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Abstract

The aim of the paper is to quantitatively assess the 
impact of globalization on the economy of Poland 
in the medium term. Four channels of the impact of 
globalization are distinguished: (i) trade openness, 
(ii) productivity improvement, (iii) labour migrations, 
(iv) liberalization of the services sector. We employ a 
computable general equilibrium model with multiple 
industries and households and imperfect competition 
features.

Our results show positive and quite significant 
effects of globalization on the performance of the 
Polish economy, stemming mainly from productivity 
improvements and liberalization of services. The 
sizeable expected migrations result in negative effects 
of globalization by decreasing growth potential and 
causing upward pressure on wages. At the sectoral level, 
globalization is particularly beneficial to some exporting 
sectors and skilled segments of the labour market.

Keywords: globalization, computable general 
equilibrium, labour migrations, trade liberalization

JEL: C68 F15 F22

Streszczenie

Celem niniejszej pracy jest ilościowa ocena wpływu 
globalizacji na gospodarkę polską w średnim okresie. 
Analizujemy cztery kanały oddziaływania: 1) otwartość 
gospodarki, (2) zwiększenie produktywności, 
(3) migracje zarobkowe oraz (4) liberalizację sektora 
usług. Używamy policzalnego modelu równowagi ogólnej 
(CGE), który uwzględnia interakcję wszystkich sektorów 
gospodarki, rynku pracy, gospodarstw domowych, 
a także niedoskonale konkurencyjną strukturę rynku 
produktów.

Wyniki wskazują na dodatni wpływ globalizacji 
na polską gospodarkę, a najistotniejszymi kanałami 
oddziaływania są zwiększenie produktywności 
i liberalizacja sektora usług. Migracje mają negatywny 
wpływ na gospodarkę ze względu na zmniejszenie 
potencjału wzrostowego i zwiększanie presji płacowej. 
Skutki globalizacji są szczególnie korzystne dla sektorów 
proeksportowych i dla gospodarstw świadczących usługi 
pracy wykwalifikowanej.

Słowa kluczowe: globalizacja, równowaga ogólnej, 
migracje zarobkowe, liberalizacja handlu
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1. Introduction

Over the last decades, global processes have gained a 
great deal of significance as a factor important for the 
growth of Poland‘s economy. We believe that it was, in 
fact, the coincidence of two major developments. First, 
what is now called “globalization” in the economic 
literature, should be more precisely named “acceleration 
of globalization” since, as pointed out and analysed, 
e.g. in Denis et al. (2006) it is the last 1–2 decades 
that have witnessed a speeding up of the already 
ongoing “secular globalization” process. Second, Poland 
broke off the communist system and introduced market 
reforms, leading, among others, to a rapid opening of 
the economy in 1989 and subsequent years, i.e. the 
time when the globalization processes were gaining 
momentum. Then, with further strengthening of market 
economy mechanism, progressing integration with the 
European Union and finally, the accession to the EU in 
2004, the Polish economy has become subject to global 
economy influence – similarly as other medium-income 
countries of the region. The global factors’ influence on 
Poland’s economy manifests itself through the following 
channels: trade and capital flows, liberalization, 
increasing foreign competition, innovation absorption, 
intensive outward and inward labour migrations, growing 
importance of global factors in the process of shaping the 
domestic inflation. While the impact of particular global 
processes on the Polish economy have been analyzed 
and quantified (e.g. Centrum Europejskie Natolin 2003; 
Orłowski 2004; NBP 2004; Allard 2006; Hagemejer, 
Michałek 2007), there has been scarce, if any, research 
aimed at a quantitative assessment of how globalization, 
understood as a variety of interconnected processes, 
affects the Polish economy.1 The aim of this paper is to 
fill that gap with a quantitative assessment of the impact 
of key globalization processes on the Polish economy in 
the long run, using the comprehensive methodological 
framework of a computable general equilibrium model.

The paper is organized as follows. In the first section, 
we review related literature and discuss the channels through 
which globalization affects the economy of Poland. In the 
subsequent section, we describe the simulation experiments 
and discuss their results. The last section concludes.

2. Review of literature and stylized facts on 
globalization for Poland

2.1 Review of literature

Given the fact that “globalization” is one of the most 
popular words in contemporary economic publications, 

1  A comprehensive discussion of globalization, with special emphasis on 
global imbalances and implications for monetary policy, may be found in 
Rybiński (2006).

the review of even the most important contributions 
would be beyond the scope of this paper. A review of 
recent literature focused on globalization and its impact 
on economies of the European Union (EU15), together 
with an interesting quantitative assessment of potential 
future effects of global processes on growth of the EU-
15 in the long-run may be found in Denis et. al. (2006). 
The authors adopt a standard notion of globalization, 
resulting in an increased importance of trade and capital 
flows, international R&D flows and migrations. Then, 
using relevant indicators, they assess the impact of 
globalization on the EU-15 economy in the past (since 
1820). They further present a model-based2 quantitative 
estimate of potential future macro benefits and costs of 
globalization for the EU in the long run (1990–2050). 

Authors conclude that globalization have led to 
an increase of living standards in EU-15 by about 20% 
over the period of 1950–2002 due to the EU’s growing 
integration into the world’s economy (trade openness 
effect). They stress that international spillover effects of 
total factor productivity (TFP) are important and predict 
that productivity growth in Europe over the period of 
1950–2000 would be about 30% lower without openness, 
even without the link between capital accumulation and 
TFP. The simulated long run effect of globalization is 
an additional welfare gain of 8% of GDP per capita. 
Authors note that real gains from globalization are 
dynamic in nature and they result from restructuring 
and innovation, induced by an increase in competition 
and technology spillover effects and skill transfers. 

The other studies offering quantitative assessments 
of globalization usually focus on specific global processes, 
typically trade liberalisation. Various trade liberalization 
processes are believed to have had a significant effect on 
the volume of the world GDP – e.g. the estimated total 
effect of the Uruguay round is an annual increase in the 
world GDP growth by 1 pp (for a review see e.g. Krugman, 
Obstfeld 2005, p. 335). Effects of the current Doha round of 
the WTO are yet unknown since the negotiations are still 
in progress, however, the recent study by Francois et al. 
(2005), estimates the static gains to equal 0.5% of the world 
GDP. The estimated increase in the world trade due to the 
(unfinished) Doha round in services amounts to 12%, 
while merchandise exports of the developing countries to 
the EU are expected to increase by 16%. Previously heavily 
protected global trade in selected goods is believed to 
increase considerably, e.g. by 41% (processed foods), 34% 
(textiles and clothing) and 16% (sugar). 

There are several papers estimating the effects of 
Poland’s accession to the European Union and the Single 
Market. A recent one, by Hagemejer and Michałek (2007), 
estimates the GDP increase resulting from the removal of 
non-tariff barriers at the level of 1-1.2% (short-long run) 
and the total welfare effect at the level of 0.5–0.7% of GDP.

2  An international macro model (QUEST) has been used as the simulation tool.
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2.2 Stylized facts on globalization effects in Poland

Since the beginning of 1990s, the Polish economy has 
deepened its integration with the world economy. For 
instance, trade openness, measured by the ratio of exports 
and imports to GDP increased from 49% in 1991 to 82.9% 
in 2006. The stock of foreign direct investment in Poland 
increased from virtually null in the beginning of 1990s (2.83 
billion USD) to over 92 billion. USD in 2005 (i.e. about 31% of 
GDP). Inward FDIs have been important not only as a source 
of investment funding (additional to domestic savings), but 
also as a powerful engine of the increase in productivity. 
The inflow of foreign capital and imports of machinery and 
equipment have been major sources behind the productivity 
growth in Poland, given the low intensity of domestic R&D 
activities.3 The impact of FDIs, imports, and other global 
economy spillovers on the total factor productivity growth 
in Poland is documented e.g. in Kolasa, Żółkiewski (2004), 
Kolasa (2005), Piatkowski, Van Ark (2005) and Clarke (2003). 
FDIs contribute significantly to the increasing openness of 
the Polish economy, through they increase both the export 
potential and the propensity to imports. According to IKCHZ 
(2006), enterprises with foreign capital were responsible 
for 66% of total Polish exports in 2006 compared to 57% 
in 2004. Since a large number of exporters use imported 
subcomponents in their activity, more than 86% of importers 
are exporters at the same time (NBP 2007). 

Globalization processes, and in particular 
the accession to the European Union in 2004, have 
considerably affected the labour market in Poland. Due 
to wage differentials and large pool of unemployed4 and 
inactive people, migrations accelerated after 1 May 2004 
to the level significant for both the Polish labour market 
and the countries receiving Polish émigrés (mainly the 
Great Britain and Ireland). There are different estimates 
of the actual size and duration of outward migrations 
since the accession. The Centre for Migrations Research 
of the University of Warsaw (Okólski 2006) estimates 
the outward migrations at 3% of labour force, which is 
substantial. Moreover, double of that may still emigrate. 
Shrinking domestic labour force affects the domestic 
labour market, especially that migrants are relatively 
better educated than the population on average 
(Kaczmarczyk 20065). This is one of the major reasons 
for rising shortages of skilled workers as perceived by 
enterprises. For instance, according to the National Bank 
of Poland’s survey of enterprises, as of first quarter of 
2007, firms reported the shortage of skilled labour as a 
second major barrier to growth while this barrier was 

3  Expenditure on R&D amounted to 0.57% of GDP in 2005, which is one of the 
lowest records in EU25. However, it is even lower than in 1995 (0.63% of GDP).
4  The unemployment rate is still relatively high in Poland (at about 13% at the 
end of 2006) even though it has been decreasing fast over the last quarters (it 
was almost 17%  the end of 2005).
5  However, this author clearly states that there is no ground for declaring 
“exodus” of highly skilled specialists or “brain drain” as sometimes proclaimed 
in public discussion.

perceived among the least important ones only a year 
earlier.6 

Increasing wage inequalities between skilled and 
unskilled workers may also be attributed to globalization. 
In sectors with intensive import penetration, FDI and 
exports, the wage inequalities considerably increased 
(e.g. food products – the ratio of skilled to unskilled 
labour wages increased from 1.8 in 1997 to 2.3 in 2004, 
motor vehicles – from 1.5 to 2.0, office machinery – from 
1.1 to 2.5). On the other hand, in industries relatively 
well sheltered from the global economy’s impact, such 
as electricity, gas and water supply, the wage inequalities 
hardly changed over the analysed period.

While, by its very nature, globalization primarily affects 
the tradable sector of the economy, it is also important for 
the non-tradable activities, e.g. through capital inflows 
changing both the market structure (the competition effect) 
and boosting modernization (the productivity effect). This is 
of particular importance for the services sector of the Polish 
economy, which is partially overregulated and protected. 
In particular, this refers to telecommunications (excessive 
fixed-line telephony and internet access charges), financial 
services (relatively expensive and underdeveloped, e.g., 
with respect to the financing of small and medium 
enterprises), network industries (like transport or energy 
generation and supplies), where state ownership with its 
typical inefficiencies dominates. According to Gradzewicz 
and Hagemejer (2007a), particularly high monopoly 
markups are observed in transport, postal services and 
telecommunications, real estate and business services. In 
the case of telecommunications, fixed-line telecom market 
is highly monopolized – in 2005 the incumbent operator 
had a 85-percent market share. The mobile segment is 
operated by an oligopoly of three firms. According to the 
Office of Electronic Communications – UKE 2006 (the 
telecom regulator) report, the costs of total monthly usage 
for an average retail customer of fixed line telephony were 
the 6th highest in the enlarged EU in 2005. Similarly, 
mobile phones were the 2nd most expensive among 
selected 13 EU countries. High monopoly markups lead to 
inefficient level of service provision – e.g. Poland had the 
2nd lowest rate of broadband internet penetration7 in the 
EU-25 in 2005.

3. Simulations of effects of globalization  
on Poland’s economy

3.1 Modelling approach

The impact of globalization on the behaviour of the 
Polish economy is analyzed using a computable 
general equilibrium model (for model details consult 

6  It was a barrier for 10.7% of the firms surveyed as of the first quarter of 2007 
while only 1.8% reported this problem in the first quarter of 2006.
7  All data come from the UKE (2006). 
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the Appendix8) calibrated to the Social Accounting 
Matrix based on Central Statistical Office (GUS) data 
for 2002.9 Since globalization is expected to have long-
run consequences, the authors decided to assess only 
the long-term impact of globalization. Starting from the 
basic comparative static version of the model, the long-
run has been modelled by an introduction of simplified 
long-run changes of capital supply. The following two-
step procedure has been used to calculate the long run 
response of the economy to the globalization shocks 
imposed on the structure of the model, taking into 
account the capital accumulation. First, the effects 
of globalization have been calculated subject to a 
fixed capital stock constraint. In the second step, the 
investment growth rate from the first step was used 
to calculate the resulting long run response of capital 
accumulation to additional investments,10 according to 
the formula: 

where K is the capital stock, I is the level of investment 
and δ is the depreciation rate of capital. General 
equilibrium solution for this “long-run” level of capital 
is then interpreted as representing long-run equilibrium 
after the globalization shock has been fully absorbed.

