodków. Mimo pojawienia si´ –
szczególnie w ostatnich latach – szerokiej oferty kre-
dytowej oraz renesansu banków hipotecznych, kredyt
na cele mieszkaniowe jest wcià˝ nieosiàgalny dla
wi´kszoÊci klientów. Ludziom bowiem skoƒczy∏y si´
oszcz´dnoÊci, a kredyty sà niestety wcià˝ zbyt drogie.
Dlatego sytuacja na rynku jest trudna, a po˝yczki hi-
poteczne w 2000 r. stanowi∏y jedynie 1,5-2% warto-
Êci PKB (patrz tabela 1). W krajach Europy Zachod-
niej wspó∏czynnik ten waha si´ natomiast od 30%
do 40%. Najwy˝szy udzia∏ zad∏u˝enia hipotecznego
notuje si´ w Danii, gdzie dochodzi on do poziomu
70%. W 2000 r. banki udzieli∏y 17,5 tys. kredytów hi-
potecznych. Jednak tylko 15% inwestycji na rynku
mieszkaniowym finansowane jest z po˝yczek banko-
wych.

Z racji swojego przeznaczenia kredyt hipoteczny
powinien opiewaç na wysokà kwot´, jego sp∏ata powin-
na byç roz∏o˝ona na d∏ugi czas, a odsetki powinny byç
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Wykres 1 Liczba mieszkaƒ oddanych do
u˝ytku w latach 1991-2001 (dane w tys.)

èród∏o: GUS.
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Wykres 3 Ârednia powierzchnia mieszkania,
jakà w Polsce mo˝na by∏o kupiç za Êrednià
krajowà pensj´ w latach 1992-2000

èród∏o: GUS.
Wykres 2 Liczba mieszkaƒ przypadajàca na
1.000 mieszkaƒców w wybranych krajach
europejskich (stan na 2000 r.)

èród∏o: GUS.

Kraj Udzia∏ kredytów Ârednia stopa 

hipotecznych procentowa

w PKB (w %)

Belgia 65 5,4

Dania 69 6,6

Niemcy 53 5,3

Hiszpania 24 4,9

Francja 21 5,8

W∏ochy 8 5,5

Wielka Brytania 57 7,3

Szwecja 50 5,5

Austria 5 6,0

Polska* 1,5-2 22,1 

* Dane dla Polski za 2000 r. 

Tabela 1 Kredyty hipoteczne w krajach Europy
Zachodniej i Polski (stan na 1998 r.)
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stosunkowo niskie. Po wielu miesiàcach oczekiwaƒ
na licencj´ w 2001 r. rozpocz´∏y dzia∏alnoÊç trzy pierw-
sze banki hipoteczne – Rheinhyp-BRE Bank Hipotecz-
ny, HypoVereinsbank Bank Hipoteczny oraz Âlàski
Bank Hipoteczny. Ze wzgl´du na finansowanie wierzy-
telnoÊci przez te banki za pomocà d∏ugoterminowych
papierów wartoÊciowych, jakimi sà listy zastawne, po-
winien si´ wyd∏u˝yç okres kredytowania, a w przysz∏o-
Êci obni˝yç koszt takiego kredytu. Na razie jednak opro-
centowanie kredytów udzielanych przez te banki hipo-
teczne niewiele odbiega od stopy procentowej kredy-
tów udzielanych przez niewyspecjalizowane banki ko-
mercyjne. Sytuacja – jak widzimy – jest trudna, a jej
przyczyn bardzo wiele. Po pierwsze, wysokie realne
stopy procentowe utrzymywane przez NBP dla sch∏o-
dzenia gospodarki (obni˝enia poziomu wzrostu cen)
powodujà, ˝e koszt kredytów na mieszkanie jest zbyt
wysoki dla przeci´tnego Kowalskiego. Skuteczna walka
z inflacjà hamuje rozwój rynku kredytów hipotecznych
i zniech´ca potencjalnych klientów. Po drugie, wysokie
w stosunku do zarobków ceny mieszkaƒ powodujà, ˝e
mo˝na je sfinansowaç tylko dzi´ki kredytowi. Po trze-
cie, wiele banków wymaga od swoich klientów przy-
najmniej 20% wk∏adu w∏asnego, na co wielu potencjal-
nych klientów po prostu nie staç. OczywiÊcie, sà te˝
banki, które pomagajà sfinansowaç w 100% inwestycj´
we w∏asne mieszkanie. Niestety, znajduje to odbicie
w zwi´kszonym koszcie kredytu – banki zabezpieczajà
swoje wierzytelnoÊci w wi´kszym zakresie. Po czwarte,
wcià˝ niestety wyst´pujà problemy z dokonywaniem
wpisów do ksiàg wieczystych i ustanowieniem zabez-
pieczenia kredytu w postaci hipoteki. Na dokonanie
wpisu do ksi´gi wieczystej trzeba czekaç od kilku mie-
si´cy do prawie roku. Opiesza∏oÊç sàdów zmusza kre-
dytobiorców do ubezpieczenia zaciàganych kredytów.
Dotyczy to nie tylko okresu od zaciàgni´cia kredytu
do czasu ustanowienia hipoteki, ale tak˝e w coraz
wi´kszym stopniu ca∏ego okresu obs∏ugi zad∏u˝enia
przez klientów. To z kolei powoduje kolejny wzrost ce-
ny kredyty. Przeci´tny koszt ubezpieczenia waha si´
w zale˝noÊci od banku od 0,07% do 0,1% kwoty kredy-
tu miesi´cznie. Przy za∏o˝eniu, ˝e na wpis do ksi´gi
trzeba poczekaç pó∏ roku, a kredyt ma wartoÊç 100 tys.
z∏, ubezpieczenie b´dzie kosztowaç od 450 do 600 z∏.
Po piàte, rozwiàzania systemu podatkowego w Polsce
w zakresie wspomagania rozwoju budownictwa miesz-
kaniowego sà niezadowalajàce. Niedawno zlikwidowa-
na ulga na budow´ pod wynajem by∏a znaczàcà zach´-
tà. Nowe regulacje prawne, tj. rozwiàzania nowej ulgi
budowlanej i wprowadzenie VAT na nowo oddane
do u˝ytku mieszkania, sà co najmniej kontrowersyjne.
Po szóste wreszcie, malejà wydatki paƒstwa na tzw.
mieszkaniówk´. Wbrew pozorom interwencja paƒstwa
w tej materii jest konieczna. Udzia∏ wydatków na bu-
downictwo w 2000 r. wynosi∏ 0,4% PKB, podczas gdy
w I po∏owie lat dziewi´çdziesiàtych od 1,5% do 2,0%

PKB. Dla porównania, kraje europejskie przeznaczajà
na ten cel 4 – 5% PKB.

Wcià˝ dominujàcà pozycj´ w udzielaniu kredytów
hipotecznych zajmujà banki uniwersalne. Znaczenie
trzech banków hipotecznych jest wcià˝ niewielkie
na rynku po˝yczek zabezpieczonych hipotecznie. Nale-
˝y jednak podkreÊliç, ˝e zad∏u˝enie z tytu∏u kredytów
mieszkaniowych wcià˝ roÊnie. O ile w 1999 r. wynosi-
∏o ono 11,58 mld z∏, o tyle rok póêniej wzros∏o o 37%,
do 15,87 mld z∏. Do koƒca czerwca 2001 r. ∏àczna war-
toÊç udzielonych kredytów mieszkaniowych wynios∏a
17,64 mld z∏ (w tym dla osób prywatnych a˝ 11 mld z∏).
Ich udzia∏ w PKB jest jednak nadal niewielki. Wcià˝
s∏abo rozwini´ty jest rynek budowlany (w tym przede
wszystkim mieszkaniowy), co wià˝e si´ z du˝ymi dys-
proporcjami mi´dzy dochodami rodzin, cenami miesz-
kaƒ a kosztem kredytów hipotecznych. Stàd jedynie
16% Êrodków przeznaczonych na budow´ mieszkaƒ
pochodzi∏o z kredytów, a az 68% z oszcz´dnoÊci go-
spodarstw domowych, co przedstawia wykres 4.

Udzia∏ banków hipotecznych w rynku kredytów
zabezpieczonych hipotecznie z wartoÊcià nieprzekra-
czajàcà 700 mln z∏ jest znikomy. W zwiàzku z tym pod-
stawa emisji listów zastawnych jest równie˝ niewielka.

Bariery o charakterze prawnym

VAT w budownictwie

W 2002 r. nastàpi∏y równie˝ negatywne zmiany w sys-
temie budownictwa mieszkaniowego w Polsce: w po-
staci 7% VAT-u na nowe mieszkania. Do koƒca 2001 r.
stawka ta wynosi∏a 0%. Pod koniec 2001 r. ju˝ same za-
powiedzi podwy˝szenia VAT-u do 7% wzbudzi∏y za-
niepokojenie, mimo zrezygnowania przez rzàd z pier-
wotnych za∏o˝eƒ podniesienia stawki do 22% i ob∏o˝e-
nia materia∏ów budowlanych 22% VAT-em.

Nowe regulacje mogà mieç daleko idàce reperkusje
dla rynku mieszkaniowego w Polsce. Po pierwsze, za-
k∏ada si´ wzrost cen mieszkaƒ w∏aÊnie o oko∏o 7%.
Mar˝e deweloperów – obok spó∏dzielni g∏ównej grupy,
którà dotknie nowa stawka – sà ju˝ bardzo niskie.

Wykres 4 Struktura finansowania inwestycji
mieszkaniowych w Polsce 
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W zwiàzku z tym podwy˝ka cen odbije si´ na klien-
tach. To z kolei b´dzie oznaczaç, ˝e za kredyt miesz-
kaniowy b´dzie mo˝na kupiç mniej metrów kwadra-
towych mieszkania ni˝ przed 2002 r., co os∏abi popyt
na nieruchomoÊci. Spadnie jednoczeÊnie liczba za-
ciàganych kredytów, a tym samym ich ∏àczna war-
toÊç. Pogorszy si´ jednoczeÊnie kondycja firm dewe-
loperskich, nastàpi naturalna selekcja, a na rynku po-
zostanà tylko najsilniejsi. W ten sposób wiele klien-
tów straci mo˝liwoÊç kupna mieszkania. Nastàpi
znaczne sp∏ycenie rynku. Zmniejszy si´ wolumen
udzielanych kredytów, a to uderzy w banki, w tym
hipoteczne. Pojawià si´ zatem trudnoÊci w emisji li-
stów zastawnych z powodu braku podstaw do ich
sprzeda˝y.

System wieczysto-ksi´gowy

Ksi´ga wieczysta jest urz´dowym rejestrem dotyczà-
cym okreÊlonej nieruchomoÊci, s∏u˝àcym ujawnianiu
jej stanu prawnego – w∏asnoÊci i innych praw, rów-
nie˝ wynikajàcych ze zobowiàzaƒ (np. najem, dzier-
˝awa czy roszczenie o przeniesieniu w∏asnoÊci nieru-
chomoÊci). Prowadzenie ksiàg ma s∏u˝yç sprawnemu
ustalaniu stanu prawnego nieruchomoÊci, a w konse-
kwencji zapewniç bezpieczeƒstwo obrotu. Ksi´gi
wieczyste prowadzone sà przez sàdy rejonowe. Ksi´-
gi sà jawne, co oznacza, ˝e ka˝dy mo˝e je przeglàdaç
– w siedzibie sàdu, w obecnoÊci upowa˝nionego pra-
cownika. W ksi´gach ujawnia si´, kto jest w∏aÊcicie-
lem lub u˝ytkownikiem wieczystym nieruchomoÊci,
jakie ustanowiono ograniczone prawa rzeczowe
na danej nieruchomoÊci oraz prawa osobiste i rosz-
czenia. W systemie ksiàg wieczystych obowiàzuje
tzw. domniemanie, ˝e prawo ujawnione w ksi´dze
wieczystej jest wpisane zgodnie ze stanem rzeczywi-
stym. Wyst´puje równie˝ ochrona przez tzw. r´koj-
mi´ wiary publicznej (oznacza to, ˝e w razie niezgod-
noÊci miedzy stanem prawnym nieruchomoÊci ujaw-
nionym w ksi´dze wieczystej a rzeczywistoÊcià treÊç
ksiàg rozstrzyga si´ na korzyÊç tego, kto przez czyn-
noÊç prawnà z osobà uprawnionà wed∏ug treÊci ksi´-
gi naby∏ w∏asnoÊç lub inne prawa rzeczowe.

Nie od dziÊ wiadomo, ˝e system wieczysto-ksi´-
gowy, a w szczególnoÊci zbyt d∏ugi okres oczekiwa-
nia na ustanowienie hipoteki przez sàd sà zmorà dla
wielu z nas. Stanowi to du˝e utrudnienie przy udzie-
laniu kredytów hipotecznych. Zabezpieczeniem ta-
kich po˝yczek jest w∏aÊnie hipoteka, która musi zo-
staç wpisana do ksi´gi wieczystej, o czym decydujà
w∏aÊnie sàdy. Wed∏ug danych z trzeciego kwarta∏u
2001 r., w Polsce istnia∏o 13,9 mln ksiàg wieczystych,
w 2000 r. liczba nowych wniosków, które wp∏yn´∏y
do sàdów, przekroczy∏a zaÊ 2,1 mln. Mimo ˝e okres
dokonywania wpisów znacznie si´ skróci∏, nadal jest
on dosyç d∏ugi. Podczas gdy w 1996 r. wynosi∏ on 6,5

miesiàca, w 2000 r. ju˝ tylko 3 miesiàce. OczywiÊcie
sà miasta, w których okres ten jest znacznie d∏u˝szy
i przekracza 8 lub 9 miesi´cy. D∏ugie oczekiwanie
na wpis oznacza opóênienie zaciàgni´cia kredytu hi-
potecznego. Dlatego wiele osób rezygnuje z kredytów
tylko z powodu d∏ugotrwa∏ych procedur dokonywa-
nia takiego wpisu. Hipoteka jest podstawowym za-
bezpieczeniem bankowych, d∏ugoterminowych kre-
dytów hipotecznych.

11 maja 2001 r. Sejm uchwali∏ ustaw´ o zmianie
ustawy o ksi´gach wieczystych i hipotece oraz o in-
nych ustawach. Da∏o to podstawy do szeroko zakrojo-
nych zmian, które byç mo˝e doprowadzà do uspraw-
nienia funkcjonowania ca∏ego systemu, m.in. przez
stworzenie bazy komputerowej oraz poszerzenia obo-
wiàzków notariuszy.

Pomys∏odawcy i twórcy zmian, tworzàc podsta-
wy prawne do wprowadzenia nowoczesnego systemu
informatycznego w zakresie ksiàg wieczystych, wzo-
rowali si´ na rozwiàzaniach norweskich. Problem
w tym, ˝e ró˝nice mi´dzy Polskà a tym krajem sà doÊç
du˝e. Po pierwsze, w Norwegii sà 2 mln ksiàg wieczy-
stych, natomiast w naszym kraju jest ich prawie 14
mln, przy czym liczba ta ma wzrosnàç w ciàgu naj-
bli˝szych lat do 40 mln. Po drugie, Norwegia wpro-
wadzi∏a swój system dzieki w∏asnym Êrodkom, a Pol-
ska b´dzie potrzebowa∏a na to kredytów. Szacowany
koszt wdro˝enia systemu wyniós∏by 180 mln z∏. Ko-
misja Europejska zaakceptowa∏a w pierwszej po∏owie
2001 r. wniosek rzàdu o przyznanie Êrodków finanso-
wych z funduszu PHARE na rozpocz´cie realizacji
przedsi´wzi´cia w wysokoÊci 12 mln EUR (41 mln
z∏). Zgodnie z zapowiedziami, wprowadzenie syste-
mu mia∏oby si´ rozpoczàç w 2003 r. i potrwaç 3 lata;
zastàpi∏by on tradycyjny r´czny wpis do ksiàg wie-
czystych.

Wszystkie te zabiegi majà doprowadziç do tego,
˝e sàdy wieczysto-ksi´gowe b´dà za∏atwia∏y intere-
santów na bie˝àco, co zaowocowa∏oby ∏atwiejszym,
taƒszym i szybszym dost´pem do kredytów hipotecz-
nych. By∏oby to znaczàcà pozytywnà zmianà zw∏asz-
cza dla banków hipotecznych i z pewnoÊcià dopro-
wadzi∏oby do rozszerzenia akcji kredytowej. To z ko-
lei niechybnie spowodowa∏oby zwi´kszenie emisji li-
stów zastawnych jako papieru d∏u˝nego zabezpieczo-
nego hipotecznie.

SkutecznoÊç hipoteki jako zabezpieczenia 

Jedynym zabezpieczeniem, jakie mogà wykorzystaç
banki hipoteczne, jest hipoteka. Chodzi bowiem o to,
aby Êwiadczenia wynikajàce z listów zastawnych
mia∏y charakter trwa∏y i pewny, a zabezpieczenia pa-
pierów gwarantowa∏y inwestorowi, ˝e otrzyma zain-
westowane Êrodki wraz z odsetkami. Dzi´ki takim
gwarancjom oprocentowanie listów zastawnych mo-
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˝e byç pomniejszone o premi´ na ryzyko zwiàzane
z niewyp∏acalnoÊcià emitenta. W zwiàzku z tym wy-
soka jakoÊç hipoteki jako zabezpieczenia ma kluczo-
we znaczenie dla rozwoju rynku listów zastawnych.

Niestety, na przeszkodzie takiego rozwoju stoi
artyku∏ 1025 Kodeksu post´powania cywilnego.
Zgodnie z nim instytucja hipoteki jako zabezpiecze-
nia kredytów jest bowiem pomijana, poniewa˝ wie-
rzytelnoÊci sà zaspokajane dopiero na czwartym
miejscu po:

1) kosztach egzekucji,
2) nale˝noÊciach alimentacyjnych,
3) nale˝noÊciach za prac´ oraz innych nale˝no-

Êciach pracowniczych,
a przed:

1) podatkami i innymi nale˝noÊciami, do któ-
rych stosuje si´ przepisy o zobowiàzaniach
podatkowych oraz nale˝noÊciach Bankowego
Funduszu Gwarancyjnego,

2) op∏atami za u˝ytkowanie wieczyste terenów
i budynków, stanowiàcych w∏asnoÊç Skarbu
Paƒstwa lub gmin.

Obecnie sytuacja jest nieco inna. Mimo ˝e powy˝-
szy artyku∏ ogranicza znaczenie hipoteki jako zabez-
pieczenia wierzytelnoÊci banku, coraz powszechniej
ma ona nadrz´dne znaczenie w stosunku do innych
wierzytelnoÊci, w tym Skarbu Paƒstwa, co wià˝e si´
z przekszta∏ceniem hipoteki ustawowej na przymuso-
wà. Dodatkowe przepisy stanowià, ˝e w przypadku
zbiegu hipoteki ustawowej z hipotekà ustanowionà
na rzecz banku hipotecznego i wpisanà do rejestru za-
bezpieczeƒ listów zastawnych o pierwszeƒstwie b´-
dzie decydowa∏a kolejnoÊç wpisu w ksi´dze wieczy-
stej. Nale˝y jednak podkreÊliç, ˝e zgodnie z art. 20
ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych
zabezpieczeniem mo˝e byç tylko hipoteka wpisa-
na w ksi´dze wieczystej na pierwszym miejscu. W in-
nym natomiast przypadku hipoteka taka nie ma dla
banków hipotecznych skutku prawnego i nie mo˝e
byç uwzgl´dniana w rejestrze zabezpieczeƒ listów za-
stawnych. Oznacza to jednoczeÊnie, ˝e podmioty
ubiegajàce si´ o kredyt w banku hipotecznym muszà
doprowadziç do zwolnienia obcià˝onej nieruchomo-
Êci z hipotek, które zosta∏y wczeÊniej ustanowione.

Niemniej jednak niejasnoÊci oraz rozbie˝noÊci
prawne wcià˝ pozostajà aktualne. Stwarzajà one
podstawy do nadu˝yç, a jednoczeÊnie utrudniajà roz-
wój bankowoÊci hipotecznej. Ograniczajà te˝ mo˝li-
woÊç emisji listów zastawnych ze wzgl´du
na umniejszenie skutecznoÊci hipoteki jako zabez-
pieczenia emisji tych papierów d∏u˝nych.

Hipoteka przymusowa

Szczególnie wa˝nym typem hipoteki – majàcym nie-
bagatelny wp∏yw na rozwój bankowoÊci hipotecznej,

a przede wszystkim wzrost popularnoÊci listów za-
stawnych – jest hipoteka ustawowa, zastàpio-
na z dniem 5 czerwca 2001 r. hipotekà przymusowà.
Znikni´cie hipoteki ustawowej jest bardzo wa˝nym
krokiem w kierunku stabilizacji sektora bankowego,
a w szczególnoÊci wcià˝ jeszcze raczkujàcego syste-
mu bankowoÊci hipotecznej.

Chodzi tutaj o dwa zapisy. Po pierwsze, hipote-
ka ustawowa powstawa∏a automatycznie z mocy
ustawy w momencie powstania zad∏u˝enia podatni-
ka wobec Skarbu Paƒstwa oraz jednostek samorzàdu
terytorialnego. OczywiÊcie, do jej utrzymania ko-
nieczny by∏ wpis w ksi´dze wieczystej. Jednak orga-
ny w∏adzy skarbowej mia∏y na to a˝ miesiàc. Taka sy-
tuacja mog∏a prowadziç do tego, ˝e banki udziela∏y
kredytu pod zabezpieczenie danà hipotekà, nie ma-
jàc ÊwiadomoÊci, ˝e na danej nieruchomoÊci cià˝y
ju˝ hipoteka ustawowa. Wynika∏o to z braku odpo-
wiednich zapisów w ksi´gach wieczystych (skoro
urz´dnicy mieli na to a˝ miesiàc, nie spieszyli si´
z dokonywaniem odpowiednich wpisów), a kredyto-
biorcy Êwiadomie mogli zatajaç takie informacje bez
˝adnej odpowiedzialnoÊci. Hipoteka przymusowa
powstaje natomiast (art. 35 § 1 ordynacji podatkowej)
poprzez dokonanie wpisu do ksi´gi wieczystej, a je-
Êli nie ma ksi´gi, nale˝noÊç podatkowa b´dzie zabez-
pieczona przez z∏o˝enie wniosku o wpis do zbioru
dokumentów.

Drugà znaczàcà zmianà jest zrzeczenie si´ pierw-
szeƒstwa hipoteki przymusowej na rzecz hipoteki za-
bezpieczajàcej nale˝noÊci z tytu∏u kredytu bankowe-
go. Ma to oczywiÊcie wp∏yw na stabilnoÊç systemu
bankowego, poniewa˝ to w∏aÊnie banki – zw∏aszcza
hipoteczne – b´dà mog∏y w pierwszej kolejnoÊci do-
magaç si´ egzekucji praw z hipoteki w momencie nie-
wywiàzywania si´ d∏u˝nika ze swoich zobowiàzaƒ.
Takiej mo˝liwoÊci nie gwarantowa∏a hipoteka usta-
wowa, która mia∏a pierwszeƒstwo bez wzgl´du na ko-
lejnoÊç wpisów dokonanych w ksi´dze wieczystej.
Najwa˝niejszym bodaj˝e zapisem wynikajàcym
z wprowadzonych zmian jest ten, ˝e hipoteka przy-
musowa, mimo ˝e ma pierwszeƒstwo przed hipoteka-
mi ustanowionymi dla zabezpieczenia innych nale˝-
noÊci, nie ma takiego pierwszeƒstwa w stosunku
do hipoteki zabezpieczajàcej nale˝noÊci z tytu∏u kre-
dytu bankowego. Wyjàtek ten zosta∏ wprowadzony ze
wzgl´du na stabilnoÊç systemu bankowoÊci hipotecz-
nej. Poza tym do hipoteki przymusowej majà zastoso-
wanie przepisy ustawy o ksi´gach wieczystych i hi-
potece, jak dla pozosta∏ych typów hipotek.

OczywiÊcie, nale˝y przyjàç takie zmiany z zado-
woleniem. Ograniczajà one bowiem niejasnoÊci doty-
czàce hipoteki, a tym samym ugruntowujà jej znacze-
nie jako zabezpieczenia wierzytelnoÊci bankowych,
co w efekcie mo˝e doprowadziç do usprawnienia
emisji listów zastawnych.



