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Historia bankowoÊci centralnej

Poczàtki bankowoÊci centralnej w Rosji datujà si´ od 1860 r., kiedy Aleksan-
der II powo∏a∏ Bank Imperium Rosyjskiego na bazie likwidowanego Paƒstwo-
wego Banku Komercyjnego. Celem dzia∏alnoÊci banku by∏o „uporzàdkowanie
stosunków kredytowych i o˝ywienie handlu”1. W 1917 r. marynarze – rewolu-
cjoniÊci zaj´li budynek banku centralnego i za˝àdali od kierownictwa pieni´dzy
na finansowanie rewolucji paêdziernikowej. Na mocy decyzji Piotrogrodzkiego
Wojskowego Komitetu Rewolucyjnego Bank Imperium Rosyjskiego zosta∏ prze-
kszta∏cony w Narodowy Bank Rosyjskiej Socjalistycznej Federacji Republik Ra-
dzieckich (RSFSR). W 1923 r. zmieniono nazw´ banku centralnego na Paƒstwo-
wy Bank ZSRR (Gosbank ZSRR) i pod tà nazwà funkcjonowa∏ na zasadach mo-
nobanku do 1987 r. W tym roku z Gosbanku ZSRR wy∏oniono kilka banków spe-
cjalistycznych, które przej´∏y od Gosbanku bankowoÊç komercyjnà? Wniesz-
torgbank ZSRR (obs∏uga handlu zagranicznego), Promstrojbank ZSRR (obs∏uga
przedsi´biorstw budowlanych), ˚i∏socbank ZSRR (obs∏uga przedsi´biorstw go-
spodarki komunalnej) i Sbierbank ZSRR (obs∏uga oszcz´dnoÊci ludnoÊci). Gos-
bank ZSRR od tego czasu skoncentrowa∏ si´ na realizacji funkcji typowych dla
banku centralnego.
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1 Gosudarstwiennyj Bank Rossijskoj Impierii, www.cbr.ru/today/history/empire_bank.asp s.1
(pobrano 22.11.2006).



Zasadnicze reformy bankowoÊci centralnej w ZSRR rozpocz´to w 1990 r. Gos-
bank ZSRR podporzàdkowano Radzie Najwy˝szej Socjalistycznej Federacji Re-
publik Radzieckich (do tego czasu podlega∏ Ministerstwu Finansów). W listopa-
dzie 1991 r., w zwiàzku z powo∏aniem Wspólnoty Niepodleg∏ych Paƒstw i roz-
wiàzaniem ZSRR, kompetencje banku centralnego zosta∏y ograniczone do tery-
torium Federacji Rosyjskiej. Poszczególne republiki by∏ego ZSRR rozpocz´∏y nie-
zw∏ocznie tworzenie niepodleg∏ych paƒstw i powo∏ywanie w∏asnych banków
centralnych, niezale˝nych od Gosbanku ZSRR. 20 grudnia 1991 r. Gosbank
ZSRR zosta∏ rozwiàzany, a wszystkie jego aktywa przekazano Bankowi Central-
nemu RSFSR, który wkrótce zmieni∏ nazw´ na Centralny Bank Federacji Rosyj-
skiej (Bank Rosji). Pod tà nazwà funkcjonuje obecnie. 

Bank Rosji jest organem w∏adzy paƒstwowej w zakresie regulacji pieni´˝no-
-kredytowej i walutowej, emisji pieniàdza i kszta∏towania kursu walutowego.
Prawne podstawy funkcjonowania Banku Rosji zawiera Konstytucja Federacji
Rosyjskiej2. Zosta∏y w niej zapisane niezale˝noÊç Banku Rosji i jego funkcje
w dwupoziomowym systemie bankowym; okreÊlono jednostk´ pieni´˝nà – ru-
bel (100 kopiejek). Prawo emisji pieniàdza przypisano wy∏àcznie do kompeten-
cji Banku Rosji. OkreÊlono, ˝e Bank Rosji ma prawo wydawania aktów praw-
nych regulujàcych dzia∏alnoÊç bankowà3.

Aspekty prawne i organizacyjne dzia∏alnoÊci
Banku Rosji

Zadania, funkcje i zasady dzia∏alnoÊci banku centralnego sà tak˝e uregulowane
w uchwalonych przez Dum´ Paƒstwowà i Rad´ Federacji ustawach: „o Central-
nym Banku Rosyjskiej Federacji (Banku Rosji)”, „o bankach i dzia∏alnoÊci banko-
wej” oraz innych ustawach federalnych4. Bank Rosji ma prawo w zakresie swo-
jej dzia∏alnoÊci wydawaç akty prawne obowiàzujàce organizacje kredytowe, jak
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2 Konstytucja Federacji Rosyjskiej (ros. Konstitucija Rossijskoj Fiederacii) priniata 12 diekabria
1993 goda, Moskwa, cz II art. 75.
3 Szerzej na ten temat: ˚ukowska  (2003, s. 442–454).
4 Do 31 lipca 2002 r. obowiàzywa∏a ustawa federalna z 2 grudnia 1990 r. o Centralnym Banku
Federacji Rosyjskiej (Banku Rosji), a w 2002 r. wesz∏a w ˝ycie ustawa federalna o Centralnym
Banku Federacji Rosyjskiej (Banku Rosji) z 10 czerwca 2002 r., nr 86-FZ; (ros. Fiedieralnyj zakon
o Centralnom Bankie Rossijskoj Fiedieracii (Bankie Rossii)) oraz ustawa federalna z 2 grudnia
1990 r. o bankach i dzia∏alnoÊci bankowej  (ros. Zakon o bankach i bankowskoj diejatielnoÊti).



równie˝ akty prawne obowiàzujàce organy w∏adzy rzàdowej i samorzàdowej,
osoby prawne i fizyczne. Te ostatnie regulacje prawne wydawane przez Bank
Rosji powinny byç zarejestrowane w Ministerstwie SprawiedliwoÊci Federacji
Rosyjskiej.

Ustawowymi celami Banku Rosji sà:

1) ochrona i zapewnienie stabilnoÊci waluty krajowej, 

2) rozwój i umacnianie rosyjskiego systemu bankowego,

3) zapewnianie efektywnego i sprawnego funkcjonowania systemu rozliczeƒ
pieni´˝nych.

11-12/2006 BANK I KREDYT    5

schemat 1 SCHEMAT organizacyjny Banku Rosji

èródło: Tosunian, Wikulin (2000, s. 96), Golikowa, Chochlenkowa (2000, s. 85−86).
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Struktura organizacyjna Banku dostosowana jest do skutecznego spe∏niania
jego celów i funkcji w obowiàzujàcym uk∏adzie administracyjnym Rosji. Fede-
racja Rosyjska sk∏ada si´ wielu jednostek administracyjnych, niezale˝nych re-
publik, krajów, obwodów, miast na prawach federalnych i okr´gów. Na teryto-
rium ka˝dej jednostki administracyjnej funkcjonuje placówka Banku Rosji, pod-
legajàca centrali banku. W republikach autonomicznych funkcjonujà banki na-
rodowe, w pozosta∏ych jednostkach administracyjnych – oddzia∏y terenowe
Banku Rosji. 

Struktur´ organizacyjnà banku centralnego w Rosji przedstawia schemat.

Bank Rosji to instytucja z pionowà strukturà zarzàdzania. W sk∏ad Banku wcho-
dzà: centrala, jednostki terytorialne Banku Rosji, centra rozliczeniowe i inne jed-
nostki pomocnicze. Strukturami terenowymi Banku sà Banki narodowe. 

Najwa˝niejszym w hierarchii organem Banku Rosji jest Narodowa Rada Banko-
wa – NRB, której status okreÊla ustawa o Banku Rosji. W sk∏ad NRB wchodzi
Prezes Banku Rosji oraz 11 osób wybranych przez najwy˝sze organy w paƒ-
stwie: 2 osoby sà wybrane przez Rad´ Zgromadzenia Federacji Rosyjskiej spo-
Êród cz∏onków Rady Federacji, 3 – przez Dum´ Paƒstwowà spoÊród deputowa-
nych Dumy Paƒstwowej, 3 – przez Prezydenta Federacji Rosyjskiej oraz 3 przez
Rzàd Federacji Rosyjskiej. Cz∏onków Rady odwo∏ujà te organy w∏adzy paƒstwo-
wej, które skierowa∏y ich do Rady. Cz∏onkowie Rady, oprócz Prezesa Banku Ro-
sji, nie sà zatrudnieni w Banku Rosji i nie otrzymujà wynagrodzenia za prac´.
Przewodniczàcy Rady jest wybierany przez cz∏onków Rady z ich grona.
Do kompetencji Narodowej Rady Bankowej nale˝à:

a) przyjmowanie rocznego sprawozdania z dzia∏alnoÊci Banku Rosji,

b) zatwierdzanie planu wydatków rzeczowych i osobowych Banku Rosji na na-
st´pny rok oraz przyjmowanie sprawozdania z wykonania tego planu, 

c) akceptowanie za∏o˝eƒ wspólnej (banku centralnego i rzàdu) polityki pieni´˝-
no-kredytowej paƒstwa,

d) podejmowanie decyzji, zwiàzanych z uczestnictwem Banku Rosji w kapita-
∏ach innych organizacji kredytowych,
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e) wybór organizacji audytorskiej dla zbadania sprawozdania finansowego Ban-
ku Rosji,

f) zatwierdzanie zasad rachunkowoÊci oraz sprawozdawczoÊci dla Banku Rosji,

g) sk∏adanie do Dumy Paƒstwowej wniosków o przeprowadzenie kontroli dzia-
∏alnoÊci finansowej Banku Rosji,

h) zatwierdzanie wysokoÊci prowizji i op∏at za operacje Banku Rosji oraz zasad
podzia∏u zysków Banku Rosji.