Labour market is allowed to freely adjust (in terms 
of employment and wages) to changes in economic 
activity, highlighting the long-run consequences of 
the simulations. Product market is modelled in an 
imperfectly competitive fashion. Following the empirical 
evidence (Gradzewicz, Hagemejer 2007b), the authors 
assumed that in case of most industries, companies 
are operating in an oligopolistic setting (Bertrand) 
with economies of scale stemming from fixed costs of 
production. Additionally, authors introduced firm-level 
product differentiation, which is based on Dixit-Stiglitz 
(1977) love-for-variety formulation. Initial markups and 
the number of firms in the model are calibrated using the 
results of Gradzewicz and Hagemejer (2007a).

3.2 Assumptions of the globalization simulations

In our simulations we distinguish four channels of the 
impact of globalization on the Polish economy. These 
channels include: trade liberalization, productivity 
improvement, labour migrations and liberalization of 
services.
8  Full model description is given in Gradzewicz et al. (2006).
9  The latest input-output table published by the GUS has 2000 as a base year. 
It is updated to the model base year using the RAS balancing procedure using 
data coming from the input-output table, households’ budgets, national ac-
counts and other macroeconomic data for 2002.
10  In other words, the procedure assures that additional capital accumulation/
decumulation originates only in investments triggered by globalization changes. 
The investments arising from capital accumulation do not augment its stock in 
the long run. We assumed the long run depreciation rate to be 8% percent on 
the basis of the reviewed literature.

The merchandise trade liberalization is assumed to 
have a direct effect on the prices of imported goods. The 
liberalization of trade with the EU involves the removal 
of only non-tariff barriers (except agriculture), because a 
majority of tariffs on manufactured goods are effectively 
zero since 2000. For non-EU imports, the scope of 
liberalization, due to both completing of the Uruguay 
Round and the future commitments in the Doha Round 
of the WTO, is higher. Following Hoffman (2001) and 
Harrison et al. (1996) estimates of the impact of the NTB 
removal due to Single Market Programme, it is assumed 
that prices of imports from the EU go down by 2.5 
percent. The prices of imports from the rest of the world 
fall by 10 percent. This number is based on the National 
Bank of Poland’s internal statistics on price behaviour.11 
It is also assumed that due to the liberalization of the 
EU imports from the rest of the world, prices of goods 
imported from the EU fall by an additional 1 percent.12

In our simulations we assume that an increased 
foreign direct investment inflow combined with a surge 
in imports raise the total factor productivity. The overall 
TFP change in the economy increases by 1 percent,13 
however, the exact size of sectoral imposed changes is 
proportional to the relation of FDI inflow to the sector’s 
production.14

The opening of most of the EU-15 labour markets 
to workers from new member states (entering the EU in 
mid-2004) triggered an intense outflow of labour force, 
mainly due to substantial wage differentials. The total 
migration effect from Poland is estimated to be between 
0.5-0.6 million workers (Okólski 2006), which constitutes 
over 3% of labour force. This phenomenon is apparent 
especially among skilled people, which allows the 
authors to assume that globalization affects only workers 
with tertiary and secondary education. Part of the income 
earned abroad by migrating workers is transferred back 
to the home country. Such remittances amount to 
roughly 12 billion PLN (about 1.2% of GDP) according 
to official balance of payment statistics (official private 
foreign transfer statistics report a 3 billion PLN inflow in 
2006 Q1 alone). It is assumed that these transfers affect 
only those households where members are assumed to 
migrate (employees and self-employed). 

Liberalization of trade in services is believed to be 
different from merchandise trade liberalization. One of 
11  For instance, the price of the basket of goods mostly affected by globaliza-
tion (mostly clothes, shoes, electronics and computer equipment) falls over 
2006 by about 7% (over 2005 – 2006, by about 12%). 
12  This additional effect is assumed to be caused by falling intermediate goods 
prices faced by EU producers. This number is a “guesstimate”.
13  The size of TFP shock is calibrated to roughly match results obtained by 
Denis et. al (2006) estimating the growth effects of globalization for the EU-15 
economy. Taking into account the technology gap, we assume the impact on 
Poland to be double of that estimate.
14  One of the referees pointed out that we ignore the capital flows that are an 
important channel of globalization. Our model does not explicitly model for-
eign direct investment nor does it have a financial market. Thus, we assume the 
productivity shock to incorporate the productivity effects of increased capital 
inflow to Poland resulting from foreign direct investment.
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its forms entails the establishment of service providing 
enterprises in the host country that directly compete with 
incumbent firms. Globalization is therefore assumed to 
cause an inflow of firms into the services sectors (where 
entry was previously barred) which drives the profits to 
zero. Profits are calibrated in such a way that it requires a 
20 percent increase in the number of firms for the economy 
to reach this long-run equilibrium. In other words, when 
entry barriers are removed, 20% more firms have to enter 
the market in order to reach the zero-profit equilibrium.15

4. Simulation results

4.1 Trade liberalization 

The drop in import prices16 directly affects the level of 
consumption of final and intermediate goods. The total 
increase in imports is 3.7% (macroeconomic results for 
all simulations are given in Table 6). Total exports also 
increase (by 1.9%) due to lower costs of production, 
resulting from a drop in prices of imported intermediate 
inputs. With a domestic demand increase of about 1.5% 
(consumption rise of 1.4% and investment rise of 1.6% 
– see Table 6) trade liberalization results in an rise of 
GDP of 0.6% and a rise in employment of 0.2%. 

Imports of manufactures increase by 4.3% and 
exports by 3.1%. (Table 1). The latter is due to a cost 
reduction resulting from the drop in prices of imported 
intermediate goods (of 1%). Production of manufactured 
goods increases by 0.8%. The growth of investment 
demand increases the supply of construction services, 
which goes up by 1.4%.

The largest increase in imports takes place in 
the food sector (11.7%), followed by intermediate 

15  We based our estimate of markups over marginal costs on Gradzewicz and 
Hagemejer (2007b). However, a reliable estimate of scale elasticity for the ser-
vices sector is not available. Thus, as an alternative to assume a certain pure 
profit rate for each sector we assumed that the entry is barred and that the arbi-
trarily chosen number of firms (20%) has to enter service industries in order to 
bring profits to zero. This assumes that the rate of pure profits varies depending 
on the level of estimated markups. Specifically, it is 12% in telecommunica-
tions but 5.5% in business services and 1% in retail and wholesale trade which 
is close to the estimates of pure profits obtained using standard accounting data 
(Gradzewicz, Hagemejer 2007a).
16  We also assume that due to the import competition, the prices of manufac-
tures go down in the EU, which directly affects the prices of Polish exports.

light (5.9%) and light (4.9%) industries17. Food sector, 
having only a small share of imported intermediates in 
production costs, experiences a decline in exports. On 
the other hand, motor vehicles production, where the 
share of imported intermediates is higher than the share 
of domestic intermediates, experiences a surge in exports 
amounting to 11.2 percent.

4.2 Productivity increase 

In reaction to an increase of multifactor productivity by 
an average of 1% (resulting from increased FDI inflow 
and increased imports of technologically advanced 
goods from the EU), GDP is 3.4%  higher in the long run 
(mainly due to capital accumulation). The expansion of 
the economy and the increase in output shift the labour 
demand curve up – in consequence employment level 
is 1% higher. Increased labour demand, combined with 
an increase of labour productivity boosts wages, which 
are 3.3% higher in the long-run. Relative abundance 
of capital pushes its price down by 0.35%. Increased 
income from labour and renting capital to production 
activities results in faster growth of disposable income of 
households and a 3% increase of consumption.

Table 2 shows changes in the structural 
development of the economy after the TFP increase. 
As the manufacturing and market services sectors18 are 
mostly affected by the increase in productivity, the costs 
of production in these industries decline. On the other 
hand, in other industries like mining and non-market 
services, the costs of production increase considerably. 
High investment demand pushes up the output in the 
construction industry. The increasing costs in agriculture, 
mining and non-market activities drive down the growth 
of exports in these industries, but simultaneously induce 
relatively high increase of imports, strengthened by an 
appreciation of the currency. The considerable increase 
in production in manufacturing, market services and 
construction results in a higher than average increase 
of demand for labour in these sectors. The increase of 

17  Detailed sectoral results are not given here to save space. They can be, how-
ever, requested from the authors.
18  The highest productivity increases include: food, tobacco, light (wearing ap-
parel, etc), motor vehicles, post and telecommunication and financial services.

Table 1.  Simulated sectoral changes resulting from trade liberalization
 Production Costs Export Import Employment

Agriculture -0.5 -0.5 -2.0 1.0 -0.7

Mining -0.6 -0.3 -0.8 0.7 -0.5

Manufacturing 0.8 -1.0 3.1 4.3 0.0

Construction 1.4 -0.8 1.3 1.5 1.3

Market services 0.5 -0.3 -0.3 1.5 0.3

Non-market services 0.3 0.0 0.0 1.7 0.1

Source: Own CGE model simulations. All changes in percent (%).
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employment in agriculture19, mining and non-market 
activities is moderate.

4.3 Labour migrations 

The outflow of workers combined with an increase 
of foreign remittances causes a 0.5% decrease of GDP. 
The negative labour supply shock (a direct result of 
migrations and an additional income effect of increased 
disposable income of households) pushes the wages up 
by 2.2% and employment down by 1.4%. The decline of 
the participation rate leads to a drop of unemployment 
rate of 3.4%. The increase in labour income and increased 
transfers from abroad, induce the increase of disposable 
income of households. Consumption is higher by 1.6%. 

The demand for domestic currency surges and 
the currency appreciates by 0.6%, due to the inflow 
of remittances from abroad. Currency appreciation, 
combined with the growing costs of production in 
tradable sectors lead to a drop of exports of 5.9%. That 
is, to a large extent, an explanation for almost no change 
in imports.

Changes in the structure of the labour market 
are presented in Table 3. The outflow of workers with 
secondary and tertiary education drives up their the 
wages by over 2.3%. Participation rates and employment 
decline. The relative abundance of work force with 
basic education together with a declining price of 
capital (in our model less educated labour is assumed 

19  Since labour input is measured here in time units, an increase in employ-
ment does not necessarily mean more farmers. Given low productivity of labour 
in agriculture, an increase in employment resulting from simulations should be 
interpreted rather as more hours worked by existing (or even smaller) number 
of farmers than as an enlargement of the population of farmers. The same ap-
plies to other industries.

to be relatively substitutable with the capital) limit the 
increase of wages in this market segment (they increase 
by only 0.5%). Growing wage differentials between 
less and better educated work force result in a decline 
of participation rates among the workers with basic 
education. As a result, employment in this labour market 
segment falls.

4.4 Liberalization of services 

The opening of service markets induces entry of new 
firms. The new long-run equilibrium is where profits 
are zero. When new firms enter the market, competition 
drives the level of output of incumbent firms down. 
Thus, the average cost goes up due to increasing returns 
to scale and the long run equilibrium occurs when prices 
equal the average cost. 

Compared to the benchmark equilibrium, entry 
of new firms amounts to 19–24% (Table 4). The 
corresponding drop in firm output is the highest in 
business services, trade and hotels/restaurants and 
amounts to 21–24%. Such a large decrease in firm 
output is due to the relatively high calibrated love-for-
variety elasticity of substitution in those sectors (low 
initial markups), making consumers prefer the increase 
in the number of varieties offered over the increase 
in quantity supplied by each firm. The lowest drop in 
firm output is expected to be experienced in post and 
telecommunications, where the calibrated elasticity 
of substitution between varieties is low (high initial 
markups) and the market can accommodate more large 
firms.

The resulting decrease in prices varies depending on 
the initial level of monopolistic markups. It amounts to 

Table 2.  Sectoral changes resulting from productivity increase

 Production Costs Export Import Employment

Agriculture 2.2 0.3 0.7 3.9 1.7

Mining 1.4 1.6 0.5 3.0 0.8

Manufacturing 4.8 -0.2 6.2 4.7 3.6

Construction 5.0 0.3 4.6 5.3 4.5

Market services 3.5 -0.1 3.6 2.7 2.7

Non-market services 0.8 1.7 0.7 3.7 0.3

Source: Own CGE model simulations. All changes in percent (%).

Table �. Labour market changes resulting from migrations

 
 

Education Total

High Medium Basic

Employment -1.0 -1.5 -1.2 -1.4

Wages 2.3 2.4 0.5 2.2

Participation -4.3 -3.1 -12.5 -4.1

Source: Own CGE model simulations. All changes in percent (%).
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13.4% in telecommunications, where initial profits were 
high (more than 12% of total revenue) and only 3.5% in 
trade, where initial profits amounted to less then 1 % of 
total revenue. As a result of a price drop, the total output 
of market services goes up by 4.6%, the increase being 
the highest in post and telecommunications (8.9%), 
where the amount of the initial loss of efficiency due to 
monopoly markups was relatively high, and the lowest 
in trade, where costs to entry were low and market 
structure was initially relatively competitive.

Liberalization of services is expected to add 3.2% 
to the level of the real GDP in the long run. Apart from 
a 10% surge in investment, there is also a considerable 
increase in consumption (3%) due to the increased 
variety of goods. Imports and exports increase (by 4.3 
and 2.8%, respectively), which leads to the worsening 
of current account (ca. -0,52% GDP).