Rzàdowe rozwiàzania w zakresie budownictwa
mieszkaniowego

Nowa ulga budowlana

Rok 2002 przyniós∏ wiele zmian w prawie podatko-
wym, w szczególnoÊci dla osób fizycznych. Po noweli-
zacji ustawy PIT przesta∏a obowiàzywaç tzw. stara ulga
budowlana, a jej miejsce zaj´∏a nowa. OczywiÊcie,
wcià˝ b´dà respektowane tzw. prawa nabyte. Oznacza
to, ˝e osoba, która rozpocz´∏a inwestycj´ mieszkaniowà
przed koƒcem 2001 r., b´dzie mog∏a odliczyç wydatki
poniesione w latach 2002 – 2004 zgodnie ze starymi za-
sadami. Sposób wykorzystania ju˝ nieobowiàzujàcej
ulgi by∏ prosty. Ka˝da osoba ponoszàca wydatki na bu-
dow´ domu, wk∏ad budowlany lub mieszkaniowy, nad-
budow´ lub rozbudow´ budynku mieszkalnego, re-
mont lub wykoƒczenie mieszkania mog∏a odliczyç
od podatku 19% wydatków, ale w 2001 r. nie wi´cej
ni˝ 31.590 z∏.

Konstrukcja nowej ulgi polega na wspieraniu tych
inwestorów prywatnych, którzy b´dà budowali miesz-
kanie na kredyt. Podatnik b´dzie móg∏ odliczyç od do-
chodu (a nie od podatku) wydatki poniesione na sp∏a-
t´ odsetek od kredytów mieszkaniowych bàdê hipo-
tecznych. Nowe zapisy zezwalajà na skorzystanie z no-
wej ulgi i odliczenie odsetek od kredytów zaciàgni´-
tych po 31 grudnia 2001 r., pod warunkiem ˝e nie sko-
rzysta∏o si´ ze starej ulgi budowlanej. Odliczanie odse-
tek b´dzie mo˝na rozpoczàç nie wczeÊniej ni˝ za rok,
w którym inwestycja zosta∏a zakoƒczona i nie mo˝e
ona trwaç d∏u˝ej ni˝ 3 lata. Mo˝na odliczyç nie tylko
odsetki naliczone po zakoƒczeniu inwestycji, ale tak˝e
powsta∏e wczeÊniej. Ostatni element nowej ulgi bu-
dowlanej to maksymalna wartoÊç odliczeƒ, których b´-
dzie mo˝na dokonaç. Chodzi o t´ cz´Êç odsetek, któ-
rych wysokoÊç nie przekracza 70 m2 powierzchni
mieszkaniowej ustalonej na podstawie ceny metra
kwadratowego mieszkania og∏aszanej przez Urzàd
Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. W 2002 r. przewidu-
je si´ zmian´ tego ograniczenia. Nowe propozycje su-
gerujà mo˝liwoÊç odliczania wszystkich odsetek
od kredytów, a nie tylko ich cz´Êci. Wed∏ug zapowie-
dzi prezesa UMiRM, projekt taki zostanie przedstawio-
ny rzàdowi.

Czy nowe rozwiàzania oka˝à si´ skuteczne i pobu-
dzà rynek nieruchomoÊci, poka˝à dopiero najbli˝sze la-
ta. Wynika to z samej konstrukcji nowych rozwiàzaƒ
podatkowych, z których inwestorzy skorzystajà nie
wczeÊniej ni˝ w 2004 r. lub 2005 r. Jednym z celów
wprowadzenia nowej ulgi jest równie˝ reorganizacja
systemu finansowania inwestycji mieszkaniowych. Jest
to bowiem rozwiàzanie typowe dla paƒstw, w których
powszechnie kredytuje si´ budow´ mieszkaƒ, jak choç-
by USA, Szwecja czy Dania. Mo˝na zatem oczekiwaç,
˝e nowa ulga jest uk∏onem w stron´ d∏ugoterminowego

kredytu mieszkaniowego, co mo˝e spowodowaç wzrost
jego znaczenia, a tym samym ∏àcznej wartoÊci takich
po˝yczek na polskim rynku.

Stwarza to szans´ rozwoju banków hipotecznych
w naszym kraju oraz oferowanych przez nie kredytów
hipotecznych. Wysoki udzia∏ tych kredytów w finan-
sowaniu inwestycji mieszkaniowych oznacza dla ban-
ków hipotecznych wzrost zapotrzebowania na kapita∏,
a to z kolei umo˝liwi zwi´kszonà emisj´ listów za-
stawnych.

Podsumowanie

Wed∏ug nieoficjalnych szacunków, mimo niekorzyst-
nych wskaêników makroekonomicznych i s∏abej obec-
nie koniunktury na rynku nieruchomoÊci banki hipo-
teczne majà du˝à szans´ na ekspansj´. W za∏o˝eniach,
do koƒca 2006 r. ma funkcjonowaç oko∏o szeÊciu bàdê
siedmiu banków hipotecznych i majà one uzyskaç 20-
30% udzia∏ w rynku kredytów mieszkaniowych. Oczy-
wiÊcie nale˝y pami´taç, ˝e powodzenie tych instytucji
zale˝y od wielu czynników, jak choçby poziomu roz-
woju systemu makroekonomicznego, polityki mieszka-
niowej, a tak˝e przepisów prawa. Wraz z obni˝aniem
si´ wskaênika inflacji spadaç te˝ b´dzie – przynaj-
mniej z za∏o˝eniach – wysokoÊç podstawowych stóp
procentowych. Mia∏oby to doprowadziç do zwi´ksze-
nia si´ popytu na kredyty mieszkaniowe. Rozwój ban-
ków hipotecznych b´dzie oznaczaç jednoczeÊnie coraz
wi´ksze emisje listów zastawnych. To z kolei dopro-
wadzi do umocnienia si´ i ustabilizowania pozycji te-
go papieru wartoÊciowego na rynku. Wraz ze zwi´k-
szonym popytem inwestorów na listy wzroÊnie zaufa-
nie do nich, co znajdzie odzwierciedlenie w rosnàcych
ocenach ratingowych, które spowodujà zmniejszenie
kosztów obs∏ugi listów zastawnych przez banki hipo-
teczne. Do tego nale˝y dodaç fakt, ˝e ustawa o listach
zastawnych i bankach hipotecznych zezwala na emisj´
publicznych listów zastawnych. Ze wzgl´du na bez-
pieczeƒstwo tego typu listów zastawnych dopuszczal-
ne jest udzielanie kredytów Skarbowi Paƒstwa albo ta-
kich, które majà gwarancj´ lub por´czenie Skarbu Paƒ-
stwa. Pozostaje mieç w takiej sytuacji nadziej´, ˝e paƒ-
stwo choç cz´Êç swojego zapotrzebowania kredytowe-
go pokryje wierzytelnoÊciami udzielonymi przez ban-
ki hipoteczne. To z kolei mo˝e otworzyç bankom hipo-
tecznym drog´ do wspó∏finansowania programów paƒ-
stwowych majàcych na celu aktywizacj´ rynku nieru-
chomoÊci.

Powodzenie listów zastawnych w du˝ej mierze za-
le˝y jednak od rozwoju oraz stabilnoÊci rynku nieru-
chomoÊci w Polsce. Polska jest bowiem ewenementem
w skali Êwiatowej, z uwagi na to, ˝e jedynie 16% nak∏a-
dów na mieszkania pochodzi z kredytów. Proporcja po-
winna byç odwrotna. Warunek ten mo˝e jednak zostaç

41BANK I  KREDYT paêdziernik 2002 BankowoÊç Komercyjna



42 BankowoÊç Komercyjna BANK I  KREDYT paêdziernik 2002

spe∏niony w momencie wprowadzenia instrumentów
pobudzajàcych rozwój rynku mieszkaniowego, m.in.
poprzez likwidacj´ limitu kredytowego dla nowej ulgi
budowlanej, zmian´ ustawy o ochronie lokatorów
i wprowadzenie programu preferencyjnych kredytów.
Aby zwi´kszyç liczb´ oddawanych mieszkaƒ, nale˝y
skoncentrowaç si´ na stymulowaniu popytu na rynku
mieszkaniowym kredytami i gwarancjami kredytowy-
mi udzielanymi przez rzàd. Konieczne wydaje si´ rów-
nie˝ zaanga˝owanie wi´kszego kapita∏u i osób w sekto-
rze budowlanym oraz stworzenie odpowiednich prze-
pisów prawnych, wspierajàcych rozwój budownictwa
mieszkaniowego. Problematyczna wydaje si´ kwestia
wprowadzenia w przysz∏ym roku 22% stawki VAT
na mieszkania i materia∏y budowlane. Takie wymaga-

nia stawia nam Unia Europejska. Rzàd zapowiada rene-
gocjacj´ stanowiska w tej kwestii z przedstawicielami
UE.

Przedsi´wzi´cie, jak si´ wydaje, jest bardzo trud-
ne do zrealizowania. Niemniej jednak koszty z nim
zwiàzane oraz wysi∏ek ludzki z pewnoÊcià zaowocujà
korzyÊciami, które w d∏u˝szej perspektywie przewy˝-
szà trudnoÊci zwiàzane z przeprowadzeniem ca∏ego
procesu. Od jakoÊci, charakteru i nat´˝enia przedsi´-
wzi´cia majàcego na celu pobudzenie rynku budowla-
no-mieszkaniowego w Polsce zale˝y powodzenie li-
stów zastawnych, b´dàcych w naszym kraju niestety
wcià˝ nowà i ma∏o popularnà formà lokowania d∏ugo-
terminowego kapita∏u. Miejmy nadziej´, ˝e sytuacja
zacznie si´ poprawiaç w najbli˝szym czasie.



I. Introduction

The forthcoming prospect of the next EU enlargement
stimulates the most advanced candidate countries not
only to accelerate the accession negotiation process but
also to look beyond EU membership. In particular, they
try to decide upon the timing of joining the eurozone.
Any responsible declarations on accession to the
economic and monetary union (EMU) must, however,
consider a country’s ability as well as its determination
to fulfil the Maastricht criteria, which constitute a formal
gate to EMU. In this context an in-depth economic
analysis as well as national debate on the potential
economic implications of EMU accession should
precede this irrevocable and momentous decision. 

This paper addresses the overall assessment of the
costs and benefits relating to Poland’s EMU accession
and its ability to fulfil the Maastricht criteria in the
medium-term. On the basis of the theory of optimum
currency areas (OCA) we try to reveal the Polish
macroeconomic hindrances which could impede its
smooth preparation to EMU membership. In parallel,

we argue that the long-term balance of potential
economic consequences of EMU participation is
positive and therefore it is worth joining the eurozone
as soon as possible. In our opinion, the fulfilment of the
nominal convergence requirements in order to become
an EMU Member State by 2007 (according to the fast
lane scenario) will inevitably require immediate
macroeconomic policy reactions in Poland. 

The paper is organised as follows. After this
introduction, the second section contains the
presentation of three different approaches to the theory
of the optimum currency areas. In our opinion, this
provides the most relevant theoretical background for
further examination of Poland’s readiness to EMU
accession, which is conducted in the next section. In the
forth section the degree of the country’s compliance with
the Maastricht criteria is assessed. In the fifth section, we
try to identify the necessary macroeconomic conditions,
which could allow the Polish zloty to meet the ERM II
requirements. Section six presents the conclusions.

II. The theory of optimum currency areas 

The literature on the theory of monetary integration
theory presents three different approaches to the theory
of the optimum currency areas (OCA). The narrow
approach concentrates on assessing the costs of giving up
the autonomous exchange rate policy by analysing the
efficiency of adjustment mechanisms (Ishiyama, 1975).
These mechanisms provide for the economy’s return to
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the external and internal equilibrium, which has been
lost as a result of a demand-driven asymmetric shock.
The intermediate approach is focused on the issue of an
economy’s susceptibility to asymmetric shocks. And
finally, the balance of the long-term costs and benefits
stemming from the introduction of a common currency is
addressed by the wide approach (Grubel, 1970).  

2.1. Adjustment mechanisms to asymmetric shocks

According to the narrow approach, two countries form
an OCA (which means they can give up the autonomous
exchange rate policy) only if their economies are
equipped with an effective and efficient system of fiscal
transfers or (and) flexible real wages or (and) high
mobility of production factors, especially labour force.
These mechanisms reduce the negative effects of
asymmetric shocks, which manifest themselves by
decreased demand for exports in one country and
increased domestic demand in the other (Mundel, 1961).

The mobility of production factors provides their
smooth movement from the country affected by a
negative shock to the country encountering a positive
shock. This mechanism allows to restore external and
internal equilibrium in both countries. In practice,
however, its implementation faces numerous
hindrances like: low mobility of physical capital,
linguistic and cultural barriers, skills mismatch,
different labour intensities (Kenen, 1969), the
development of the real estate market (Gros, 1998). As
a result, the influence of external migration on restoring
external and internal equilibrium is relatively low. The
empirical research on net flows of the labour force in
the US proves that they do not contain significant
cyclical element (Buiter and Grafe, 2002).

The OCA theory also deals with the following issue:
to what extent the exchange rate policy can effectively
restore equilibrium after an asymmetric shock? Its
efficiency is closely associated with the degree of the
economy’s openness: the lower it is, the lower is the
share of tradables in the GDP (McKinnon, 1963) and the
more rigid nominal wages and prices are with respect to
the exchange rate movements. In the short run nominal
depreciation brings about the changes in the real
exchange rate which mitigate the effects of negative
shocks in export demand. In the longer term, however,
secondary inflationary impulses (brought by depreciation
of domestic currency as well as by the wage-price spiral)
reduce the benefits from exchange rate adjustment. As a
result, the process of closing the negative output gap
(being the result of the export decline) takes much longer
under a floating than fixed exchange rate regime.
Moreover, the return to equilibrium through exchange
rate depreciation is associated with higher inflation. The
results of econometric simulations support these
conclusions (EC Commission, 1990).

The empirical studies reveal, however, that
unrestricted capital flows can significantly reduce the
availability of exchange rate adjustment as a shock
absorber (Canzoneri et al., 1997). This is because the
short-term fluctuations of the exchange rate are to a large
extent determined by various monetary and financial
factors (i.e. disparity of interest rates, expectations of their
changes or FDI flows) which are not considered by the
narrow approach of the OCA theory. Canzoneri et al.
point to the fact that shocks originating from monetary
and financial factors in some EMU countries explained
54%-81% of nominal exchange rate changes.

Uncertainties about the efficiency of adjustment
mechanisms (based on a federal stabilization policy,
mobility of production factors and exchange rate
depreciation) direct our attention to the wage adjustment
as the only instrument, which is able to neutralize the
asymmetric shock fully and in a sustainable way. This
means that the assessment of costs of giving up the
autonomous exchange rate policy should be focused
(within the narrow approach) on the flexibility of real
wages as well as through the potential possibility of
unblocking the wage adjustment mechanism once its
functioning is limited by the institutional imperfection of
the labour market (e.g. system of wage negotiations). 

2.2. Susceptibility to asymmetric shocks 

According to the intermediate approach, the decision to form
a common currency area is plausible even if the economies
introducing a single currency do not have the efficient
adjustment mechanisms specified in part 2.1. The decision to
give up the independent exchange rate policy is then
predicated upon the economy’s low susceptibility to
asymmetric shocks. If this condition is fulfilled, demand
shocks are symmetric in nature and can be addressed by a
single monetary policy. Kenen (1969), who developed this
theoretical approach, indicated that economies with a
relatively high degree of export diversification were exposed to
asymmetric shocks only to a minor extent.

Under this approach Mundel’s definition of an
asymmetric shock was considerably expanded. In
particular, asymmetric shocks have been divided into
supply shocks (i.e. climatic changes, changes in marginal
productivity of capital due to an uneven pace of technical
progress, changes in raw material prices, demographic
trends, and wage shocks) and demand shocks (i.e.
relative fluctuation of demand in investment and
consumption or relative changes in export demand). The
fiscal policy can also be the source of asymmetric shocks
both on the demand side (fluctuations of budgetary
expenditures) and on the supply side (changes in taxes). 

One should also draw particular attention to the
common monetary and exchange rate policy, which –
due to different levels of economies’ openness and
labour markets’ flexibility as well as differences in the



functioning of the monetary transmission mechanism
(Dornbusch et al., 1998) – can exercise an asymmetric
influence on the economic situation in countries which
make up a monetary union. The improvement of
flexibility of the national labour markets as well as
increase in competitiveness of national financial
sectors can effectively alleviate an economy’s
susceptibility to this type of shocks (Mojon, 2000)1.

The majority of empirical research into asymmetric
shock exposure is focused on analysing the level of
cyclical convergence between the countries that form a
monetary union (Cohen, Wyplosz, 1989; Artis, Zhang,
1995; Buiter and Grafe, 2002). This convergence is
understood as a correlation of changes in some
macroeconomic categories, which provide a broad view
on the state of the real economy (GDP, industrial output,
unemployment rate and changes in inventories). This is
because the high level of synchronisation of business
cycles implies the symmetric nature of shocks and,
consequently, a relatively low cost of giving up the
autonomous exchange rate and monetary policy. The
applicability of this methodology is confirmed by the
analytical studies showing the linkage between the level
of cyclical convergence and the volatility of the
exchange rate (Bayoumi, Eichengreen, 1997). More
sophisticated methodologies are based on a
decomposition of real GDP changes on demand shocks,
supply shocks and the adjustment processes initiated by
the shocks (Bayoumi, Eichengreen, 1992).

There is also a concept according to which
exposure to asymmetric shocks is endogenous to the
process of monetary integration. In this approach, the
introduction of a common monetary policy should be
followed by an increasing level of cyclical
convergence in the countries participating in a
monetary union. Artis and Zhang (1995) confirm that
the synchronisation of business cycles in Europe
increased once the ERM was created. This mechanism
stimulated the coordination of interest rate policies
and reduced exchange rate fluctuations. Moreover,
Frankel and Rose (1996) point out the positive relation
between cyclical convergence and economic openness.
The latter should consequently rise as the monetary
and economic integration stimulates trade,
intra-industry trade in particular, which in turn
determines sustainable cyclical convergence (EC
Commission, 1990)2. A statistically significant impact
of intra-industry trade development on the

synchronisation of business cycles was positively
verified by empirical studies (Fidrmuc, 2001).

2.3. Long-term balance of costs and benefits from a common
currency

According to the wide approach to OCA theory, the
decision to give up the autonomous exchange rate policy
should be taken only if the aforementioned costs
(stemming from the rigidity of the domestic labour
market, limited possibility to resort to (federal) fiscal
stabilizers, economy’s susceptibility to asymmetric
shocks) are lower than the long-term benefits from
monetary integration. Although both costs and benefits
can be theoretically measured in terms of GDP per capita,
only a qualitative balance can in fact be constructed. 

The costs of giving up domestic currency fall
together with the growing economic openness versus
other countries of the monetary union (De Grauwe,
1997). It is a result of falling efficiency of an exchange
rate policy focused on neutralizing asymmetric shocks
as well as on rising intra-industry trade3. 

The benefits of establishing a monetary union are
positively correlated with the degree of economic
openness. In this situation, the model of exogenous
economic growth can be applied to assess potential
efficiency gains (Solow, 1956). The static gains result from
the elimination of the transaction costs as well as the costs
of hedging against exchange rate risk. This reduction
improves marginal productivity of capital and allows to
achieve dynamic efficiency gains, e.g. extra-accumulation
of capital and upsurge in capital stock, productivity and
GDP per capita in a steady state (EC Commission, 1990).

Dynamic gains are also achieved as a result of
decreasing long-term interest rates. The creation of a
monetary union eliminates the exchange rate risk
premium incorporated in the interest rates. In such a case,
differences in their levels reflect a country’s risk premium
(Nuti, 2002), which takes into account e.g. the level of
public debt4. Assuming a certain level of the marginal
productivity of capital, a fall in interest rates leads to
additional capital accumulation, upsurge of productivity
and GDP per capita in a steady state (De Grauwe, 1997).

The balance of long-term costs and benefits
stemming from monetary integration depends on the
degree of economic openness as well as the level of
flexibility of domestic labour market (Woreta, 2001).
The upsurge in economic openness implies the fall of
effectiveness of exchange rate policy focused on
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1 It is worth mentioning that the autonomous monetary and exchange rate
policy can mitigate only the demand-driven asymmetric shocks.
Therefore, a loss of the autonomous monetary and exchange rate policy
cannot be perceived as a cost of monetary integration in the case of the
high economy’s susceptibility to the supply-driven asymmetric shocks.

2 Krugman (1993) questioned this view arguing that the combination of an
increasing level of economic integration and external economies
(specialised suppliers, labour market pooling, knowledge spillovers)
enhances a product specialisation leading to higher susceptibility to
asymmetric shocks. 

3 Buiter and Grafe (2002) question the monotonic relation between the
degree of economic openness and the costs of abandoning domestic
currency. They stress the zero costs of giving up the national currency in
a case of autarky. 

4 In practice, the convergence of nominal interest rates is much higher
than existing differences with respect to an exchange rate regime (as it is
in case of Denmark) and the level of public debt (case of Greece) would
imply. 
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mitigating asymmetric shocks, and increases the static
and dynamic efficiency gains from monetary
integration. Moreover, a flexible labour market (i.e.
flexible wages in particular) allows to reduce the
economic openness indispensable to balancing the
costs and benefits of monetary integration (De Grauwe,
1997). In a case of full wage and price flexibility, the
cost of giving up the autonomous exchange rate policy
equals zero. The net gains stemming from single
currency are then positive when the degree of
economic openness is higher than zero. 

III. Lessons for Poland from OCA theory

3.1. Effectiveness of adjustment mechanisms

Empirical research indicates that a floating exchange rate
can play the role of a shock absorber in Poland. Przystupa
(2002) claims that the deterioration of the trade deficit,
whose level reflects the current risk of purchasing
zloty-denomianted assets, leads to its depreciation.
According to this model, exchange rate adjustment does
not result from decreasing foreign currencies’ supply on
the forex market, caused by the fall of the net export (as
assumed by OCA theory), but results indirectly from the
increase of macroeconomic risk. The real depreciation of
the zloty against the US dollar, based on unit labour costs,
leads to an increase in exports (Przystupa 2000) and thus
partially mitigates the existing shock in external demand.
In such a case, the loss of the autonomous exchange rate
policy in Poland should be treated as an inevitable cost of
monetary integration.

It is also important to assess to what extent
monetary and financial factors influence the level of
Poland’s exchange rate and – subsequently – the costs
of giving up the independent exchange rate policy. It is
worth noticing that in the run-up to Poland’s accession
to EMU, the exchange rate will largely depend on
capital flows, determined by the trajectory of
disinflation (disparity of interest rates and
expectations regarding the change of their level), the
flow of foreign direct investment (stimulated by the
expected acceleration of economic growth on the
prospect of EU and EMU accession) and convergence
play, initiated by portfolio investors. The interim
character of these factors, however, allows to view the
loss of monetary policy autonomy as a cost of
monetary integration.

It is expected that after Poland’s EU accession the
institutional barriers to the Polish labour force’s access
to EU labour markets will be scrapped in most EU
countries. However, Germany and Austria will
presumably maintain the full transition period (7
years), which will significantly limit the functioning of
the adjustment mechanism in the form of external

migration5. The application of this mechanism will be
additionally reduced by the low propensity to
migration per se in Poland, as measured by intensity of
intrinsic migrations (Borowski, 2000). 

In the light of the empirically proven effectiveness of
the exchange rate adjustment mechanism as well as
doubts as to the efficiency of external migrations in
neutralising the effects of asymmetric shocks, particular
attention should be focused in Poland on real wage
flexibility. Empirical research points out that this
flexibility is relatively low (Borowski, 2002). This fact can
be related to the specific wage bargaining system,
characterised by the medium level of centralisation,
which generates real wage rigidity (Calmfors, Diffil, 1989).

Referring to the narrow (and the most stringent)
approach to OCA theory, the decision of Poland’s
accession to EMU should not be taken. However, if
necessary adjustments guaranteeing the higher
flexibility of real wages were implemented (e.g.
strengthening corporate governance and reforming the
system of wage bargaining), the decision on Poland’s
accession to EMU would be much better founded.
Nevertheless, the very strict narrow OCA approach has
relatively low practical usefulness, since it is rather the
aggregate balance of costs and benefits of monetary
integration that should decide about the country’s
readiness to participation in a common currency area.
Otherwise, many of the present EMU member states
would have had difficulty in meeting these criteria and
the whole project would have never begun. 

3.2. Susceptibility of Polish economy to asymmetric shocks 

The assessment of susceptibility of the Polish economy
to asymmetric shocks depends to a great extent on the
chosen research method. Buiter and Grafe (2000) analyse
the correlation of annual changes in inventories between
France and Germany on the one hand and some EU and
accession countries on the other. The results for Poland
indicate a relatively high correlation of this indicator in
the case of Germany and relatively low in the case of
France. Fidrmuc and Korhonen (2001) indicate that the
correlation of demand- and supply-driven asymmetric
shocks in Poland and euro area is respectively one of the
highest and one of the lowest among the EU and
candidate countries and some OECD member states.