Kolejnym organem Banku Rosji jest Rada Dyrektorów. W sk∏ad Rady Dyrekto-
rów wchodzi Prezes Banku Rosji i 12 cz∏onków Rady. Cz∏onkowie Rady Dyrek-
torów sà zatrudnieni na sta∏e w Banku Rosji. Sà wybierani na to stanowisko
na cztery lata przez Dum´ Paƒstwowà na wniosek Prezesa Banku Rosji,
po uzgodnieniu z Prezydentem Federacji Rosyjskiej. Cz∏onkowie Rady Dyrekto-
rów mogà byç odwo∏ani w przypadku:

– zakoƒczenia ich kadencji – przez Prezesa Banku Rosji;

– przed zakoƒczeniem ich kadencji – przez Dum´ Paƒstwowà na wniosek Pre-
zesa Banku Rosji.

Rada Dyrektorów Banku Rosji:

1) opracowuje – we wspó∏pracy z Rzàdem Federacji Rosyjskiej – projekt za∏o˝eƒ
polityki pieni´˝no-kredytowej paƒstwa i przedstawia go do akceptacji Naro-
dowej Radzie Bankowej oraz prezentuje Prezydentowi Federacji Rosyjskiej
i Dumie Paƒstwowej,

2) rozpatruje raport audytora kontrolujàcego roczne sprawozdanie Banku i raport
Izby Obrachunkowej Federacji Rosyjskiej, zatwierdza i przedk∏ada roczne spra-
wozdanie Banku Rosji dla Narodowej Rady Bankowej oraz Dumy Paƒstwowej,

3) przygotowuje raport o sytuacji makroekonomicznej w Federacji Rosyjskiej,

4) ustala formy i wysokoÊç wynagrodzenia Prezesa Banku Rosji, cz∏onków Ra-
dy Dyrektorów, zast´pców Prezesa i innych pracowników Banku Rosji,
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5) podejmuje decyzj´ o emisji nowych banknotów i wycofaniu starych oraz za-
twierdza wzory nowych znaków pieni´˝nych,

6) podejmuje decyzje w dziedzinie polityki pieni´˝nej,

7) okreÊla warunki dopuszczenia kapita∏u zagranicznego do systemu bankowe-
go Federacji Rosyjskiej,

8) opracowuje oraz przedstawia do zatwierdzenia Narodowej Radzie Bankowej
propozycje zasad rachunkowoÊci i sprawozdawczoÊci dla Banku Rosji oraz
zasad podzia∏u zysku Banku Rosji.

Rada Dyrektorów Banku Rosji decyduje równie˝ o tworzeniu bàdê likwidacji
placówek Banku Rosji, ustala stopy rezerw obowiàzkowych obowiàzujàce orga-
nizacje kredytowe i grupy bankowe, wprowadza zmiany stóp procentowych
Banku Rosji, ustala limity operacji rynku otwartego, decyduje o udziale banku
w kapita∏ach instytucji obs∏ugujàcych dzia∏alnoÊç Banku Rosji, podejmuje decy-
zje o zastosowaniu bezpoÊrednich ograniczeƒ iloÊciowych w dzia∏alnoÊci orga-
nizacji kredytowych oraz okreÊla zasady tworzenia i wysokoÊci rezerw obo-
wiàzkowych.

Cz∏onkowie Rady Dyrektorów nie mogà byç deputowanymi Dumy Paƒstwowej
i cz∏onkami Rady Federacji, deputowanymi organów przedstawicielskich pod-
miotów Federacji Rosyjskiej, organów samorzàdu lokalnego, a tak˝e cz∏onkami
Rzàdu Federacji Rosyjskiej. Nie mogà nale˝eç do partii politycznych i zajmowaç
stanowisk w organizacjach spo∏eczno-politycznych lub religijnych. 

Kandydata na stanowisko Prezesa Banku Rosji zg∏asza Prezydent Federacji Ro-
syjskiej nie póêniej ni˝ na trzy miesiàce przed zakoƒczeniem kadencji urz´dujà-
cego Prezesa Banku Rosji, a wyboru dokonuje Duma Paƒstwowa na cztery lata
bezwzgl´dnà wi´kszoÊcià g∏osów. W razie odrzucenia przez Dum´ proponowa-
nej kandydatury na stanowisko Prezesa Banku Rosji, Prezydent Federacji Rosyj-
skiej w terminie dwóch tygodni zg∏asza nowà kandydatur´. Jedna kandydatu-
ra nie mo˝e byç proponowana wi´cej ni˝ dwukrotnie. Ta sama osoba nie mo˝e
sprawowaç funkcji Prezesa Banku Rosji d∏u˝ej ni˝ przez trzy kolejne kadencje
(∏àcznie 12 lat). Duma Paƒstwowa ma prawo odwo∏aç Prezesa Banku Rosji
na wniosek Prezydenta Federacji Rosyjskiej. Prezes Banku Rosji mo˝e byç od-
wo∏any ze stanowiska tylko w nast´pujàcych przypadkach:
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1) zakoƒczenia jego kadencji,

2) niemo˝noÊci pe∏nienia obowiàzków s∏u˝bowych, potwierdzonej opinià paƒ-
stwowej komisji lekarskiej,

3) z∏o˝enia podania o dymisj´,

4) pope∏nienia czynu karalnego, potwierdzonego prawomocnym wyrokiem sàdu,

5) naruszenia przepisów ustaw Federacji w kwestiach dotyczàcych dzia∏alnoÊci
Banku Rosji.

Prezes Banku Rosji reprezentuje interesy Banku w stosunkach z organami w∏a-
dzy paƒstwowej, instytucjami kredytowymi, instytucjami obcych paƒstw i or-
ganizacjami mi´dzynarodowymi. Przewodniczy posiedzeniom Rady Dyrekto-
rów, podpisuje akty normatywne Banku Rosji oraz sygnuje porozumienia za-
wierane przez Bank. Prezes powo∏uje i odwo∏uje swoich zast´pców, ponosi od-
powiedzialnoÊç za dzia∏alnoÊç Banku Rosji.

Niezale˝noÊç Banku Rosji a relacje z innymi
instytucjami w paƒstwie

Niezwykle istotnà cechà ka˝dego systemu bankowego jest niezale˝noÊç banku
centralnego. Jakkolwiek niezale˝noÊç jest integralnà cechà bankowoÊci central-
nej i ma wieloletnià tradycj´ na ca∏ym Êwiecie, to w ka˝dym kraju musi byç ana-
lizowana historycznie i na podstawie wewn´trznych doÊwiadczeƒ. W Rosji nie-
zale˝noÊç banku centralnego budowana jest od poczàtku lat 90. XX wieku. Nie-
zale˝noÊç banku centralnego opiera si´ na konstytucyjnych zapisach dotyczà-
cych podstawowych kwestii bankowoÊci centralnej. Zmiany dotyczàce funkcjo-
nowania banku centralnego muszà byç realizowane drogà ustawowych zmian
w treÊci konstytucji. Tak˝e ustawa o Banku Rosji gwarantuje znaczny zakres
niezale˝noÊci banku centralnego. Ju˝ w artykule 1 ustawy stwierdza si´, ˝e ce-
le, zadania i funkcje Banku sà realizowane niezale˝nie od organów w∏adzy paƒ-
stwowej – zarówno centralnej, jak i terenowej – oraz innych podmiotów Fede-
racji Rosyjskiej.



Niezale˝noÊç Banku Rosji opiera si´ na nast´pujàcych rozwiàzaniach:

• Bank Rosji jest organem w∏adzy federalnej, a Konstytucja gwarantuje mu pra-
wo do realizacji jego funkcji niezale˝nie od organów w∏adzy ustawodawczej,
wykonawczej i sàdowniczej. W przypadku prób ingerowania organów w∏a-
dzy paƒstwowej w dzia∏alnoÊç i realizacj´ funkcji banku centralnego Bank
Rosji ma obowiàzek informowaç o tych faktach Dum´ i Prezydenta Rosji. 