4.4.1. Overall globalization simulation outcomes

The overall effect of the shocks imposed on the model 
is a 6.7% increase of GDP in the long run (Table 6). This 
effect is mainly driven by positive effects of services 
liberalization and an overall increase of productivity, 
stemming from increased imports and foreign direct 
investment. The main source of growth is investment 
demand, which is higher by almost 20% in the long 
run, while consumption is almost 9% higher. Increased 
investment results in a considerable build-up in capital 
– it is 7.8% higher in the long run. The increase of 
employment is much more moderate – it is less than 
2% higher in the long run. Unemployment drops by 

over 3.8 percentage points, mainly as a consequence 
of lower labour participation induced by migrations. 
All the effects of globalization considered contribute 
positively to wage growth (the highest contribution 
comes from liberalization of services and migrations), 
which are almost 11% higher in the long run. Although 
capital supply increases substantially, its price is almost 
unchanged, and the differential between price of labour 
and capital increases.

The overall growth of exports is moderate – it 
amounts to almost 4%. Services liberalization, trade 
development and productivity improvements contribute 
positively to exports growth, but their impact is hampered 
by contraction of exports in reaction to increased 
transfers from abroad and lower economic activity level 
induced by migrations (see footnote 2). In turn, almost 
all channels of globalization considered (except for 
migrations) positively affect the development of imports. 
As a consequence imports grow by 12% in the long run. 
The increase in imports and relatively weak growth of 
exports is also supported by appreciating exchange rate. 
In consequence of these trade developments, current 
account declines in relation to GDP by 0.25% and net 
exports contribute negatively to GDP growth.

The rapid growth of investment demand induces 
a shift in the branch structure of the economy – the 
growth of construction sector is the highest in the long 
run (Table 7). Construction also generates a considerable 
growth of new jobs. Supply of market services is also 
considerably higher and is mainly driven by the services 
liberalization and productivity improvements. This 
industry is also experiencing an increase in the demand 
for labour. A moderate production and labour demand 

Table �.  Firm level changes resulting from liberalization of services

 Firm No. Firm output Output Prices Profits

Trade 23.6 -21.0 3.5 -0.5 -0.9

Hotels and restaurants 21.8 -21.3 2.2 -0.4 -2.4

Transport 22.6 -20.0 6.8 -5.8 -4.7

Post and telecommunications 19.2 -15.3 8.8 -13.4 -12.3

Financial services 22.1 -20.1 4.2 -2.2 -2.2

Business services 22.5 -23.6 4.6 -4.8 -5.5
Source: Own CGE model simulations. All changes in percent (%).

Table �.  Simulated sectoral changes resulting from liberalization of services
 Production Costs Export Import Employment

Agriculture 0.7 1.3 -2.1 3.8 0.4

Mining 1.1 2.3 -0.1 3.1 0.5

Manufacturing 1.9 0.8 0.9 5.1 1.3

Construction 6.0 1.2 5.5 6.4 5.6

Market services 4.6 0.6 6.8 -2.2 4.1

Non-market services 0.6 2.6 0.4 3.3 0.2

Source: Own CGE model simulations. All changes in percent (%).
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increase occurs in manufacturing and agriculture. The growth 
of mining and non-market services is rather limited.

In reaction to globalization processes, the highest 
growth rates of exports occur mainly in market services 
and construction, although there is also an increase 
of exports of manufacturing products (which have the 
highest contribution to the overall export increase). 
The economy experiences a contraction of exports in 
agriculture and mining industry. The highest growth of 
imports occurs in manufacturing and construction (over 
13%). The imports of agriculture goods and non-market 
services grow considerably. Dynamics of imports of 
market services is, however, very limited.

Globalization processes increase wage differentials 
among labour with different skills (i.e., education level). 
The wages of skilled workers increase about 50% 
faster than the wages of unskilled workers (Table 8). 

Slower growth of wages of workers with basic education 
occurs despite higher demand for their services. Also 
the participation rates differ among work force with 
different skills. Although the overall participation rate 
declines, a decrease experienced by low-skilled workers 
is relatively large. 

The distribution of income among different household 
types also changes in response to globalization processes. 
Almost all channels of globalization considered (except 
for migrations) induce a stronger increase of disposable 
income of non-poor households (overall effect is 8.9%) 
than of poorer ones (where incomes are 7.4% higher). 
Increasing income inequalities in favour of non-poor 
households result from changing wage differentials on 
labour sub-markets and increased income from renting 
capital to productive activities, which have a stronger 
impact on incomes of richer households.

Table � .  Breakdown of overall effects
 Services Migrations Trade Productivity Total

GDP 3.3 -0.6 0.6 3.4 6.7

Consumption 3.0 1.6 1.4 3.0 8.9

Investments 10.1 0.6 1.6 7.1 19.4

Exports 2.8 -5.9 1.9 5.1 4.0

Imports 4.3 0.0 3.7 4.4 12.1

Unemployment -0.3 -3.4 0.0 -0.2 -3.8

Employment 2.1 -1.4 0.2 1.0 1.9

Wages 4.9 2.2 0.7 3.3 10.9

Capital 3.6 0.2 0.5 3.4 7.8

Price of capital 3.0 -2.4 0.0 -0.4 0.2

CA/GDP -0.5 -0.2 0.4 0.1 -0.2

Exchange rate 0.0 -0.6 -0.3 -0.4 -1.3

Source: Own CGE model simulations. All changes in percent (%).

Table � .  Overall labour market changes

 
 

Education
Total

High Medium Basic

Employment 1.5 2.0 2.8 1.9

Wages 11.1 11.2 7.4 10.9

Participation -2.0 -0.3 -9.2 -1.4

Source: Own CGE model simulations. All changes in percent (%).

Table �. Overall sectoral changes
 Production Costs Export Import Employment

Agriculture 3.8 0.4 -0.9 9.2 2.2

Mining 0.7 4.2 -2.5 6.0 -0.8

Manufacturing 3.4 -0.4 1.3 13.9 1.3

Construction 12.6 0.6 11.4 13.6 10.9

Market services 8.5 -0.1 9.6 2.3 6.2

Non-market services 1.9 5.0 0.9 9.2 0.3

Source: Own CGE model simulations. All changes in percent (%).
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5. Conclusions

Our simulations show some substantial growth effects 
of globalization for Poland in the long-run. These 
effects amount to 6.8% of additional GDP compared to 
a scenario without globalization. The main channels of 
pro-growth impact of globalization on Poland’s economy 
are: productivity growth, triggered mainly by the inflow 
of FDI (3.4% of GDP) and the pro-efficiency effects 
of liberalization of the service sector (3.3% of GDP). 
Globalization changes growth pattern in favour of 
investment (19.4% in the long – run vs. 8.9% in case 
of consumption), which in turn makes the long run 
economic growth higher. Domestic agents’ propensity 
to import increases (19.4% of GDP in the long-run vs. 
4.0 for exports). Imports are an important channel of 
modernisation in Poland and they also boost the long-
run growth rate. Globalization positively contributes 
to the evolution of the labour market by an additional 
growth of both wages and employment (10.9% and 
1.9%, respectively, in the long-run) and it leads to 
an increase in wage inequalities between high-skilled 
(11.1% over the base-run) and low-skilled (7.4% over 
the base-run). The globalization processes turn out 
to be favourable to welfare of households, as their 
disposable income is 8.8% higher in the long-run. 
However, together with increasing wage inequalities, 
globalization slightly deteriorates the relative income 
position of poor households as compared with the rest 
(8.9% and 7.4%, respectively, over the base-run). 

If the results on long-run impact of globalization 
for EU-15, obtained in the study of Denis et al. 2006 
are to be treated as a benchmark for our results, one 
might be surprised that our estimates are lower. If pro-
growth effects of globalization function mainly through 
FDIs and the import channel creating productivity 
acceleration, one might expect that it should have 
stronger impact in relatively poorer (comparing to 
EU-15) countries like Poland. We find this hypothesis 
plausible and treat our results as a lower bound for the 
long-run impact of globalization on Poland’s economy. 
Our assessment of the effects of globalization is rather 
conservative since we have not taken into account the 
following channels: First, we underestimate the trade 
creation effects of globalization for Poland since exports 
are modelled in a simplified way: they are only supply-
determined and are explained by relative prices changes 
only. Second, since our model does not explain the 
general price level, we could not take into account the 
significant impact (downward pressure) of globalization 
on inflation.20 Third, one of other prospective channels 
of the impact of globalization on Poland’s economy is 
further economic integration with Europe in the form of 
accession to the euro area expected by the NBP (2004) 
to cause 0.4% additional GDP growth in the long-run. 
Taking all these factors into account, we hypothesize 
that the prospective effects of globalization may be 
larger that reported in this paper. 

20  Allard (2006) estimates downward impact of globalization on inflation in 
Poland on ½ to 1 percentage point per year since the middle of the 1990s. 
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Appendix. Model description

The model describes the allocations and flows of funds in the economy populated by optimising economic agents, 
subject to their budget constraints. The model assures that the equilibrium conditions on all markets are met and 
thus all the quantities and prices result from a competitive allocation that supports the general equilibrium in the 
economy. 

The sectoral structure of the model is relatively disaggregated – there are 39 production sectors that use a bundle 
of intermediate products and primary inputs in production of goods using the CES technology. Primary inputs include 
capital goods and 3 types of labour (with basic, medium and higher education). The goods are supplied either to 
domestic or to foreign markets (EU or non-EU ones).

Imperfect competition is embedded in the process of gross output formation. It is assumed that a part of gross 
output is used to pay the fixed cost of production. The total amount of gross output forgone is a function of the 
number of firms operating in a given sector. Firms produce individual product varieties and each firm has a limited 
monopoly power stemming from product differentiation. Demand for an individual variety comes from a standard  
Dixit-Stiglitz (1977) aggregator. Firms are assumed to compete in the Bertrand fashion taking into account the effect 
of their actions on the perceived demand. 

There are 10 types of households in the model, differentiated by socio-economic groups and income level. 
Households pool their income from renting labour and capital to producers and net transfers with other agents in the 
economy. They split their income on consumption, leisure and savings (according to fixed propensity to save) in the 
process of utility maximization. Labour supply is endogenously determined. Investment is determined by the pool of 
available savings and the price of investment goods. 

The households’ demand for goods, combined with the government demand (public consumption), investments 
and intermediate demand are satisfied either by domestic or by foreign producers. Imports are differentiated by origin 
(Armington assumption).

The government revenue comes from taxes on goods (VAT, excise, import tariffs), corporate income taxes, 
personal income taxes and social security contributions. The government expenses include government consumption, 
subsidies and transfers to other sectors of the economy (including social transfers to the households that are treated 
as a disincentive to work in the model).
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Streszczenie

Celem artykułu jest przegląd metod badania płyn-
ności banków. Metody te wymagają usystematyzowania 
z trzech powodów. Po pierwsze, ryzyko utraty płynności 
zaczęło wywierać znaczny wpływ na funkcjonowanie 
systemu bankowego i pośrednio na całą gospodarkę. Po 
drugie, w literaturze rozważa się wiele różnych koncep-
cji płynności dotyczących systemu finansowego, powią-
zanych z płynnością banków. Po trzecie, płynność sta-
ła się obszarem intensywnych badań naukowych, waż-
nych dla zrozumienia powstawania i zanikania płyn-
ności oraz jej oceny. W przeglądzie podsumowaliśmy 
rezultaty badań skutecznych sposobów pomiaru i oceny 
płynności banków. Pokazaliśmy najważniejsze stosowa-
ne rozwiązania, również te wymagające udoskonalenia, 
oraz ich własności. Przedstawiliśmy również otwarte 
problemy, wykorzystując najnowsze wyniki badań na-
ukowych dotyczących płynności banków – płynność na-
rażoną na ryzyko, stress-testy i systemową ocenę płyn-
ności.

Słowa kluczowe: płynność banków, metody pomiaru 
i oceny płynności, stress-testy, ryzyko systemowe

Abstract

The paper provides a survey of the methods that can 
be applied to assess liquidity of banks and the banking 
system. There are three reasons for systematizing those 
methods. First, liquidity risk has recently started to 
exert a significant influence on the banking system and 
indirectly on the whole economy. Second, there are 
many different concepts of liquidity in the literature, 
which are connected with the liquidity of banks. Third, 
liquidity is becoming a very profound field of scientific 
research which is helpful in understanding sources 
of liquidity surplus and drying-up of liquidity. In the 
survey, we summarized the results of the research on the 
efficient methods of measuring and assessing liquidity 
in banks and in the banking system. We concentrated 
on practical solutions, including those which need 
improvements. We also presented the open questions 
regarding application of the very recent results of the 
research on liquidity, i.e. liquidity at risk, liquidity 
stress-testing and systemic liquidity.

Keywords: liquidity of banks, liquidity analysis and 
assessment, stress tests, systemic risk

JEL: G10; G21
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1. Obszary badań płynności

Ryzyko utraty płynności jest jednym z głównych pro-
blemów systemów finansowych. Jest też o wiele słabiej 
zbadane niż ryzyko rynkowe (niepewność cen instru-
mentów finansowych) i ryzyko kredytowe (niepewność, 
czy dłużnik zwróci całość pożyczonych środków). Ala-
stair Clarke, doradca prezesa Banku Anglii, stwierdził 
nawet, że płynność jest ryzykiem zapomnianym1. Po-
mijanie płynności w głównych kierunkach badań eko-
nomii finansowej i ekonometrii finansowej mogło wyni-
kać z dwóch powodów. Po pierwsze, badania nad płyn-
nością były przez długi czas rozdrobnione, ponieważ po-
jęcie płynności jest wieloznaczne. Czym innym jest np. 
płynność rynku finansowego, czym innym jest płynność 
banku, a czym innym derywatu kredytowego. Po drugie, 
powstające modele płynności (jakkolwiek ją rozumieć) 
nie wychodzą od jednolitej koncepcji równowagi, któ-
ra może być podstawą określenia płynności, są trudne 
do testowania na podstawie danych rynkowych i spra-
wiają kłopoty przy estymacji i kalibracji ze względu na 
brak danych.