5 The assessment as to what extent the external migration of Polish
citizens will be able to neutralise the possible asymmetric shocks cannot
be made on the basis of the available estimates of the migration potential
(The impact of Eastern enlargement, 2000; Hille and Straubhaar, 2000).
The usefulness of the models is limited considerably, because of the
necessity to consider the changes in income as well as employment
forecasts after Poland’s accession to the EU. Moreover, some of them are
based on the weak assumption easy to undermine in view of the existing
cultural differences that sensitivity of external migrations to differences
in the level of income and unemployment rates will be close to the level
of Greece, Spain and Portugal in the first years of their membership in
the EU.



This could imply a relatively low cost of giving up the
flexible exchange rate regime in Poland. Bratkowski and
Rostowski (2001) also point out the low exposure of
Poland’s economy to asymmetric shocks, emphasising
the relatively high level of economic integration between
Poland and the euro area6, as well as the relatively high
share of trade with EMU in the whole of Poland’s foreign
trade. The latter of these indicators informs about the
low susceptibility to asymmetric shocks, stemming from
a common exchange rate policy. Borowski (2001)
presents the correlation indicators of cyclical
components of industrial production and GDP in
Germany and the euro area on the one hand and selected
EMU countries and Poland on the other. Thus obtained
results reveal a relatively high and moderate cyclical
convergence in industrial production and GDP
respectively between Poland and the euro
area/Germany. The correlation in question might suggest
low exposure to asymmetric shocks.

Less optimistic conclusions can be drawn on the
basis of intensity of intra-industry trade between Poland
and the euro area, which in fact reflects the
sustainability of cyclical convergence. This intensity is
relatively low in Poland both in comparison to the GDP
(Bratkowski, Rostowski, 2001) and to total foreign trade.
Nevertheless, in recent years the share of intra-industry
trade in overall Polish trade with the euro area has
constantly risen and this trend is expected to persist in
next years. Simultaneously, unbalanced foreign trade
with EMU and its structural character contribute to a
relatively low intra-industry trade intensity between
Poland and EMU (Borowski, 2001).

In the near future, it is possible to reduce the
susceptibility of Poland’s economy to asymmetric
shocks by means of promoting the FDI inflow (e.g. by
reducing systemic barriers that impede FDI flows,
enhancing infrastructural fundamentals of the economy
or increasing flexibility of the labour market). These are
the most significant determinants of intra-industry trade
development (Kaitila, 2001). It should be noted,
however, that a prolonged period of staying outside
EMU does not guarantee a significant improvement in
intra-industry trade intensity between Poland and EMU,
which would lead to lower asymmetric shock exposure.
Moreover, as it was in the case of the narrow approach,
the level of this exposure should be analised in the
broader context of the third OCA approach, that
balances the gains and costs of monetary integration. 

3.3. Long-term balance of Poland’s EMU accession

The Polish zloty is practically not used as a vehicle
currency in international settlements. Therefore, due to

the elimination of transaction and hedging costs,
Poland’s accession to EMU should generate higher
static efficiency gains than those achieved by the EU
countries7. Increasing accumulation of capital should
improve the dynamics of labour productivity as well as
GDP per capita growth in the long run.

The main advantages of Poland’s accession to EMU
should come from a further decline of interest rates, as a
result of the elimination of inflation and exchange rate
risk premium. In the case of 10–year government bonds,
the decrease in their nominal yield is expected – ceteris
paribus – at around 100-150 basis points whereas the fall
in their real yield should be even deeper8. In view of the
fact that loans of shorter maturities constitute a
considerable share of claims of the banking sector, the
decline of short–term interest rates will also matter.

Given the existing marginal productivity of
capital, the lowering of its costs will lead to the
increase of the potential rate of GDP growth. The
upsurge of the investment rate will be accompanied by
a growth in the domestic savings rate (its pace will
depend on the extent to which domestic savings are
endogenous to income). One should expect, however, a
rising disparity of savings and investments in the
economy (and deterioration of the current account
deficit, as it was the case in Portugal after its EMU
accession) resulting from the decline of the interest rate
below its equilibrium (i.e. the level of natural interest
rate)9. After Poland’s EMU accession, the current
account deficit will no longer be treated as a variable
reflecting the level of macroeconomic risk, whose
considerable rise could result in speculative attacks
and currency crisis. 

The long–term balance of benefits and costs of
Poland’s EMU accession is likely to be very positive,
even if the fundamental criteria of the narrower
versions of the OCA theory are not entirely satisfied.
It is obvious that asymmetric shocks, the short-term
fluctuations of the GDP and unemployment rate might
generate future social discontent. The incurring of
these costs however should be confronted with the
perspective of accelerating economic growth and
boosting long–term productivity and GDP per capita
in Poland. Staying outside EMU for a long time is
equal to giving up the possibility to accelerate
economic development stimulated by static and
dynamic efficiency gains from monetary integration.
Reaping the benefits of a fast EMU accession does not
preclude, and even strengthens the necessity to
progress on structural reforms. Once successfully
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6 As compared to the EMU member states. This level was measured by the
share of Poland’s trade with the Eurozone in the GDP.

7 These gains have been estimated around 0.4% GDP of the EU countries
(EC Commission, 1990). 

8 It is connected with the expectations of slight increase of inflation rate
after EMU accession as a result of the Ballasa–Samuelson effect.

9 The natural interest rate is determined mainly by the stock of capital per

capita. For more on this see Borowski and Brzoza-Brzezina (2002).
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implemented, they should improve the net gain from
monetary integration.

IV. The Maastricht criteria: How far away?

The association status does not impose a formal
obligation for Poland to follow the Maastricht criteria.
Nevertheless, the candidate countries systematically
monitor the compliance with these requirements. They
are aware that the opt-out clause will no longer be
extended to them after EU accession. In other words,
unlike the United Kingdom or Denmark, the EU
newcomers will be committed to act in accordance
with the final objective of adopting the euro.

As the strategy on the country’s approach to should
be broadly discussed and elaborated, the National Bank
of Poland and the Ministry of Finance have already
initiated joint activities to work out a common approach
in Poland. The Polish strategy should specify a desirable
timing of EMU accession and, subject to this, the time
period, within which the compliance with the Maastricht
criteria will be achieved. This timing will, however, be to
a great extent determined by the current Polish
achievements in the field of nominal convergence.
Therefore, it is worth analysing the current state of
Poland’s compliance with the Maastricht requirements.

4.1. Price stability 

Widening external imbalance, fiscal slippages and
the oil shocks in 1999-2000 have led to a fast upsurge of
inflation rate and inflationary expectations (jeopardising
the fulfilment of the medium-term inflation target) and
subsequent sizeable tightening of the monetary policy in
Poland. As a consequence, the negative trend of growing
inflation rate was reversed at the end of 2000, and the

harmonised index of consumer prices (HICP) has started
to consequently diminish from 10.2% in October 2000 to
relatively low level of 2,6% in September 200210.
Simultaneously, August 2002 has become a turning point
as Poland has fulfilled the inflation convergence criterion
for the first time in the history (see Figure 1).

It is expected that the Monetary Policy Council will
concentrate on stabilising the inflation rate at the low
level in forthcoming years. Therefore, the ongoing
medium-term inflation target, which is to be defined in
the new Medium-Term Monetary Policy Strategy11 is
expected to be close to c.a. 3%. This level is likely to
remain very close to the Maastricht reference value in the
long run. In this context, the date of Poland’s readiness
for the EMU accession should not be postponed by
inability to comply with the inflation criterion.

4.2. Long-term interest rates 

In 2001-2002 Poland has witnessed 13 cuts in the NBP
reference rate12. Consequently, it has dropped 1200 basis
points since February 2001 and has reached the level of
7.0% in October 2002. The favourable combination of
short-term interest rate cuts and relatively low
inflationary expectations has been conducive to the fall of
the long-term interest rates. However, an unbalanced
situation in public finances has considerably limited the
possibilities of their further decrease. In effect, the 12-
month average long-term interest rate has fallen from the
average level of 11.8% in 2000 to 8.2% in September
2002 (see Figure 2)13. This is, however, still 1.3
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policy rate.
13 We are indebted to Eugeniusz Gurazdowski from the Financial System

Department of the NBP for providing us the data. 

Figure 1  Inflationa in Poland versus Maastricht reference value

Source: own calculations on the basis of data from Eurostat and Central Statistical Office
a Inflation in Poland measured as an average HICP inflation over last 12 months. 



percentage points above the reference value.
Nevertheless, taking into account the relatively low
current level of the long-term interest rates (around 7%),
the decline of their 12-month moving average is expected
– ceteris paribus – in the coming months. Further
unification with the levels observed in the euro area will
depend, inter alia, on the final shape of the EMU
accession strategy, the timing of ERM II entry and the
credibility of the parity within that system.

4.3. Exchange rate stability

Since 12th of April 2000 the floating exchange rate
regime has been operating in Poland, which – given the
lack of forex intervention by the NBP since summer
1998 – means that market forces exclusively determine
the exchange rate of zloty. Even though there is no
official parity against the euro at this moment, to assess

the strength of the zloty we decided to examine its
exchange rate evolution against the euro over the last
two years. Solely as an experiment, we set central
parity for PLN/EUR at the level of the market exchange
rate on the last day before the introduction of the
floating exchange rate regime (on 11th of April 2000). 

As shown in Figure 3, the recent development of the
PLN/EUR exchange rate has been presented not only with
respect to the officially introduced wide range of
fluctuations ±15% within the ERM II but also with regard
to the shadow band of ±2.25%, internally applied by the
European Commission14. The general outlook shows that
the market exchange rate of the zloty has mostly remained
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Figure 2  The level of nominal long-term interest rates in Poland versus the Maarticht reference value

Figure 3  Fluctuations of PLN/EUR exchange rate against a central paritya in 2000-2002

Source: own calculations on the basis of Reuters and Eurostat.
a T-bonds 10Y – average yield on 10-year treasury bonds (derived from the yield curve) over last 12 months. 

Source: own calculations 
a central parity set as a PLN/EUR NBP fixing of 11th April 2002 (the last day before the introduction of the floating exchange rate regime in Poland).

14 According to the latest EC Convergence Report for Sweden (EC
Commission, 2002), the exchange rate movements below the 2.25%
lower margin may constitute a problem from the point of view of
assessing whether the country fulfils the requirement of the exchange
rate criterion. 
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on the positive side of central parity, which should not
disturb its positive assessment. We could assume with a
high degree of probability that domestic financial markets
– knowing about the possibilities of the central bank’s
interventions - would not allow the market exchange rate
to break the upper limit of ERM II in summer 2001. 

Nevertheless, given that the European Commission
and ECB apply more stringent control of deviations on
the negative (depreciation) side and pay great attention
to the issue of so called “severe tensions”, two incidents
of summers 2001 and 2002 require special attention.
The latest sudden depreciation of the zloty was closely
associated with the changes of cross USD/EUR
exchange rates, thus resulting from independent factors,
which we should not be concerned about. In turn, the
first case was characterised by the nearly immediate
reverse of a negative tendency following the sharp
temporary fall in the value of domestic currency due to
worsening prospects of fiscal sustainability. Therefore,
whether the exchange rate developments in these two
particular cases would correspond to severe tensions
remains to a large extent a matter of judgment.

Since the ultimate conditions on which the Polish
currency will enter the ERM II have not been decided
yet, it seems clear that considering Poland’s future
ability to fulfil the Maastricht criterion on exchange
rate stability may – as it was in case of the exchange

rate developments so far - only have a speculative
nature at the moment. In particular, the decisions on
the future level of the PLN/EUR central parity as well
as the acceptable margins of zloty fluctuation within
the ERM II (crucial for the final interpretation of the
criterion) seem to be of high importance.

4.4. Public deficit and debt

More difficult situation seems to arise as regards
Poland’s fiscal standing. Indeed, Poland’s public
debt is quite moderate at present (43.2% of GDP in
2001) and is expected to stay below the level
imposed by the Maastricht criterion over the
medium-term. However, the current level of the
budget deficit calculated on the basis of ESA’95 is
high (-4.1% of the GDP in 2002) and to a great extent
of structural nature (see Table 1). Despite the
unfavourable budget situation at the moment, the
Ministry of Finance predicts that over the
medium-term fiscal policy will be tightened and that
the Maastricht fiscal criterion will be fulfilled in
2005. It anticipates that the general government
economic deficit will be reduced down to a level of
2.8% GDP in 2005 (and fiscal balance calculated in
accordance with ESA’95 methodology down to 2.2%
GDP).

What may the SGP imply for an EU newcomer?

The SGP is a twin track strategy, which develops the Maastricht Treaty’s provisions on excessive budget deficits (Eijffinger S. C.W.

and de Haan J., 2000). Its first track introduces an early warning system for surveilling the developments in the budgetary stance of EU

member states. The purpose is to identify and correct any budgetary slippage in an EU country and to protect general government finances

from breaching the Maastricht criterion (i.e. the relation of general government deficit to GDP not higher than 3%). The second track

introduces the excessive deficit procedure and specifies measures (including deposits and fines but only in the case of an EMU

participant) to bring about immediate and necessary actions to restore fiscal discipline. It also defines ultimate conditions under which

a member country can exceed the reference value without being penalised by the EU Council. Should these conditions be not fulfilled,

the Council may normally impose the sanctions after ten months from the member state’s submission of data to the European Commission

(this being usually done twice a year within so called stability programmes in case of the EMU member states and convergence

programmes in the case of a non-EMU member states).

According to the SGP, EMU participants have formally committed themselves to strive for balanced deficits over the medium-term

(until 2004). The European Commission claims that thanks to this commitment the member countries will be able to overcome normal

cyclical fluctuations, while keeping the budget deficits at or below the reference value.

The perspective of a approaching EU enlargement should make the candidate countries conscious of the development of their

medium-term fiscal position. They have already been committed to submitting their forecasts of the basic macroeconomic indicators to

the European Commission within so called Pre-accession Economic Programmes (and after EU accession, they will be obliged to present

the so called convergence programmes). After joining the EU, any relaxation of fiscal policy, not justified by sudden and unfavourable

change of macroeconomic environment, resulting in breaching the 3% reference value will initiate the EC’s excessive deficit procedure

with the possibility of undertaking some painful retortions. The financial deposits as well as fines cannot be imposed on EU newcomers,

as they are reserved only for the EMU participants. Nevertheless, the EU Council may punish an overspending EU member country with

derogation through reducing its allocations from the Cohesion Fund, which would exacerbate the catching up process of the “stigmatised”

country. 

Box 1 Stability and Growth Pact (SGP): lessons for Poland



However, compliance with this trajectory of
fiscal retrenchment will critically depend on the
general government’s ability to maintain the
discipline of budgetary expenditure. Unfortunately,
the imposed upper limit on public spending
according the formula “inflation plus 1” was
breached in the budget law for 2003. The expected
2.4% increase of real expenditures of central budget
(2.9% for the whole public sector) in 2003 is in
conflict with the government’s earlier declarations
on fiscal tightening. Additionally, fiscal contraction
critically depends on the fast growth rate assumption
(4.9% of GDP growth in 2004 and 5.2% in 2005),
being a pre-condition for an increase of budgetary
revenues. This scenario is feasible provided that a
profound reform of public finances combined with
introducing a package of structural reforms (more on
this subject in point 4.3) is pursued15. Otherwise,
Poland – as a newly accepted EU member state - will
not only be able to approach more the sophisticated
stage of European integration, but may also face the
EC counteraction stemming from the rigorous
implementation of the Stability and Growth Pact (see
Box 1).

V. Staying within the ERM II 

Although a general consensus on the substantial
economic gains from the fast EMU accession prevails in
Poland, the agreement upon the date and conditions
under which the Polish zloty will enter the ERM II
remains one of the most important challenges of
Poland’s strategy on EMU accession. In this context, the
experience of some member states of the EU in 1992-

9316 as well as the Argentinean crisis in 2001 are of
great value. These cases confirm that unbalanced
public finances, incorrect central parity and structural
weaknesses of the economy could lead to speculative
attacks, rapid depreciation of domestic currency and -
in the case of a country intending to join EMU - to
failure on the requirements formulated in the nominal
convergence criteria. Therefore, drawing on the
experience of other countries and the characteristics of
present ERM II arrangements the ERM II entry should
be combined with a responsible macroeconomic policy
conducted both before and after joining ERM II.  This
policy should focus in particular on the four key
components:

• Restructuring public expenditure combined with
activities aimed at the reduction of the structural deficit
and balancing the public finance in 2004-2005,

• Managing the size of external imbalance on the
eve and during ERM II participation, 

• Strengthening the structural fundamentals of the
economy,  

• Determining the central parity level consistent
with the long-term equilibrium exchange rate.

5.1. Curtailing structural deficit of public finances

The experiences of the EU member states participating
in the ERM/ERM II confirm that the ability to ensure
permanent discipline of public finance is a crucial to
maintaining monetary stability within the quasi fixed
exchange rate system. If the financial markets expect
that in the near future the government can undergo
problems with financing the growing budget deficit and
smooth servicing of the public debt, they can quickly
withdraw the funds invested in the country in
question. This can lead to speculative attacks on
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15 According to the latest studies (Welfe, 2001; BRE Bank, 2002), the
estimated 3-3.5% pace of potential GDP growth in the coming years
does not look very optimistic. As the general view on the exhaustion of
simplest growth engines prevails at the moment, only radical structural
reforms and restructuring budgetary spending could induce the
accelerated dynamic of economic development in Poland (OECD,
2002).

Table 1 Poland’s performance in the light of the fiscal Maastricht criteria

2001 2002 2003 2004 2005

Fiscal balance (% GDP) 

according to ESA’95 -3,5 -4,1 -3,6 -3,3 -2,2 

economic deficit1 -4,8 -5,0 -4,5 -3,8 -2,8

Public Debt (% GDP) 

according to ESA’95 38,7 43,3 45,1 46,0 45,6

according to national methodology2 43,2 49,7 52,2 53,8 54,0 

1 Economic deficit of public finance is the General Government cash balance, taking into account such categories as the transfers to the private pillar of
the pension system, court-ordered compensation payments for insufficient indexation in the early 1990s and receipts from mobile phone licenses.
Economic deficit is supposed to show the impact of fiscal policy on domestic savings. 

2 National methodology including expected future public expenditures due to granted governmental guarantees and sureties
Source: Pre-accession Economic Programme 2002.

16 As a result of the currency crisis in the European Monetary System in
autumn 1992 the Spanish peseta and the Portuguese escudo were
devalued and the pound sterling and the Italian lira were withdrawn
from the system.
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domestic currency, a deep depreciation of the exchange
rate and failure to satisfy the Maastricht monetary
criterion. International experience shows that loose
fiscal policy in combination with a fixed exchange rate
regime can lead to a rise in speculative attacks, whose
aim is to weaken domestic currency. Therefore, fiscal
consolidation, by reducing reliance on volatile
portfolio capital, can substantially limit the probability
of speculative attacks17. 

The reform of public finances in Poland should
focus on the reduction of the high structural deficit by
a comprehensive improvement of the public
expenditure structure. This reform should diminish the
share of mandatory public expenditures and make
room for the reduction of structural fiscal imbalance18.

Failure to undertake radical and consistent actions
aimed to restore the equilibrium of public finances in
2004-2005, and in consequence giving consent to
maintaining a relatively high and structural deficit of
public finances may lead to an increase in the inflow of
- volatile in nature - short-term portfolio capital investing
mainly in treasuries and create an environment
conducive to speculative attacks exerting pressure on the
zloty. In accordance with the asymmetric approach to
the assessment of exchange rate fluctuations within the
framework of ERM II (so far applied by the EC), even
slight pressure on the depreciation of the zloty as a result
of possible speculative attacks may lead to the
Commission’s final negative assessment of the fulfilment
of the exchange rate criterion by Poland. 

5.2. Managing the size of external imbalance on the eve of and
during ERM II participation

Credibility of macroeconomic policy and market
confidence are the factors of paramount importance for
safe participation in ERM II. Market confidence plays a
crucial role especially in countries whose past
experiences are a source of uncertainty as to durability
and stability of their economic performance. The level
of current account deficit reflects to a great extent
competitiveness of an economy. A widening current
account deficit is perceived as a signal of progressive
irregularities and higher macroeconomic risk. A
growing current account deficit leads to loss of the

market confidence, which often results in the currency
and economic crisis.

In the case of Poland, too high an external balance
may impede successful zloty participation in ERM II.
According to the budget law for 2003, the current
account deficit on a cash basis for the years 2003 – 2005
should rise to 4.6%, 4,7% and 5.6% of GDP
respectively. Such a deficit – especially in 2005 – might
bring about a tension on the forex market. One should
also be concerned about the growing nature of the
current account deficit in the period preceding
anticipated ERM II membership (in 2004). A small
safety margin, being a consequence of the already high
level of current account deficit, poses a threat that only
a slight deterioration of the fiscal situation may result in
exceeding the limit of the current account deficit level,
beyond which loss of market confidence and zloty
depreciation may take place. Such scenario could have
a negative impact on Poland’s membership in EMU. 

When analysing the level of current account deficit,
its financing structure should be taken into account. In
Poland, after a significant drop of FDIs in 2001 and
privatisation – as estimated – in 2002, their growth is
forecasted up to the level of USD 9950 mln in 2005. The
current account deficit, however, is expected to deepen
even faster. Therefore, the share of FDIs in the current
account deficit financing should, according to the MF
forecast presented in the Budgetary Guidelines for 2003,
decline from 96.7% in 2001 to 79.9% in 2005. Indeed,
the near 80% share remains to be perceived as
sufficiently high. It should be stressed, however, that
the forecast of the FDIs level is based on the assumption
that FDI flows will increase with Poland’s ERM II
membership. Such reasoning may be justified only to
the extent that deep structural reforms have been
undertaken by that time (for they would enhance
investment attractiveness of the Polish economy) and
privatization processes have been continued. 

Provided that the above-stated events take place
and the forecasted level of FDIs does not occur, the
unexpected current account deficit gap will be
financed either by portfolio capital flows or by
adjustment process carried out through zloty
depreciation. The weakening of domestic currency
might induce an increase of interest rates and
external debt, which – combined with a high current
account deficit and fiscal deficit – may exacerbate
market confidence, give an impulse for capital
outflows and constitute a problem in fulfilling
nominal convergence criteria. In the latter case,
depreciation pressure - given the aforementioned EC
asymmetry in perceiving the criterion on exchange
rate stability – may also result in not fulfilling that
criterion.

The above-stated threats emphasize the necessity
to undertake proper structural reforms, which –

17 The sizeable tightening of fiscal policy during the ERM II participation
had enabled Greek monetary authorities to maintain the drachma
exchange rate within the ERM II fluctuation bands around central parity.
That achievement was accompanied by suppressing inflationary pressure
(Garganas and Tavlas, 2000). According to the Danish experience, fiscal
retrenchment started in the seventies had allowed to recover the public
finances, and therefore to maintain the krona within the narrow band of
ERM/ERM II for a long time (Jensen, 2001). Both examples confirm that
tight fiscal policy must accompany the ERM II participation.

18 Recent OECD Economic Survey on Poland (2002) confirmed the
structural nature of the general government deficit in Poland
(calculated at the level of 4% in 2001) as well as the necessity of a
reduction in the rate of growth of mandatory public expenditures.



through fiscal retrenchment and improvement of
competitiveness of the Polish economy – will enable to
keep the current account deficit at a level close to the
present one. Such state of affairs would enable the
Polish economy to participate in ERM II with less risk
and – in the next stage – to become an EMU member. 

5.3. Strengthening the structural fundamentals of the economy 

Structural weaknesses of the economy contribute,
through decrease in the growth rate of potential GDP, to
deepening of the deficit of public finances and
widening the current account deficit.  Moreover, a lack
of restructuring in the sectors closed to foreign
competition leads to an increase in inflation pressure
due to the supply-driven Balassa-Samuelson effect,
which may require a more and more restrictive
monetary policy in order to fulfil the inflation criterion,
thus exacerbating the prospects of compliance with the
fiscal criterion. Therefore, in our opinion, the structural
reforms should first and foremost focus on:

• Ensuring greater flexibility in the labour market
(including such measures as greater flexibility of
employment conditions and worktime, reducing and
providing regional differentiation of the minimum wage
in Poland, which should result in greater possibilities of
creating jobs for young people and the least qualified
workforce; lowering the costs of severance payments,
decentralisation of wage bargaining.

• Providing assistance in the restructuring of
enterprises through reduction of the effective cost of
labour (tax wedge)19, elimination of burdensome
bureaucratic and legal barriers, delivering low taxation20.