• Ma on szczególny status prawny i pozycj´ w strukturze organów w paƒstwie;
jest samodzielnym podmiotem, którego zasadniczym celem jest ochrona sta-
bilnoÊci waluty krajowej.

• Konstytucyjnie zagwarantowano mu (jako organowi w∏adzy paƒstwowej),
na zasadach wy∏àcznoÊci, prawo emisji pieniàdza i organizowania obrotu pie-
ni´˝nego.

• W przypadku gdy jakieÊ akty prawne mogà naruszaç niezale˝noÊç banku cen-
tralnego, Bank Rosji ma prawo wystàpiç o ich uchylenie.

• W odró˝nieniu od innych organów w∏adzy paƒstwowej Bank Rosji ma osobo-
woÊç prawnà.

• Dzia∏alnoÊç Banku i jego sprawozdania finansowe podlegajà corocznej ocenie
niezale˝nej instytucji audytorskiej.

• Bank mo˝e tworzyç przepisy prawa powszechnie obowiàzujàce (nie tylko
banki, ale tak˝e inne osoby prawne i osoby fizyczne). 

Niezale˝noÊç Banku Rosji nie jest absolutna. Pewnym zagro˝eniem dla nieza-
le˝noÊci banku centralnego jest wynikajàca z zapisów ustawy bud˝etowej mo˝-
liwoÊç kredytowania rzàdu przez Bank Rosji. Ograniczeniem niezale˝noÊci mo-
˝e te˝ byç obowiàzek przygotowania wspólnie z rzàdem za∏o˝eƒ polityki pie-
ni´˝nej, co daje mo˝liwoÊç zbyt silnego oddzia∏ywania rzàdu na ostateczny
kszta∏t polityki pieni´˝nej, a w konsekwencji na sposób i zasady realizacji ce-
lów Banku Rosji.

Bank Rosji z racji swojej pozycji w gospodarce i systemie finansowym bardzo
ÊciÊle wspó∏pracuje z rzàdem i strukturami samorzàdowymi. Relacje mi´dzy
Bankiem Rosji a organami w∏adzy paƒstwowej i samorzàdu lokalnego regulu-
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je ustawa o Banku Rosji. Stanowi ona, ˝e Bank bierze udzia∏ w opracowywaniu
za∏o˝eƒ polityki gospodarczej Rzàdu Federacji Rosyjskiej. Prezes Banku uczest-
niczy w posiedzeniach Dumy Paƒstwowej poÊwi´conych polityce gospodarczej,
finansowej i kredytowej. Wspó∏praca z rzàdem wyra˝a si´ tak˝e tym, ˝e w po-
siedzeniach Rady Dyrektorów Banku Rosji biorà udzia∏ – z g∏osem doradczym –
Minister Finansów Federacji Rosyjskiej i Minister Gospodarki Federacji Rosyj-
skiej. Bank Rosji i Rzàd Federacji Rosyjskiej informujà si´, na zasadach wzajem-
noÊci, o planowanych przedsi´wzi´ciach, koordynujà swojà polityk´ i odbywajà
regularne konsultacje na temat aktualnych problemów gospodarki rosyjskiej.
Bank konsultuje z Ministerstwem Finansów Federacji Rosyjskiej harmonogram
emisji rzàdowych papierów wartoÊciowych i sp∏aty d∏ugu paƒstwowego,
uwzgl´dniajàc wp∏yw podj´tych decyzji na sytuacj´ systemu bankowego oraz
ich ewentualne konsekwencje dla realizacji za∏o˝eƒ polityki pieni´˝nej.

Bank Rosji nie ma prawa udzielenia kredytów Rzàdowi Federacji Rosyjskiej
w celu finansowania deficytu federalnego bud˝etu oraz nabycia paƒstwowych
papierów wartoÊciowych na rynku pierwotnym (oprócz przypadków, kiedy jest
to dozwolone ustawà bud˝etowà). Nie udziela tak˝e kredytów na finansowanie
paƒstwowych funduszy pozabud˝etowych, bud˝etów podmiotów Federacji Ro-
syjskiej oraz bud˝etów lokalnych. 

Bank Rosji ma ró˝norodne relacje z Dumà Federalnego Zgromadzenia Federacji
Rosyjskiej. Duma Paƒstwowa:

1) na wniosek Prezydenta Federacji Rosyjskiej powo∏uje i odwo∏uje Prezesa
Banku Rosji, 

2) mianuje i odwo∏uje cz∏onków Rady Dyrektorów Banku Rosji – na wniosek
Prezesa Banku Rosji i po uzgodnieniu z Prezydentem Federacji Rosyjskiej,

3) mianuje i odwo∏uje swoich przedstawicieli w Narodowej Radzie Bankowej, 

4) ostatecznie decyduje o kszta∏cie za∏o˝eƒ polityki pieni´˝nej paƒstwa,

5) zatwierdza roczne sprawozdanie z dzia∏alnoÊci Bank Rosji,

6) przyjmuje – na wniosek Rady Banku – sprawozdanie z kontroli Banku Rosji
przez Izb´ Obrachunkowà Rosyjskiej Federacji, 
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7) zapoznaje si´ z rocznym sprawozdaniem z dzia∏alnoÊci Banku Rosji, sk∏ada-
nym przez Prezesa, oraz sprawozdaniem z realizacji za∏o˝eƒ wspólnej polity-
ki pieni´˝no-kredytowej.

Kompetencje Dumy w stosunku do Prezesa i Banku Rosji sà formalnie bardzo
rozbudowane. Jednak w praktyce to Prezydent Federacji Rosyjskiej jest insty-
tucjà, która zasadniczo wp∏ywa na funkcjonowanie Banku Rosji. Prezydent Ro-
sji zg∏asza kandydata na stanowisko Prezesa Banku Rosji, deleguje swoich
przedstawicieli do Narodowej Rady Bankowej i ustala z Prezesem Banku Rosji
kandydatury do Rady Dyrektorów.

Zadania i funkcje Banku Rosji

Obowiàzki Banku Rosji koncentrujà si´ na funkcjach typowych dla banków
centralnych: emisyjnej, banku banków oraz banku gospodarki narodowej i ban-
ku paƒstwa. W ustawie o banku centralnym wymienia si´ natomiast nast´pu-
jàce szczegó∏owe funkcje i zadania Banku Rosji:

1)  we wspó∏pracy z Rzàdem opracowuje i prowadzi wspólnà polityk´ pieni´˝nà,

2) na zasadach wy∏àcznoÊci realizuje emisj´ pieniàdza i organizuje obieg
pieni´˝ny,

3)  jest kredytodawcà ostatniej instancji dla organizacji kredytowych, organizu-
je system refinansowania banków,

4)  ustala zasady prowadzenia rozliczeƒ pieni´˝nych w Federacji Rosyjskiej,

5)  ustala zasady realizacji operacji bankowych w bankach komercyjnych,

6)  obs∏uguje rachunki wszystkich poziomów bud˝etów Federacji Rosyjskiej,

7)  zarzàdza rezerwami z∏ota oraz rezerwami walutowymi paƒstwa,

8)  dokonuje rejestracji i licencjonowania organizacji kredytowych, zawiesza
posiadane licencje, podejmuje decyzje o upad∏oÊci oraz prowadzi likwidacj´
banków, 
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9) sprawuje nadzór nad dzia∏alnoÊcià organizacji kredytowych oraz grup ban-
kowych,

10)  prowadzi rejestry emisji papierów wartoÊciowych organizacji kredytowych,

11) prowadzi operacje bankowe w regionach, gdzie nie dzia∏ajà banki komercyjne, 

12) zajmuje si´ regulacjà oraz kontrolà walutowà w sposób okreÊlony w usta-
wie „o regulacji i kontroli walutowej”5, 

13) ustala zasady rozliczeƒ z innymi paƒstwami, organizacjami zagraniczny-
mi, a w okreÊlonych przypadkach tak˝e z osobami prawnymi i fizycznymi,

14) ustala zasady rachunkowoÊci i sprawozdawczoÊci w systemie bankowym
Federacji Rosyjskiej,

15)  ustala i publikuje oficjalne kursy walut obcych w stosunku do rubla,

16)  przygotowuje prognoz´ bilansu p∏atniczego oraz uczestniczy w sporzàdza-
niu bilansu p∏atniczego Federacji Rosyjskiej,

17)  wydaje i anuluje licencje dla gie∏d walutowych, okreÊla zasady i warunki
realizacji operacji zwiàzanych z zakupem i sprzeda˝à zagranicznych walut
na gie∏dach,

18)  przygotowuje analiz´ i prognoz´ sytuacji makroekonomicznej w skali kra-
ju i dla poszczególnych regionów, ze szczególnym uwzgl´dnieniem rynku
finansowego i poziomu inflacji, oraz upowszechnia te informacje zgodnie
z zasadà zapewnienia przejrzystoÊci rynku finansowego,

19)  wyp∏aca Êrodki zdeponowane przez osoby fizyczne w bankach, które utra-
ci∏y p∏ynnoÊç, ale nie uczestniczy∏y w systemie obowiàzkowego gwaranto-
wania depozytów bankowych (w przypadkach okreÊlonych prawem)6.