Coraz częściej niedostatki płynności są jednak po-
wodem zawirowań na rynkach finansowych, poważnie 
wpływając na wyniki finansowe uczestników rynku. Dwie 
poważne interwencje Banku Rezerwy Federalnej na rynku 
pieniężnym, 11 września 2001 r. i 9 sierpnia 2007 r., wy-
nikały z niedoborów płynności w systemie płatniczym 
lub na rynku międzybankowym. Uzasadnione jest więc 
wzrastające zainteresowanie badaniem płynności wy-
kazywane przez ekonomistów zarządzających ryzykiem, 
przez komórki odpowiedzialne za wycenę instrumentów 
finansowych w największych bankach o zasięgu glo-
balnym oraz przez regulatorów systemu bankowego. Na 
uwagę zasługuje wiele koncepcji płynności, sposobów 
uwzględniania płynności przy ocenie sytuacji na rynku 
finansowym, ocenie kondycji banków oraz funduszy in-
westycyjnych, przy badaniu odporności płynności sys-
temu finansowego na zmiany czynników zewnętrznych, 
sposobów zarządzania płynnością i wspierania płyn-
ności na rynku finansowym. Mogą one być inspiracją do 
dalszych studiów.

Artykuł podsumowuje i systematyzuje dotychcza-
sowe osiągnięcia w dziedzinie badań płynności banków 
i może przyczynić się do lepszego zrozumienia płyn-
ności. Nie da się rzetelnie przedstawić metod badania 
płynności banków bez uszeregowania i doprecyzowania 
fundamentalnych pojęć, które w praktyce często są rozu-
miane intuicyjnie lub wieloznacznie. Usystematyzowa-
liśmy pojęcia i metody oceny płynności związane z sys-
temem bankowym, ale również dotyczące płynności in-
nych obszarów rynku finansowego, ściśle powiązanych 
z bankami. Dzięki temu mogliśmy stwierdzić, że płyn-

1  Liquidity is a forgotten risk – powiedział Pan Clarke podczas seminarium ”Fi-
nancial Stability: Specialist Topics”, które odbyło się w Banku Anglii 30 mar-
ca 2007 r.

ność wymaga dalszych badań, których celem powinny 
być przede wszystkim:

– opracowanie metod adekwatnego pomiaru płyn-
ności,

– ocena płynności, pozwalająca ominąć trudności 
z opisem zdarzeń płynności w języku teorii prawdopo-
dobieństwa,

– ocena współzależności płynności banków, w szcze-
gólności poprzez ekspozycje międzybankowe i ryzyko 
utraty reputacji.

W wielu monografiach i raportach instytucji nad-
zorujących i regulujących rynek finansowy oraz publika-
cjach naukowych analizowano różne aspekty płynności 
banków. Basel Committee on Banking Supervision (2000; 
2006), Komisja Nadzoru Bankowego (2007), Committee 
on the Global Financial System (2001) oraz bank cen-
tralny Danii (Danmarks Nationalbank 2006) uzasadniały 
konieczność monitorowania płynności, rekomendowały 
dobre praktyki zarządzania płynnością lub określały 
wiążące wymogi dotyczące płynności, czyli bezpieczne 
relacje płynnych i niepłynnych składników bilansu i po-
zycji pozabilansowych. Kiyotaki i Moore (1997), Dia-
mond i Dybvig (1983), Achary i Pedersen (2004), Bat-
tacharay i Thakor (1993), Holmström i Tirol (1996) oraz 
Williamson (1988) badali warunki pojawiania się i za-
nikania płynności w bankach oraz w systemie ban-
kowym wskutek interakcji podmiotów rynkowych. Po-
miarem płynności banków i płynności w systemie ban-
kowym zajmowali się np. Amihud (2002), Bervas (2006), 
Leinonen (2005), Pástor i Stambaugh (2003), a także 
Sarr i Lybek (2002). W pracach Brunnermeier, Pedersen 
(2006), Chordia et al. (2001), Bank, Baum (2004), Jarrow, 
Protter (2004), Kambhu (2006) oraz Liu (2006) pokazano 
wpływ płynności i ryzyka płynności na decyzje pod-
miotów na rynku finansowym, w szczególności banków. 
O metodach zarządzania płynnością traktują prace: Cho-
rafas (2002), Gatev et al. (2006), Matz, Neu (2007).

Artykuł ma następującą strukturę. Podstawowe ter-
miny, takie jak płynność banku (bieżąca i strukturalna) 
i płynność rynku finansowego, rozróżniliśmy w rozdzia-
le 2. w zależności od kontekstu, w którym występują. 
Obszary badań płynności, które opisaliśmy są zgodne 
z zasadami określonymi przez Bazylejski Komitet Nad-
zoru Bankowego (Basel Committee on Banking Supervi-
sion 2000) dotyczącymi dobrej praktyki zarządzania ry-
zykiem w bankach lub wynikają z nich. W rozdziale 3. 
omówiliśmy sposoby opisywania i pomiaru płynności 
banków, która jest najbardziej złożona i dla której eko-
nomiści i praktycy rynku finansowego próbują wypra-
cować standardowe metody oceny. Odzwierciedliliśmy 
w nim zalecenie Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Ban-
kowego dotyczące monitorowania źródeł finansowania 
działalności przez banki (planowanych wpływów i wy-
pływów finansowych w podziale czasowym i na bazie 
dziennej). Rozdział 4. prezentuje podstawowe techniki 
oceny płynności, polegające głównie na zastosowaniu 
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mierników przedstawionych w rozdziale 3. Po pierw-
sze są to metody badania płynności narażonej na ryzyko 
(zob. 4.1). Po drugie, zgodnie z regułą stosowania sce-
nariuszy, „co by było, gdyby...?” w ocenie płynności po-
magają stress-testy płynności (zob. Basel Committee on 
Banking Supervision 2000), których zarys zawarliśmy 
w podrozdziale 4.2. W podrozdziale 4.3 scharaktery-
zowaliśmy podejścia do systemowej analizy płynności 
(wraz z najnowszymi technikami statystycznymi i mate-
matycznymi). Podrozdział 4.4 przedstawia wpływ płyn-
ności rynków finansowych na płynność banków.

2. Definicje płynności

Pojęcie płynności należy rozpatrywać osobno dla każde-
go obszaru badań płynności. Czym innym jest płynność 
banku, a czym innym płynność rynku finansowego. Te 
dwa rodzaje płynności są jednak ze sobą powiązane. 
Płynność danego banku zależy od płynności na tych 
rynkach finansowych, na których ten bank może pozy-
skiwać środki na uregulowanie bieżących zobowiązań, 
czyli np. na rynku obligacji skarbowych.

Aby uniknąć nieporozumień, postaraliśmy się 
precyzyjniej określić pojęcia związane z płynnością, 
którymi posługiwaliśmy przy omawianiu zagadnień 
płynności.

2.1. Płynność banku

Zgodnie z najbardziej skrótową definicją Matza i Neua 
(2007) płynność banku jest to zdolność do terminowego 
wywiązywania się z bieżących zobowiązań (tzw. płyn-
ność bieżąca) i możliwość kontynuowania działalności 
gwarantowana właściwą strukturą terminową aktywów 
i pasywów (tzw. płynność strukturalna lub płynność fi-
nansowania).

Rozróżniamy więc dwa rodzaje płynności banków, 
odnoszące się do krótkoterminowej i długoterminowej 
sytuacji finansowej banku. Pierwszy rodzaj to płynność 
bieżąca, czyli zdolność do regulowania bieżących zo-
bowiązań, wynikająca z dostatecznej ilości płynnych 
środków (środków, które mogą zostać wykorzystane do 
regulowania tych zobowiązań). Drugi z nich jest okre-
ślany jako płynność strukturalna, czyli właściwa struk-
tura bilansu i pozabilansu: terminy wymagalności lo-
kat i udzielania gwarancji są zgodne z terminami za-
padalności aktywów i otrzymanych gwarancji, co za-
pewnia ciągłość finansowania działalności banku. Cho-
rafas (2002) podkreśla, że płynność to stan, w którym 
bank może zamienić na gotówkę tyle aktywów, ile po-
trzebuje po cenie sprawiedliwej (ang. fair price), nie wy-
wołując zaburzenia ceny podobnych aktywów w ko-
lejnych transakcjach2. Pietrzyk (2007) twierdzi, że płyn-
ność majątku to łatwość zamiany składników aktywów 

2  Cena sprawiedliwa to np. cena wykluczająca arbitraż na rynku.

na inne, które można łatwo sprzedać z nieznaczną utra-
tą wartości.

Możemy mówić o formalnych (prawnych), a nie 
ekonomicznych warunkach płynności banku, regulo-
wanych aktami prawnymi (np. prawem bankowym) lub 
określanych za pomocą rekomendacji. Różne państwa 
regulują tę kwestię odmiennie. Prawo bankowe w Pol-
sce określa, że Komisja Nadzoru Bankowego „może usta-
lać wiążące banki normy płynności’’. Zgodnie z uchwa-
łą KNB bank jest zobowiązany do utrzymywania zdefi-
niowanych w uchwale KNB wskaźników bieżącej płyn-
ności na określonym poziomie (Komisja Nadzoru Ban-
kowego 2007). Wskaźniki mierzą pokrycie określonych 
kategorii zobowiązań (bilansowych i pozabilansowych) 
wybranymi pozycjami aktywów w podziale termino-
wym oraz pokrycie aktywów niepłynnych funduszami 
własnymi pomniejszonymi o wartość wymogów kapita-
łowych z tytułu wybranych kategorii ryzyka. Bank jest 
uważany za płynny, jeśli pokrycie jest stuprocentowe. 
W Danii natomiast prawo bankowe stanowi (zob. Dan-
marks Nationalbank 2006), że bank jest zobligowany do 
posiadania płynnych środków do pokrycia 15% krótko-
terminowych zobowiązań i 10% wszystkich zobowiązań 
(łącznie z udzielonymi gwarancjami).

Podsumowując, w zależności od rodzaju płynności 
banku rozważa się dwa typy ryzyka dla banku. Ryzyko 
płynności bieżącej (lub w skrócie ryzyko płynności) to ry-
zyko niezdolności banku do regulowania wszystkich zo-
bowiązań w wymaganym terminie. Z kolei ryzyko finan-
sowania oznacza niepewność pozyskania środków na kon-
tynuowanie lub podjęcie działalności zgodnie z ustaloną 
strategią (np. udzielania kredytów określonego typu).

2.2. Płynność na rynku finansowym

Według Chorafasa (2002) rynek finansowy jest płynny, 
jeśli instrumenty finansowe w obrocie mogą być sprze-
dane lub kupione w małej lub dużej ilości w dowolnym 
czasie bez znacznej różnicy (premii za płynność) w sto-
sunku do ceny sprawiedliwej. Stwierdza jednocześnie, 
że definicja płynności rynku może być osłabiona. Moż-
na w niej bowiem pominąć wymóg braku wpływu du-
żych zleceń na cenę instrumentu lub dopuszczenie moż-
liwości rozbicia zlecenia na mniejsze, aby uniknąć ne-
gatywnego wpływu na cenę w bieżącej transakcji lub 
w kolejnych. Osłabienie definicji może być celowe np. 
w przypadku rynku futures lub rynku międzybanko-
wego, który uważany jest za płynny, a na którym do-
konywane są transakcje o bardzo dużym wolumenie, na 
krótko odchylające ceny. Według Sarra i Lybeka (2002) 
płynny rynek ma następujące cechy:
 – jest ciasny (ang. tight), tzn. z niskimi kosztami 
transakcyjnymi;

– jest natychmiastowy (ang. immediate), tzn. uczest-
nik rynku może szybko dokonać transakcji w dowolnie 
wybranym momencie; można wówczas mówić, że płyn-
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ność jest dostępna lub dostępność płynności (ang. li-
quidity capacity) jest wysoka;

– jest głęboki (ang. deep), tzn. w każdym momencie 
napływają oferty kupna i sprzedaży z cenami zbliżonymi 
do cen w obecnie zawieranych transakcjach;

– jest szeroki (ang. broad), tzn. uczestnicy rynku 
zawierają odpowiednio dużo transakcji o wysokim wo-
lumenie, które nie wpływają znacznie na ceny w ko-
lejnych, podobnych transakcjach3;

– jest odporny (ang. resilient), tzn. w razie odchyle-
nia cen aktywów od parametrów fundamentalnych (ryn-
ku, spółek) warunkujących wycenę pojawiają się ofer-
ty przyczyniające się do redukcji nierównowagi (np. na 
skutek interwencji arbitrażystów).

Powyższe cechy wymagają doprecyzowania w za-
leżności od rynku, którego dotyczą. Na przykład w przy-
padku natychmiastowości nie wiadomo a priori, co 
oznacza szybkie dokonanie transakcji, a w przypadku 
głębokości, jakie ceny można uznać za zbliżone do ak-
tualnych cen transakcyjnych. Opisanie rynku płynnego 
za pomocą wyróżnionych cech pozwala jednak na de-
kompozycję złożonego problemu oceny płynności rynku 
i może ułatwić pomiar płynności.