• Accelerating the privatisation of state enterprises
(energy sector, mining, steel industry) and strengthening
institutions responsible for de-monopolisation of some
sectors of the economy (e.g. telecomunication and
municipal services) which should contribute to the
increase of productivity and reducing permanent
inflation pressure generated by these sectors.

5.4. Determining central parity level consistent with the long-term
equilibrium exchange rate

Setting adequate exchange rate parity on the day of
ERM II entry is one of the most crucial points which
must be agreed before entering the system. To a great
extent it will determine the overall success of an EMU
accession strategy.

Setting a central parity inconsistent with a long-term
equilibrium exchange rate (i. e. a rate consistent with both
internal and external equilibrium) may be a source of many

threats. A strong appreciation of domestic currency (e.g. as
a result of loose fiscal policy) in the period preceding
entering ERM II, combined with establishment of too
strong central parity may lead to deterioration of exporters’
competitiveness and – consequently – to widening of the
current account deficit. As a result, credibility of the
macroeconomic policy will be undermined and the
growing current account deficit will be strengthening the
feeling of the market participants about the zloty being
overvalued. Consequently, it will lead to exerting pressure
on currency depreciation21. Sharp depreciation and
devaluation of central parity forced upon by market
participants will delay the moment of joining EMU by
Poland22. In other words, overvaluation may be in conflict
with the criterion on exchange rate stability.

On the other hand, when the level of central parity
is undervalued (too low relative to the equilibrium
exchange rate), e.g. as a result of excessive devaluation at
the moment of entering ERM II, initial benefits from an
increase in export competitiveness will be short-term
only23. A one-off devaluation of the exchange rate will be
followed by rising inflation, thus stimulating to a large
extent adaptive inflationary expectations. These
expectations will be stronger under ERM II than it would
be the case under floating exchange rate regime. This
stems from the belief that central parity will remain
unchanged, for monetary authorities have committed
themselves to maintaining it, possibly with additional
support of the ECB. Inflationary expectations, through
exerting pressure on wage24 and price growth, will lead to
a real appreciation of the domestic currency and thus to
deteriorating competitiveness of an economy. The case of
Greece shows that, in the aftermath of sharp devaluation
of central parity, anti-inflationary means should then be
applied immediately to act against the increase of
inflationary pressure. It will require increasing short-term
interest rates, which would entail nominal appreciation
of the currency and restrain growth, putting pressure on
fiscal policy. This pressure on the fiscal policy can be
enforced if the sterilised interventions have to be pursued
to prevent the excessive currency appreciation. This will
worsen the NBP profits and fiscal balance as the
relatively high spread between domestic and foreign
short-term interest rates – necessary to counteract the
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20 The last revision of the projected path of CIT rate lowering in the
forthcoming year is not conducive to encouraging the FDI inflow to Poland.   

21 Overvaluation of pound sterling, lira, peseta was the main factor
responsible for the currency crisis in 1992; as a result the pressure
exerted on depreciation of these currencies turned out to be unbearable
to maintain their central parities within ERM (Gros and Thygesen, 1998).

22 There is only a possibility of carrying out a revaluation of the central
parity, which was the case in Greece, in 2000.

23 Assuming that after devaluation the market exchange rate will follow
the central parity.

24 However, there is no compelling empirical evidence on the causal
relation between inflationary expectations and wages in Poland. We
thank Dr. Ryszard Kokoszczyƒski for making this point to us.

25 For the review of the equilibrium exchange rate concepts see ECB (2002b).

19 The persistence of high labour costs in Poland may lead to a
substitution of labour by capital, which will become cheaper in the
perspective of the EMU membership. This would inevitably induce a
further increase of unemployment.
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initial inflationary impulses resulting from the upfront
devaluation of central parity - is expected to maintain in
this period. Hence, undervalued parity may be in conflict
with the criteria on inflation and fiscal deficit.

Unfortunately, economic studies do not explicitly
identify the best approach to determining the long-term
equilibrium level of an exchange rate25. Empirical
evidence very often sends conflicting signals, not only
with respect to the magnitude of the market exchange
rate deviations from the estimated equilibrium level,
but also with regard to the direction of the perceived
divergence from equilibrium. The lack of consensus on
the appropriate concept of the “equilibrium exchange
rate” suggests the following of a more pragmatic
approach, which could rely on setting central parity
close to the level of the market exchange rate observed
in a certain period before its fixing. For instance, while

linking up the Finnish mark with the ERM in October
1996, its central parity reflected the average level of the
market exchange rate over the past couple of years
(Korhonen, 2001).

VI. Concluding Remarks 

The fast achievement of EMU membership should be
a priority of Poland’s macroeconomic policy in the
forthcoming years. This policy should consider both
the OCA theory and the experience of the countries
which had to run macroeconomic policy under the
exchange rate regime characterised by a certain
degree of rigidity. It will allow to cut down the EMU
pre-accession period to a minimum while
maximizing the benefits related to membership in
the euro area.
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Wst´p 

Zmieniajàca si´ w szybkim tempie struktura rynków fi-
nansowych rodzi pytanie: jak w istocie wyglàdajà one
obecnie i w którym kierunku przebiega ich ewolucja.
Autor niniejszego artyku∏u stawia sobie za cel synte-
tyczne przedstawienie g∏ównych instrumentów i ele-
mentów instytucjonalnych wspó∏czesnego rynku kapi-
ta∏owego oraz zasygnalizowanie na tym tle mo˝liwych
przysz∏ych trendów rozwojowych. 

Podobno wi´cej informacji zosta∏o stworzonych
w ciàgu ostatnich 30 lat ni˝ w ciàgu poprzednich 5000.
Tak samo ma si´ sprawa z rynkami finansowymi, które
mo˝na wprawdzie wywodziç od czasów staro˝ytnych,
jednak ich nowoczesna historia jest stosunkowo krótka.
Gwa∏towny ich rozwój, wynikajàcy po cz´Êci z potrzeb
gospodarki i zastosowania na szerokà skal´ ró˝nych in-
nowacji finansowych, to wynik zaledwie ostatnich kil-
ku dziesi´cioleci. 

Sytuacja wyjÊciowa: struktura instrumentalno-
-instytucjonalna

Uk∏ad instrumentalny 

O z∏o˝onoÊci wspó∏czesnej materii finansowej Êwiad-
czy zwi´kszajàca si´ wieloszczeblowoÊç instrumentów
inwestycyjnych stosowanych na rynku. Struktur´ ryn-
ków kapita∏owych funkcjonujàcych w gospodarkach

rozwini´tych mo˝na przedstawiç nast´pujàco (podzia∏
ze wzgl´du na stosowane instrumenty)1:

1) instrumenty pierwszej generacji (podstawowe):
akcje i obligacje; 

2) instrumenty drugiej generacji, b´dàce kombina-
cjà instrumentów tradycyjnych i instrumentów po-
chodnych – g∏ównie opcji (np. obligacje zamienne da-
jàce prawo, ale nie obowiàzek ich zamiany na akcje
emitenta czy obligacje z warrantami, których konstruk-
cja pozwala na samodzielny obrót warrantem); 

3) instrumenty trzeciej generacji do których nale-
˝à: 

– operacje terminowe forwards i futures b´dàce
kontraktami mi´dzy dwiema stronami, dotyczàcymi
wymiany okreÊlonego instrumentu finansowego
po ustalonej cenie w uzgodnionym terminie, ró˝nica
polega na miejscu zawierania transakcji: transakcje fu-
tures zawierane sà na rynku gie∏dowym, podczas gdy
operacje typu forward na rynku mi´dzybankowym, 

– opcje, kontrakty dajàce prawo, ale nie obowiàzek
nabycia (call) lub sprzeda˝y (put) odpowiedniego in-
strumentu po okreÊlonej cenie (strike price) w okreÊlo-
nym terminie,

– swapy, b´dàce w istocie zamianà okreÊlonych
strumieni p∏atnoÊci mi´dzy stronami; tradycyjnymi te-
go rodzaju operacjami sà swapy procentowe (interest
rate swaps) oraz walutowe (currency swaps), 
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4) instrumenty czwartej generacji – instrumenty
pochodne bazujàce na instrumentach pochodnych, na-
le˝à do nich: 

– options on futures, b´dàce opcjami dotyczàcymi
mo˝liwoÊci nabycia lub zbycia kontraktów termino-
wych, 

– opcje na opcjach (compound options) stosowane
g∏ównie przy operacjach zabezpieczajàcych na rynkach
instrumentów d∏u˝nych i walutowych, 

– swapcje (swaptions) b´dàce opcjami na wejÊcie
do umowy swapowej, 

Jak widaç z tego wyliczenia, instrumenty stosowa-
ne na rynkach finansowych osiàgn´∏y znaczny poziom
z∏o˝onoÊci. Nic wi´c dziwnego, ˝e cz´sto tylko niewiel-
ka grupa specjalistów mo˝e oceniç rzeczywisty poziom
podejmowanego ryzyka. W efekcie mamy do czynienia
ze spektakularnymi stratami, które wià˝à si´ z dzia∏a-
niami pracowników sektora finansowego (np. Nick Le-
eson w Barrings Bank w 1995 r.). 

Uk∏ad instytucjonalny 

Struktura instytucjonalna krajowych rynków kapita∏o-
wych jest na ogó∏ podobna. Sk∏ada si´ na nià wiele in-
stytucji tworzàcych poda˝, popyt i umo˝liwiajàcych
obrót tymi instrumentami. 

Do kluczowych instytucji nale˝à: 
1) komisje papierów wartoÊciowych, pe∏niàce

funkcje regulacyjno-nadzorcze, 
2) gie∏dy papierów wartoÊciowych, gdzie nast´pu-

je obrót ró˝nymi instrumentami rynku finansowego, 

3) instytucje o charakterze depozytowym (w Pol-
sce: Krajowy Depozyt Papierów WartoÊciowych), gdzie
dokonywane sà rozliczenia papierami wartoÊciowymi, 

4) banki rozliczeniowe, gdzie nast´puje finansowe
rozliczanie transakcji. 

Polski regulowany rynek kapita∏owy zawiera
wszystkie ww. elementy. Przedstawia to schemat 1. 

W minionych latach Êwiatowe rynki kapita∏owe
przesz∏y g∏´bokà ewolucj´: od rynków wewn´trznych
do globalnych rynków wirtualnych, bazujàcych na ol-
brzymich mo˝liwoÊciach ∏àcznoÊci oferowanych przez
systemy ∏àcznoÊci elektronicznej. Po krachu lat 20. je-
den z ekonomistów stwierdzi∏, ˝e w interesie publicz-
nym miejsca handlu papierami wartoÊciowymi, podob-
nie jak kasyna, powinny byç trudno dost´pne dla pu-
blicznoÊci. Rozwój techniki sprawi∏, ˝e w okresie manii
internetowej by∏y dost´pne tak ∏atwo jak nigdy m.in.
za poÊrednictwem schematu handlu dziennego (day
trading) 2. 

Struktura tej cz´Êci rynku na której dokonywane sà
operacje kupna – sprzeda˝y papierów wartoÊciowych,
funkcjonujàca na poczàtku XXI w., jest trójszczeblowa. 

1. Na pierwszym, najni˝szym poziomie znajdujà
si´ rynki krajowe, które w ró˝ny sposób sà po∏àczone
z rynkami zewn´trznymi. Ich wewn´trzne znaczenie
dla gospodarki kraju, sygnalizowane m.in. kapitaliza-
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Schemat 1 Struktura polskiego regulowanego rynku papierów wartoÊciowych 

èród∏o: opracowanie w∏asne. 

Emitenci (osoby prawne)

Komisja
Papierów

WartoÊciowych
i Gie∏d

Inwestorzy (osoby fizyczna i prawne)

PoÊrednicy (biura i domy maklerskie)

PoÊrednicy

Gie∏da Papierów WartoÊciowych
w Warszawie SA

Centralna Tabela Ofert SA

Bank
rozliczeniowy

Krajowy Depozyt
Papierów

WartoÊciowych

Akcje Obligacje

Akcje Obligacje

2 Dotychczasowa historia rynku kapita∏owego, potwierdzona badaniami
naukowymi, uczy, ˝e wejÊcie na rynek wielu niedoÊwiadczonych inwe-
storów doprowadza do jego przewartoÊciowania, a w konsekwencji do
krachu.   MieliÊmy tego rodzaju przyk∏ad w krótkiej historii polskiego
rynku akcji w latach 1993-1994.   



cjà tych rynków i ich p∏ynnoÊcià mo˝e byç zró˝nico-
wane. 

Mo˝emy wyró˝niç nast´pujàce fazy ich rozwoju:
a) faz´ przedrozwojowà, w której znajdujà si´ kra-

je dopiero przyst´pujàce do budowy rynków kapita∏o-
wych, 

b) faz´ rozwojowà rynku charakterystycznà dla go-
spodarek wschodzàcych (wprowadzane sà rozwiàzania
prawne porównywalne z rozwiàzaniami stosowanymi
w krajach o wy˝szym poziomie rozwoju gospodarcze-
go, nast´puje widoczny wzrost kapitalizacji rynku etc.), 

c) faz´ rynku rozwini´tego, b´dàcà sytuacjà typo-
wà dla krajów gospodarczo rozwini´tych o wysokim
poziomie PKB na mieszkaƒca. 

2. Kolejny poziom to rynki, które obok funkcji
zwiàzanych z zabezpieczeniem krajowych potrzeb pe∏-
nià równie˝, poprzez mechanizm notowania na nich
spó∏ek zagranicznych i transnarodowych, funkcje ryn-
ków mi´dzynarodowych. Na tego rodzaju rynkach
udzia∏ ich kapitalizacji do PKB w uj´ciu procentowym
przekracza na ogó∏ znacznie 100% (NYSE, LSE) 

3. Najwy˝szym poziomem, który faktycznie po-
wsta∏ dopiero w latach 60. ubieg∏ego wieku, sà rynki
ponadnarodowe, takie jak np. rynek euroobligacji. Ma-
jà one charakter wirtualny, bez okreÊlonego miejsca,
dokonywania transakcji kupna – sprzeda˝y (chocia˝
papiery wartoÊciowe sà na ogó∏ rejestrowane na którejÊ
z gie∏d, np. luksemburskiej). 

Najwi´kszymi gie∏dowymi rynkami, na których
dokonywane sà obroty instrumentami rynku kapita∏o-
wego w USA, sà: New York Stock Exchange (NYSE)
z kapitalizacjà na koniec 2001 r. wynoszàcà 11 bln USD
oraz NASDAQ, gdzie skoncentrowa∏y si´ obroty spó∏-
kami nowej technologii; jego kapitalizacja wynosi∏a
w tym samym okresie 2,9 bln USD. 

W ramach Unii Europejskiej funkcjonuje wiele
rynków o charakterze krajowym, których ewolucja

przebiega w kierunku ich ∏àczenia si´ i tworzenia
wspólnych platform handlu papierami wartoÊciowymi.
Sytuacj´ na rynku europejskim przedstawia tabela 1. 

Obok ww. g∏ównych gie∏d, w pozosta∏ych krajach
Unii Europejskiej funkcjonujà gie∏dy majàce g∏ównie
charakter lokalny. 

Najwa˝niejszà gie∏dà obszaru Azji Po∏udniowo-
-Wschodniej jest gie∏da tokijska (The Tokyo Stock
Exchange). Jej kapitalizacja zmienia∏a si´ – od wysokie-
go poziomu na poczàtku lat 90., przewy˝szajàcego ów-
czesny poziom kapitalizacji NYSE, do wzgl´dnie ni-
skiego poziomu z po∏owy tej dekady stanowiàcego po-
∏ow´ ówczesnej kapitalizacji NYSE. Problemy gie∏dy
tokijskiej wynik∏y g∏ównie z przewartoÊciowania w sy-
tuacji boomu gie∏dowego rynku nieruchomoÊci i z∏ych
kredytów udzielonych przez banki przedsi´biorstwom,
czego finalnym efektem by∏o za∏amanie si´ rynku akcji.
Kapitalizacja gie∏dy tokijskiej na koniec 2001 r. wynio-
s∏a 2,2 bln USD, a wi´c stanowi∏a tylko jednà czwartà
kapitalizacji gie∏dy nowojorskiej. 

Ekonomiczne problemy, które wystàpi∏y w wielu
krajach tego regionu w 1997 r. okresowo zmniejszy∏y
mi´dzynarodowe znaczenie innych rynków na obsza-
rze obj´tym kryzysem. 

Dobrze rozwini´ty rynek kapita∏owy w Hongkon-
gu, w zwiàzku z przej´ciem tego obszaru przez w∏a-
dze Chin, przechodzi ewolucj´. Jej koƒcowym efek-
tem b´dzie zapewne jego unifikacja z rozwijajàcym
si´ na kontynencie rynkiem papierów wartoÊcio-
wych. 

Do najwa˝niejszych rynków Ameryki ¸aciƒskiej
nale˝à rynki: argentyƒski, meksykaƒski i brazylijski.
Tak jak w innych krajach, wahania rynków gie∏dowych
sà ÊciÊle zwiàzane z sytuacjà ekonomicznà kraju. I tak
np. rynek argentyƒski w zwiàzku z ostrym kryzysem
ekonomicznym w tym kraju, w stosunkowo krótkim
czasie, tj. w I kwartale 2002 r., zni˝kowa∏ o 50%. 
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Tabela 1 Najwi´ksze europejskie gie∏dy i platformy handlu gie∏dowego (stan na koniec 2001 r.) 

Gie∏da/platforma handlu Kapitalizacja (w euro) Uwagi

London Stock Exchange 2,4 bln

Euronext 2,0 bln Platforma handlu stworzona przez gie∏d´ paryskà,

amsterdamskà i brukselskà (w 2002 r. do∏àczy∏a

do tej platformy gie∏da lisboƒska)

Deutsche Boerse 1,2 bln DB wraz z gie∏dà wiedeƒskà powo∏a∏a do ˝ycia gie∏d´ Newex,

której g∏ównym zadaniem jest przej´cie cz´Êci obrotu

spó∏kami z krajów Europy Ârodkowo-Wschodniej

Borsa Italiana 0,6 bln

Swiss Exchange 0,6 bln

Bolsa de Madrid 0,5 bln

Norex 0,4 bln Wspólne przedsi´wzi´cie gie∏d w Sztokholmie,

Kopenhadze i Oslo.

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie materia∏ów gie∏dowych. 



Inwestorzy, którzy chcà wykorzystaç mo˝liwoÊci
stwarzane przez rynki inne ni˝ wewn´trzne, majà
do wyboru kilka mo˝liwoÊci.

Pierwsza, najprostsza, mo˝liwoÊç to inwestowanie
na rynku krajowym w korporacje prowadzàce dzia∏al-
noÊç na rynkach mi´dzynarodowych. Ich globalne suk-
cesy finansowe b´dà bowiem znajdowaç odbicie w wy-
nikach finansowych spó∏ki.

Druga to inwestowanie w instrumenty finansowe
bezpoÊrednio zwiàzane z instrumentami emitowanymi
na rynkach krajowych (ADR emitowane na rynku ame-
rykaƒskim i GDR emitowane na rynku londyƒskim). 

Trzecia, bardziej z∏o˝ona mo˝liwoÊç, wymagajàca
dobrej orientacji w sytuacji danego kraju i przedsi´bior-
stwa, to bezpoÊredni udzia∏ w operacjach zagraniczne-
go rynku kapita∏owego.

Czwarta ewentualnoÊç, najpe∏niej oddajàca obecne
tendencje na rynku inwestycyjnym, gdzie inwestowa-
nie indywidualne przesuwa si´ w kierunku inwestowa-
nia zbiorowego, to wykorzystanie ró˝nego rodzaju fun-
duszy inwestycyjnych dokonujàcych zakupów poza-
krajowych instrumentów inwestycyjnych. Rozwój tego
rodzaju funduszy umo˝liwia uczestnictwo praktycznie
we wszystkich operacjach instrumentami rynku pie-
ni´˝nego i kapita∏owego na Êwiecie. 

G∏ówne trendy na rynkach kapita∏owych 
w latach 90. i przysz∏e kierunki rozwoju 

Analiza zmian dokonujàcych si´ na Êwiatowych ryn-
kach kapita∏owych pozwala na wskazanie nast´pujà-
cych trendów rozwojowych.

Ekspansja rynków akcji. O ile w 1990 r. global-
na kapitalizacja wynosi∏a 9,3 bln USD, o tyle w koƒcu
2001 r. wynosi∏a ju˝ 26,7 bln USD. Spowodowa∏o to
równie˝ istotne zmiany w znaczeniu tych rynków dla
gospodarki poszczególnych krajów. 

Relacja kapitalizacji do PKB, która jeszcze na po-
czàtku lat 90. nie przekracza∏a 40% (USA, Europa),
w szczycie internetowego boomu spekulacyjnego
w 2000 r. dochodzi∏a do 160% (USA) i 100% (Europa
i Japonia). P´kni´cie „bàbla spekulacyjnego” znaczàco
obni˝y∏o te relacje. 

Ekspansja sektora akcyjnego po∏àczona by∏a ze
wzrostem znaczenia sektora nowych technologii. O ile
na poczàtku lat 90. kapitalizacja przedsi´biorstw wyko-
rzystujàcych tego rodzaju technologie wynosi∏a w USA
kilkaset miliardów dolarów, co stanowi∏o oko∏o 10%
kapitalizacji ca∏ego rynku, o tyle pod koniec lat 90.
wielkoÊç ta wynosi∏a blisko 3 bln USD, czyli 20% kapi-
talizacji rynku amerykaƒskiego. I w tym wzgl´dzie sy-
tuacja rynkowa z poczàtku bie˝àcego dziesi´ciolecia
zmieni∏a powy˝sze relacje. 

Miejscem pozyskiwania kapita∏u i obrotu instru-
mentami finansowymi stajà si´ w coraz wi´kszym za-

kresie du˝e rynki o charakterze mi´dzynarodowym,
takie jak rynek amerykaƒski czy brytyjski. Decyduje
o tym wi´ksza mo˝liwoÊç dost´pu do kapita∏u oraz ni˝-
sze koszty pozyskania kapita∏u i obrotu, wynikajàce
z wielkoÊci tych rynków. 

Jednym z podstawowych instrumentów wykorzy-
stywanych przy tego rodzaju operacjach sà ADR (USA)
i GDR (Wielka Brytania). Wzrost ich emisji powoduje
jednoczeÊnie spadek p∏ynnoÊci rynków krajowych.
W warunkach polskich g∏ównymi konkurentami GPW
sà rynek londyƒski (LSE) i rynki niemieckie. 

Poprawa czynników fundamentalnych wzmacnia
wprawdzie rynek wewn´trzny, ale jednoczeÊnie nast´-
puje wzmocnienie tendencji do migracji cz´Êci instru-
mentów rynku kapita∏owego na rynki zewn´trzne.
W tej sytuacji, paradoksalnie, ÊciÊlejsze zwiàzki z ryn-
kami zewn´trznymi stajà si´ koniecznoÊcià. Utrzymy-
wanie rezerwy w stosunku do tych rynków mo˝e
w konsekwencji prowadziç do os∏abienia rynków lokal-
nych3.

W paƒstwach Unii Europejskiej nast´puje unifi-
kacja rynków finansowych. Jednym z kroków w tym
kierunku jest projekt stworzenia Komitetu Unii Euro-
pejskiej ds. Papierów WartoÊciowych, którego upraw-
nienia polega∏yby na regulowaniu dzia∏alnoÊci rynków
finansowych. Planuje si´ stworzenie wspólnego rynku
finansowego do 2005 r. 

Dotychczas europejskie inwestycje w papiery war-
toÊciowe, mimo istniejàcych mo˝liwoÊci dywersyfika-
cji portfela inwestycyjnego, ogranicza∏y si´ g∏ównie
do rynków narodowych. W g∏ównych krajach Eurolan-
du, takich jak W∏ochy, Niemcy i Francja, inwestycje za-
graniczne sektora prywatnego zamyka∏y si´ w grani-
cach 4 – 6% (dane firmy Merill Lynch z 1996 r.). Z kra-
jów o wi´kszych gospodarkach jedynie w Wielkiej Bry-
tanii wskaênik ten przekracza∏ 15%. 

Powody tej sytuacji by∏y nast´pujàce: 
– ryzyko kursowe, powstajàce w chwili pokonywa-

nia inwestycji w walucie pozakrajowej, 
– regulacje wewnàtrzkrajowe, ograniczajàce inwe-

stycje takich instytucji publicznego zaufania, jak towa-
rzystwa ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne, w za-
graniczne papiery wartoÊciowe. 