5 Ustawa federalna z 10.12.2003 r., nr 173-FZ, o regulacji i kontroli walutowej (ros. o waliutnom
regulirowanii i waliutnom kontrolie).

6 Zgodnie z ustawà federalnà z 23.12.2003 r., nr 177-FZ o ubezpieczeniu depozytów osób
fizycznych w bankach FR (ros. Zakon o strachowanii wk∏adow fiziczieskich lic w bankach
Rossijskoj Fiedieracii).
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Przepisy prawne wskazujà podmioty zobowiàzane do otwierania rachunków
i korzystania z obs∏ugi finansowej przez jednostki Banku Rosji. W Banku Rosji
muszà byç otwierane rachunki i prowadzone rozliczenia finansowe jednostek
bud˝etowych Federacji Rosyjskiej, bud˝etów lokalnych i paƒstwowych fundu-
szy pozabud˝etowych. Bank Rosji obs∏uguje d∏ug paƒstwowy Federacji Rosyj-
skiej i prowadzi operacje z rezerwami walutowymi paƒstwa.

Wa˝nym zadaniem Banku Rosji jest odpowiedzialnoÊç za w∏aÊciwe funkcjono-
wanie systemu rozliczeƒ pieni´˝nych w Rosji. System ten sk∏ada si´ z dwóch
elementów. Pierwszym jest system rozliczeniowy Banku Rosji, drugim sà zaÊ
prywatne systemy rozliczeniowe (systemy p∏atnicze organizacji kredytowych).
Bank Rosji jest organem licencjonujàcym, koordynujàcym i regulujàcym system
rozliczeniowy – rozliczenia pieni´˝ne (gotówkowe i bezgotówkowe) oraz rozli-
czenia clearingowe – na terytorium Federacji Rosyjskiej. Ustala zasady, formy,
terminy i standardy prowadzenia rozliczeƒ gotówkowych i bezgotówkowych. 

System rozliczeniowy Banku Rosji uczestniczy w wi´kszoÊci rozliczeƒ
bezgotówkowych. Realizacja tych rozliczeƒ przebiega w taki sposób, ˝e ka˝da
organizacja kredytowa jest obowiàzana otworzyç rachunek bankowy w Banku.
Organizacja kredytowa ma prawo otworzyç rachunek bankowy w terytorialnej
jednostce Banku tak˝e dla swojego oddzia∏u, z wyjàtkiem oddzia∏ów obs∏ugiwa-
nych w tej samej jednostce, co centrala banku. W tym przypadku rozliczenia
oddzia∏u prowadzone sà za poÊrednictwem rachunku bankowego centrali ban-
ku. Organizacja kredytowa, która ma rozbudowanà sieç oddzia∏ów, mo˝e utwo-
rzyç prywatny mi´dzyoddzia∏owy system rozliczeniowy. 

W 2005 r. w systemie p∏atniczym Rosji uczestniczy∏o 16 847 jednostek. W tej
liczbie by∏o 931 jednostek Banku Rosji funkcjonujàcych jako centra kasowo-
-rozliczeniowe, oddzia∏y oraz mniejsze jednostki operacyjne. W systemie roz-
liczeniowym Banku Rosji uczestniczy∏o tak˝e 1 253 organizacje kredytowe,
(w tym 46 niebankowych organizacji kredytowych), 3 259 oddzia∏ów organi-
zacji kredytowych i 11 368 filii organizacji kredytowych. Na poczàtku 2006 r.
w Rosji funkcjonowa∏o 353,5 mln rachunków bankowych, z tego 98% by∏y to
rachunki osób fizycznych. W 2005 r. zrealizowano 1 116,8 mln p∏atnoÊci
na kwot´ 293,5 bln rubli (10,2 bln USD)7. Rozliczenia bezgotówkowe obs∏ugi-
wa∏ system rozliczeniowy Banku Rosji i stanowi∏y one ponad 80% wartoÊci

7 W dniu 31 XII 2005 r. kurs; 1 USD = 28,7825 rubla.



rozliczeƒ ogó∏em. Ârednio wykonywano ponad 2,2 mln rozliczeƒ dziennie.
Za pomocà dokumentów elektronicznych rozliczono 99% liczby transakcji.
Âredni czas rozliczenia p∏atnoÊci w 2005 r. wyniós∏ 1,08 dnia. Ustawowo przy-
j´ty termin rozliczeƒ bezgotówkowych nie mo˝e byç d∏u˝szy ni˝ pi´ç dni dla
transakcji w granicach Federacji Rosyjskiej. W ciàgu najbli˝szych dwu lat
Bank Rosji zamierza zbudowaç system rozliczeƒ w czasie rzeczywistym
(RTGS).

Jednym z zadaƒ Banku Rosji jest kontrola walutowa. Waluty obce w charakte-
rze Êrodka p∏atniczego w rozliczeniach za towary i us∏ugi mogà byç wykorzy-
stywane wy∏àcznie w przypadkach ustalonych w prawie dewizowym. W wy-
niku zmian prawa dewizowego w 2005 r. Bank Rosji zezwala podmiotom kra-
jowym (rezydentom) na prowadzenie operacji walutowych na rynku papierów
wartoÊciowych i wykorzystywanie w nich zarówno krajowych, jak i zagranicz-
nych papierów wartoÊciowych. Eksporterzy rosyjscy sà natomiast zobligowa-
ni do obowiàzkowej odsprzeda˝y Bankowi Rosji 10% wp∏ywów z eksportu.
Podmioty krajowe, po spe∏nieniu okreÊlonych prawem wymagaƒ, mogà otwie-
raç rachunki bankowe w bankach zagranicznych Nie jest to jednak zjawisko po-
wszechne. W 2005 r. Bank Rosji wyda∏ zaledwie 89 pozwoleƒ na otwarcie ra-
chunków za granicà dla osób prawnych – rezydentów. 

Bank Rosji mo˝e prowadziç operacje bankowe z nast´pujàcymi podmiotami: 

– rosyjskimi i zagranicznymi instytucjami kredytowymi,

– Rzàdem Federacji Rosyjskiej,

– organami w∏adzy paƒstwowej, samorzàdu lokalnego, rzàdowych funduszy
pozabud˝etowych, z jednostkami wojskowych i ˝o∏nierzami oraz pracowni-
kami Banku Rosji. 

Bank Rosji prowadzi z rosyjskimi i zagranicznymi organizacjami kredytowymi
oraz Rzàdem Federacji Rosyjskiej nast´pujàce operacje:

1)  udziela kredytów na okres nie d∏u˝szy ni  ̋jeden rok; zabezpieczeniem kredytów
udzielonych przez Bank Rosji mogà byç z∏oto i inne metale szlachetne, waluta
obca, weksle w walucie rosyjskiej i obcej oraz rzàdowe papiery wartoÊciowe;

2)  sprzedaje i skupuje na otwartym rynku rzàdowe papiery wartoÊciowe; 
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3)  sprzedaje i skupuje obligacje emitowane przez Bank Rosji oraz certyfikaty
depozytowe;

4)  sprzedaje i skupuje waluty obce, a tak˝e dokumenty p∏atnicze i zobowiàza-
nia w walutach obcych, wystawione przez rosyjskie i zagraniczne instytu-
cje kredytowe;

5)  skupuje, przechowuje i sprzedaje metale szlachetne i waluty zagraniczne;

6)  prowadzi operacje rozliczeniowe, kasowe i depozytowe, przyjmuje na prze-
chowanie i w zarzàd papiery wartoÊciowe;

7)  udziela gwarancji i por´czeƒ;

8)  prowadzi operacje z wykorzystaniem instrumentów finansowych w celu
sterowania ryzykiem;

9)  otwiera rachunki w rosyjskich i zagranicznych organizacjach kredytowych
na terytorium Federacji Rosyjskiej i paƒstw obcych;

10)  wystawia czeki i weksle w dowolnej walucie;

11) dokonuje innych operacji bankowych na swój rachunek zgodnie z zasadami
obrotu gospodarczego przyj´tymi w mi´dzynarodowej praktyce bankowej.

Bank Rosji nie mo˝e prowadziç operacji bankowych z osobami prawnymi nie-
majàcymi licencji na wykonywanie operacji bankowych oraz z osobami fizycz-
nymi. Operacje z innymi podmiotami Bank Rosji mo˝e realizowaç wy∏àcznie
w przypadkach przewidzianych w obowiàzujàcym ustawodawstwie. Jako
przyk∏ad mo˝na podaç dzia∏alnoÊç specjalnych struktur Banku Rosji, które
Êwiadczà us∏ugi bankowe dla klientów znajdujàcych si´ w miejscach zamkni´-
tych z powodów militarnych czy te˝ w rejonach, gdzie toczà si´ walki, lub
w miejscowoÊciach, gdzie nie funkcjonujà komercyjne organizacje kredytowe. 