3. Opisywanie płynności banków

3.1. Co decyduje o płynności banku?

Matz i Neu (2007) wyróżnili dziewięć kroków na dro-
dze do rozpoznania czynników wpływających na płyn-
ność banku.

Pierwszy z nich polega na określeniu tzw. tolerancji 
ryzyka płynności lub apetytu na ryzyko płynności (ang. 
liquidity risk tolerance lub liquidity risk appetite). Jest to 
maksymalny poziom ryzyka płynności, jakie bank jest 
skłonny zaakceptować. Bank musi odpowiedzieć na py-
tanie, jak bardzo zamierza minimalizować ryzyko utraty 
zdolności do terminowego regulowania. Minimalizowa-
nie tego ryzyka oznacza zmniejszanie niedopasowania 
terminów bilansu i pozycji pozabilansowych oraz utrzy-
mywanie płynnych aktywów, czyli np. skarbowych pa-
pierów wartościowych. Zwiększanie bezpieczeństwa 
płynności wiąże się z kosztami utraconych możliwości 
inwestowania w aktywa mniej płynne, ale oferujące 
wyższy zwrot niż papiery skarbowe. Stuprocentowa 
płynność jest nieopłacalna. Tolerowanie zbyt dużego ry-
zyka może jednak błyskawicznie uniemożliwić działanie 
banku. Przykładem jest bank inwestycyjny Bear Sterns, 
jedna z największych amerykańskich instytucji finanso-
wych. W ciągu kilku dni od utraty płynności na rynku 
międzybankowym został wykupiony przez bank JPMor-
gan Chase (White 2008). Banki najczęściej deklarują, że 
zachowanie płynności jest nadrzędnym celem zarządza-
3  Niekiedy w literaturze fachowej lub w prasie branżowej szerokość jest utoż-
samiana z głębokością.

nia aktywami i pasywami, który pozwala zachować sta-
ły dostęp do źródeł finansowania działalności i ciągłość 
funkcjonowania banku.

Kolejne dwa kroki polegają na określeniu zyskow-
ności (zdolności do generowania środków płynnych) 
oraz poziomu kapitałów (adekwatności kapitałowej, 
możliwości pokrywania ewentualnych strat z kapitału). 
Im wyższe są zyskowność i bufor kapitału, tym – teo-
retycznie – większe ryzyko utraty płynności może bank 
zaakceptować.

Cztery następne kroki odnoszą się do dostępności 
płynności. Obejmują one prawdopodobieństwo wystą-
pienia nadzwyczajnych potrzeb płynnościowych, pew-
ność, z jaką bank może mierzyć płynność (adekwatność 
możliwych miar płynności do odzwierciedlenia fak-
tycznej płynności banku), wartość dostępnych płynnych 
środków oraz zdolność do natychmiastowego upłyn-
nienia aktywów, które teoretycznie należą do płynnych. 
Im większa pewność, że bank może otrzymać środki 
potrzebne do przywrócenia płynności, tym lepiej jest 
on przygotowany na wypadek utraty zdolności do wy-
wiązania się ze zobowiązań.

Głównym etapem analizy płynności jest określenie 
scenariuszy zdarzeń na rynku, które mogą zmieniać płyn-
ność banku. Scenarios, as the adage goes, are the language 
of risk. And liquidity risk is very scenario specific, jak pi-
sali Matz i Neu (2007). Na podstawie scenariuszy prze-
pływu środków w banku (kontraktowych, związanych 
z instrumentami skarbowymi i zapotrzebowaniem klien-
tów indywidualnych na płynność) banki mogą określić 
wartość dostępnych środków płynnych (ang. stand-by li-
quidity) i porównać ją z potrzebami płynnościowymi oraz 
akceptowanym poziomem ryzyka płynności.

Podstawowa trudność z opisem płynności dotyczy 
powiązania scenariuszy płynności oraz prawdopodo-
bieństwa ich wystąpienia. Największy wpływ na płyn-
ność banku mają zdarzenia, które występują niezwykle 
rzadko. Mogą one doprowadzić bank do bankructwa. 
Ważne są więc poznanie ich wpływu na kondycję banku 
oraz określenie możliwości ich wystąpienia. Ponieważ 
zdarzają się sporadycznie, niedoszacowanie lub prze-
szacowanie ich prawdopodobieństwa na podstawie da-
nych historycznych są częstym problemem. Jeśli bank 
właściwie określi prawdopodobieństwo, to może unik-
nąć z jednej strony bankructwa, a z drugiej nadmiernych 
kosztów utrzymywania płynności.

Być może adekwatne opisanie płynności nie wy-
maga stosowania metod prawdopodobieństwa. Niektóre 
banki koncentrują się na przewidywaniu wszystkich 
skrajnych, ale możliwych scenariuszy płynności (ang. 
extreme but plausible scenarios). Przykładem takiego 
scenariusza dla banku finansującego działalność po-
życzkami na rynku międzybankowym jest okresowy za-
nik tego rynku. Bank może wówczas przygotować plan 
działania w przypadku wystąpienia każdego ze skraj-
nych scenariuszy.
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Po zidentyfikowaniu czynników kształtujących 
płynność bank staje przed problemem pomiaru 
płynności.

3.2. Mierniki płynności

Pomiar płynności powinien umożliwiać adekwatne od-
zwierciedlenie płynności banku. Oznacza to, że właści-
wie skonstruowane mierniki płynności umożliwiają roz-
poznanie zdolności banku do spłaty zobowiązań w ter-
minie. Powinny one również pomagać określić ciągłość 
i stabilność źródeł finansowania.
 Pomiar płynności jest utrudniony z dwóch głównych 
powodów. Po pierwsze, mierniki płynności powinny ade-
kwatnie odzwierciedlać nie tylko bieżący stan płynności, 
ale także jej zmiany w przyszłości. Bilans krótkotermino-
wych należności i zobowiązań może się gwałtownie zmie-
niać nie tylko z dnia na dzień, ale również z godziny na 
godzinę. Po drugie, pomiar płynności tylko za pomocą ła-
two dostępnych danych księgowych i danych z systemów 
transakcyjnych, pomija wpływ strategicznego działania 
podmiotów na rynku. Takie czynniki behawioralne rzutują 
na płynność banku. Bank może np. mieć nagłe trudności 
z pozyskaniem środków na rynku międzybankowym, jeśli 
utraci wiarygodność kredytową z powodu błędnej trans-
akcji lub plotki rynkowej na temat jego płynności.

Banki muszą jednak znaleźć sposób oceny swo-
jej płynności na podstawie dostępnych danych i do-
świadczenia rynkowego. Bazylejski Komitet Nadzoru 
Bankowego (Basel Committee on Banking Supervision 
2000) określił bardzo ogólne ramy i zasady stosowania 
wskaźników płynności. Po pierwsze wskaźniki powinny 
pomagać mierzyć wszystkie wpływy i wypływy środ-
ków finansowych z banku, które mogą prowadzić do nie-
doborów płynności (włączając przepływy środków wy-
nikające ze zobowiązań i należności pozabilansowych).

Zarządzanie płynnością w bankach obejmuje za-
równo bardzo krótki okres (od zarządzania płynnością 
śróddzienną do zarządzania płynnością w ciągu kilku 
dni), jak i monitorowanie wskaźników płynności dłu-
goterminowej (strukturalnej). Dzięki temu banki mogą 
dostatecznie wcześnie rozpocząć np. próby niwelowania 
poszerzającej się luki finansowania.

Rynek finansowy dostarcza coraz więcej instru-
mentów zarządzania płynnością, więc tradycyjna ana-
liza osadu we wkładach na żądanie powinna być uzu-
pełniona badaniem innych źródeł płynności – aktywów 
zapadających w krótkim okresie, sprzedaży aktywów 
z odległym maturity, otrzymanych i możliwych do otrzy-
mania linii kredytowych, sekurytyzacji czy emisji in-
strumentów dłużnych i akcji.

Poniżej przedstawiliśmy w skrócie sześć najważ-
niejszych metod pomiaru płynności banków.

Bilans przepływów (ang. cash-flow maturity mi-
smatch) jest zestawieniem planowanych wpływów i wy-
pływów środków pieniężnych. Wynikają one np. z har-

monogramów spłat kredytów, struktury terminowej de-
pozytów banków i sektora niefinansowego. Banki mogą 
rozpoznawać wartość środków na podstawie analizy hi-
storycznej przepływów stosując metody stochastyczne 
(dynamika struktury terminowej) i statystyczne (wy-
korzystanie informacji o stanie środków w przeszłości). 
Konstruują np. bilans przepływów na każdy dzień 
w horyzoncie 3–6 miesięcy, wynikający przede wszyst-
kim z należności i zobowiązań związanych z papierami 
niezabezpieczonymi transakcjami repo, z zapadających 
kredytów i depozytów, z opcji i swapów walutowych, 
z operacji cash management. Na podstawie przepływów 
banki obliczają tzw. lukę płynności. Porównują ją z do-
stępnymi płynnymi aktywami, które mogą służyć do 
uzupełnienia niedoboru płynności. Płynnymi aktywami 
są najczęściej papiery skarbowe, które można sprzedać 
i kupić w znacznych ilościach, nie wpływając na ich ce-
nę oraz na szerokość rynku.

Jednym z głównych problemów, który banki roz-
wiązują, stosując metodę przepływów, jest rozpozna-
wanie faktycznych przepływów pieniężnych zwią-
zanych z należnościami oraz zobowiązaniami o nie-
określonych (ang. non-contractual) terminach zapa-
dalności i wymagalności. Dotyczą one np. depozytów 
na żądanie. Banki stosują metody statystyczne do wy-
znaczenia osadu we wkładach, czyli stabilnej czę-
ści bazy depozytowej. Polega ona na znalezieniu war-
tości progowej depozytów, poniżej której z zadanym 
prawdopodobieństwem nie spada ich wartość. Banki 
w praktyce wyznaczają wariancję stanu depozytów na 
podstawie odchyleń wartości depozytów od histo-
rycznego trendu. Obliczona wariancja jest podstawą 
do korekty bieżącej wartości depozytów o część nie-
stabilną, która z dużym prawdopodobieństwem może 
w każdej chwili zostać wycofana przez deponentów. 
Zmienność innych kategorii aktywów i pasywów jest 
również używana do określenia spodziewanych wpły-
wów i wypływów środków z banku. Wyznaczanie 
faktycznych przepływów jest często nazywane ure-
alnianiem luki płynności.

Do określenia wartości środków, które bank może 
wykorzystać do uzupełnienia płynności, służy tzw. krzy-
wa dostępnej płynności (ang. contingency liquidity curve). 
Opisuje ona wysokość środków, które bank może uzy-
skać, sprzedając płynne aktywa (również w transakcjach 
repo) lub zaciągając pożyczki z wiarygodnych źródeł. Na 
kształt krzywej wpływają struktura aktywów, rating ban-
ku oraz płynność rynków finansowych, na których bank 
może poszukiwać płynności.

Luka finansowania i krzywa finansowania (ang. 
funding gap i funding curve). Luka finansowania po-
zwala stwierdzić, czy środki, które bank przeznacza na 
akcję kredytową są stabilne. Do stabilnych środków naj-
częściej zalicza się depozyty gospodarstw domowych 
i przedsiębiorstw oraz lokaty złożone przez podmioty 
sektora rządowego (i samorządowego).
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Krzywa finansowania przedstawia cenę, jaką bank 
musi zapłacić na danym rynku za środki finansujące je-
go działalność. Do najważniejszych rynków będących 
źródłem finansowania należą: rynek depozytów sektora 
niefinansowego, rynek pożyczek międzybankowych, ry-
nek dłużnych papierów korporacyjnych oraz rynek se-
kurytyzacji. Krzywa określa minimalne wartości opro-
centowania środków, które może otrzymać dany bank 
w zależności od terminu ich zapadania. Jej kształt – po-
dobnie jak krzywej dostępnej płynności – zależy od wia-
rygodności kredytowej banku. Im wyższy rating banku 
oraz bezpieczniejsza struktura finansowania, tym niższe 
oprocentowanie środków służących do finansowania ak-
cji kredytowej.

Na podstawie krzywej finansowania bank może się 
zorientować, jaki jest podstawowy koszt prowadzenia 
działalności kredytowej oraz uzupełniania środków, słu-
żących do udzielania nowych kredytów.

Krzywa finansowania pomaga przewidzieć ban-
kowi jego zyskowność i w miarę potrzeby dostosować 
strukturę finansowania do zmieniających się warunków 
rynkowych. Jeśli spodziewane są np. wzrost stóp pro-
centowych w gospodarce i utrzymanie się wysokiego 
popytu na kredyt, bank może uznać, że opłaca się ak-
tywniej pozyskiwać środki ze stabilnych i tańszych źró-
deł finansowania (np. z rynku depozytów gospodarstw 
domowych) mimo większych wydatków na reklamę. Za-
wirowania płynności związane z kryzysem subprime, 
obserwowane od połowy 2007 r., również skłoniły część 
banków finansujących działalność na globalnych ryn-
kach finansowych do podjęcia prób zwiększenia udzia-
łu depozytów od sektora niefinansowego w strukturze fi-
nansowania.