Stworzenie jednolitej strefy walutowej, eliminujàc
ryzyko walutowe, znaczàco zmieni∏o sytuacj´. Kapi-
ta∏ bardziej aktywnie b´dzie przesuwany w ramach ca-
∏ego Eurolandu w inwestycje rokujàce wi´kszà docho-
dowoÊç. 

Kolejnym wa˝nym aspektem zachodzàcych zmian
b´dzie zapewne zmiana nawyków inwestycyjnych
uczestników europejskiego rynku kapita∏owego. Do-
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3 Szerzej na ten temat: S. Claessens, D. Klingebiel, S.L. Schmukler: The

Future of Stock Exchanges in Emerging Economies: Evolution and Pro-

spects. Materia∏y konferencji „Prespektywy rynku kapita∏owego w Pol-
sce, Gie∏da Papierów WartoÊciowych w Warszawie. Warszawa 12 lutego
2002 r. 



tychczas instrumentem dominujàcym w portfelach eu-
ropejskiego sektora prywatnego by∏y obligacje, które
w wypadku Francji, Niemiec i W∏och stanowi∏y oko∏o
40% ca∏ego portfela, podczas gdy akcje stanowi∏y oko-
∏o 20%. Krajami o znaczàcym udziale akcji by∏y Wiel-
ka Brytania, gdzie udzia∏ akcji w portfelu wynosi∏ po-
nad 50%, i Holandia z udzia∏em powy˝ej 30% (stan
na po∏ow´ lat 90.). 

G∏ównym czynnikiem przyÊpieszajàcym zmiany
w tym zakresie b´dzie zapewne rozwój prywatnych
funduszy emerytalnych, dla których eurorynek akcji
mo˝e byç ciekawà alternatywà w stosunku do rynku
papierów d∏u˝nych. 

Drugà sprawà, na którà warto zwróciç uwag´, mo-
˝e byç zmniejszenie si´ ogólnej wielkoÊci emisji papie-
rów skarbowych w ramach Eurolandu. B´dzie to zwià-
zane z prognozowanym zmniejszaniem si´ deficytu bu-
d˝etowego w krajach cz∏onkowskich. 

Poniewa˝ natura nie znosi pró˝ni, mo˝na przewi-
dywaç, ˝e powsta∏a w ten sposób luka poda˝owa b´-
dzie zape∏niana przez emisje papierów d∏u˝nych
przedsi´biorstw o ró˝nym stopniu ryzyka, poczynajàc
od porównywalnej klasy AAA, na obligacjach wysokie-
go ryzyka (junk bonds BB+ i ni˝ej) koƒczàc. 

Powstaje pytanie, ile gie∏d jest potrzebnych do ob-
s∏u˝enia rynku Unii Europejskiej i ewentualnie krajów
sàsiadujàcych. Odpowiedê nie jest prosta. Dominujàce
trendy na poczàtku lat 90. i na poczàtku bie˝àcej deka-
dy wskazujà, i˝ – podobnie jak w segmencie przedsi´-
biorstw czy banków – równie˝ w segmencie gie∏dowym
b´dzie istnia∏a tendencja do koncentrowania si´ obro-
tów w ramach najwa˝niejszych istniejàcych obecnie te-

go rodzaju instytucji. Ewentualnà przeciwwagà mogà
byç nowe platformy handlu, gdzie g∏ównà rol´ b´dà od-
grywaç gie∏dy krajów rozwini´tych, do których b´dà
przy∏àczaç si´ gie∏dy rynków wschodzàcych. Wg Fritsa
Bolksteina, komisarza Unii Europejskiej ds. rynku we-
wn´trznego, w Europie jest miejsce dla oko∏o szeÊciu
gie∏d, a nie – jak to ma miejsce obecnie – dla trzydzie-
stu4. Uwa˝a on równie˝, ˝e wspó∏praca mi´dzy Euro-
next a londyƒskà gie∏dà LIFFE, gdzie nast´puje obrót
instrumentami pochodnymi, jest poczàtkiem konsoli-
dacji, która potrwa 10-12 lat. 

Powstanie nowych rynków kapita∏owych w kra-
jach, które dokona∏y zmiany systemu polityczno-go-
spodarczego. Analiza sytuacji na rynkach krajów
wschodzàcych Europy Ârodkowo-Wschodniej wskazu-
je, i˝ ich rozwój prowadzi cz´sto do wyst´powania se-
kwencji, która nie by∏a zamierzona przez jego twórców.
Przedstawia jà tabela 2.

Schemat rozwoju przedstawiony w tabeli 2 wystà-
pi∏ m.in. na rynku polskim i czeskim. 

W wypadku Polski mo˝na si´ obawiaç, ˝e w latach
2002-2004 (hipotetyczna data przystàpienia do Unii
Europejskiej) nastàpi stagnacja kapitalizacji rynku ak-
cji, a wolny obrót (ang. free float) b´dzie si´ utrzymy-
wa∏ na stosunkowo niewielkim poziomie 30% lub na-
wet ni˝szym.

W Republice Czeskiej nastàpi∏ analogiczny proces.
Kapitalizacja gie∏dy praskiej b´dzie si´ w najbli˝szym
czasie prawdopodobnie zmniejszaç, poniewa˝ nastàpi-
∏y objawy charakterystyczne dla IV etapu wymienione-
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Tabela 2 Podstawowe fazy rozwoju rynków wschodzàcych (na przyk∏adzie rynku czeskiego i pol-
skiego) 

Nazwa fazy Wp∏yw na Wp∏yw na wolny obrót Elementy majàce 

kapitalizacj´ rynku wp∏yw na wielkoÊç

kapitalizacji rynku 

Faza pierwszych publicznych

emisji spó∏ek (IPO) Wzrost Wzrost Pierwsze emisje nowych

spó∏ek gie∏dowych (IPO

Faza rozdrobnienia rynku Stabilizacja lub wzrost Stabilizacja lub wzrost IPO + nowe emisje

spó∏ek notowanych

na gie∏dzie

Faza konsolidacji rynku Stabilizacja lub wzrost Spadek lub stabilizacja IPO + nowe emisje

spó∏ek notowanych

na gie∏dzie

Faza wycofywania cz´Êci spó∏ek Spadek Spadek A. Wycofywanie cz´Êci spó∏ek

z rynku w zwiàzku

z przej´ciem ich przez

inwestorów strategicznych 

B. IPO + nowe emisje

spó∏ek notowanych

na gie∏dzie

èród∏o: opracowanie w∏asne. 

4 „Frankfurter Allgemeine Zeitung” 15.04.2002. 



go w tabeli: wiele najwi´kszych spó∏ek zosta∏o faktycz-
nie przej´tych przez inwestorów zagranicznych nie ma-
jàcych istotnych powodów dalszego utrzymywania ich
na gie∏dzie. W tym kontekÊcie wymieniana jest kluczo-
wa dla rynku czeskiego spó∏ka – Ceska Sporitel-
na (czwarta co do wielkoÊci spó∏ka gie∏dowa), w której
wi´kszoÊç akcji, reprezentujàcych 91,6% praw g∏osu,
mia∏ austriacki Erste Bank. Pod koniec maja 2002 r.
spó∏ka ta stanowi∏a 13,6% w indeksie gie∏dy praskiej
P-50. Cztery z pozosta∏ych najwi´kszych spó∏ek gie∏dy
praskiej zosta∏y niemal ca∏kowicie przej´te przez inwe-
storów strategicznych. 

Taki rozwój sytuacji sygnalizuje, ˝e niektóre seg-
menty rynku finansowego w tych krajach majà charak-
ter powierzchowny i ciàgle stanowià peryferia uk∏adu
finansujàcego, w którego centrum dominujàcà rol´ od-
grywajà banki. Po spe∏nieniu g∏ównego zadania – pry-
watyzacji przedsi´biorstw i banków – nie dochodzi
do przejÊcia na za∏o˝ony kolejny etap rozwoju rynku
kapita∏owego, którym mia∏o byç wchodzenie na rynek
gie∏dowy spó∏ek prywatnych od chwili ich powstania.

Problemy rynków rozwini´tych 

Jednym z elementów determinujàcych sytuacj´ w seg-
mencie kapita∏owym jest sytuacja makroekonomicz-
na w g∏ównych gospodarkach Êwiatowych. Najwa˝niej-
szym rynkiem jest – jak przedstawiono – rynek amery-
kaƒski. W stosunku do sytuacji z koƒca lat 90. poczàtek
bie˝àcego dziesi´ciolecia przyniós∏ znaczàce zmiany.
Przedstawia je tabela 3.

Tabela 3 sygnalizuje przesuni´cie nastrojów
od silnego optymizmu, charakterystycznego dla koƒca
lat 90., do niepewnoÊci co do przysz∏oÊci amerykaƒ-
skiej i Êwiatowej gospodarki. Znalaz∏y one odbicie
w notowaniach akcji zarówno na gie∏dach amerykaƒ-
skich, jak i innych rynkach o charakterze lokalnym. 

Innym wa˝nym elementem, na który nale˝y zwróciç
uwag´, sà choroby toczàce wszystkie rynki kapita∏owe,
niezale˝nie od ich stopnia rozwoju: wykorzystywanie in-

formacji wewn´trznych i manipulacja rynkiem5. Pierwsze
z tych przest´pstw polega na wykorzystywaniu informa-
cji, które na pewnym etapie nie sà dost´pne dla wszyst-
kich uczestników rynku (takie jak plany przej´cia innej
spó∏ki, wyniki finansowe spó∏ki). Drugie jest zaÊ zwiàzane
z dzia∏aniami majàcymi na celu stworzenie wÊród uczest-
ników rynku fa∏szywego przekonania co do perspektyw
rozwoju kursu danej spó∏ki lub grupy spó∏ek. 

DoÊwiadczenia praktycznie wszystkich rynków sà
w tym wzgl´dzie gorsze ni˝ z∏e. Rozwiàzania penalizujà-
ce tego rodzaju dzia∏alnoÊç nie budzà wàtpliwoÊci, jed-
nak materia prawna tego rodzaju spraw jest na tyle deli-
katna, ˝e w 90% wypadków nie dochodzi do wyroków
skazujàcych podejrzanych o dokonanie tego rodzaju
przest´pstw. Sytuacj´ w sposób niemal modelowy przed-
stawiajà nast´pujàce dane dotyczàce rynku w∏oskiego: 

Consob, instytucja nadzorujàca prawid∏owoÊç
funkcjonowania rynku w∏oskiego, wykry∏a w latach 90.
dziewi´çdziesiàt jeden przypadków, gdzie mog∏o dojÊç
do wykorzystania informacji wewn´trznych (z czego 30
przypadków wykryto w 1999 r.) – jedynie w 2 przypad-
kach zapad∏y wyroki skazujàce. 

Podobnie jest w innych krajach. Nic wi´c dziwne-
go, ˝e gdy uda si´ w sposób nie budzàcy wàtpliwoÊci
udowodniç naruszenie prawa w tym zakresie, orga-
na sàdownicze sà sk∏onne ferowaç najwy˝sze dopusz-
czalne wyroki6. Jest to jednak, jak ju˝ sygnalizowali-
Êmy, sytuacja wyjàtkowa. 

Seria spraw amerykaƒskich, które wstrzàsn´∏y
Êwiatowymi rynkami akcji w latach 2001-2002 pokaza-
∏a dobitnie, do czego mo˝e prowadziç tzw. kreatyw-
na ksi´gowoÊç, oznaczajàca nic innego, jak oszukiwa-
nie akcjonariusza i rynek przez kadr´ kierowniczà
przedsi´biorstwa7. Efektem mo˝e byç silny spadek no-

61BANK I  KREDYT paêdziernik 2002 Rynki i Instytucje Finansowe

Tabela 3 Nastrój rynku dotyczàcy czynników fundamentalnych rynku amerykaƒskiego 

Koniec XX w. Poczàtek XXI w.

Koniec zimnej wojny Zaczyna si´ wojna z terroryzmem

Nadwy˝ka bud˝etowa Deficyt bud˝etowy

Przedsi´biorstwa zakupujà nowà technologi´ Przedsi´biorstwa opóêniajà inwestycje w nowe technologie

Spadek stóp procentowych Wzrost obaw inflacyjnych

Wzrost kursu dolara Spadek kursu dolara

Niskie ceny ropy naftowej Wzrost cen ropy naftowej

Nap∏yw kapita∏u zagranicznego lokowanego w akcjach amerykaƒskich Wycofywanie si´ inwestorów zagranicznych z amerykaƒskiego 

rynku akcji

Inwestowanie w akcje jest modne (cool) Inwestowanie w akcje nie jest na czasie (passe) 

èród∏o: E. S. Browning: U.S. Stocks Lose Some Luster, The Wall Street Journal Europe, 28 maj 2002 r. 

5 OczywiÊcie katalog ró˝nego rodzaju naruszeƒ prawa na rynku kapita∏o-
wym jest znacznie szerszy, jednak te w∏aÊnie przest´pstwa wydajà si´ na
podstawie dotychczasowych doÊwiadczeƒ najbardziej groêne dla rynku.  

6 Por. spraw´ Boyeski, Milken i innych z lat 80. 
7 Pokaza∏y one równie˝, ˝e poziom niepewnoÊci dotyczàcy inwestowania

w instrumenty finansowe  znacznie si´ zwi´kszy∏. Tradycyjnie wiàza∏
si´ ze zdarzeniami przysz∏ymi, obecnie dotyczy  równie˝ zdarzeƒ prze-
sz∏ych (wiarygodnoÊci wyników finansowych firmy w przesz∏oÊci).   



towaƒ, b´dàcy wynikiem panicznej wyprzeda˝y akcji,
których wyniki finansowe zosta∏y zafa∏szowane. Przed-
stawia to tabela 4. 

Powstanie wàtpliwoÊci co do finansowej prawi-
d∏owoÊci funkcjonowania firmy powoduje na ogó∏ od-
ci´cie jej od êróde∏ kapita∏u. W konsekwencji mo˝e
oznaczaç jej bankructwo lub – w najlepszym wypadku
– powa˝ne k∏opoty z wywiàzywaniem si´ z bie˝àcych
zobowiàzaƒ. 

Dlatego te˝ nie dziwià twarde s∏owa Poula O’Neil-
la, amerykaƒskiego sekretarza skarbu, wypowiedziane
w kontekÊcie powy˝szych spraw:

„Ci którzy oszukujà akcjonariuszy i spo∏eczeƒ-
stwo, tam gdzie jest to mo˝liwe, powinni byç wieszani
na najwy˝szej ga∏´zi najwi´kszego drzewa8. 

Âwiatowe rynki finansowe, równie˝ w swojej cz´-
Êci kapita∏owej, stan´∏y przed ró˝nego rodzaju dylema-
tami, o których by∏a wy˝ej mowa. Ich pozytywne roz-
wiàzanie oznaczaç b´dzie wzmocnienie mechanizmów
wzrostu gospodarczego, natomiast impas b´dzie go
os∏abia∏. Kilkusetletnia historia rynku kapita∏owego
wskazuje, ˝e jego mechanizmy sà na tyle elastyczne, by
przezwyci´˝aç pojawiajàce si´ problemy. W tej sytuacji
pytanie o powrót stabilizacji na rynki gie∏dowe nie

brzmi zapewne: czy powróci, ale kiedy to nastàpi i ja-
kie b´dà tego koszty. Na razie jednak (po∏owa 2002 r.)
psychologiczny stan rynków Êwiatowych najlepiej ob-
razujà s∏owa Stephana Slifera, jednego z szefów ekono-
mistów w znanym amerykaƒskim banku inwestycyj-
nym Lehman Brothers9:

„Inwestorzy sà sparali˝owani strachem. Nie mo-
˝esz wierzyç przedsi´biorstwom, nie mo˝esz wierzyç
ksi´gowym, nie mo˝esz wierzyç maklerom, prawdopo-
dobnie nie mo˝esz równie˝ wierzyç swojemu ducho-
wemu doradcy. Co jeszcze mo˝e si´ zdarzyç”? 

Jak wi´c widaç, nadszed∏ czas na porzàdkowanie
rynku po wielkim Êwi´cie zwiàzanym z gie∏dowà ma-
nià internetowà, w której na prze∏omie wieku wzi´∏y
udzia∏ tysiàce inwestorów. Rynki kapita∏owe sà bo-
wiem zbyt wa˝nym elementem wspó∏czesnej gospodar-
ki rynkowej, by pozwoliç na ich degradacj´10.
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Tabela 4 Utrata wartoÊci gie∏dowej akcji firm podejrzanych o oszustwa 

èród∏o: economist. com. 

Nazwa firmy Procentowy spadek notowaƒ akcji G∏ówna przyczyna spadku

w okresie styczeƒ 2001– czerwiec 2002

Enron 99,9 Oszustwa ksi´gowe

Global Crossing 99,7 Oszustwa ksi´gowe

Adelphia Communications 99,1 Oszustwa ksi´gowe

Peregrine Systems 95,8 Podejrzenie o oszustwa ksi´gowe

Qwest Communications 95,6 Rezygnacja prezesa firmy

WorldCom 93,8 Oszustwa ksi´gowe

Dynegy 88,9 Podejrzenie o oszustwa ksi´gowe

ImClone 79,4 Prezes firmy podejrzany

o wykorzystywanie informacji

wewn´trznych do handlu gie∏dowego

Tyco International 78,4 Prezes spó∏ki oskar˝ony o oszustwa

gie∏dowe 

8 Stwierdzenie to odwo∏uje si´ w sposób bezpoÊredni do sposobu wymie-
rzania kar koniokradom w okresie ekspansji Stanów Zjednoczonych na
Zachód. Wówczas koƒ stanowi∏ jednà z najcenniejszych cz´Êci majàtku
osadników, obecnie tego rodzaju funkcj´ pe∏ni reputacja spó∏ek pu-
blicznych.

9 Cyt. za G. Ip, T. Sims: Turbulent Markets Leave Rate Setters Without a

Compass. „The Wall Street Journal Europe” 27 czerwca 2002 r. 
10 W sytuacji, w której znalaz∏ si´ Êwiatowy rynek kapita∏owy w po∏owie

2002 r., pobrzmiewajà pewne echa kryzysu lat 20.
Odpowiednikiem pe∏nego  entuzjazmu i pewnoÊci dalszego wzrostu w
szczycie hossy internetowej by∏y s∏owa Calvina Coolidga z 1928 r., któ-
ry w wystàpieniu przed amerykaƒskim kongresem stwierdzi∏: „Kraj
mo˝e patrzeç z zadowoleniem na dzieƒ dzisiejszy i oczekiwaç przy-
sz∏oÊci z optymizmem”. NiepewnoÊç obecnej sytuacji obrazujà s∏owa
Poula Cladela, francuskiego ambasadora, który przed ostatecznym za-
∏amaniem rynku akcji stwierdzi∏ na spotkaniu dyplomatów w Wa-
szyngtonie (wiosna 1931 r.): „Panowie, w tym krótkim momencie, któ-
ry pozosta∏ nam pomi´dzy kryzysem i katastrofà, równie dobrze mo˝e-
my wypiç kieliszek szampana”.           



Przez ostatnie kilka miesi´cy byliÊmy Êwiadkami serii
afer gospodarczych, zwiàzanych z fa∏szowaniem spra-
wozdaƒ finansowych ogromnych spó∏ek amerykaƒ-
skich. Pierwszym nag∏oÊnionym przez media przypad-
kiem by∏ spektakularny upadek Enronu, a wraz z nim
pogrà˝enie znanej i do niedawna powa˝anej firmy au-
dytorskiej Arthur Andersen, odpowiedzialnej za bada-
nie sprawozdaƒ w Enronie. Kolejnà g∏oÊnà sprawà sà
k∏opoty WorldCom (drugiego co do wielkoÊci mi´dzy-
strefowego operatora telekomunikacyjnego, dysponu-
jàcego najwi´kszà siecià przesy∏u danych w USA).
Równie˝ koncern Xerox Corp. (producent sprz´tu biu-
rowego) ujawni∏, ˝e w latach 1997-2001 ∏àczna wartoÊç
manipulacji ksi´gowych w firmie wynios∏a 6,4 mld
USD. Ostatnio AOL Time Warner przyzna∏ publicznie,
˝e êle zaksi´gowa∏ transakcje, które nies∏usznie po-
wi´kszy∏y obroty. Fa∏szowanie sprawozdaƒ finanso-
wych nie ma jednak tylko wymiaru wewnàtrzamery-
kaƒskiego, lecz ogólnoÊwiatowy. W dobie globalizacji
choroba ta zapewne nie zna granic. Równie˝ w Polsce
manipulacje ksi´gowe i „wyrozumia∏y” audyt prawdo-
podobnie nie sà czymÊ rzadkim. Wystàpienie na drog´
sàdowà przeciwko firmie Ernst&Young – audytorowi
Stoczni Szczeciƒskiej – rozwa˝a∏y banki kredytujàce
SSPH. W∏adze banków twierdzà, ˝e na podstawie nie-
pe∏nej i zniekszta∏conej informacji audytora udzieli∏y
stoczni 1,4 mld z∏ po˝yczek. Podejrzeƒ o manipulowa-
nie wynikami finansowymi jest wi´cej i byç mo˝e
w kolejnych miesiàcach ujawnione zostanà nast´pne
przypadki.

Wszystko to stanowi dobry pretekst, aby zadaç py-
tanie o zakres i stosowane metody fa∏szowania spra-
wozdaƒ finansowych przez podmioty gospodarcze. Je-
˝eli zjawisko to b´dzie si´ nasilaç, to nie ma wàtpliwo-
Êci, ˝e rynek jako podstawowy odbiorca sprawozdaƒ fi-
nansowych przestanie je uwa˝aç za wiarygodne êród∏o
informacji o sytuacji podmiotów gospodarczych. W ni-
niejszym artykule nie b´dà omawiane jednostkowe
przypadki, a jedynie poka˝´ pewne ogólne mechani-
zmy dokonywania manipulacji i przez to sprzeniewie-
rzania si´ zasadom obowiàzujàcym zarówno jednostki
sporzàdzajàce sprawozdawczoÊç finansowà, jak i audy-
torów odpowiedzialnych za jej rzetelnà weryfikacj´.

Cel fa∏szowania obrazu rzeczywistoÊci 
gospodarczej 

Cel fa∏szowania jest zawsze taki sam: przedstawienie
rzeczywistoÊci gospodarczej niezgodne ze stanem fak-
tycznym, tak by odbiorca informacji wytworzy∏ sobie
obraz zgodny z intencjami nadawcy. Informacja ta ma
wywo∏aç obraz korzystniejszy ni˝ stan faktyczny lub,
co dotyczy mniejszej liczby przypadków, obraz gorszy.
Obraz gorszy, fa∏szujàcy rzeczywistoÊç gospodarczà,
wykazywany jest wtedy, gdy istnieje potrzeba wykaza-
nia dynamiki wzrostu w przysz∏ym okresie. Zamierza
si´ nie wyp∏aciç dywidendy w∏aÊcicielom, os∏abiç pre-
sj´ za∏ogi na wzrost wynagrodzeƒ, zani˝yç wartoÊç
przedsi´biorstwa, by je wykupiç. Fa∏szowanie informa-
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Cel, zakres i metody fa∏szowania
sprawozdaƒ finansowych
W∏odzimierz  Wàsowski



cji gospodarczej, a w zasadzie informacji ekonomiczno-
-finansowej, o której mowa w artykule, mo˝e byç wi´c
na plus lub na minus. Odbiorcà takiej informacji jest
na ogó∏ rynek, czyli sà to przest´pstwa przeciwko ryn-
kowi, a w szczególnoÊci akcjonariuszom i inwestorom. 

Wi´kszoÊç zabiegów fa∏szowania sprawozdaƒ jest
dzia∏aniem na krótkà met´, choç w przypadku gigan-
tów gie∏dowych, jak si´ ostatnio przekonaliÊmy, akcjo-
nariusze i opinia publiczna mogà byç wprowadzani
w b∏àd ca∏ymi latami. Manipulacje wynikami finanso-
wymi okreÊla si´ ró˝nymi nazwami: „twórcza ksi´go-
woÊç”, „kreatywna rachunkowoÊç”, „rasowanie spra-
wozdaƒ”, „sterowanie zyskiem” czy „strojenie okna
wystawowego”.