Bank Rosji nie mo˝e nabywaç udzia∏ów lub akcji organizacji kredytowych i in-
nych organizacji (z wyjàtkiem wymienionych w ustawie o banku centralnym,
jak np. udzia∏y w Sbierbanku FR czy Wnieszekonombanku) oraz prowadziç
operacji zwiàzanych z obrotem nieruchomoÊciami. Nie mo˝e zajmowaç si´
dzia∏alnoÊcià handlowà lub produkcyjnà.
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Polityka pieni´˝na

Wa˝nym zadaniem Banku Rosji jest prowadzenie polityki pieni´˝nej we
wspó∏pracy z Rzàdem Federacji Rosyjskiej. Podstawowymi instrumentami po-
lityki pieni´˝nej Banku Rosji sà:

a) stopy procentowe,

b) stopa rezerw obowiàzkowych,

c) operacje otwartego rynku,

d) refinansowanie organizacji kredytowych, 

e) interwencje walutowe i kszta∏towanie kursu walutowego, 

f) ustalanie wskaêników masy pieni´˝nej,

g) bezpoÊrednie ograniczenia iloÊciowe operacji bankowych,

h) emisja obligacji w∏asnych.

Bank Rosji reguluje wielkoÊç udzielanych kredytów refinansowych zgodnie
z przyj´tymi wskaênikami polityki pieni´˝no-kredytowej paƒstwa. Bank mo˝e
ustaliç jednà lub kilka stóp procentowych dotyczàcych ró˝nych rodzajów ope-
racji lub prowadziç polityk´ procentowà bez ograniczania stóp procentowych.
NowoÊcià jest wprowadzenie w ustawie o Banku Rosji z 2002 r. (art. 42) mo˝-
liwoÊci kreowania polityki pieni´˝nej poprzez ustalanie jednego lub kilku para-
metrów tej polityki (zapis ten umo˝liwia ustalanie jednego bezpoÊredniego ce-
lu inflacyjnego).

Na wykresie 1 przedstawiono zmiany stopy refinansowej Banku Rosji w ostatnich
kilkunastu latach. Najwy˝szy poziom stopy refinansowej charakteryzowa∏ kryzysy
p∏ynnoÊci na rynku pieni´˝nym (1993 – 1994 i 1995) oraz kryzys finansowy (1998). 

WielkoÊç stopy rezerw obowiàzkowych, a tak˝e zasady przechowywania re-
zerw przez Bank Rosji ustala Rada Dyrektorów. Poziom rezerwy obowiàzkowej
nie mo˝e przekroczyç 20% procent zobowiàzaƒ organizacji kredytowej. Wyso-
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koÊç rezerw mo˝e byç odmienna dla ró˝nych organizacji kredytowych. W przy-
padku niewywiàzywania si´ z obowiàzku odprowadzenia rezerwy obowiàzko-
wej Bank Rosji ma prawo egzekwowaç w trybie administracyjnym niewniesio-
ne przez bank Êrodki nale˝nej rezerwy, a tak˝e mo˝e na∏o˝yç kar´ pieni´˝nà
na organizacj´ kredytowà. W 2005 r. Bank Rosji nie zmieni∏ wysokoÊci stopy re-
zerwy obowiàzkowej. Wynosi∏a ona 2% dla zobowiàzaƒ organizacji kredyto-
wych wobec banków nierezydentów oraz 3,5% wobec osób fizycznych.

W ramach operacji otwartego rynku Bank Rosji prowadzi skup i sprzeda˝ we-
ksli skarbowych, obligacji paƒstwowych i innych paƒstwowych papierów war-
toÊciowych oraz obligacji w∏asnych. W celu regulowania p∏ynnoÊci banków
wykorzystuje równie˝ inne papiery wartoÊciowe w krótkoterminowych opera-
cjach ze zobowiàzaniem odkupu (repo i reverse repo).

Bank Rosji prowadzi tak e̋ interwencje narynku walutowym. Wzwiàzku zintensywnym
nap∏ywem doRosji walut zagranicznych narynek walutowy Bank Rosji musi neutralizo-
waç oddzia∏ywanie tego nap∏ywu napoziom inflacji. S∏u˝y temu Fundusz Stabilizacyjny8,
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wykres 1 STOPA REFINANSOWA Banku Rosji 
w latach 1992–2006  

èródło: http://www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/print.asp?file=refinancing_rates.htm 
(data pobrania: 1.12.2006). 
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8 Fundusz Stabilizacyjny jest tworzony z nadwy˝ki cen na rop´ naftowà powy˝ej 20 USD za
bary∏k´ oraz wp∏ywów z akcyzy i ce∏ zagranicznych.



absorbujàcy nadwy˝ki walut zagranicznych, tworzony w specjalnym trybie z cz´-
Êci wp∏ywów z tytu∏u korzystnych cen ropy naftowej.

Kolejnym instrumentem polityki pieni´˝nej b´dàcym do dyspozycji Banku Ro-
sji sà bezpoÊrednie ograniczenia iloÊciowe, tzw. limity na refinansowanie ban-
ków i ograniczenia nak∏adane na organizacje kredytowe w zakresie prowadze-
nia niektórych operacji bankowych 

W celu realizacji polityki pieni´˝no-kredytowej Bank Rosji mo˝e tak˝e emito-
waç obligacje, które sà nabywane przez organizacje kredytowe. W 2005 r. wy-
emitowa∏ obligacje w∏asne o wartoÊci 369,9 mld rubli (12,8 mld USD).

Tryb uchwalania i metody realizacji polityki piení ˝nej w Rosji okreÊla ustawa
o banku centralnym. Bank Rosji co roku – nie póêniej ni̋  do 26 wrzeÊnia – przedk∏a-
da Dumie Paƒstwowej, po wczeÊniejszym przes∏aniu do Prezydenta i Rzàdu, projekt
podstawowych za∏o˝eƒ wspólnej polityki piení ˝no-kredytowej, zawierajàcy:

– ogólnà charakterystyk´ sytuacji gospodarczej w Federacji Rosyjskiej,

–  prognoz´ wykonania g∏ównych za∏o˝eƒ polityki pieni´˝no-kredytowej w bie-
˝àcym roku,

– analiz´ przyczyn potencjalnego niewykonania za∏o˝onych przez Bank Rosji ce-
lów polityki pieni´˝nej w bie˝àcym roku, ocen´ mo˝liwoÊci osiàgni´cia zapla-
nowanych celów w roku przysz∏ym oraz uzasadnienie ewentualnej korekty,

– wielowariantowà koncepcj´ wspólnej polityki pieni´˝no-kredytowej, opartà
na co najmniej dwóch scenariuszach prognoz´ rozwoju gospodarki na rok na-
st´pny z uwzgl´dnieniem prognozowanych cen ropy naftowej oraz innych to-
warów rosyjskiego eksportu (wed∏ug ka˝dego ze scenariuszy),

– prognoz´ g∏ównych wskaêników bilansu p∏atniczego Federacji Rosyjskiej
na rok nast´pny,

– szczegó∏owe parametry, które mogà determinowaç wykonanie za∏o˝eƒ poli-
tyki pieni´˝nej na rok nast´pny, ∏àcznie ze wskaênikami inflacji, bazy mone-
tarnej, stóp procentowych oraz zmian wysokoÊci rezerw walutowych,

– wielkoÊç agregatów pieni´˝nych zaplanowanych na nast´pny rok;
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– program dzia∏aƒ Banku Rosji na rok nast´pny na obszarach: doskonalenia
systemu bankowego Federacji Rosyjskiej, nadzoru bankowego, rynków finan-
sowych oraz systemu rozliczeƒ.

Przyj´te za∏o˝enia polityki pieni´˝nej w perspektywie Êredniookresowej kon-
centrujà si´ na stabilizowaniu cen, tworzeniu przes∏anek systematycznego
wzrostu gospodarczego i poprawie warunków ˝ycia ludnoÊci. Cele te Bank Ro-
sji zamierza osiàgnàç przy za∏o˝eniu obni˝enia poziomu inflacji i zapewnienia
stabilnoÊci waluty krajowej. W najbli˝szych latach Bank Rosji planuje obni˝e-
nie inflacji do 6,5–8,0% w 2007 r. i 4,0 – 4,5% w 2009 r. 

W strategii rosyjskiej polityki pieni´˝nej do 2009 r. zak∏ada si´ niezmiennoÊç za-
sadniczych uwarunkowaƒ zewn´trznych i wewn´trznych stabilnoÊci finanso-
wej. Gospodarka rosyjska nadal b´dzie silnie uzale˝niona od zewn´trznych
czynników stabilnoÊci finansowej. Nale˝y do nich zaliczyç przede wszystkim
koniunktur´ na rynkach surowcowych, g∏ównie noÊników energii. 