Wskaźniki bilansowe i pozabilansowe. Płynność 
banku opisują relacje składników bilansu oraz kategorii 
pozabilansowych (ang. stock-based approach). Należą do 
nich np. wskaźnik płynnych aktywów (płynne aktywa 
w odniesieniu do sumy bilansowej), depozyty do kre-
dytów (depozyty od sektora niefinansowego podzielone 
przez kredyty dla sektora niefinansowego) i płynne ak-
tywa do płynnych pasywów (relacja płynnych aktywów 
w podziale na produkty do płynnych pasywów krót-
koterminowych).

Wskaźniki bilansowe są łatwe do obliczenia i ma-
ją prostą interpretację. Przykładowo, relacja płynnych 
aktywów i pasywów krótkoterminowych pokazuje, czy 
bank mógłby zwrócić wszystkie zobowiązania, któ-
re są wymagalne w krótkim terminie, wykorzystując 
płynne aktywa bez konieczności pozyskiwania do-
datkowych środków (np. niezabezpieczonej pożyczki 
międzybankowej).

Instytucje nadzorujące i regulujące rynek bankowy 
rekomendują sposoby wyznaczania wskaźników płyn-
ności, które najdokładniej odzwierciedlają zdolność 
banku do terminowego regulowania zobowiązań. Przy-
kładem mogą być stanowiska Banku Rozrachunków 

Międzynarodowych (BIS) (Basel Committee on Ban-
king Supervision 2000) oraz grupy roboczej do spraw re-
gulacji ostrożnościowych WGMA4, która działa przy Eu-
ropejskim Banku Centralnym. Podsumowały one wła-
sności najważniejszych wskaźników płynności. Wskaź-
niki bilansowe i pozabilansowe powinny być na bieżąco 
obliczane w celu monitorowania systemu finansowego. 
Ich wadą jest nieuwzględnianie wymiaru czasowego 
(opisują stany na dany moment czasu) i stochastycznej 
natury przepływów pieniężnych decydujących o płyn-
ności. Luka niedopasowania terminów co prawda le-
piej oddaje wymiar czasowy składników bilansu, ale za-
kłada niezmienność aktywów/pasywów, (ang. backward- 
looking indicator) i nie pozwala uwzględnić wpływu ry-
zyka rynkowego na płynność banków.

Wady wymienionych wskaźników związane są też 
z zakresem danych dostępnych w sprawozdawczości 
bankowej.

Rozbicie składników bilansu (pozabilansu) według 
terminów wymagalności i zapadalności jest tylko przy-
bliżeniem struktury płynności bilansu. Pięcioletnia 
obligacja skarbowa może być o wiele bardziej płyn-
na niż trzymiesięczny papier komercyjny. Dlatego BIS 
i WGMA sugerują, aby podział na kategorie płynności 
prowadzić w wymiarze produktowym, niekoniecznie 
czasowym. Banki wewnętrznie monitorują płynność 
najczęściej na podstawie przepływów środków w po-
dziale na produkty.

Czas przeżycia bez dostępu do źródeł płynności. 
Apetyt na ryzyko płynności mierzy się czasem, w którym 
bank może regulować bieżące zobowiązania bez dostępu 
do rynków finansowych pomagających uzupełnić płyn-
ność w normalnych warunkach. Najczęściej banki za-
kładają, że część rynku międzybankowego (rynku repo, 
FX swap lub lokat niezabezpieczonych), sekurytyzacji 
i lokat sektora niefinansowego „wysycha”. Oznacza to, 
że bank nie może w pełni odnowić finansowania dzia-
łalności – zaburzona jest ciągłość dostępu do środków 
uzupełniających płynność.

Marża odsetkowa. Oprócz wskaźników oblicza-
nych dla płynnościowej struktury bilansu, do mo-
nitorowania płynności banków może służyć analiza mar-
ży odsetkowej związana bezpośrednio z ryzykiem stopy 
procentowej. W Przeglądzie Stabilności Finansowej Na-
rodowego Banku Belgii (National Bank of Belgium 2006) 
zaproponowano np. rozbicie marży odsetkowej (banku 
lub systemu bankowego) na 3 składniki: (AYA – MYA) + 
(MYA – MCL) + (MCL – ACL), gdzie:

– AYA jest średnią (ważoną strukturą aktywów) 
zyskownością aktywów przynoszących dochód od-
setkowy,

– MYA jest średnią (ważoną strukturą aktywów) zy-
skownością koszyka aktywów przynoszących dochód 
odsetkowy o strukturze aktywów banku, odtworzonego 
po bieżących cenach rynkowych,

4  WGMA – Working Group on Macro Prudential Analysis.
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– MCL jest średnim (ważonym strukturą zobowią-
zań) kosztem koszyka zobowiązań o strukturze zobowią-
zań odtworzonego po bieżących cenach rynkowych,

– ACL jest średnim (ważonym strukturą zobowią-
zań) kosztem zobowiązań.

Włączenie wskaźnika marży odsetkowej pomaga 
w ocenie kosztu związanego z ewentualną ujemną luką 
płynności, czyli kosztu pokrycia luki po bieżących ce-
nach rynkowych.

4. Ocena ryzyka płynności banków

Skupiliśmy się na dwóch najważniejszych metodach 
oceny płynności, które oparte są na analizie składników 
bilansów i zobowiązań pozabilansowych banków. Są 
to płynność narażona na ryzyko i metody testów wa-
runków skrajnych (ang. stress-test). W obu podejściach 
głównym elementem analizy jest próba rozpoznania 
możliwych zmian i tempa zmian płynnych i niepłyn-
nych kategorii pasywów i aktywów oraz zobowiązań 
otrzymanych przez banki i udzielonych bankom.

4.1. Liquidity-at-Risk czyli płynność narażona na ryzyko (LaRα)

Podstawą obliczania LaR jest tzw. projekcja płynności 
banku, czyli konstruowanie scenariuszy zmian sta-
nu płynności banku, biorące pod uwagę jego bie-
żące wskaźniki płynności, uwzględniające spodziewane 
(prawdopodobne) zmiany sytuacji na rynku (np. zmia-
ny stóp procentowych) i zakładające, że bank nie uzu-
pełnia płynności na rynku finansowym (np. nie sprze-
daje papierów wartościowych, nie pożycza środków na 
rynku międzybankowym, nie zawiera transakcji swa-
powych). Ostatnie założenie można postrzegać jako test 
warunków skrajnych, polegający na wyłączeniu rynku 
finansowego z dostarczania płynności. Skrótowy opis 
metody liczenia LaRα zaprezentowano w Danmarks Na-
tionalbank (2006). Scenariusze określane są na pod-
stawie przewidywanej dynamiki bilansu przepływów 
środków pieniężnych. Obliczanie LaR pozwala na zna-
lezienie najlepszego wskaźnika płynności wśród α pro-
cent najgorszych scenariuszy, czyli uchwycenie naj-
bardziej niekorzystnej sytuacji płynności banku przy za-
danym prawdopodobieństwie scenariusza α. Najczęściej 
odpowiada na pytanie o poziom wskaźników płynności 
w zadanym horyzoncie czasu w 99 przypadkach sce-
nariuszy na 100 (istotność α wynosi 1%).

Obliczenie LaRα wymaga bardzo restrykcyjnych 
założeń dotyczących zmian sytuacji płynności ban-
ku w skrajnych warunkach. Przydatność płynności na-
rażonej na ryzyko jest szczególnie widoczna w we-
wnętrznych modelach banków, wykorzystywanych do 
zarządzania płynnością krótkoterminową. Wskaźnik mo-
że być również stosowany przez banki centralne w ana-
lizie ryzyka systemowego płynności. Jednak restrykcyj-

ne założenia mogą istotnie wpływać na zaburzenie oce-
ny płynności, gdy analiza jest sporządzana na podstawie 
sprawozdawczości banków komercyjnych, zawierającej 
informacje zagregowane i niekompletne. Bank centralny 
najczęściej nie zna też relacji banków komercyjnych 
z klientami, planowanych przepływów finansowych 
w bankach, szczegółów stosowania metod zarządzania 
ryzykiem płynności nawet, gdy są one standardowe.

Wskaźnik płynności narażonej na ryzyko w bar-
dzo syntetyczny sposób ocenia płynność banku. Ma 
intuicyjną interpretację i pozwala uwzględnić praw-
dopodobieństwo różnych możliwych scenariuszy za-
burzeń płynności banku. Jest zgodna z zaakceptowaną 
przez banki i instytucje nadzorcze potrzebą oceny sy-
tuacji finansowej za pomocą wartości narażonej na ry-
zyko VaRα.

Budowanie wiarygodnych scenariuszy do analizy 
LaRα jest jednak bardzo trudne, szczególnie dla banku 
centralnego i nadzorów oceniających płynność banków. 
Wiarygodne scenariusze powinny bowiem uwzględ-
niać wiele czynników wpływających na płynność, któ-
re trudno zmierzyć lub którym trudno przypisać praw-
dopodobieństwo ich wystąpienia. Należą do nich krót-
koterminowe zawirowania na rynkach finansowych, 
krótkoterminowy bilans otrzymanych środków pocho-
dzących z należności i rozwiązanych lokat oraz relacje 
banku z klientami (w szczególności z innymi bankami 
na rynku międzybankowym).

Z LaRα związany jest wskaźnik tzw. odległości 
w czasie od utraty płynności (ang. day-count to de-
fault), w skrócie DCtDα. Do jego wyznaczenia konieczne 
są: krzywa LaR (czyli wartości LaR w kolejnych punk-
tach (węzłach) czasu w zadanym horyzoncie czasu) 
oraz krzywa dostępnej płynności (zob. podrozdział 3.2). 
DCtDα jest wówczas różnicą w czasie miedzy punk-
tem z najbardziej niekorzystną wartością LaR (punkt 
LaRα

worst) a punktem na krzywej dostępnej płynności, 
w którym bank posiadał minimalną ilość środków do 
przywrócenia płynności w punkcie LaRα

worst
. Im więk-

sze jest DCtDα, tym lepsza jest płynność banku. Ujem-
na różnica oznacza, że w razie zmaterializowania się 
najgorszego scenariusza płynności bank nie miałby wy-
starczającej ilości płynnych aktywów by przywrócić 
płynność.

Koszt wartości narażonej na ryzyko. Fiedler (2002) 
zaproponował modyfikację LaRα, która pozwala wyzna-
czyć dodatkowy koszt finansowania przy skrajnym spo-
dziewanym wzroście oprocentowania źródeł finansowa-
nia i skrajnym spodziewanym poszerzeniu się luki płyn-
ności banku. Oprocentowanie jest reprezentowane przez 
krzywą finansowania. Skrajne zmiany warunków płyn-
ności dotyczą najkorzystniejszych warunków spośród 
α procent przypadków największych przesunięć krzy-
wej finansowania w górę. Na podstawie oszacowania 
rozkładu krzywych finansowania i rozkładu luki płyn-
ności można wyznaczyć wartość kosztu finansowania 
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narażoną na ryzyko. Zaletą tej skomplikowanej i wciąż 
rzadko stosowanej metody jest możliwość wyznaczenia 
wpływu skrajnych warunków finansowania na wynik 
banku. Jednak wiarygodne oszacowanie rozkładów kosz-
tu finansowania jest bardzo trudne. Banki nie dysponują 
zwykle dostatecznie długą historią kosztu finansowania 
lub obserwują koszt z niską częstotliwością, tzn. w mo-
mencie pozyskiwania długoterminowych środków na 
rynku międzybankowym.

4.2. Stress-testy

Przeglądając literaturę dotyczącą płynności, można 
stwierdzić, że testowanie warunków skrajnych jest te-
matem rzadko poruszanym i w związku z tym nie ma 
ugruntowanych podstaw teoretycznych. Stress-testy ma-
ją głównie znaczenie praktyczne i mają więcej wspól-
nego ze sztuką niż z nauką. Jak jednak zauważają Matz 
i Neu (2007) ,,potrzeby płynności wynikają z bardzo róż-
nych zdarzeń w systemie bankowym”5, których wpływ 
na zdolność banków do regulowania bieżących zo-
bowiązań trudno analizować inaczej niż za pomocą sce-
nariuszy.

Stress-testy są odpowiedzią na potrzebę badania 
płynności w skrajnych sytuacjach rynkowych. W opra-
cowaniu Committee on the Global Financial System 
(2001) podkreślono, że testy warunków skrajnych są ko-
niecznym uzupełnieniem obliczeń wartości narażonej 
na ryzyko. Największe znaczenie dla płynności ma-
ją zdarzenia, które występują bardzo rzadko (,,w ogo-
nie rozkładu”), ponieważ najczęściej prowadzą do nie-
płynności, a jednym z głównych celów banku jest mi-
nimalizacja ryzyka utraty płynności. Stress-testy po-
mimo braku podstaw teoretycznych i standardów mają 
większe znaczenie niż np. LaRα i są częściej stosowane 
do oceny płynności.

Najpopularniejsze metody oceny warunków skraj-
nych płynności opierają się na badaniu przepływów 
finansowych (ang. cash flow maturity mismatch, zob. 
Matz i Neu). Szacując wpływy i wypływy na potrzeby 
zarządzania płynnością, bank przyjmuje różne założe-
nia dotyczące faktycznie zrealizowanych przepływów. 
Przyjmuje np., że deponenci wycofają więcej lokat, niż 
wynikałoby to z terminów kontraktowych lub obser-
wacji historycznych. Obliczenie bilansu przepływów 
przy założeniu ekstremalnych, nietypowych zdarzeń 
pozwala zarządowi banku stwierdzić, czy bank dyspo-
nuje odpowiednim buforem płynności (ang. liquidity 
bufor lub counterbalancing capacity). Bufor płynności 
to suma aktywów, które można upłynnić w celu uzu-
pełnienia płynności.