Biegli rewidenci a rzetelnoÊç sprawozdania 
finansowego

Gospodarka rynkowa jest gospodarkà ryzyka, czyli nie-
pewnoÊci co do uzyskanego rezultatu. Ka˝dy podmiot
gospodarczy jest zarówno êród∏em tego ryzyka dla in-
nych podmiotów, jak te˝ sam w nim, poprzez dzia∏anie
na rynku, uczestniczy. Specyfikà gospodarki rynkowej
jest dzia∏anie w warunkach niepe∏nej informacji, jej
asymetryczny rozk∏ad i zwiàzana z tym cz´Êciowa nie-
efektywna alokacja rozmaitych zasobów. Nie znaczy to
jednak, ˝e uczestnik obrotu finansowego dla zminima-
lizowania swojego ryzyka nie powinien otrzymaç przej-
rzystego obrazu sytuacji majàtkowej i finansowej oraz
rezultatów gospodarowania rozmaitych podmiotów,
które poÊrednio wp∏ywajà na jego decyzje ekonomicz-
ne. Obraz ten powinien byç przedstawiony wed∏ug jed-
nolitych uk∏adów, w wystandaryzowanej formie – i co
najwa˝niejsze – zweryfikowany przez niezale˝ny or-
gan.

Takim organem w gospodarce rynkowej jest insty-
tucja bieg∏ego rewidenta. Bieg∏y rewident, nabywajàc
prawa do wykonywania zawodu i wpisania do rejestru
bieg∏ych ksi´gowych, sk∏ada Êlubowanie, w którym
przyrzeka wykonywaç powierzone mu zadania w po-
czuciu odpowiedzialnoÊci, z ca∏à rzetelnoÊcià, bez-
stronnoÊcià i zgodnie z przepisami prawa oraz norma-
mi wykonywania zawodu, kierujàc si´ w swoim post´-
powaniu etykà zawodowà i niezawis∏oÊcià. Nie wszy-
scy rewidenci dzia∏ajà jednak w ten sposób. Trzeba tu
od razu zaznaczyç, ˝e nie sà to liczne przypadki, a je-
dynie nag∏oÊnienie niektórych spraw i wytwarzany
w ten sposób szum medialny mogà sprawiaç wra˝enie,
i˝ jest to powszechna praktyka. Gdyby tak rzeczywiÊcie
by∏o, rynek faktycznie by si´ za∏ama∏. Nie ma jednak
wàtpliwoÊci, ˝e w przypadku fa∏szerstw i fa∏szywych
informacji nast´puje niew∏aÊciwa alokacja kapita∏u.

Bieg∏y rewident jest osobà publicznego zaufania;
jego obowiàzki okreÊlone sà w Ustawie z dnia 13 paê-
dziernika 1994 r. o bieg∏ych rewidentach i ich samorzà-

dzie (Dz.U. nr 121, poz. 592 z póên. zm.) oraz ustawie
o rachunkowoÊci z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. (Dz.U. nr
121, poz. 591 z póên. zm.). Funkcjonuje jednak, oferu-
jàc swoje us∏ugi, w mechanizmie rynkowym, po stronie
poda˝y. Konkurencja w tym segmencie rynku jest spo-
ra. Zakres us∏ug firm audytorskich jest szeroki i obej-
muje, obok podstawowego badania sprawozdaƒ finan-
sowych, równie˝ us∏ugi doradcze. Us∏ugi te cz´sto sà
równie˝ zlecane w sytuacji, kiedy sytuacja finansowa
podmiotu jest trudna. Klient uwa˝a wtedy, ˝e dzi´ki
„in˝ynierii finansowej” mo˝na zamaskowaç nieudolne
dzia∏anie na rynku, nieefektywnà alokacj´ zasobów,
a przede wszystkim b∏´dy kadry zarzàdzajàcej. Wyma-
ga si´ wi´c od firmy audytorskiej – w zwiàzku z tym, ˝e
si´ jej p∏aci i to cz´stokroç niema∏o – rozwiàzywania
problemów, których êród∏o tkwi zupe∏nie gdzie indziej.
Choç samo rozwiàzanie ich dokonuje si´, co prawda,
jedynie na papierze i audytor w takim przypadku mo˝e
∏atwo przekroczyç granice uczciwoÊci i profesjonali-
zmu, dla zlecajàcych takie tymczasowe wyciszenie k∏o-
potów jest korzystne. Audytorów cz´sto zach´ca si´
do pewnego rodzaju „symbiozy”, obiecujàc sta∏à
wspó∏prac´ w postaci gwarancji zawarcia umowy o ba-
danie równie˝ w przysz∏ych latach, dodatkowe zlece-
nia na ró˝ne projekty czy pog∏´bionà analiz´. Na co mo-
gà liczyç ci, którzy sprzeniewierzajà si´ zasadom obo-
wiàzujàcym w tym zawodzie? Na to samo, na co liczy
zarzàd ukrywajàcy kryzys. A wi´c k∏opoty sà chwilowe
i dzi´ki stosowaniu „kosmetyki” w zarzàdzaniu, czyli
ukrywaniu przesz∏ych i przysz∏ych strat, zyska si´
na czasie. Czasem równolegle podejmowane jest tzw.
zarzàdzanie desperackie, polegajàce na podejmowaniu
ryzykownych spekulacji, nawet na granicy prawa dzia-
∏aƒ, które w opinii kierownictwa podmiotu mogà szyb-
ko i skutecznie zlikwidowaç kryzys.

Wi´kszoÊç jednostek preferuje badanie sprawoz-
daƒ przez firmy mi´dzynarodowe. Wydawa∏oby si´, ˝e
z uwagi na swojà reputacj´ i wielkoÊç powinny byç nie-
zale˝ne. Firmy te mogà si´ nale˝ycie ubezpieczyç, ogra-
niczyç swojà odpowiedzialnoÊç dzi´ki starannej obs∏u-
dze prawnej, udêwignàç ci´˝ar ewentualnych odszko-
dowaƒ dzi´ki licznym i du˝ym klientom. Dla ma∏ych
czy Êrednich firm ryzyko badania jest du˝e, ale mo˝e
byç bodêcem do jego starannego przeprowadzenia.
Obowiàzkowa zmiana audytora po okreÊlonym czasie
by∏aby po˝àdana. Z kolei cz´sta zmiana audytora jest
równie˝ podejrzana. Wszelkie ingerencje w mechani-
zmy rynkowe zawsze mijajà si´ z celem.

Etyka i nierzetelnoÊç w badaniu sprawozdaƒ 
finansowych

Osiàganie zysku i maksymalizacja majàtku sà celem
dzia∏alnoÊci gospodarczej. Cel ten musi byç osiàgany
przy przestrzeganiu odpowiednich standardów etycz-
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nych w stosunku do wszystkich uczestników gospodar-
ki, a wi´c partnerów transakcji, inwestorów, klientów.
Etyki tej nie mogà wymuszaç tylko przepisy prawne,
ale te˝ wra˝liwoÊç kontrahentów na utrat´ reputacji.
Nie jest prawdà, ˝e uczciwe prowadzenie podmiotu go-
spodarczego nie jest mo˝liwe z uwagi np. na restrykcyj-
noÊç i apetyt fiskusa. Prawdà jest natomiast, ˝e wielkie
fortuny w krótkim czasie na ogó∏ nie powstajà w sposób
uczciwy. Oszustwa ksi´gowe sà zawsze dzia∏aniem
na szkod´ akcjonariusza, tak jak manipulowanie
na gie∏dzie cenami akcji poprzez wywo∏ywanie zwi´k-
szonych obrotów dla uzyskania odpowiednich ruchów
cen. To podkopuje zaufanie do gie∏dy jako miejsca
obiektywnej wyceny akcji, zgodnie z rynkowà zasadà
poda˝y i popytu, oraz optymalnej alokacji funduszy. To
akcjonariusze sà prawdziwymi ofiarami kreatywnej ra-
chunkowoÊci, a nie tylko stosujàce jà podmioty, jak
równie˝ podatnicy przez fiskalne skutki upad∏oÊci.
W wyniku ujawnionych przypadków fa∏szowania spa-
da wartoÊç akcji firmy. Spada wi´c wartoÊç portfela in-
westycyjnego ich posiadacza. Trudno by∏oby jednak
udowodniç w sposób wymierny, w jakim stopniu spa-
dek cen akcji jest wynikiem ujawnionych pogorszo-
nych wyników firmy, reakcjà na wiadomoÊç o fa∏szo-
waniu, zwyk∏ymi mechanizmami cen czy recesjà w go-
spodarce. Szkod´ w wyniku fa∏szowania sprawozdaƒ
mo˝e ponieÊç równie˝ kontrahent czy nawet klient
podmiotu w wyniku zawarcia kontraktu.

Fa∏szowanie sprawozdaƒ, czyli oszustwo, jest kra-
dzie˝à dokonanà w sposób poÊredni. Skala rynku kapi-
ta∏owego w Polsce sprawia, ˝e fakt ten nie jest w pe∏ni
uÊwiadamiany.

Dla odpowiedzialnoÊci lub osàdu istotne jest, czy:
– fa∏szowanie by∏o oczywiste,
– mia∏o istotne znaczenie,
– podj´to niew∏aÊciwe decyzje na podstawie nie-

rzetelnej opinii.
Ustalenie takich okolicznoÊci mo˝e byç trudne, ale

konieczne. Nie mo˝na bowiem osàdzaç za niezawinio-
ne b∏´dy czy ryzyko prowadzenia dzia∏alnoÊci. Takim
zjawiskiem jest te˝ prezentowanie urz´dowego optymi-
zmu w zakresie oceny przysz∏ych zdarzeƒ przez zarzà-
dy podmiotów, np. dla uzyskania kredytu czy pozyska-
nia innej formy finansowania.

Sporzàdzenie sprawozdaƒ finansowych musi byç
zgodne nie tylko z literà prawa. Nadrz´dna jest treÊç
ekonomiczna. Energi´ doradców, konsultantów cz´sto
wykorzystuje si´ do wyszukiwania luk, niedociàgni´ç,
elastycznoÊci w regulacjach, zamiast okreÊlenia treÊci
ekonomicznej zdarzenia. Jest to ∏agodny stopieƒ fa∏szo-
wania. RzetelnoÊç w badaniu sprawozdaƒ finansowych
nie jest poj´ciem wieloznacznym, chocia˝ wieloprzy-
miotnikowym. Rzetelny to spe∏niajàcy swoje obowiàz-
ki, uczciwy, s∏owny, solidny, sumienny, godny zaufa-
nia. RzetelnoÊç w sprawozdaniu to zgodnoÊç ze stanem
faktycznym, czyli bez upi´kszeƒ i przemilczeƒ.

Bieg∏y rewident powinien stosowaç standardowe
procedury przy badaniu. Procedury te powinny
uwzgl´dniaç ryzyko badania. Trzeba jednak zdawaç so-
bie spraw´, ˝e nie ma nigdy gwarancji, i˝ nie pope∏nio-
no b∏´dów czy nie dopuszczono si´ oszustwa. Niewàt-
pliwie skutkiem ujawnionych nadu˝yç ksi´gowych b´-
dzie wi´ksza restrykcyjnoÊç przy badaniu sprawozdaƒ
finansowych, wi´ksza liczba zastrze˝eƒ. Nie jest do-
brym zjawiskiem, je˝eli takie opinie b´dà formu∏owane
na wszelki wypadek, dla komfortu badajàcych.

Biegli rewidenci zawsze muszà pami´taç, ˝e dzia-
∏ajà w interesie akcjonariusza. Powinni byç bezstronny-
mi kontrolerami, a nie doradcami zarzàdu w rozwiàzy-
waniu jego problemów z wynikami finansowymi. Nie-
zale˝noÊç, czyli przyjmowanie obiektywnego, bez-
stronnego punktu widzenia i nieuleganie sugestiom
z zewnàtrz, musi byç zasadniczà cechà bieg∏ego rewi-
denta. Wygórowana stawka za badanie nie mo˝e towa-
rzyszyç niskiej jakoÊci us∏ug audytorskich. Gospodarka
rynkowa opiera si´ nie tylko na prawie, ale równie˝
na zaufaniu. Regulacje, normy nie za∏atwià wszystkie-
go. Zaufanie musi byç normà.

OkolicznoÊci fa∏szowaƒ sprawozdawczoÊci

Do fa∏szowania sprawozdaƒ finansowych dochodzi
najcz´Êciej w sytuacji poprzedzajàcej ujawnienie kry-
zysu w firmie. Kryzys mo˝e polegaç na utracie p∏ynno-
Êci, wyp∏acalnoÊci, rentownoÊci.

Kryzys mo˝e byç wywo∏any ró˝nymi okoliczno-
Êciami, np. takimi jak:

• Z∏e oszacowanie popytu i w zwiàzku z tym nad-
mierne inwestycje. Inwestycje, które mia∏y przynieÊç
sukces, wymagajà sfinansowania, a nast´pnie sp∏aty.
Spadek popytu z kolei zagra˝a sp∏acie. W takiej sytuacji
powinna nastàpiç restrukturyzacja w postaci sprzeda˝y
aktywów. Mo˝e to jednak nastàpiç, je˝eli aktywa sà do-
statecznie p∏ynne.

• Brak finansowania, mimo dobrej koniunktury,
na skutek braku dobrej reputacji, zabezpieczeƒ, z po-
wodu niskiej oceny zdolnoÊci kredytowej. O ile jest to
mo˝liwe, powinno nastàpiç zmniejszenie Êrodków
w obrocie czy finansowania si´ kredytem kupieckim.

• Niska rentownoÊç. Mo˝e byç ona spowodowa-
na grà o rynek. JeÊli cena pokrywa koszty zmienne i ma-
lejàce w zwiàzku ze wzrostem produkcji jednostkowe
koszty sta∏e, taka polityka ma szanse powodzenia.
W przypadku gdy niska rentownoÊç spowodowana jest
spadkiem koniunktury, podmiot gospodarczy mo˝e
oczekiwaç na jej popraw´, wykorzystujàc obecne akty-
wa, o ile strata jest <= amortyzacji.

• Próba ekspansji rynkowej bez dostatecznego ka-
pita∏u. Prowadzi to do niewyp∏acalnoÊci, je˝eli kapita∏
nie zostanie pozyskany. Nast´puje w takim przypadku
nadu˝ywanie kredytu kupieckiego.
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• Fuzje, konsolidacje. Cz´sto fuzje dokonywane sà
poprzez zakup za cen´ nieuzasadnionà wartoÊcià prze-
j´tego podmiotu. WartoÊç takiej firmy w ˝aden sposób
nie da si´ przenieÊç na cen´. Cià˝y tylko na kosztach.
Zakup taki jest przedstawiany jako sukces, ale nie sà
widoczne wymierne korzyÊci skali. S∏u˝à temu cz´sto
drastyczne ci´cia kosztów, g∏ównie pracy, majàce
usprawiedliwiç t´ cen´ i tym sposobem zamieniç kl´-
sk´ w sukces.

• Cenowy podbój rynku, o ile nie zakoƒczy si´
sukcesem.

Problemy z obiektywnà ocenà zdarzeƒ gospodar-
czych sà równie˝ wtedy, gdy ocena zarzàdu przez rad´
nadzorczà oraz uposa˝enia zale˝à od wymiernych efek-
tów w postaci wielkoÊci uj´tych w sprawozdaniu. Mo-
˝e to dotyczyç równie˝ przed∏u˝enia kontraktów. Poku-
sa jest wtedy du˝a. Przekonany o swojej misji i wielko-
Êci natchniony mened˝er mo˝e wtedy chcieç przekazaç
informacj´ o swoim wyobra˝eniu o wartoÊci zarzàdza-
nej przez siebie spó∏ki. Czasem takà informacj´ przeka-
zuje si´, by robiç wra˝enie na inwestorach bàdê udo-
wodniç swojà sprawnoÊç w zarzàdzaniu w porównaniu
z konkurencjà czy poprzednimi zarzàdzajàcymi. Dobre
wyniki mogà, w przekonaniu niektórych zarzàdów,
uzasadniç ostentacyjne wydatki, jak: luksusowe siedzi-
by, samochody, wydatki „promocyjne” czy reprezenta-
cyjne i darowizny.

O ile skutki „kreatywnej rachunkowoÊci” nie
ujawniajà si´ w postaci braku p∏ynnoÊci czy wyp∏acal-
noÊci, nast´puje to cz´sto przy okazji zmiany zarzàdów,
audytora, w∏aÊcicieli.

Przedmiot fa∏szowania

Przedmiotem fa∏szowania sà na ogó∏ sprawozdania
finansowe, a ÊciÊlej – urzàdzenia ksi´gowe b´dàce
podstawà ich sporzàdzenia, na które sk∏adajà si´: bi-
lans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z prze-
p∏ywów Êrodków pieni´˝nych, zestawienie zmian
w kapitale w∏asnym oraz informacja dodatkowa. No-
Ênikiem fa∏szywych informacji mogà byç równie˝ in-
ne informacje okresowe, jak równie˝ rekomendacje
biur maklerskich.

Mi´dzy tymi cz´Êciami sprawozdania finansowego
istnieje Êcis∏y zwiàzek, gdy˝ przedstawiajà ró˝ne aspek-
ty tych samych zdarzeƒ gospodarczych. Ujmujàc zda-
rzenia gospodarcze, a w∏aÊciwie sk∏adajàce si´ na nie
operacje gospodarcze w postaci zapisów ksi´gowych,
okreÊla si´, czy dany nak∏ad (wydatek) sk∏adaç si´ b´-
dzie na saldo uj´te w bilansie (sk∏adnik aktywów) czy
w rachunku zysków i strat. Mamy do czynienia z „grà”
i zale˝noÊcià. OczywiÊcie, powinna o tym decydowaç
treÊç ekonomiczna zdarzenia. Uj´cie jako sk∏adnika ak-
tywów to kapitalizowanie nak∏adu, czyli przeniesienie
go do rachunku kosztów w póêniejszym okresie.

Zasadniczo, zgodnie z zasadà ostro˝nej wyceny,
nak∏ad powinien byç odniesiony w koszty. Do aberracji
nale˝y zaliczyç aktywowanie kosztów operacyjnych.
Uzasadnione sà natomiast takie dzia∏ania w przypadku
niektórych tytu∏ów wartoÊci niematerialnych i praw-
nych.

Podobna sytuacja wyst´puje w przypadku pasy-
wów. Przychody, które nie wp∏yn´∏y, mogà byç zapisa-
ne memoria∏owo w rachunku zysków i strat bàdê jako
przychody przysz∏ych okresów, je˝eli nie sà pewne.
Niewàtpliwym nadu˝yciem, a nie wynikiem podejÊcia
ekonomicznego jest ksi´gowanie zawartych kontraktów
jako przychodów (przyk∏ad amerykaƒski).

Sprawozdanie z przep∏ywu Êrodków pieni´˝nych
jest sprawozdaniem wtórnym wobec bilansu oraz ra-
chunków zysków i strat. Odzwierciedla zmiany sytuacji
finansowej w ciàgu okresu w trzech wyodr´bnionych
strefach ekonomicznych: operacyjnej, inwestycyjnej i fi-
nansowej. Podstawowy wynik przedsi´biorstwo osiàga
z podstawowej dzia∏alnoÊci operacyjnej. Nadzwyczajny,
du˝y wynik z pozosta∏ej dzia∏alnoÊci operacyjnej mo˝e
wystàpiç jako efekt autoregulacji aktywów w przypadku
zagro˝enia sytuacji ekonomiczno-finansowej.

W pewnym sensie sprawozdanie to jest reakcjà
na niedostatek metody memoria∏owej. Ka˝dà transakcj´
koƒczy bowiem wp∏yw, a nie zysk memoria∏owy.
Pierwszym symptomem z∏ej sytuacji podmiotu jest
na ogó∏ nie brak zysku, lecz k∏opoty z p∏ynnoÊcià.
Wp∏ywy pieni´˝ne sà gwarancjà zwrotu inwestycji.
Wynik z dzia∏alnoÊci operacyjnej w tym sprawozdaniu
powinien stanowiç zdecydowanà cz´Êç przep∏ywu
Êrodków pieni´˝nych. Przep∏ywy z pozosta∏ych rodza-
jów dzia∏alnoÊci mogà byç sporadyczne, incydentalne,
jak równie˝ powinny byç uzupe∏niajàce.

Niezwykle wa˝nà cz´Êcià sprawozdania finanso-
wego jest informacja dodatkowa. Zawiera ona cz´Êç
opisowà sprawozdania, poszerza jego wartoÊç informa-
cyjnà. Zakres informacji zosta∏ doÊç szczegó∏owo omó-
wiony w przepisach. Na uwag´ zas∏ugujà w szczególno-
Êci opisane w niej zdarzenia po dacie bilansu. Zdarze-
nia takie nie majà nic wspólnego z minionym okresem
sprawozdawczym, gdy˝ w nim nie wystàpi∏y. JeÊli jed-
nak wp∏ywajà na wycen´ pozycji sprawozdawczych, to
muszà byç uwzgl´dnione w sprawozdaniu. Zdarzenie,
które nie ma wp∏ywu na pozycje sprawozdawcze, ale
jest wa˝ne dla odbiorcy, powinno byç w informacji
ujawnione, np. gwarancja udzielona po dacie bilansu.

Fa∏szowanie sprawozdaƒ finansowych to naru-
szenie nadrz´dnych zasad rachunkowoÊci

Zgodnie z ustawà o rachunkowoÊci, jednostki gospo-
darcze powinny stosowaç okreÊlone zasady rachunko-
woÊci, rzetelnie i jasno przedstawiajàc sytuacj´ majàt-
kowà i finansowà oraz wynik finansowy.

BANK I  KREDYT paêdziernik 200266 Rynki i Instytucje Finansowe



Zarzàd jednostki obj´tej badaniem sprawozdania
finansowego nie mo˝e podjàç uchwa∏y co do prowa-
dzenia polityki rachunkowoÊci sprzecznej z ustawà
o rachunkowoÊci, a wy∏àcznie w granicach wyznaczo-
nych przez ten akt normatywny.

W ustawie o rachunkowoÊci, jako fundament po-
rzàdku prawnego w gospodarce rynkowej w zakresie
rachunkowoÊci, zawarto tzw. nadrz´dne zasady, które
decydujà o jakoÊci sprawozdania finansowego. Fa∏szo-
wanie sprawozdaƒ jest zawsze zwiàzane z naruszeniem
jednej lub kilku z tych zasad. Takie dzia∏ania skutkujà
w najlepszym przypadku sprzeniewierzaniem si´ du-
chowi ustawy, a w najgorszym – jawnym jej ∏amaniem.

Zasady rachunkowoÊci okreÊlone w ustawie oraz
Mi´dzynarodowych Standardach RachunkowoÊci okre-
Êlane sà jako nadrz´dne, podstawowe i nienaruszalne.
Mimo tych okreÊleƒ pozostawiajà du˝e pole do indywi-
dualnej interpretacji, gdy˝ sà wynikiem pewnego kom-
promisu. Tolerujà one subiektywnà interpretacj´ rze-
czywistoÊci i mo˝liwoÊç alternatywnych rozwiàzaƒ.
Du˝o sztywniejsze sà amerykaƒskie standardy. W prze-
konaniu ich twórców, wieloÊç zasad oznacza brak za-
sad.

W Êwietle ostatnich przypadków fa∏szowania do-
tyczàcych firm amerykaƒskich mo˝e powstaç wra˝enie,
˝e sà one gorsze ni˝ europejskie MSR. Mo˝na jednak sà-
dziç, ˝e to nie standardy zawiod∏y, ale ich przestrzega-
nie. Bioràc pod uwag´ wielkoÊç amerykaƒskiego rynku
i jego dynamik´, nale˝y sàdziç, ˝e rozwiàzania w nich
zawarte zostanà przyswojone przez MSR, oczywiÊcie
po skorygowaniu.

Zasada treÊci ekonomicznej

Wed∏ug tej zasady, zdarzenie gospodarcze ujmuje si´
w ksi´gach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniu
finansowym zgodnie z ich treÊcià ekonomicznà.
Na przyk∏ad sprzeda˝ z opcjà odkupu na ˝àdanie kupu-
jàcego mo˝e wskazywaç, ˝e jest to po˝yczka z zasta-
wem na przedmiocie sprzeda˝y.

Sprawozdanie powinno odzwierciedlaç rzeczywi-
stoÊç ekonomicznà, a niekoniecznie status prawny.
Na stan prawny powo∏ujà si´ stosujàcy ró˝ne metody
„rachunkowoÊci kreatywnej”, którzy mówià „nie naru-
szono przy prezentacji ˝adnych przepisów prawa” lub
„przepisy prawne nie regulujà tych kwestii”. Co
do istoty treÊci ekonomicznej zainteresowane strony
mogà mieç w∏asne subiektywne i odmienne odczucia.
Z kolei w przypadku sprawy przed sàdem dokona on
ustaleƒ stanu prawnego.