Realizacji polityki pieni´˝nej w 2006 r. powinien sprzyjaç prognozowany
wzrost gospodarczy. Wed∏ug prognoz Ministerstwa Rozwoju Ekonomicznego
wzrost PKB w 2006 r. wyniesie 6,6%, wzrost produkcji przemys∏owej – 4,7%,
wzrost realnych dochodów ludnoÊci – 12,5%, obroty handlu zagranicznego
zwi´kszà si´ o 12%, a inwestycje w kapita∏ podstawowy o 11%. Bud˝et federal-
ny w Rosji od kilku lat systematycznie zamyka si´ nadwy˝kà dochodów
nad wydatkami (tzw. proficyt bud˝etowy). 

Korzystnych wyników spodziewa si´ tak˝e Bank Rosji w bilansie p∏atniczym
w 2006 r. G∏ównà przyczynà tego stanu jest fakt, ̋ e ceny surowców energetycz-
nych wzros∏y w 2006 r. o 35% w porównaniu z rokiem 2005. W ciàgu 9 miesi´-
cy 2006 r. eksport towarów osiàgnà∏ poziom 224,1 mld USD, a udzia∏ surowców
energetycznych w eksporcie wyniós∏ 65%. Import osiàgnà∏ 112,7 mld USD.
Umacnia si´ rubel, co sprzyja stabilizowaniu krajowej produkcji9.

W ciàgu 9 miesi´cy 2006 r. rezerwy walutowe kraju powi´kszy∏y si´ o 76,2 mld
USD i osiàgn´∏y poziom 278,9 mld USD (stan na 17 listopada 2006 r.)10. Wzrost
rezerw dewizowych paƒstwa pozwoli∏ na przedterminowà sp∏at´ cz´Êci zad∏u-

9 Kurs rubla/USD 2 grudnia 2006 r. wynosi∏ 26,2465; rubel umocni∏ si´ o 7% w ciàgu roku. 
10 http://www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/print.asp?file=inter_res_06.htm#week

(26.11.2006). 
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Stan na: 
Wskaênik 07.1998 01.1999 01.2000 01.2001 01.2002 01.2003 01.2004 01.2005 

1
Suma bilansowa 
systemu 
bankowego
 − w mld rubli 766,1 1 046,6 1 586,4 2 362,5 3 159,7 4 145,3 5 600,7 7 136,9 
 − do PKB (w %) 30,4 38,8 34,9 32,4 35,0 38,2 42,4 42,5

2
Kapitał własny 
systemu 
bankowego 

 w mld rubli 116,4 76,5 168,2 286,4 453,9 581,3 814,9 946,6
−
−

−
 do PKB (w %) 4,6 2,8 3,7 3,9 5,0 5,4 6,2 5,6
  do sumy 
bilansowej (w %) 15,2 7,3 10,6 12,1 14,4 14,0 14,6 13,3

3

Kredyty dla 
przedsi´biorstw 
(tak˝e
przeterminowane) 

− w mld rubli 215,6 337,3 469,4 758,3 1 176,8 1 591,4 2 266,9 3 149,9 
− do PKB (w %) 8,5 12,5 10,3 10,4 13,2 14,7 17,2 18,8
−  do sumy 

bilansowej (w %) 28,1 32,2 29,6 32,1 37,2 38,4 40,5 44,1

4
Inwestycje banków 
w kapitał własny 
firm
− w mld rubli − 15,2 24,2 29,5 48,7 65,1 94,0 156,5
−  do sumy 

bilansowej (w %) − 4,8 4,8 2,9 3,5 4,8 5,3 7,3

5 Papiery 
wartoÊciowe 

− w mld rubli 243,2 265,5 318,9 473,2 562,0 779,9 1 002,2 1 086,9 
− do PKB (w %) 9,6 9,8 7,0 6,5 6,2 7,2 7,5 6,5
− do aktywów 

ogółem (w %) 31,7 25,4 20,1 20,0 17,8 18,8 17,9 15,2

6 Depozyty i wkłady 
ludnoÊci

− w mld rubli 193,4 199,8 297,1 445,7 677,9 1 029,6 1 514,4 1 964,0 
− do PKB (w %) 7,7 7,4 6,5 6,1 7,5 9,5 11,4 11,7
− do pasywów 

ogółem (w %) 25,2 19,1 18,7 18,9 21,5 24,8 27,0 27,5

− do piení ˝nych
dochodów 
ludnoÊci (w %) 

11,9 11,5 10,7 12,2 13,7 15,4 17,3 18,2

7 Depozyty 
przedsi´biorstw 

− w mld rubli 281,4 468,4 722,1 902,6 1091,4 1384,8 1986,1 
− do PKB (w %) 10,3 9,8 9,9 10,0 10,0 10,4 11,8
− do pasywów 

ogółem (w %) 26,9 29,5 30,6 28,6 26,3 24,7 27,8

8
Produkt  krajowy 
brutto (w mld 
rubli)

2 523,5 2 696,4 4 545,5 7 302,2 9 039,4 10 863,4 13 201,1 16 778,8 

9
Dochody 
pieni´˝ne ludnoÊci
(w mld rubli) 

1 627,8 1 774,3 2 899,1 3 968,3 5 293,5 6 790,7 8 885,6 10 816,7 

tabela 1 PARAMETRY I TENDENCJE ROZWOJOWE 
charakteryzujàce system bankowy Rosyjskiej Federacji 

èródło: CBR (2001, s. 17; 2005, s. 3).
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˝enia zagranicznego – ponad 22,6 mld USD – g∏ównie wierzycielom z Klubu Pa-
ryskiego. Po raz pierwszy od 1992 r. nap∏yw kapita∏u zagranicznego do Rosji
jest wy˝szy ni˝ odp∏yw za granic´. Zmniejsza si´ udzia∏ pieniàdza gotówkowe-
go w strukturze pieniàdza ogó∏em. Zmniejsza si´ te˝ znaczenie dolara amery-
kaƒskiego w rozliczeniach pieni´˝nych (dedolaryzacja).

Wzrasta liczba lokat terminowych i zmniejsza si´ udzia∏ wk∏adów a vista.
W bankach tworzy si´ baza dla udzielania kredytów d∏ugoterminowych. Regu-
lacje prawne pozwalajà ju˝ na ograniczony obrót ziemià, ustanawianie zabez-
pieczeƒ sp∏aty kredytów na nieruchomoÊciach, co dynamizuje rynek kredytów
hipotecznych. Zmniejsza si´ udzia∏ depozytów walutowych w strukturze depo-
zytów ogó∏em. Nale˝y si´ spodziewaç, ̋ e poda˝ pieniàdza (M2) osiàgnie 25–28%
PKB. Zdecydowanie roÊnie wartoÊç kredytów bankowych udzielonych realne-
mu sektorowi gospodarki. W porównaniu z okresem styczeƒ – paêdziernik
2005 r. wartoÊç kredytów udzielonych w 2006 r. zwi´kszy∏a si´ a˝ o 86,8%. Oso-
by fizyczne w ciàgu 10 miesi´cy 2006 r. zaciàgn´∏y o 24,5% wi´cej kredytów ni˝
przed rokiem. 

Tendencje rozwojowe w rosyjskiej bankowoÊci przedstawia tabela 1.

Nadzór bankowy

Nadzór bankowy w Rosji sprawuje Bank Rosji, który zosta∏ wyposa˝ony przez
obowiàzujàce prawo w kompetencje nadzorcze i kontrolne nad pozosta∏ymi ele-
mentami systemu bankowego11. Bank Rosji monitoruje proces powo∏ywania
nowych organizacji kredytowych, rozszerzenia zakresu ich dzia∏alnoÊci oraz
prowadzenia paƒstwowej rejestracji dokumentów za∏o˝ycielskich. OkreÊla te˝
wymagania kwalifikacyjne dla cz∏onków w∏adz w organizacjach kredytowych
oraz zasady zatwierdzania ich na stanowiska.

Funkcje nadzoru bankowego realizuje wyodr´bniony w strukturze Banku
Rosji w grudniu 1996 r. organ kolegialny – Komitet Nadzoru Bankowego.
Zarzàdzajàcego Komitetem wyznacza Prezes Banku Rosji spoÊród cz∏onków
Rady Dyrektorów.

11 Szerzej na ten temat: ˚ukowska, ˚ukowski, (2003, s. 339–352),



G∏ównym celem nadzoru jest utrzymanie stabilnoÊci systemu bankowego oraz
ochrona interesów deponentów i wierzycieli organizacji kredytowych12.

Nadzór bankowy jest sprawowany zarówno na podstawie sprawozdawczoÊci
banków („nadzór zza biurka”), jak i poprzez bezpoÊrednie kontrole w bankach
i organizacjach kredytowych („nadzór na miejscu”). Nadzór bankowy w Rosji
realizuje typowe dla nadzoru funkcje: licencyjnà, regulacyjnà, kontrolnà oraz
analitycznà. 