Oszacowanie przepływów polega na łączeniu sta-
tystycznej analizy historycznej bilansu środków pie-
niężnych oraz wiedzy eksperckiej kadry zarządzającej.  

5  tłum. wł.

W przypadku płynności wiedza ekspercka ma szczegól-
ne znaczenie, ponieważ dane historyczne nieadekwatnie 
odzwierciedlają zmiany płynności. Każde kolejne po-
ważne zaburzenie płynności ma inne przyczyny i prze-
bieg od poprzednich.

Scenariusze skrajnych warunków płynności naj-
częściej dotyczą bazy depozytowej banku. Banki przyj-
mują pesymistyczny scenariusz wycofania depozytów 
klientów indywidualnych na poziomie do 10%, a kor-
poracyjnych między 20% a 50% (do 100% w przypadku 
depozytów wrażliwych na rating banku).

Banki przyjmują również założenia co do praw-
dopodobnych wpływów środków pieniężnych wynika-
jących z należności od klientów. W przypadku aktywów 
banki zakładają najczęściej, że rynek transakcji repo i se-
kurytyzacji funkcjonuje w czasie kryzysu niezmiennie, 
natomiast sprzedaż papierów wartościowych konieczna 
do uzupełniania płynności obniżały ich wartości w za-
leżności od scenariusza kryzysowego (tzw. haircut za-
leżny od scenariusza kryzysowego).

Banki komercyjne dostrzegają coraz większą po-
trzebę oceny sytuacji płynności w skrajnych warun-
kach rynkowych, szczególnie w związku z zaburzeniami 
płynności na rynkach globalnych w 2007 r. Do połowy 
2007 r. pewne scenariusze wydawały się zupełnie nie-
prawdopodobne. Przykładem jest zanikanie rynku po-
życzek międzybankowych, również zabezpieczonych, 
w wyniku nagłego spadku wzajemnego zaufania ban-
ków do jakości i struktury ich bilansów. Tradycyjnie ła-
two zbywalne zabezpieczenia płynności (np. służące 
do przeprowadzenia transakcji repo) okazały się nie-
wystarczające. Kryzys LTCM pokazał, że zaburzenia 
płynności obejmujące cały sektor finansowy mogą się 
pojawić błyskawicznie i niespodziewanie. Część banków 
zaczęła od tej pory badać, jaki wpływ na ich sytuację 
płynnościową mogłoby mieć np. wycofanie się z rynku 
lub ograniczenie działania któregoś z największych de-
alerów instrumentów pochodnych (Persaud 2003). Wiele 
największych banków o zasięgu globalnym nie było jed-
nak przygotowanych np. na:

– załamanie wartości rynkowych senioralnych 
transz CDO i ABS6,

– obniżkę wartości aktywów,
– spadek ratingu banku,
– podrożenie kosztów finansowania lub brak moż-

liwości odnowienia źródeł finansowania,
– utratę zdolności do regulowania bieżących zo-

bowiązań.
Kryzys płynności trwający z różnym nasileniem 

od połowy 2007 r. był głębszy niż niedostatki płynności 
związane problemami LTCM, kryzysem azjatyckim lub 
6  Kredytowe instrumenty pochodne CDO, czyli Credit Default Obligation, 
i ABS, czyli Asset Backed Securities, chronią posiadaczy przed niekorzystnymi 
zdarzeniami związanymi z ryzykiem kredytowym. ABS są instrumentami dłuż-
nymi zabezpieczonymi aktywami banku. Transze senioralne teoretycznie umoż-
liwiają posiadaczom tych instrumentów pochodnych zabezpieczenie się przed 
najmniej prawdopodobnymi zdarzeniami kredytowymi.
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odmową spłaty długu przez Rosję. Dlatego banki pracują 
nad zwiększeniem adekwatności scenariuszy stress-te-
stowych do opisu skrajnych, ale wciąż możliwych wy-
darzeń wpływających na płynność banków. Powinny 
one obejmować odpowiednio długi okres i łączyć w so-
bie zdarzenia związane ze specyfiką działania ban-
ku (ang. idiosyncratic scenarios) oraz niekorzystne wy-
darzenie, które oddziaływałoby na cały rynek finansowy 
(ang. adverse market scenarios).

Banki centralne i regulatorzy rynku są zainteresowani 
stress-testami, które pomogłyby uchronić banki przed 
gwałtownymi problemami z płynnością i wykryć zagroże-
nia stabilności finansowej sektora bankowego. Prace nad 
stosownymi opiniami i rekomendacjami, będące głównie 
w fazie konsultacji między sektorem bankowym, instytu-
cjami publicznymi i stowarzyszeniami skupiającymi pod-
mioty prywatne, prowadzą m.in. Europejski Bank Central-
ny, nadzorca rynku finansowego w Wielkiej Brytanii (FSA), 
Bank Rozrachunków Międzynarodowych w ramach tzw. 
Joint Forum oraz Institute of International Finance (IIF). 
FSA oraz IIF wydały dokumenty konsultacyjne na te-
mat zarządzania płynnością, które są podstawą dyskusji 
nad kierunkami regulacji dotyczących testów warunków 
skrajnych płynności.

Banki centralne prowadzą od czasu do czasu ćwi-
czenia stress-testowe w bankach, które pomagają ocenić 
systemowe implikacje szoków płynności. Ciekawe pod-
sumowanie badań w Banku Hiszpanii przedstawiają pra-
ce: Kearns (2006) oraz Kearns et al. (2006). Kearns (2006) 
prezentuje tzw. podejście top-down zastosowane w Ban-
ku Irlandii ze względu na brak informacji o strukturze ter-
minów zapadalności aktywów i pasywów w bankach. Sy-
mulacje polegają na obliczeniu wpływu wycofywania de-
pozytów bieżących (np. 10% sumy) lub obniżki wartości 
płynnych aktywów przy ich sprzedaży na współczynniki 
płynności w bankach. W kolejnej pracy (Kearns et al. 2006) 
zaprezentowano wyniki stress-testu typu bottom-up, w któ-
rym banki oceniały wpływ szoków makroekonomicznych 
zdefiniowanych przez bank centralny na ich wyniki fi-
nansowe, m.in. na współczynniki płynności.

Opracowanie Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Ban-
kowego (Basel Committee on Banking Supervision 2006) 
jest natomiast źródłem wiedzy o metodach stosowanych 
przez banki, instytucje sektora ubezpieczeniowego i sek-
tor firm inwestujących na rynkach finansowych. Przed-
stawiono w nim ogólne zasady konstruowania symulacji 
warunków skrajnych na podstawie badania ankietowego 
40 grup finansowych. Podobny przegląd przeprowadzili 
Fender et al. (2001), zauważając, że wyniki stress-te-
stów dotyczących płynności rzadko są wykorzystywane 
do zarządzania ryzykiem płynności (tylko w 25% ba-
danych banków).

Testy warunków skrajnych płynności prowadzi 
również MFW, np. w ramach oceny systemów finan-
sowych (ang. FSAP) dla Polski, dla całego sektora ban-
kowego, wykorzystując dane ze sprawozdawczości po-

szczególnych banków. Dostępne dane były mocno za-
gregowane pod względem czasowym i przez to trudno je 
wykorzystać do zbudowania stress-testu płynności o du-
żej wiarygodności. Najkrótszy horyzont czasu w stress-
teście wynosi 1 miesiąc, był to najkrótszy dostępny w 
sprawozdawczości termin wykupu aktywów i pasywów. 
Tempo odpływów depozytów i napływu środków z ty-
tułu należności do 1 miesiąca określane było metodami 
eksperckimi i było mało przydatne do oceny płynności.

Instytucje nadzorujące rynek bankowy prowadzą 
badania nad skutecznymi metodami analizy wpływu 
warunków skrajnych na płynność banków. FSA (2008) 
podsumował wyniki odpowiedzi banków brytyjskich 
na pytania dotyczące pożądanych zmian regulacji do-
tyczących ich płynności. Większość banków podkreśliła, 
że na ich zdolność do regulowania zobowiązań najsilniej 
wpływają jakościowe przepisy dotyczące zarządzania 
płynnością (ang. principle-based approach).

Banki uznały, że ilościowe regulacje mogą się przy-
czynić do poprawienia standardów zarządzania płyn-
nością i porównywalności stanów płynności, ale jedynie 
gdyby dotyczyły krótkich terminów. Powinny one, po 
pierwsze być dostatecznie elastyczne, aby uwzględnić 
specyfikę banków (model biznesowy, relacje z klientami, 
w szczególności z innymi bankami, płynność rynków fi-
nansowych i dostęp do rynków finansowych, który po-
zwala pozyskiwać i uzupełniać płynność i przepływy fi-
nansowe w grupie). Po drugie, regulacje nie mogą utrud-
niać zarządzania płynnością za pomocą wewnętrznych 
modeli płynności, ale powinny wymuszać stosowanie 
odpowiednich zasad dobrej praktyki, które ciągle są do-
pracowywane przez banki i nadzorców.

4.3. Podejście systemowe

Ocena płynności banków powinna uwzględniać po-
wiązania na rynku międzybankowym. Mają one dwo-
jaką postać. Po pierwsze, banki podobnie reagują na 
zmiany warunków w otoczeniu makroekonomicznym. 
Wynika to z podobieństwa struktury bilansów banków 
i pełnionych przez nie funkcji w gospodarce. W związ-
ku z tym np. wycofywanie depozytów w bankach może 
nastąpić w tym samym czasie i w skrajnym przypadku 
prowadzić do tzw. runu na banki. Po drugie, brak zdol-
ności do regulowania zobowiązań danego banku wobec 
innych banków może prowadzić do problemów z płyn-
nością w bankach-wierzycielach. Takie zjawisko jest na-
zywane efektem domina braku płynności.
 ,,Runy’’ na banki. Prace w tym podobszarze bada-
nia płynności koncentrują się na wyjaśnianiu przyczyn 
ucieczki lokat i depozytów z banków oraz modelowaniu 
ich odpływu. Opisują one sytuacje, w których bank mo-
że mieć trudności z utrzymywaniem płynności. Dwie 
ważne publikacje, często cytowane, to artykuły Dia-
monda i Dybviga (1983) oraz Allena i Gale’a (2000). Dia-
mond i Dybvig (1983) skonstruowali model gospodarki, 
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który pozwolił im analizować dynamikę depozytów 
w bankach, rolę ubezpieczenia depozytów w zapobiega-
niu zjawisku „runu na banki’’, oraz rolę pożyczkodawcy 
ostatniej instancji. Allen i Gale (2000) wzbogacają mo-
del Diamonda i Dybviga (1983) dodając do niego ry-
nek międzybankowy. Pozwala to odpowiedzieć na py-
tanie, czy sam system bankowy, bez pomocy np. banku 
centralnego, może sobie poradzić z zaburzeniami płyn-
ności. Założenia modelu opisanego przez Diamonda 
i Dybviga (1983) i Allena i Gale’a (2000) były poddane 
krytyce i były modyfikowane w wielu publikacjach (np. 
Diamond 1997; Jacklin, Bhattacharya 1988; Kiyotaki, 
Moore 1997; Postlewaite; Vives 1987; Qi 1994; William-
son 1988). Dlatego typ modeli wprowadzony we wspo-
mnianych dwóch pracach przybliżyliśmy na podstawie 
ich bardziej aktualnych rozwinięć dokonanych przez Al-
lena i Gale’a (2004) oraz Diamonda i Rajana (2005).

Allen i Gale (2004) analizują kształtowanie się cen ak-
tywów na rynku, na którym banki inwestują środki po-
życzone od konsumentów (deponentów), a bieżącą płyn-
ność zaspokajają za pomocą sprzedaży aktywów. Celem 
konsumentów w modelu jest maksymalizacja użyteczno-
ści z konsumpcji środków zarobionych na lokatach ban-
kowych. Pokazują, że niewielkie obniżenie cen aktywów 
może prowadzić do wycofywania przez konsumentów 
depozytów w obawie przed utratą źródeł utrzymania, do 
wyprzedaży papierów wartościowych przez banki i za-
łamania cen aktywów na rynku finansowym.

U Diamonda i Rajana (2005) model odpływu de-
pozytów obejmuje nie tylko sektor finansowy, ale całą go-
spodarkę, wpływając na ceny aktywów. Mechanizm jest 
następujący. Nieudane lub opóźnione projekty podmiotów 
gospodarczych, finansowane kredytami, powodują nieter-
minowe spłacanie należności, co prowadzi do powstania 
luki płynności. Jeśli luka jest dostatecznie duża, sprzedaż 
kredytów długoterminowych, udzielanie tylko kredytów 
krótkoterminowych i podnoszenie oprocentowania de-
pozytów w celu przywrócenia bieżącej płynności obniżają 
po pierwsze wartość aktywów banków, a po drugie – pro-
dukcyjność gospodarki w długim okresie. Gdyby część 
banków stała się niewypłacalna, mogłoby to prowadzić 
do masowego wycofywania depozytów coraz wyżej opro-
centowanych przy niskiej sumie stabilnych środków wpły-
wających do banków z długoterminowych kredytów. Po-
głębiałoby to niedostatek płynności w systemie.