Zasada memoria∏u

Zgodnie z zasadà memoria∏u, skutki transakcji i in-
nych zdarzeƒ ujmuje si´ z chwilà wystàpienia, a nie
wp∏ywu lub wyp∏ywu Êrodków pieni´˝nych, oraz wy-

kazuje si´ je w ksi´gach rachunkowych i sprawozda-
niu finansowym okresu, którego dotyczà. Najbardziej
widocznà sytuacjà naruszajàcà t´ zasad´ jest przesu-
wanie kosztów i przychodów mi´dzy okresami.
W przypadku kosztów ich noÊniki, np. w postaci fak-
tur, sà ewidencjonowane w ksi´gach okresu, którego
nie dotyczà, lub sà nawet ukrywane a˝ do zakoƒczenia
badania sprawozdania. W tym celu dokonuje si´ rów-
nie˝ bez uzasadnienia, rozliczenia mi´dzyokresowego
kosztów i przychodów, memoria∏owo zaliczajàc po-
szczególne pozycje do wyniku. Uj´cie przychodu me-
moria∏owo mo˝e nastàpiç, je˝eli istnieje wystarczajàca
pewnoÊç, ˝e wp∏ynie kwota.

Memoria∏owy zapis zdarzeƒ gospodarczych
w ewidencji nie jest alternatywà dla jej rozliczenia, czy-
li zapisu kasowego. Nast´puje tylko wyprzedzenie
wp∏ywu w czasie. Przep∏yw Êrodków pieni´˝nych musi
koƒczyç ka˝dà transakcj´. NierentownoÊç transakcji,
o ile w krótkim terminie nie zostanie zlikwidowana,
prowadzi do niewyp∏acalnoÊci, a nast´pnie braku p∏yn-
noÊci. Ten ostatni stan, je˝eli nie zostanie zlikwidowa-
ny przez wprowadzenie kapita∏u z zewnàtrz, koƒczy
z regu∏y byt ekonomiczno-prawny podmiotu.

Zasada ostro˝nej wyceny

Zasada ta nakazuje wyceniç poszczególne sk∏adniki ak-
tywów i pasywów, stosujàc ceny mo˝liwe od uzyskania
(rynkowe), uwzgl´dniajàc – niezale˝nie od wysokoÊci
wyniku finansowego – zmniejszenie wartoÊci u˝ytko-
wej lub handlowej sk∏adników aktywów. Wycena akty-
wów daje tu du˝e mo˝liwoÊci manewru. W szczególno-
Êci badanie aktualizacji wartoÊci aktywów mo˝e po-
zwoliç na ustalenie, ˝e wynik zawy˝ono, nie uwzgl´d-
niajàc spadku wartoÊci aktywów. Mo˝e wystàpiç rów-
nie˝ zjawisko odwrotne – pogarszania wyniku. W okre-
sie zmiany zarzàdu spó∏ki nowy zarzàd, rozwiàzujàc re-
zerwy (aktualizacja wartoÊci), mo˝e ∏atwo uzyskaç po-
praw´ wyniku, bez ˝adnego wysi∏ku. Wykazanie z∏ego
wyniku mo˝e, w przekonaniu zarzàdu, mieç równie˝
sens, gdy mo˝na w takim wypadku uruchomiç program
naprawczy i w jego ramach uzyskaç okreÊlone wspar-
cie, np. dokapitalizowanie przez w∏aÊciciela, rozmaite
ulgi, rezygnacj´ z dywidendy. Dzia∏anie niezgodne z tà
zasadà to równie˝ zaliczenie wàtpliwych przychodów,
np. z tytu∏u odsetek, do wyniku.

Zasada kontynuacji

Sprawozdanie finansowe sporzàdza si´ zwykle zgodnie
z za∏o˝eniem, ˝e jednostka b´dzie kontynuowa∏a dzia-
∏alnoÊç w dajàcej si´ przewidzieç przysz∏oÊci. OÊwiad-
czenie takie zarzàd jednostki powinien z∏o˝yç audyto-
rowi, jak równie˝ umieÊciç w „informacji dodatkowej”,
b´dàcej cz´Êcià sprawozdania. JeÊli po kilku miesià-
cach od zakoƒczenia badania sprawozdaƒ finansowych

67BANK I  KREDYT paêdziernik 2002 Rynki i Instytucje Finansowe



spó∏ka zmuszona by∏a wszczàç post´powanie uk∏ado-
we z wierzycielami, sprzedaç cz´Êç jednostek organiza-
cyjnych czy og∏osiç upad∏oÊç, to zasada ta nie zosta∏a
zachowana. Wycena wartoÊci aktywów i pasywów nie
zosta∏a w takim przypadku dokonana w∏aÊciwie we-
d∏ug cen rynkowych mo˝liwych do uzyskania. Nastàpi-
∏o wi´c zagro˝enie interesu akcjonariuszy. Rynek inte-
resuje przede wszystkim wartoÊç, a mniej – inne walo-
ry spó∏ki. 

Zasada istotnoÊci

Zasada ta sformu∏owana zosta∏a nast´pujàco. Jednostka
mo˝e w ramach przyj´tych zasad (polityki) rachunko-
woÊci stosowaç uproszczenia, je˝eli nie wywiera to
istotnie ujemnego wp∏ywu na realizacj´ pozosta∏ych
zasad. Co jest istotne w kategoriach iloÊciowych – to
kwestia subiektywna. Nieistotne b∏´dy sà tak jak niedo-
k∏adnoÊç, nie powinno si´ ich poprawiaç. Dane nie po-
winny zaciemniaç obrazu podmiotu nieistotnymi infor-
macjami. Zasada ta mo˝e tworzyç pole do nadu˝yç.

RachunkowoÊç jako dyscyplina naukowa jest Êci-
Êle sformalizowana, gdy˝ ma pokazaç stan obiektywny,
który b´dzie jednakowo czytelny dla wszystkich adre-
satów. Zas∏yszane powiedzenie mówi: „rachunkowoÊç
to nie szwedzki stó∏, gdzie wybieramy sobie dowolne
potrawy, w dowolnym czasie i kolejnoÊci”. Zarzàd jed-
nostki obj´tej badaniem sprawozdania finansowego nie
mo˝e podjàç uchwa∏y co do prowadzenia polityki ra-
chunkowoÊci sprzecznej z ustawà o rachunkowoÊci.
Mo˝e dzia∏aç wy∏àcznie w granicach okreÊlonych przez
ten akt normatywny. Przyk∏adowo, mo˝e sterowaç war-
toÊcià zapasów materia∏owych przez wybór jednej
z metod rozchodu okreÊlonych w ustawie.

Podejrzane zjawiska i symptomy fa∏szowania

Tam, gdzie stopa zwrotu jest du˝a, wyst´puje ostra
konkurencja. Kapita∏ zach´cony tymi stopami podà˝a
w tym kierunku, rynek wi´c zgodnie ze swojà funkcjà
optymalizuje przep∏yw funduszy. Nadzwyczajnie du˝e
stopy nie sà jednak mo˝liwe przy ciàg∏ym przep∏ywie
funduszy na rynku, chyba ˝e dotyczy to transakcji
na innym niepublicznym rynku, tj. handlu bronià lub
narkotykami. Równie˝ nadzwyczaj dynamiczne wzro-
sty lub spadki wielkoÊci czy innych wskaêników
w ustabilizowanej gospodarce bàdê w krótkim okresie
sà niemo˝liwe i zdecydowanie odbiegajà od Êredniej
w bran˝y. Wiedzà o tym analitycy rynkowi. JeÊli ze-
chcieliby publicznie mówiç o kr´tactwie w odniesieniu
do konkretnego podmiotu, muszà mieç dobre dowody.

W przypadku fuzji i przej´ç ich inicjatorzy zak∏a-
dajà efekt synergiczny, czyli korzyÊci z po∏àczenia, tj.
wzrost wartoÊci podmiotu w porównaniu z wartoÊcià
ka˝dego z podmiotów przed po∏àczeniem. W rzeczywi-

stoÊci takie efekty nie powstajà, gdy˝ wyst´pujà dodat-
kowe koszty, nast´puje dezorganizacja w zarzàdzaniu,
lojalnoÊç klienta nie dotyczy nowego podmiotu. „Jeden
plus jeden” zamiast byç wi´ksze ni˝ dwa, w takim
przypadku jest mniejsze. Nie wyst´puje wtedy rzeczy-
wista wartoÊç firmy, tylko ksi´gowa ró˝nica mi´dzy
wy˝szà cenà nabycia a wartoÊcià aktywów netto. Ró˝-
nica ta powinna byç rozliczana w okresie nie d∏u˝szym
ni˝ 5 lat. W uzasadnionych przypadkach okres ten
mo˝na wyd∏u˝yç nawet do 20 lat. Kierownik jednostki
musi tylko podjàç takà decyzj´ i sporzàdziç uzasadnie-
nie, np. d∏u˝szy okres u˝ytkowania jest uzasadnionym
okresem u˝ytkowania aktywów.

Struktury holdingowe, czyli sieç jednostek powià-
zanych, mogà tworzyç nieprzejrzyste powiàzania. Mo-
gà one byç wykorzystywane do ukrywania start, gene-
rowania zysku, przesuwania z∏ych aktywów do spó∏ek
podporzàdkowanych. Dla poprawienia wyniku mo˝e
byç wykorzystana transakcja sprzeda˝y aktywów po ce-
nie nabycia. Taka transakcja mo˝e byç równie˝ wyko-
rzystywana do „przetransferowania” zysku do innego
podmiotu, np. majàcego ju˝ innych w∏aÊcicieli, lub
do przerzucenia straty. Wa˝nym zagadnieniem jest za-
tem badanie cen transferowych, a wi´c cen, po jakich
spó∏ki tworzàce grup´ kapita∏owà wzajemnie sprzedajà
sobie towary. Nieprawid∏owo ustalone ceny transfero-
we mogà s∏u˝yç do wyprowadzania zysku równie˝
za granic´, w postaci op∏at licencyjnych, op∏at know
how czy opracowaƒ na zadane tematy, np. badania ryn-
ku bàdê zupe∏nie nieprzydatne. Wzajemne sprzeda˝e
aktywów mogà byç ponawiane i wahad∏owe. OkreÊlane
sà jako „alokacje” i „realokacje” aktywów.

Zabiegiem, który ma na celu „oczyszczenie” z ró˝-
nych pozornych efektów transakcji w ramach grupy
kapita∏owej, jest konsolidowanie sprawozdaƒ finanso-
wych, czyli sprawozdanie finansowe jednostek powià-
zanych. Daje ono pe∏ny obraz, taki jakby grupa stano-
wi∏a jednostk´. Uzyskuje si´ to poprzez eliminacj´
wzajemnych nale˝noÊci i zobowiàzaƒ, przychodów
i kosztów, zysków i strat, powsta∏ych w wyniku opera-
cji gospodarczych pomi´dzy jednostkami obj´tymi
konsolidacjà. Konsolidacji mo˝na jednak uniknàç
zgodnie z przepisami w wielu wymienionych przy-
padkach.

Niezwykle groêne jest fa∏szowanie sprawozdaƒ fi-
nansowych dla sektora bankowego. Banki oceniajà
na podstawie sprawozdaƒ finansowych zdolnoÊç kredyto-
wà jednostek. Sytuacj´ w tej materii dodatkowo pogorszy-
∏a ostatnia nowelizacja ustawy o rachunkowoÊci. Posze-
rzy∏a ona kràg jednostek zwolnionych z obowiàzku bada-
nia sprawozdaƒ finansowych (chodzi o ma∏e przedsi´-
biorstwa, dla których koszty badania by∏y znaczne). Pod-
mioty te prowadzàc rachunkowoÊç majà oczywiÊcie obo-
wiàzek stosowania regulacji okreÊlonych w ustawie, nie
jest to jednak weryfikowane przez niezale˝nego audytora.
OkolicznoÊci te podnoszà poziom ryzyka kredytowego.
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Niektórzy mened˝erowie uwa˝ajà, ˝e zawsze po-
winni kreowaç pozytywny obraz zarzàdzanego przez
siebie podmiotu. Jest to ich obowiàzek i warunek, by
mogli uchodziç za sprawnych „in˝ynierów finanso-
wych”. Je˝eli ta rzeczywistoÊç jest niezgodna z faktami,
to tym gorzej dla faktów. Niekoniecznie dotyczy to
tych, którzy majà kilka biurek, komputerów i wspania-
∏y plan zdobycia rynku, natomiast aktywa istniejà tylko
w prezentowanych sprawozdaniach.

Metody i praktyczne przypadki

Przestawianie zdarzeƒ gospodarczych zgodnie z treÊcià
ekonomicznà odpowiada logice gospodarki rynkowej.
W gospodarce tej wa˝na jest bowiem wartoÊç. To inte-
resuje nabywc´, sprzedajàcego, inwestora akcjonariu-
sza, a nie inne wartoÊci tkwiàce w przedsi´biorstwie
czy rozliczeniu transakcji. RachunkowoÊç oparta na ta-
kim za∏o˝eniu wymaga jednak w wielu przypadkach
przybli˝eƒ, szacunków i pewnej dozy subiektywizmu
w wycenie. RachunkowoÊç pos∏uguje si´ wycenà wg
wartoÊci godziwej, czyli szeroko rozumianà wartoÊcià
rynkowà, a tam, gdzie nie jest to mo˝liwe, wycenà we-
d∏ug kosztu historycznego. Ta ostatnia jest ∏atwa, obiek-
tywna, prosta, ale zniekszta∏cona przez inflacj´.

WartoÊç godziwa definiowana jest jako kwota,
za jakà dany sk∏adnik móg∏by zostaç wymieniony,
a zobowiàzanie uregulowane na warunkach transakcji
rynkowej, mi´dzy zainteresowanymi i dobrze poinfor-
mowanymi, niepowiàzanymi ze sobà stronami. Ozna-
cza to, ˝e ma to byç wartoÊç rozsàdna. Wycena wed∏ug
wartoÊci godziwej jest zgodna z obiektywnà wartoÊcià,
je˝eli ustalona jest na wiarygodnym rynku. Je˝eli nie
ma takiego rynku, to wartoÊç ta mo˝e byç okreÊlo-
na z pewnà subiektywnoÊcià, w przeciwieƒstwie
do wiarygodnie mierzonej wartoÊci wed∏ug kosztu hi-
storycznego.

Metodà s∏u˝àcà do powi´kszenia wielkoÊci sumy
bilansowej poprzez wzrost aktywów jest ciàg wzajem-
nych transakcji zakupów, na ogó∏ akcji w podmiotach
powiàzanych, tworzàcych grup´ kapita∏owà. Takie
transakcje kupna – sprzeda˝y z odroczeniem p∏atnoÊci
odbywajà si´ dla wykazania wzrostu aktywów w spra-
wozdaniu jednostkowym poszczególnych spó∏ek.

Do poprawy wyniku mo˝e s∏u˝yç przenoszenie
majàtku zb´dnego i po wygórowanej wartoÊci umow-
nej, wy˝szej od wartoÊci ewidencyjnej, w postaci apor-
tu do innych spó∏ek.

Rozliczenia mi´dzyokresowe czynne, czyli koszty
rozliczane w czasie. Pozycja ta jako sk∏adnik aktywów
w bilansie stanowi koszty w zapasie. Powinny to byç
tylko koszty, które zosta∏y poniesione z góry, a ich zali-
czanie do wyniku b´dzie wspó∏mierne do przychodów.
Nie sà to koszty od∏o˝one tylko po to, by je wykorzystaç
w razie potrzeby. Nie mogà to byç zwyk∏e koszty opera-

cyjne, tak jak w przypadku jednej ze spó∏ek amerykaƒ-
skich, które aktywowano.

Podobnà pozycjà w pasywach bilansu sà przycho-
dy przysz∏ych okresów. Reprezentuje ona sk∏adnik pa-
sywów w bilansie – przychód, który nie zosta∏ jeszcze
wypracowany, mimo ˝e nastàpi∏ z góry wp∏yw pieni´˝-
ny, np. czynsz za dzier˝aw´, lub przychód, który ze
wzgl´dów ostro˝noÊciowych nie mo˝e zostaç zaliczony
do wyniku, np. odsetki od nale˝noÊci zagro˝onych
w bankach. Nadu˝yciem jest ujmowanie takich katego-
rii w rachunku zysków i strat.

Brak precyzyjnej granicy mi´dzy poj´ciem remon-
tu i modernizacji powoduje, ˝e taki nak∏ad w pierw-
szym przypadku zwi´ksza koszty, czyli pomniejsza wy-
nik. W przypadku, kiedy zostanie uznany za moderni-
zacj´, podwy˝szy wartoÊç Êrodków trwa∏ych, a wi´c
i sum´ bilansowà, a w konsekwencji wartoÊç aktywów
netto, czyli wartoÊç ksi´gowà podmiotu. Ze Êrodkami
trwa∏ymi wià˝e si´ amortyzacja. Zarówno metoda
amortyzacji, jak i stawka mogà byç przedmiotem mani-
pulacji. Podobnym przypadkiem jest ksi´gowanie kosz-
tów jako aktywów inwestycyjnych. Pozornie poprawia
to wyniki, gdy˝ nak∏ady te nie obcià˝ajà kosztów, jest
to jednak „bomba z opóênionym zap∏onem”, gdy˝ na-
k∏ady takie wymagajà sfinansowania. Nie sà natomiast
mo˝liwe do odzyskania w krótkim czasie poprzez
sprzeda˝ produktu czy us∏ug.

Du˝e zagro˝enie dla prawid∏owego wykazania wy-
niku stanowià kontrakty d∏ugoterminowe. Z uwagi
na okres realizacji, zgodnie z treÊcià ekonomicznà,
przychód z wykonania niezakoƒczonej us∏ugi powi-
nien byç ustalony stosownie do stopnia zaawansowa-
nia, je˝eli stopieƒ ten mo˝na ustaliç w sposób wiary-
godny. Przychód nie jest wi´c ustalany w postaci faktur
ze sprzeda˝y wystawionych na zlecajàcego. Wa˝na jest
zatem weryfikacja metod ustalania stopnia zaawanso-
wania us∏ugi, jak równie˝ istotne jest, by nie nast´po-
wa∏o aktywowanie straty z kontraktu w postaci prze-
kroczenia kosztów. W jednym z przypadków amery-
kaƒskich przekroczenie kosztów, w zasadzie wynikajà-
ce z przekroczenia zakresów robót, uznawano za przy-
chód, mimo ˝e nie by∏o pewnoÊci (brak umowy), i˝ b´-
dzie on zrekompensowany przez zleceniodawc´ w po-
staci zap∏aty.

Przypadkami prymitywnego fa∏szowania sprawoz-
daƒ, by nie rzec „ordynarnego”, a wi´c nie mieszczàce-
go si´ w ∏agodnej formie tego procederu, sà:

• Zaliczanie do przychodu niewykonanych us∏ug
lub wyrobów gotowych, czyli fikcyjne transakcje. W tym
ostatnim przypadku wystawiane sà faktury, produkt nie
opuszcza zak∏adu, mo˝e byç nawet niewyprodukowany.
Maskuje si´ takie zdarzenia jako wyrób gotowy w depo-
zycie u producenta lub sk∏adowany u osoby trzeciej.

• Wystawianie faktur na us∏ugi niematerialne, np.
ró˝nego rodzaju opracowania, i takie, gdzie cen´ rynko-
wà trudno zweryfikowaç. Ka˝da cena jest wi´c dobra.
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• Nieksi´gowanie kosztów wed∏ug faktur przez
ukrywanie ich lub odsy∏anie do wystawiajàcego
pod b∏ahym pretekstem.

• Nieujmowanie w ewidencji kar umownych, nie-
doborów, udzielonych por´czeƒ czy gwarancji.

• Niespisywanie w ci´˝ar wyniku nieprzydatnych
zapasów.

• Nieksi´gowanie trwa∏ej utraty wartoÊci akty-
wów, obni˝enia wartoÊci, rezerw celowych itp.

Trudno przypuszczaç, ˝e pewne przypadki nie sà
widoczne dla renomowanych bieg∏ych rewidentów
i muszà si´ uwidoczniç dopiero w momencie k∏opotów
z p∏ynnoÊcià czy wyp∏acalnoÊcià. Niezale˝nie od odpo-
wiedzialnoÊci bieg∏ego rewidenta, zjawisko nale˝y po-
strzegaç jako z∏à wol´ i Êwiadome ukrywanie rzeczywi-
stoÊci gospodarczej przez sporzàdzajàcych sprawozda-
nie finansowe. Trudne przypadki, pracoch∏onne wyst´-
pujà wtedy, gdy transakcje zostajà przepuszczone przez
„∏aƒcuszek” firm powiàzanych nie tylko kapita∏owo,
ale równie˝ personalnie. Ale i takie dzia∏ania pozosta-
wiajà „Êlad ksi´gowy”. Gorzej jest, gdy mamy do czy-
nienia z ksi´gowoÊcià wychodzàcà poza konta, tj. ukry-
waniem dokumentów ksi´gowych.

Wnioski koƒcowe

Ujawnianie manipulacji jest trudne. Spekulacje oparte
na przypuszczeniach, szczególnie przeciwko du˝ym
koncernom, mogà skoƒczyç si´ w sàdzie procesem
o naruszanie dobrego imienia firmy, która mimo nie-
prawid∏owoÊci mo˝e jeszcze relatywnie d∏ugo dzia∏aç
na rynku. Kiedy sprawa zostaje jednak nag∏oÊniona, jest
ju˝ zazwyczaj za póêno i dochodzi do spektakularnego
bankructwa, majàcego powa˝ne konsekwencje (wspo-
mniany Enron, który pogrà˝y∏ Andersena i nadwer´˝y∏
zaufanie do rynku w USA). Zwykli uczestnicy rynku
kapita∏owego zawsze wi´c b´dà zmuszeni ponosiç
ograniczone ryzyko. Aby je jednak minimalizowaç, po-
winni nauczyç si´ „czytaç” sprawozdania finansowe.
Mo˝liwoÊç jednak identyfikacji nierzetelnoÊci spra-
wozdaƒ finansowych, z uwagi na brak dost´pu do urzà-
dzeƒ ksi´gowych i dokumentów przez „odbiorców ze-
wn´trznych”, w tym akcjonariuszy, jest jednak ograni-

czona. Muszà liczyç na to, ˝e na stra˝y ich interesów
stojà, zgodnie ze swojà funkcjà, biegli rewidenci. Biegli
rewidenci powinni zaÊ dostrzegaç, ˝e granica mi´dzy
kreowaniem pozytywnego odbioru, upi´kszaniem wy-
ników i nadu˝yciami jest p∏ynna. Tolerowanie zaÊ su-
biektywnej interpretacji rzeczywistoÊci poprzez kre-
atywnà rachunkowoÊç prowadzi do nadu˝yç.

Polskie prawo – zarówno gospodarcze, jak i karne
– penalizuje te zachowania, które prowadzà do stoso-
wania procederu fa∏szowania sprawozdaƒ finanso-
wych. Niezale˝nie od odpowiedzialnoÊci wynikajàcej
z Kodeksu karnego, z tytu∏u niedope∏nienia obowiàz-
ków w zakresie prowadzenia rzetelnej dokumentacji
dzia∏alnoÊci gospodarczej, dzia∏ania te wype∏niajà zna-
miona czynu zabronionego, opisanego w ustawie z dnia
29 wrzeÊnia o rachunkowoÊci. Trzeba tu wyró˝niç, tak
jak w tekÊcie niniejszej publikacji, sprawc´ okreÊlone-
go w art. 77 pkt 1, czyli tego, który wbrew przepisom
ustawy dopuszcza do podawania w tych ksi´gach nie-
rzetelnych danych. W praktyce dotyczy to zarzàdu jed-
nostki lub osoby, której – za jej zgodà – zosta∏y powie-
rzone obowiàzki w tym zakresie.

Sprawcà czynu zabronionego, zgodnie z art. 77 pkt
2 ustawy, mo˝e byç równie˝ podmiot, który bada spra-
wozdanie finansowe, bieg∏y rewident. Ponosi on odpo-
wiedzialnoÊç wtedy, gdy sporzàdza niezgodnie ze sta-
nem faktycznym opini´ o sprawozdaniu finansowym
i stanowiàcych podstaw´ jego sporzàdzenia ksi´gach
rachunkowych jednostki lub sytuacji finansowo-majàt-
kowej jednostki.