W ramach funkcji licencyjnej Bank Rosji udziela licencji na prowadzenie dzia-
∏alnoÊci bankowej, wpisuje nowe organizacje kredytowe (bankowe i niebanko-
we) do Paƒstwowego Rejestru Organizacji Kredytowych, wydaje, zawiesza i od-
biera organizacjom kredytowym licencje na wykonywanie operacji bankowych
oraz kontroluje zmiany personalne i stosunki w∏aÊcicielskie w organizacjach
kredytowych.

System licencjonowania w Rosji jest bardzo rozbudowany. Organizacja kredy-
towa mo˝e otrzymaç kilka rodzajów licencji. Nieprzypadkowa jest te˝ kolejnoÊç
otrzymywania poszczególnych licencji. W rosyjskiej bankowoÊci wyst´pujà na-
st´pujàce rodzaje licencji bankowych:

1)  na prowadzenie operacji bankowych w rublach, tzw. licencja rublowa, ale
bez prawa przyjmowania depozytów od osób fizycznych13,

2)  na prowadzenie operacji bankowych w rublach i w walucie zagranicznej – li-
cencja walutowa (bez prawa przyjmowania depozytów od osób fizycznych),

3)  na przyjmowanie depozytów od osób fizycznych w walucie rosyjskiej,

4)  na przyjmowanie depozytów od osób fizycznych w rublach i w walutach za-
granicznych,

5)  na obrót metalami szlachetnymi – mo˝e byç wydana równoczeÊnie z licen-
cjà walutowà,

11-12/2006 BANK I KREDYT 23

12 Ustawa federalna „o Centralnym banku Federacji Rosyjskiej (Banku Rosji) z 27 czerwca 2002 r.,
nr 86-F3, art. 56. (ros. „o Centralnom Bankie Rossijskoj Fiedieracii (Bankie Rossii)”.
13 Od 1.01.1995 r. nowo zak∏adana organizacja kredytowa przez 2 lata nie ma prawa
przyjmowania depozytów od ludnoÊci.



6) licencja generalna – mo˝e byç wydana bankowi majàcemu licencje
na wszystkie rodzaje operacji w rublach i walutach zagranicznych. 

Nadzór bankowy stawia okreÊlone wymagania kwalifikacyjne kandydatom
na stanowiska cz∏onków rad nadzorczych, prezesa zarzàdu, jego zast´pców
i cz∏onków zarzàdu, g∏ównego ksi´gowego, zast´pców g∏ównego ksi´gowego
organizacji kredytowej, jak równie˝ osobom na analogiczne stanowiska w od-
dzia∏ach organizacji kredytowej.

Bank Rosji kontroluje tak˝e przep∏yw kapita∏ów banków. Nabycie przez jednà
osob´ lub grup´ osób prawnych powiàzanych kapita∏owo lub organizacyjnie
ponad 5% udzia∏ów (akcji) organizacji kredytowej wymaga powiadomienia
o tym Banku Rosji, natomiast do nabycia ponad 20% konieczna jest wczeÊniej-
sza zgoda Banku Rosji. 

Bank Rosji w ramach funkcji nadzorczych ma prawo ˝àdaç informacji o sytu-
acji finansowej oraz reputacji udzia∏owców (akcjonariuszy) organizacji kredy-
towej. W przypadku zamiaru nabycia przez nich ponad 20% udzia∏ów (akcji)
mo˝e odmówiç wydania zgody na dokonanie transakcji, je˝eli stwierdzi nieza-
dowalajàcà sytuacj´ finansowà nabywców udzia∏ów (akcji). Funkcja regulacyj-
na nadzoru bankowego jest sprawowana m.in. na podstawie norm ostro˝no-
Êciowych obowiàzujàcych organizacje kapita∏owe i grupy bankowe. Ustawa
o banku centralnym okreÊla nast´pujàce normy nadzoru bankowego:

1)  minimalna wysokoÊç kapita∏u statutowego dla organizacji kredytowych re-
jestrowanych po raz pierwszy oraz dla organizacji kredytowych – nierezy-
dentów (5 mln euro),

2)  maksymalna wysokoÊç ryzyka na jednego kredytobiorc´ lub grup´ kredyto-
biorców powiàzanych kapita∏owo lub organizacyjnie (25% funduszy w∏asnych),

3)  maksymalna wysokoÊç du˝ego ryzyka kredytowego (5%, nie wi´cej ni˝ 800%
funduszy w∏asnych),

4)  wspó∏czynnik p∏ynnoÊci organizacji kredytowej – ró˝ne poziomy p∏ynnoÊci, 

5)  wspó∏czynnik adekwatnoÊci kapita∏owej (wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci
10–11% w zale˝noÊci od wysokoÊci kapita∏u w∏asnego banku),
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6)  minimalna wysokoÊç rezerw tworzonych na aktywa wa˝one ryzykiem
– 20%, 50% i 100% w zale˝noÊci od jakoÊci aktywów,

7)  normy zaanga˝owania Êrodków w∏asnych banków na nabywanie udzia∏ów
(akcji) innych osób prawnych (nie wi´cej ni˝ 25% funduszy),

8)  maksymalna wysokoÊç kredytów, gwarancji i por´czeƒ wystawionych przez
bank dla swoich udzia∏owców i akcjonariuszy (50% funduszy w∏asnych).
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Stan na 
01.1997 01.1998 01.1999 01.2000 01.2001 01.2002 01.2003 01.2004 01.2005 09.2006

Działajàce organizacje 
kredytowe ogółem 2 029 1 697 1 476 1 349 1 311 1 319 1 329 1 329 1 299 1 335

Działajàce organizacje 
kredytowe według
rodzajów licencji: 
− z licencjà na 

pozyskiwanie 
depozytów od ludnoÊci

1 914 1 589 1 372 1 264 1 239 1 223 1 202 1 190 1 165 1 211

− z licencjà na realizacj´
operacji walutowych 782 687 634 669 764 810 839 845 839 832

− z licencjà generalnà 291 262 263 242 244 262 293 310 311 279
Działajàce organizacje 
kredytowe z udziałem
kapitału zagranicznego 
ogółem,

152 145 142 133 130 126 126 128 131 130

z czego: −  100% 13 16 18 20 22 23 27 32 33 26
              −  ponad 50% 10 10 12 12 11 12 10 9 9 11

Oddziały rosyjskich 
organizacji kredytowych 
za granicà

22 10 6 4 3 3 4 4 3 4

Oddziały banków 
nierezydentów na 
terytorium Rosji 

1 0 1 1 1 1 1 0 0 1

Przedstawicielstwa 
działajàcych rosyjskich 
organizacji kredytowych 
ogółem,

182 301 199 182 186 178 205 219 350 183

w tym: 
− na terytorium Federacji 

Rosyjskiej 
35 170 135 129 135 131 162 176 306 128

− w innych krajach  35 31 18 16 14 11 15 13 31 35
− w paƒstwach bałtyckich 

i WNP 112 100 46 37 37 36 28 30 13 10

Zlikwidowane organizacje 
kredytowe  351 408 488 600 869 1 022 1 238 1 416 1 569 1 713

tabela 2 STRUKTURA PODMIOTOWA sektora bankowego Rosji 

èródło: CBR (2004, s. 3, tab. 1.1.2.), Wiestnik Banka Rossii, (2006) 20 sientiabria, nr 52(922), s. 11.



Nadzór bankowy mo˝e podejmowaç ró˝ne dzia∏ania w przypadku stwierdze-
nia uchybieƒ w pracy organizacji kredytowej. Mo˝e to byç polecenie usuni´cia
drobnych nieprawid∏owoÊci stwierdzonych w trakcie kontroli lub przeprowa-
dzenia programu naprawczego w banku. Mogà to byç kary pieni´˝ne na∏o˝one
na organizacj´ kredytowà lub decyzje polecajàce podj´cie konkretnych, wska-
zanych przez Bank Rosji dzia∏aƒ, zapewniajàcych przywrócenie p∏ynnoÊci or-
ganizacji kredytowej. W niektórych przypadkach Bank Rosji mo˝e ograniczyç
na okres do 6 miesi´cy prawo wykonywania wybranych czynnoÊci bankowych
zapisanych w licencji organizacji kredytowej. Dotyczy to takich czynnoÊci ban-
kowych, jak np. przyjmowanie depozytów, otwieranie i prowadzenie rachun-
ków bankowych klientom nieb´dàcym akcjonariuszami, rachunków korespon-
denckich, wydawanie gwarancji bankowych czy dokonywanie operacji waluto-
wych z osobami fizycznymi. Bank Rosji ma prawo zabroniç organizacji kredy-
towej otwierania oddzia∏ów. Kolejnà sankcjà jest polecenie zmiany kierownic-
twa organizacji kredytowej lub wprowadzenie zarzàdu komisarycznego.
W uzasadnionych przypadkach Bank Rosji mo˝e uniewa˝niç licencj´ na prowa-
dzenie operacji bankowych i poleciç likwidacj´ banku. W ostatnich latach nad-
zór bankowy coraz cz´Êciej podejmuje takie decyzje, co skutkuje zmniejszeniem
liczby organizacji kredytowych. 

W celu realizacji zadaƒ nadzoru bankowego prowadzone sà szczegó∏owe analizy
makroekonomiczne oraz oceny sytuacji finansowej ca∏ego systemu bankowego,
w tym banków wa˝nych systemowo. Trwajà intensywne prace dostosowujàce
rosyjski nadzór bankowy do standardów bazylejskich oraz przygotowania
do wdro˝enia zasad Bazylei II. Jest to proces niezwykle trudny, skomplikowany
i d∏ugotrwa∏y. Mimo wysi∏ków i zaanga˝owania kierownictwa nadzoru banko-
wego pozostaje jeszcze wiele nierozwiàzanych kwestii. Jest to wa˝ne, gdy˝ wpro-
wadzenie mi´dzynarodowych standardów bankowoÊci b´dzie sprzyjaç integracji
rosyjskiego systemu bankowego z mi´dzynarodowym systemem finansowym,
zwi´kszy zaufanie deponentów i inwestorów zagranicznych do gospodarki rosyj-
skiej oraz istotnie wzmocni stabilnoÊç rosyjskiego systemu bankowego. 

Dzia∏alnoÊç mi´dzynarodowa Banku Rosji

Zgodnie z ustawà o banku centralnym Bank Rosji reprezentuje interesy Federa-
cji Rosyjskiej w kontaktach z bankami centralnymi obcych paƒstw, a tak˝e in-
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nymi zagranicznymi instytucjami finansowymi. Bank Rosji utrzymuje kon-
takty mi´dzynarodowe g∏ównie w celu wymiany doÊwiadczeƒ oraz kszta∏ce-
nia kadr. Czyni wysi∏ki na rzecz wprowadzenia mi´dzynarodowych standar-
dów do rosyjskiej bankowoÊci. Wspó∏pracuje w tym zakresie z Bazylejskim
Komitetem Nadzoru Bankowego, Mi´dzynarodowym Funduszem Waluto-
wym i Bankiem Âwiatowym. Wdra˝a bazylejskie zasady efektywnego nadzo-
ru bankowego. Zgodnie ze strategià rozwoju sektora bankowego w Rosji przy-
j´tà w grudniu 2001 r. od 1 stycznia 2004 r. rozpocz´to w Rosji wprowadza-
nie do sprawozdawczoÊci sk∏adanej przez banki komercyjne Mi´dzynarodo-
wych Standardów SprawozdawczoÊci Finansowej (MSSF). Bank Rosji inten-
sywnie pracuje na rzecz wdro˝enia w systemie bankowym Nowej Umowy
Kapita∏owej – Bazylea II. 

Bank Rosji wspó∏pracuje z krajami Unii Europejskiej. Dotychczas korzysta∏
z pomocy finansowej w ramach funduszu TACIS (ang. Technical Assistan-
ce for the Commonwealth of Independent States) w programie „Partner-
stwo: Rosja? Unia Europejska” w dziedzinie bankowoÊci. Obecnie trwa
trzeci etap realizacji tego programu pt. „Szkolenia personelu Banku Rosji”.
Program szkoleƒ zak∏ada wykorzystanie praktyki i doÊwiadczeƒ banków
centralnych Unii Europejskiej w zarzàdzaniu rosyjskim bankiem central-
nym, ze szczególnym uwzgl´dnieniem sprawowania nadzoru bankowego
(Olsen 2005). 

Bank Rosji bardzo intensywnie wspó∏pracuje z bankami centralnymi z krajów
by∏ego ZSRR w ramach organizacji JewrAzES14, której cz∏onkiem jest Rosja
na podstawie podpisanej w 2004 r. umowy „O wspó∏pracy w dziedzinie
kszta∏cenia personelu banków centralnych krajów – cz∏onków JewrAzES”.
W 2005 r. odby∏o si´ 41 seminariów naukowych, w tym 12 obrad „okràg∏ego
sto∏u”, oraz 27 sta˝y, w których uczestniczy∏o 358 specjalistów z banków cen-
tralnych krajów cz∏onkowskich JewroAzES, w tym 34 przedstawicieli ban-
ków centralnych krajów Wspólnoty Niepodleg∏ych Paƒstw. Na 2006 r. zapla-
nowano organizacj´ 18 seminariów mi´dzynarodowych oraz 30 wspólnych
sta˝y. 

11-12/2006 BANK I KREDYT 27

14 JewrAzES (Jewrazijskoje ekonomiczeskoje soobszestwo) jest mi´dzynarodowà organizacjà
ekonomicznà, której celem jest kszta∏towanie jednolitych obszarów celnych oraz jednolitej
polityki zagranicznej krajów cz∏onkowskich. Do organizacji nale˝à: Bia∏oruÊ, Kazachstan,
Kirgizja, Rosja, Tad˝ykistan, Uzbekistan. Status obserwatora majà: Armenia, Mo∏dawia i
Ukraina. 



Oprócz wymienionych form wspó∏pracy Bank Rosji organizuje wspólnie z part-
nerami z innych krajów posiedzenia komisji ds. wspó∏pracy bankowej. Dotych-
czas odby∏y si´ spotkania z przedstawicielami Republiki Uzbekistanu (3-krot-
nie), z Republikà Kazachstanu oraz z Republikà Po∏udniowej Afryki15.

Podsumowanie

Oceniajàc dzia∏alnoÊç Banku Rosji w ciàgu ostatnich kilku lat, mo˝na stwier-
dziç, ˝e rosyjski bank centralny w∏aÊciwie realizuje swoje cele i funkcje oraz
zadania. Jest instytucjà zasadniczo niezale˝nà od rzàdu Federacji Rosji. Pro-
wadzi sprawnie funkcjonujàcy system rozliczeƒ pieni´˝nych. Polityk´ pie-
ni´˝nà realizuje wspólnie z rzàdem, co w pewnych sytuacjach mo˝e jednak
ograniczaç niezale˝noÊç i stwarzaç problemy z realizacjà jego celów. Bank
Rosji dobrze sprawuje nadzór nad bezpieczeƒstwem systemu bankowego
(zapewnia stabilnoÊç systemu bankowego i coraz lepiej zabezpiecza depozy-
ty zgromadzone w bankach rosyjskich). Organizacje kredytowe powoli odzy-
skujà zaufanie deponentów utracone po 1998 r., kiedy wiele banków utraci-
∏o p∏ynnoÊç, ponad 200 banków upad∏o, a wielu deponentów straci∏o
oszcz´dnoÊci ca∏ego ˝ycia. Po kryzysie finansowym w 1998 r. zdecydowanie
poprawi∏a si´ polityka informacyjna Banku Rosji, co sprzyja stabilizowaniu
rynków finansowych. Utworzono oficjalnà stron´ internetowà Banku Rosji
(www.cbr.ru)16. Zakres informacji udost´pnianej rynkom finansowym
na stronie internetowej systematycznie si´ zwi´ksza. Publikuje si´ wiele ra-
portów o sytuacji makroekonomicznej oraz systemie finansowym, w tym
bankowym. Od 2004 r. Bank Rosji raz w roku publikuje raport o stabilnoÊci
systemu finansowego, w którym dokonuje oceny stabilnoÊci finansowej,
analizuje uwarunkowania stabilnoÊci w podziale na makroekonomiczne
czynniki zewn´trze i wewn´trzne oraz diagnozuje potencjalne czynniki de-
stabilizacji systemu finansowego. Eksperci z Mi´dzynarodowego Funduszu
Walutowego oceniajà, ˝e w Êredniookresowej perspektywie Bank Rosji b´-
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15 Dodatkowe informacje na temat wspó∏pracy Banku Rosji z zagranicà mo˝na znaleêç na
stronach CBR pod adresem: http://www.cbr.ru/analytics/WorldFinRelations.asp oraz
http://www.cbr.ru/today/PK/.
16 Strona internetowa http://www.cbr.ru/datas_standart/ zawiera dane publikowane przez Bank
Rosji zgodnie ze specjalnymi standardami Mi´dzynarodowego Funduszu Walutowego
dotyczàcymi zasad rozpowszechniania danych.



dzie spe∏nia∏ wymagania stawiane przed bankiem centralnym w krajach
o rozwini´tej i stabilnej gospodarce.

OczywiÊcie rosyjski system bankowy pod wieloma wzgl´dami (np. kapitalizacja
banków, wybór us∏ug bankowych, poziom zaufania do banków) nie mo˝e jesz-
cze konkurowaç z systemami bankowymi krajów wysoko rozwini´tych. Jednak
opierajàc si´ na obiektywnych uwarunkowaniach makroekonomicznych, mo˝-
na za∏o˝yç, ˝e w najbli˝szych latach rosyjska gospodarka b´dzie si´ dynamicz-
nie rozwija∏a, a system bankowy b´dzie si´ umacnia∏. 
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