Przepisy odnoszàce si´ do obrotu gospodarczego
˝yjà cz´sto swoim odr´bnym ˝yciem. Nie wiadomo, jak
wyglàda∏o ich stosowanie w omawianym zakresie.
Przewlek∏oÊç post´powania, Êciganie, jak równie˝ udo-
wadnianie winy sà wyznacznikami ich skutecznoÊci.
Mo˝e si´ okazaç, ˝e sà ma∏o skuteczne, podobnie jak
przepisy odnoszàce si´ do innych dziedzin obrotu go-
spodarczego. ˚adne uregulowania – w postaci zasad,
procedur czy sankcji – nie zlikwidujà równie˝ pola
ewentualnych nadu˝yç. Inwencja zawsze bowiem wy-
przedza w czasie przepis. Pola te mogà zostaç zmniej-
szone przez zasady dobrej praktyki gospodarczej, czyli
etyk´ biznesu. 
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Ksià˝ka Pelkmansa nale˝y do du˝ej grupy prac dotyczà-
cych integracji europejskiej, jednak zawiera treÊci nie-
spotykane gdzie indziej. Autor nie ogranicza si´ bo-
wiem do prezentacji sposobu funkcjonowania Unii, lecz
przedstawia go na interesujàcym tle historyczno–poli-
tyczno–ekonomicznym. Omówienie unijnych rozwià-
zaƒ systemowych poprzedza pasjonujàcy opis wyda-
rzeƒ, które zadecydowa∏y o ich kszta∏cie. Pelkmans nie
tylko pokazuje drog´, jakà przesz∏y Wspólnoty Europej-
skie, by staç si´ dzisiejszà Unià, lecz równie˝ analizuje
b∏´dy pope∏niane w ró˝nych okresach oraz sposoby ich
naprawiania. Porównuje zasady dzia∏ania Unii Europej-
skiej z regu∏ami obowiàzujàcymi w innych ugrupowa-
niach integracyjnych oraz z postulatami teoretyków. Po-
s∏ugujàc si´ przyk∏adami, przedstawia wspó∏zale˝noÊç
gospodarki i polityki. WyjaÊnia, dlaczego w Unii niektó-
re rodzaje polityki sà przedmiotem rozstrzygni´ç
na szczeblu ponadnarodowym, podczas gdy inne pozo-
stajà w gestii w∏adz narodowych lub regionalnych.

Ksià˝ka Pelkmansa powinna szczególnie zaintere-
sowaç polskich Czytelników, poniewa˝ – po pierwsze
– niektóre problemy, z którymi konfrontowana jest dzi-
siejsza Polska, zosta∏y w Unii Europejskiej ju˝ dawno
rozwiàzane. Nie jesteÊmy wszak jedynym krajem, który
musi zrestrukturyzowaç przemys∏ stalowy i górnictwo
w´gla kamiennego. Niemcy, z pomocà Wspólnot Euro-
pejskich, dziesiàtki lat temu zmienili oblicze Zag∏´bia
Ruhry. Po drugie, nale˝y poznaç mechanizmy ekono-
miczne i rozwiàzania prawne, z którymi najpewniej
nied∏ugo zostaniemy skonfrontowani jako cz∏onek

Unii. Warto si´ z nimi zapoznaç, majàc na uwadze nie
tylko przysz∏à akcesj´, lecz tak˝e obecne, rozbudowane
kontakty gospodarcze z krajami cz∏onkowskimi.
Po trzecie, niektóre fragmenty ksià˝ki dotyczà bezpo-
Êrednio problemów rozszerzenia Unii Europejskiej
na Wschód. 

Ksià˝ka Pelkmansa sk∏ada si´ z czterech cz´Êci.
W pierwszej autor przedstawia zasady dzia∏ania Unii
Europejskiej i proces kszta∏towania si´ obecnego cha-
rakteru ugrupowania. Pisze o rozrastaniu si´ europej-
skiej wspólnoty paƒstw w g∏àb (w kierunku bardziej
precyzyjnego okreÊlania zasad jej dzia∏ania), wszerz
(w celu obj´cia regulacjami ponadnarodowymi coraz
wi´kszej liczby sfer) oraz wzd∏u˝ (˝eby uzupe∏niaç
wspólnot´ nowymi cz∏onkami). Analiz´ historycznego
rozwoju Unii Pelkmans rozpoczyna od prezentacji
przyczyn politycznych, które zawa˝y∏y na pierwotnym
kszta∏cie tego ugrupowania. Pokazuje m.in. pierwszo-
rz´dnà rol´ Europejskiej Wspólnoty W´gla i Stali jako
sposobu podporzàdkowania mi´dzynarodowemu nad-
zorowi bran˝ istotnych wówczas z punktu widzenia go-
spodarki wojennej. W ten sposób przeciwstawia zasto-
sowanà po 1945 r. polityk´ wspó∏pracy krajów Europy
Zachodniej polityce izolacji Niemiec, która okaza∏a si´
nieskuteczna po I wojnie Êwiatowej. W tej cz´Êci ksià˝-
ki Pelkmans prowadzi równie˝ rozwa˝ania na temat
warunków skutecznoÊci ró˝nych instrumentów polity-
ki ponadnarodowej.

Przedmiotem analizy prowadzonej w drugiej cz´-
Êci pracy jest unijny rynek wewn´trzny traktowany ja-
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ko przejaw integracji ekonomicznej i politycznej oraz
skutek prowadzenia wspólnej polityki gospodarczej. T´
ostatnià tworzà: polityka rolna, polityka ochrony kon-
kurencji, polityka handlowa oraz polityka przemys∏o-
wa. Pelkmans uwa˝a, ˝e tylko te cztery rodzaje polity-
ki gospodarczej zas∏ugujà na miano wspólnej polityki,
choç nie neguje znaczenia unijnych regulacji dotyczà-
cych innych sfer, takich jak transport czy ochrona Êro-
dowiska. Autor pisze tu równie˝ o przemys∏ach siecio-
wych i warunkach ich deregulacji. Analizuje ponadto
przyczyny i skutki ograniczania swobody konkurencji.
W tym kontekÊcie przedstawia interesujàcà analiz´ re-
gulacji dotyczàcych m.in. rolnictwa. Czytelnik znajdzie
tu równie˝ zarys teorii unii celnej. Autor przypomina,
˝e EWG od poczàtku mia∏a byç raczej takà unià ni˝ stre-
fà wolnego handlu. Nie odpowiada∏a wi´c teoretycznej
wizji etapów integracji proponowanej przez Balass´
(zob. B. Balassa: The Theory of Economic Integration,
Illinois 1961 Irwin Homewood). Zgodnie z konwencjà
Balassy, istnienie strefy wolnego handlu powinno bo-
wiem poprzedzaç zawarcie unii celnej. 

Analiz´ cech unii celnej autor rozpoczyna od omó-
wienia znanych z podr´czników mi´dzynarodowych
stosunków gospodarczych efektów kreacji i przesuni´-
cia handlu. Nast´pnie przechodzi jednak do kwestii
rzadziej analizowanych nie tylko w podr´cznikach,
lecz równie˝ w wyspecjalizowanych publikacjach do-
tyczàcych integracji ekonomicznej. Nale˝à do nich
m.in. analizy teorii i praktyki handlu produktami zró˝-
nicowanymi oraz wytwarzanymi przez firmy notujàce
rosnàce korzyÊci skali, a tak˝e opis metod i zakresu in-
tegrowania rynków czynników produkcji. 

W trzeciej cz´Êci ksià˝ki Pelkmans szczegó∏owo
omawia te rodzaje polityki gospodarczej, które sà
wspólne dla wszystkich paƒstw cz∏onkowskich, czyli
wspomniane wczeÊniej: polityk´ rolnà, polityk´ ochro-
ny konkurencji, polityk´ handlowà oraz polityk´ prze-
mys∏owà. Czytelnik znajdzie tu nie tylko interesujàce
informacje, ale i niespotykane gdzie indziej klasyfika-
cje i porównania skutecznoÊci dzia∏ania wybranych in-
strumentów ekonomicznych. Autor pokazuje tu ponad-
to, na ile kszta∏t polityki gospodarczej Unii jest okreÊlo-
ny przez uzgodnienia mi´dzynarodowe (dokonywane
np. w ramach GATT/WTO). 

Czwarta cz´Êç ksià˝ki jest poÊwi´cona problematy-
ce makroekonomicznej. Autor analizuje w niej spo∏ecz-
ne cele Unii. Pisze o równoÊci obywateli, zapewnianej
przez system redystrybucji dochodów, oraz o stabilno-
Êci gospodarczej osiàganej za poÊrednictwem polityk:
pieni´˝nej, walutowej i fiskalnej. PodkreÊla, ˝e skoro
celem Unii jest osiàgni´cie jednolitego poziomu rozwo-
ju wszystkich regionów, to przysz∏a realizacja tego za-
mierzenia uczyni zb´dnà pomoc strukturalnà w jej
obecnym kszta∏cie. Wydatki bud˝etowe Unii mogà
wówczas zostaç znaczàco zmniejszone z po˝ytkiem dla
wszystkich mieszkaƒców ugrupowania. Pelkmans do-

daje, ˝e tak˝e reforma wspólnej polityki rolnej, polega-
jàca m.in. na ograniczeniu dop∏at bezpoÊrednich
na rzecz rolników, pozwoli∏aby zredukowaç wydatki
unijnego bud˝etu. Przy okazji rozwa˝aƒ na temat finan-
sów Unii zwraca uwag´ na niebezpieczeƒstwa zwiàza-
ne z euro jako nowà walutà europejskà funkcjonujàcà
w warunkach zdecentralizowanej (krajowej, a nie unij-
nej) polityki bud˝etowej. Przestrzega wr´cz przed nad-
miernà decentralizacjà polityki fiskalnej przy jednocze-
snej centralizacji polityki walutowej. 

W tej cz´Êci ksià˝ki autor przedstawia równie˝
zwiàzki Unii Europejskiej ze Êwiatem zewn´trznym. T´
prezentacj´ zaczyna od omówienia powiàzaƒ Unii
z EFTA. Pokazuje, jak ta ostatnia stopniowo traci∏a
na znaczeniu w porównaniu z pierwszà. Przedstawia
motywy przechodzenia cz∏onków EFTA do EWG. Na-
st´pnie analizuje ró˝ne aspekty rozszerzenia Unii
na Wschód. Ten fragment ksià˝ki jest szczególnie wa˝-
ny z punktu widzenia polskiego Czytelnika. Pelkmans
bada w nim szanse i zagro˝enia zwiàzane z akcesjà. Do-
konuje te˝ interesujàcego porównania tego przysz∏ego
rozszerzenia i dotychczasowych procesów powi´ksza-
nia Wspólnot.

We wszystkich cz´Êciach ksià˝ki Pelkmans przed-
stawia interesujàce analizy mechanizmów ekonomicz-
nych. Prezentujàc np. teori´ unii celnej, omawia wp∏yw
wejÊcia wzgl´dnie nieefektywnej gospodarki do ugru-
powania integracyjnego, którego cz∏onkowie sà paƒ-
stwami uprzemys∏owionymi o gospodarkach konku-
rencyjnych w skali mi´dzynarodowej. Tak˝e ta anali-
za powinna zainteresowaç polskiego Czytelnika,
zw∏aszcza jeÊli nie jest on przekonany o kondycji rodzi-
mej gospodarki. 

Zaletà ksià˝ki Pelkmansa jest jasnoÊç i precyzja
wywodu. Autor nie pos∏uguje si´ rozmytymi has∏ami
i nie pozostawia Czytelnika sam na sam z ich interpre-
tacjà. Definiuje przedmiot analizy. Operuje przyk∏ada-
mi. Cz´sto pokazuje równie˝, jak w trakcie rozwoju
Wspólnot Europejskich usuwano niejasnoÊci i dookre-
Êlano ogólnikowe poj´cia. 

Warta uwagi jest równie˝ rozbudowana bibliogra-
fia zawarta w ksià˝ce. Pelkmans udowadnia, ˝e nie tyl-
ko potrafi pisaç o Unii Europejskiej, ale i o niej czyta.
Lektur´ jego ksià˝ki mo˝na poleciç osobom zaintereso-
wanym analizà szczegó∏owych rozwiàzaƒ przyj´tych
przez Uni´. Zarówno w tekÊcie g∏ównym, jak i w przy-
pisach znajdujà si´ liczne odwo∏ania do teorii i badaƒ
empirycznych. 

Pelkmans konsekwentnie pos∏uguje si´ terminem
„integracja”, nie zaÊ „umowa o preferencjach handlo-
wych”1. PodkreÊla w ten sposób, ˝e zachodnioeuropej-

1 T´ ostatnià konwencj´ stosujà np. R.E. Caves, J.A. Frankel, R.W. Jones:
Handel i finanse mi´dzynarodowe. Warszawa 1998 PWE, rozdz. 15.
W omawianej tu pracy Pelkmans pisze o umowie o preferencjach han-
dlowych jedynie w kontekÊcie teoretycznej analizy skutków powstania
unii celnej (rozdz. 6). 



skie porozumienie paƒstw obejmuje równie˝ kwestie
pozaekonomiczne. Daje w ten sposób wyraz przekona-
niu, ˝e Unia Europejska jest czymÊ wi´cej ni˝ wspólno-
tà gospodarczà. Odró˝nia jà to równie˝ od ugrupowaƒ
o preferencjach handlowych, opisywanych przez teore-
tyków. Te ostatnie odwo∏ujà si´ bowiem g∏ównie (nie-
kiedy wr´cz wy∏àcznie) do handlowych lub – w najlep-
szym razie – ogólnogospodarczych aspektów integracji.
W tym kontekÊcie autor podkreÊla, ˝e istotà Unii Euro-
pejskiej nie jest wydawanie pieni´dzy, lecz tworzenie
zasad. Chodzi zatem raczej o ponadnarodowe regulacje,
nie zaÊ o wydatki bud˝etowe. Tak˝e ten aspekt warto
sobie uÊwiadomiç w Polsce kandydujàcej do cz∏onko-
stwa w Unii. Pelkmans dodaje zresztà, ˝e du˝a cz´Êç
unijnych zasad ma na celu doprowadzenie do pe∏nego
uwolnienia rynku, a w konsekwencji – do odchodzenia
od regulacji, a tym samym do powstania d∏ugookreso-
wych oszcz´dnoÊci bud˝etowych. 

Mimo niewàtpliwych zalet ksià˝ka Pelkmansa ma
te˝ kilka wad. Za najwi´kszà z nich uwa˝am brak oce-
ny efektywnoÊci dzia∏ania unijnej administracji. Taka
analiza jest istotna z uwagi choçby na wielkoÊç kosztu
funkcjonowania ugrupowania. Przecie˝ mo˝e byç i tak,
˝e nak∏ady na finansowanie rozbudowanego aparatu
biurokratycznego przewy˝szajà korzyÊci z wprowadza-
nia posuni´ç liberalizacyjnych. 

Za ma∏o uwagi autor poÊwi´ca te˝ stosowanym
przez paƒstwa Unii narz´dziom polityki protekcjoni-
zmu. Chodzi zw∏aszcza o takie instrumenty pozataryfo-

we, jak procedury antydumpingowe, których u˝ywa si´
w celu ochrony rynku wewn´trznego, lecz tak˝e nad-
u˝ywa, ˝eby wyeliminowaç konkurentów z krajów
trzecich. Pelkmans nie docenia te˝, jak sàdz´, dotkliwo-
Êci stosowanych przez Uni´ ograniczeƒ wymiany.
Na przyk∏ad, piszàc o porozumieniach z krajami Euro-
py Ârodkowej i Wschodniej nie wspomina, jak wa˝ne
z punktu widzenia ich eksportu do Unii by∏y tzw. pro-
dukty wra˝liwe wy∏àczone ze standardowej procedury
liberalizacyjnej2.

Autor nie próbuje te˝ okreÊliç miejsca Unii Euro-
pejskiej w gospodarce Êwiatowej. Szczególnie dotkliwy
jest brak porównania dynamiki zmian technologicz-
nych w Unii i krajach b´dàcych Êwiatowymi liderami
w tej dziedzinie (USA, Japonii) oraz oceny wspólnych
dzia∏aƒ cz∏onków ugrupowania nakierowanych
na wprowadzanie post´pu technicznego. 

Autor nie ustrzeg∏ si´ ponadto drobnych b∏´dów
technicznych. Niekiedy nie doÊç jasno t∏umaczy zjawi-
ska przedstawiane za pomocà grafik (tak jest np.
w przypadku rysunku 6.4 na s. 98). Pos∏uguje si´ te˝
odmiennymi oznaczeniami tych samych wielkoÊci
w tekÊcie oraz na rysunkach (np. pc w tekÊcie na str. 99
opisuje Pc z rysunku 6.5). 
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2 Szerzej na ten temat zob. np. J. Rollo, A. Smith: The political economy of
Eastern European trade with the European Community: why so sensitive?
W: Economic Policy. An European Forum, vol. 1993, s. 140-165. 

Rec.  El˝bieta Czarny



BANK I  KREDYT paêdziernik 200274 Summaries

Liberalisation, deregulation, globalisation, and technical
progress in telecommunication and information
technology, and also changes in the demand for banking
services substantially contributed to the transformation
in the world financial markets. New intermediaries
entering the market and the origination of new products
made the competition in the banking services market
fiercer, what resulted in shrinking revenue on the

traditional deposit-lending business. Willing to face the
competition, banks have been looking for new areas of
business and optimum distribution channels for the
offered products. Better cost management and the
profitability analysis with regard to individual products,
customers and organisational units became also
necessary. Increased threat with risk requires also the
improvement in its management methods.

Threats and Opportunities for Banks on the Threshold 
of the 21st Century  
Zofia Zawadzka

Cooperative banking has been looking for years for its
place in Polish banking and economic system. The current
two-tier structure of cooperative banking was developed
partly by the process of own trial and error, by following
solutions worked out in Western cooperative groups, and
partly as a result of more or less right interference of
public and supervisory authorities. However, it needs
time to become firmly established, to strengthen, and to
cope with varied challenges. Part of the latter applies to all

Polish banks, but they include a good deal of challenges
specific to the cooperative sector. The paper presents only
those specific development issues. Issues of: working out
adequate market strategies, building a recognisable brand
and sound reputation, acceleration of technical and
technological modernisation, as well as the necessity of
the continuation of consolidation and capital
strengthening of local banks and their affiliations have
been discussed in particular. 

Challenges Facing Polish Cooperative Banking 
Jacek Kulawik

New Capital Adequacy Framework published by the
Basle Committee for Banking Supervision put the bank
capital management in the limelight. The legislation in
this area so far, including the risk-based capital ratio
and the minimum capital required at establishing a
bank, turned out to be insufficient. The term
‘regulatory capital’ does not resolve the problems of
bank capital management now. The term ‘economic
capital’ becomes increasingly important, connected
with the capital adequacy related to the actual risk
level in a given bank. So the bank capital management

shall be considered from the point of view of capital
risk management, which reflects the implications of
excessive banking risk in various areas of bank’s
operations. The bank capital management must be
based on the evaluation of numerous quantitative and
qualitative factors necessary for risk scale
identification, on the consistency of the capital
structure with the risk profile, what requires working
out a new methodology of setting the capital
requirements. The paper presents selected aspects of
the new approach to the bank capital management.

Selected Issues in Bank Capital Management. Polish Prudential
Regulations versus the EU Requirements 
Miros∏awa Capiga 



The Act on Mortgage Banks and Mortgage Bonds was
passed in Poland on 29th August 1997. It laid
foundations for the establishment of first mortgage
banks in Poland’s post-war history as specialised
institutions issuing securities named mortgage bonds.
It shall be remembered that the legal solutions were
based on the best experience of Germany, where the
system of mortgage banks has been successfully
operating for already over 100 years. Unfortunately, a
stable legal basis does not guarantee the best
development of the system. Obstacles of economic and
legal nature continue to restrain substantially the
resuscitation of this branch of banking, after its more
than 60-year long absence.

A poorly developed building industry, showing
low efficiency for years, continues to be the basic
problem. This situation may be changed by the
introduction of instruments stimulating the market
development, inter alia a system of preference loans
and guarantees granted by the government,
stimulation of demand by creation of appropriate
legislation and employment of higher capital in the
sector. The financing of building projects by mortgage

loans is also poorly developed. While in highly
developed countries on average 50% of housing
investment projects are financed by bank loans, in
Poland this share does not exceed 17%. This stems
from a number of reasons: relatively high price of
apartments as compared with average income of a
statistical Pole, a high level of real interest rates,
unfavourable fiscal solutions, and legal barriers. The
latter result from gross inefficiency of Polish land and
mortgage register system and still poor effectiveness
of a mortgage as security. Despite the fact that it is the
basic, in fact the only, security that may be used by
mortgage banks, Art. 1025 of the Code of Civil
Procedures ranks the possibility of satisfying claims
by mortgage banks only as the fourth. 

Overcoming of numerous barriers seems to be an
indispensable condition for the development of
mortgage banks system in Poland. According to the
assumptions six or seven mortgage banks should
operate by the end of 2006, with 20% to 30% share in
the mortgage loans market. However, the possibility of
plans execution depends largely on the quality, nature
and intensity of carried out changes.

Barriers for Mortgage Banks and Mortgage Bonds Development 
in Poland 
¸ukasz Reksa 

The paper addresses the overall assessment of the
costs and benefits relating to Poland’s EMU accession
and its ability to fulfil the Maastricht criteria in the
medium-term. It promotes the wide approach of the
theory of optimum currency areas (OCA) focusing on
the net gains stemming from monetary integration.
Authors draw the conclusion that the long-term
balance of potential economic consequences of EMU
participation for Poland is positive and therefore it is
worth joining the eurozone as soon as possible. In this
context, the fast achievement of EMU membership
should be a priority of Poland’s macroeconomic
policy in the forthcoming years. Nevertheless, the
fastest possible track to EMU accession will inevitably

require immediate macroeconomic policy reactions in
Poland, which should be focused on increasing the
wage flexibility, fostering FDI inflow contributing to
sustainable cyclical convergence as well as delivering
sustainable fiscal retrenchment. The authors argue
that Poland’s future ability to fulfil the Maastricht
criterion on exchange rate stability will, in
particularly, require curtailing structural deficit of
public finances, managing the size of external
imbalance on the eve of and during ERM II
participation, strengthening the structural
fundamentals of the economy as well as determining
central parity level consistent with the long-term
equilibrium exchange rate.

Immediate Policy Challenges Stemming from Poland’s Future EMU
Accession
Jakub Borowski  and Robert  Woreta
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The paper presents in a summary form the
development level (financial instruments and
institutions) of capital markets operating at the turn of
the nineties and the current decade. On this basis the
author presents main development trends prevailing in
that period, which could be important for the shape of
the global financial market in the future. They include:

– strong expansion of equity markets in the nineties,
– shift in capital sources from internal markets to

markets international in nature,
– progressing unification of financial markets

within the European Union,

– expansion of investment opportunities into new,
so far practically not existing markets in emerging
countries.

The paper concludes by indicating significant
problems of the capital market that occurred in recent
years, connected with the reliability of the capital
market as a whole. A series of events connected with
so-called creative banking focused attention on the
issue: who is the actual beneficiary of advantages
connected with the operation of listed companies, and
who is only a capital provider. 

Financial Global Village. Capital Market 2002+  
Miros∏aw Dusza  

Within a few recent months we have witnessed a
number of economic affairs connected with the
falsification of financial statements of huge American
companies. However, financial statements falsification
has got a global, and not only American dimension. In
the age of globalisation this sickness undoubtedly does
not recognise borders. Also in Poland accounting
manipulations and ‘understanding’ audit are probably
not rare cases. 

The recent events provide a good pretext to ask a
question regarding the scope and used methods of
financial statements falsification by businesses. If this
phenomenon is going to intensify then there is no doubt
that the market, as the basic recipient of financial
statements, will no longer consider them as a reliable
source of information on the position of businesses. The
paper presents certain general mechanisms of performing
manipulations and betraying the principles binding both
the entities drawing up financial statements and also
auditors responsible for their reliable audit.

The objective of falsification of the picture of
economic reality and most frequent circumstances
favourable to resort to unfair methods have been
presented. Enormous role of external auditors and legal
strengthening of their activities, as well as the ethical
dimension of statements’ auditing have been
mentioned.

The paper presents the object of falsification, and
also accounting concepts (economic content, accrual
basis, conservative valuation, going concern, and
materiality) and methods of betraying them, resorted to
by falsifiers. 

Difficulties connected with disclosing the cases of
financial statements falsification, the impact on
effective allocation of resources in the market economy,
and also criminal implications resulting from Polish
Criminal Code both to statements’ falsifiers and to
auditors unreliably auditing them have also been
mentioned.

Objective, Scope, and Methods of Financial Statements
Falsification  
W∏odzimierz Wàsowski   

W numerze 9/2002 „Banku i Kredytu” u˝yto niew∏aÊciwego sformu∏owania w streszczeniu artyku∏u
L. Klukowskiego Optimising the Management of Tresaury Debt.

Powinno ono mieç nast´pujàce brzmienie:
“For most of the tasks involved, special software was developed by the author’s co-worker, running several

thousand lines of code and dozens of extensive Excel spreadsheets.”
Redakcja