 Efekt domina braku płynności. Efekt domina bra-
ku płynności (zwany również efektem domina płynności 
lub efektem zarażania płynności) polega na przenosze-
niu się problemów z płynnością pomiędzy bankami. 
Oznacza to, że bank, który nie wywiąże się terminowo 
ze zobowiązania wobec innego banku-wierzyciela, mo-
że spowodować, że ten bank-wierzyciel nie będzie miał 
wystarczającej ilości środków na uregulowanie swoich 
zobowiązań wobec innych banków. W takim przypadku 
problemy z płynnością jednego banku powodują po-
dobne problemy w innych.

 Dwie główne prace dotyczące badania efektu za-
rażania to artykuły: Iori et al. (2006) oraz Cifuentes et 
al. (2004), oba teoretyczne, bez analizy empirycznej. 
Pierwszy z nich prezentuje model międzyokresowych, 
egzogenicznych zmian stanu płynnych środków w ban-
kach i lokat na rynku międzybankowym. Duża liczba 
parametrów modelu umożliwia dostosowanie równań 
do danego systemu bankowego, choć niektóre z nich 
byłyby prawdopodobnie trudne do empirycznego zwe-
ryfikowania (np. korelacje pomiędzy okresami wzmo-
żonego wycofywania depozytów z różnych banków). 
Wykalibrowany model pomógłby wskazać te banki, któ-
re w danym okresie mogłyby utracić zdolność do re-
gulowania zobowiązań wobec innych banków. Ana-
liza efektu domina płynności w wersji zaprezentowanej 
w pracy: Cifuentes et al. (2004) wywodzi się z badań do-
mina Elsingera et al. (2006). Pytania, które autorzy sta-
wiają, to: Czy na rynku są banki, które mogłyby nie mieć 
dostatecznej płynności w danym horyzoncie czasu? Czy 
są takie, które nie zdołają uzupełnić płynności sprze-
dając część aktywów?) Jaka jest wielkość zagregowanej 
luki w systemie (po uzupełnieniu płynności za pomocą 
sprzedaży aktywów? W modelu banki na koniec zada-
nego okresu T regulują zobowiązania wobec sektora re-
alnego i na rynku lokat międzybankowych, jednocześnie 
otrzymując zapadające na koniec T należności (od sek-
tora realnego i z lokat międzybankowych). Jeśli brakuje 
im środków, mogą sprzedać na rynku finansowym pa-
piery wartościowe zapadalne po okresie T. Autorzy za-
kładają, że popyt jest nieograniczony, a cena papierów 
zależy od zagregowanej w systemie bankowym wiel-
kości podaży (im większa podaż tym niższa cena). 
W rozbudowanej wersji modelu banki sprzedają ak-
tywa nie tylko po to, by uzupełnić płynność, ale tak-
że by przywróć wskaźnik wypłacalności powyżej re-
gulacyjnego minimum. Zaletą analizy jest to, że cena 
w modelu zależy od wielkości podaży. Wyestymowa-
nie tej zależności może jednak okazać się niemożliwe 
lub bardzo trudne i obarczone wysokim błędem (brak 
danych). Wadą zaprezentowanego podejścia jest do-
puszczenie nieograniczonego popytu na papiery, co 
oznacza, że zawsze znajdą się nabywcy każdej ilości 
papierów wartościowych po cenie bilansowej.

Pionierska praca, w której zastosowano metody sta-
tystyczne do analizy płynności w systemie bankowym, 
należy do Angeliniego (Angelini et al. 1996). Rynek mię-
dzybankowy we Włoszech opisano w niej za pomocą 
metod statystycznych na podstawie dziennych trans-
akcji w wybranym miesiącu. Następnie badano, czy ban-
ki miałyby dostateczny bufor płynności, gdyby wybrany 
bank nie spłacił swoich należności na koniec dnia. Ana-
lizę można zaliczyć do obszaru efektu domina, ale zde-
cydowaliśmy się ją zakwalifikować też do badań sta-
tystycznych z dwóch powodów. Po pierwsze bardzo 
schematycznie traktuje banki. Po drugie – co może waż-
niejsze – autorzy kolejnych prac, które niewątpliwie na-
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leżą do badań statystyki podsystemów finansowych, 
uznają ją za źródło inspiracji. Takie czysto statystyczne 
badania prowadzone w Banku Rezerwy Federalnej w No-
wym Jorku zaowocowały m.in. opracowaniami: Le-
inonen, Soramäki (2003), Leinonen (2005), Soramäki et 
al. (2006). Pierwsza praca przedstawia mechanizm dzia-
łania symulatora przepływu płatności w systemie płatni-
czym. Druga z nich, w formie zbioru artykułów, grupuje 
wyniki wieloletnich prac, które doprowadziły do wy-
pracowania schematu badania ryzyka płynności w sys-
temie płatniczym. Praca ma bardzo dużą wartość apli-
kacyjną; pokazuje metody testowania odporności sys-
temu na opóźnienia płatności, oceny minimalnego po-
ziomu płynności i oceny ryzyka systemowego7. Autorzy 
trzeciej pracy analizują parametry statystyczne sytemu 
Fedwire, aby określić perkolację w systemie płatniczym, 
czyli płynność przepływu środków przy różnego typu lo-
sowych zaburzeniach płynności. Teoria perkolacji zwią-
zana jest z teorią grafów losowych8, a autorzy artykułu 
traktują system płatniczy jako graf losowy. Teorię gra-
fów zastosowano do badania płynności w systemie ban-
kowym również w pracy: Aleksiejuk et al. (2001).

4.4. Jak płynność rynku wpływa na koszt uzupełniania płynności 
przez banki?

Sytuacja na rynku finansowym może wpływać na sposób 
zarządzania płynnością przez banki komercyjne i w re-
zultacie na koszt utrzymywania płynności w banku. Szcze-
góły zarządzania płynnością są ściśle chronioną informacją 
w bankach, a metody prawdopodobnie znacznie różnią się 
pomiędzy bankami, zależnie od struktury klientów banków 
i indywidualnego podejścia specjalistów odpowiedzial-
nych za zarządzanie płynnością i budowanie systemu za-
rządzania aktywami i pasywami (ALM). Ogólne wnioski 
z badania zależności między kosztem finansowania a płyn-
nością rynków, będących źródłem finansowania, przed-
stawiliśmy w podziale na rynek międzybankowy, papierów 
dłużnych i udziałowych.

• Rynek międzybankowy. Koszt uzupełniania 
krótkoterminowej płynności zależy od szerokości tego 
rynku, struktury podmiotowej (np. czy są banki ze struk-
turalną nadpłynnością) i alternatywnych możliwości in-
westowania nadwyżek płynności. Szerokość jest odporno-
ścią oprocentowania pożyczek międzybankowych na zmia-
ny wolumenu transakcji na rynku, na harmonogram ryn-
ku finansowego obejmujący duże emisje papierów skar-
bowych czy banków centralnych oraz okresy regulowania 
zobowiązań podatkowych banków. Ryzyko zmian kosztu 
finansowania obrazuje wrażliwość krzywej finansowania 
na zmiany czynników ekonomicznych (np. stóp procento-
wych, natychmiastowości i szerokości rynku).

7  Podobna praca Grąt-Osińskiej i Pawliszyna (2006) przedstawia analizę sys-
temu płatniczego SORBNET.
8 ...czyli grafów, w których to, czy dane wierzchołki połączone są krawędzią (w 
języku systemu płatniczego: to czy następuje przepływ środków finansowych), 
opisuje zadane prawdopodobieństwo.

• Rynek pochodnych instrumentów kredyto-
wych. Koszt finansowania może zależeć bezpośrednio 
oraz pośrednio od płynności rynku pochodnych instru-
mentów kredytowych. Po pierwsze, płynność tego ryn-
ku, w szczególności rynku sekurytyzacji, umożliwia ban-
kom pozyskiwanie środków na prowadzenie akcji kre-
dytowej. Na wartość środków, które bank może dostać, 
przekazując aktywa do sekurytyzacji, wpływa premia 
za ryzyko płynności. Jak pokazały wydarzenia na ryn-
ku międzybankowym związane z kryzysem subprime, 
koszt zależy również od wysychania rynku sekurytyzacji 
oraz rynku instrumentów CDO i ABS (w szczególności 
MBS9). Po drugie, koszt może być związany z moż-
liwością tzw. uwolnienia kapitału. Sekurytyzacja może 
zmniejszyć wartość aktywów ważonych ryzykiem i tym 
samym podnieść współczynnik wypłacalności danego 
banku. Wyższa wypłacalność może korzystnie wpłynąć 
na krzywą finansowania tego banku. Jeśli rynek oceni, że 
sekurytyzacja poprawiła wiarygodność kredytową ban-
ku, to banki mogą być skłonne udzielać mu pożyczek za 
niższą cenę.

• Rynek dłużnych papierów wartościowych. 
Płynność tego rynku – głównie rynku papierów skar-
bowych, zarówno pierwotnego, jak i wtórnego – wa-
runkuje stabilny dostęp banków do źródeł krótkotermi-
nowej płynności. Może jednak zależeć od potrzeb po-
życzkowych budżetu państwa, które mogą podlegać wa-
haniom. Rozwinięty i płynny rynek instrumentów po-
zaskarbowych może łagodzić szoki płynności.

• Rynek papierów wartościowych z prawem do 
kapitału. Wpływ płynności tego rynku na koszt uzupeł-
niania krótkoterminowej płynności przez banki zależy 
od możliwości inwestowania banków w akcje. W Pol-
sce kapitalizacja i obroty na giełdzie są zbyt małe, by 
banki mogły uzupełniać płynność dzięki handlowi na 
GPW, nie wpływając na ceny akcji. Koszt pozyskiwania 
płynności (przez sprzedaż akcji) byłby prawdopodobnie 
znaczny. Zaangażowanie banków na rynku akcji (nawet 
z przeznaczeniem lokacyjnym) pozostaje znikoma.

Banki wskazują na jeszcze dwa związki płynności 
rynku z płynnością banków. Po pierwsze, płynność ryn-
ku finansowego może spaść bardzo gwałtownie (ang.  
liquidity squeeze) po przekroczeniu pewnego poziomu 
krytycznego relacji między dostępną a brakującą płyn-
nością w systemie. Wówczas bardzo trudno przewidzieć 
koszt uzupełnienia płynności na podstawie prognoz 
stawek oprocentowania i premii za płynność. Dlatego 
w ocenie wpływu liquidity squeeze na płynność banku 
i zapewnianiu płynności pomocne, wręcz niezastąpio-
ne, mogą być stress-testy (zob. podrozdział 4.2). Ich ce-
lem może być określenie wpływu obniżenia się ratingu 
banku na koszt finansowania. Po drugie, jeśli bank dzia-
ła aktywnie na rynkach finansowych oddalonych geo-
graficznie, to istotnym problemem w zarządzaniu płyn-

9  MBS – Mortgage Backed Securities – to ABSy, w których zabezpieczeniem są 
kredyty hipoteczne.
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nością jest zależność płynności rynku od strefy czasowej. 
Polega na tym, że pewne instrumenty (np. repo na rynku 
amerykańskim), które mogą zaspokajać zapotrzebowanie 
na płynność w czasie, gdy dany rynek (np. amerykański) 
jest otwarty, nagle przestają być dostępne, ponieważ na 
obecnie aktywnych rynkach (np. na rynku azjatyckim) 
obroty tymi instrumentami są niewielkie10.

5. Podsumowanie

Zaproponowane w literaturze i stosowane w bankach 
modele płynności opisują podstawowe mechanizmy po-
wstawania i zanikania płynności w systemie bankowym. 
Pomagają w wyjaśnieniu fundamentalnych przyczyn po-
jawiania się problemów z płynnością w bankach, mie-
rząc i oceniając bilans przepływów środków pienięż-
nych w banku i niedopasowanie terminów zapadalności 
aktywów i wymagalności pasywów. Wspomagają rów-
nież badanie stabilności źródeł finansowania działalno-
ści banku. Niektóre modele pozwalają rozpoznawać in-
terakcje banków na rynku finansowym.

Adekwatny opis oraz skuteczny pomiar i ocena 
płynności za pomocą dostępnych narzędzi napotykają 
trzy główne problemy. Po pierwsze, powstały sprzeczne 
teorie utrzymywania się płynności banków i rynku mię-
dzybankowego i wciąż nie są zweryfikowane empirycz-
nie (np. teoria wypychania wobec teorii absorpcji ryzy-
ka). Po drugie, część modeli przedstawia płynność ban-
ków w sposób zbyt uproszczony. Przykładem są modele 
płynności narażonej na ryzyko, płynności w systemach 
płatniczych i efektu domina. Obserwowana na rynku 
międzybankowym dynamika płatności (wynikająca np. 
ze zmian ekspozycji na rynku pieniężnym) jest bardzo 
skomplikowana i modele teoretyczne wciąż nie są w sta-
nie uchwycić jej istoty. Po trzecie, dane historyczne są 
mało przydatne do oceny bieżącej płynności banku, któ-
ra może błyskawicznie się zmieniać.

Największą trudnością w wiarygodnym opisie płyn-
ności jest uwzględnienie faktycznych, przyszłych prze-
pływów środków pieniężnych w banku i ocena szansy 
wystąpienia różnych skrajnych scenariuszy płynności. 
Adekwatność opisu, czyli wierne odwzorowanie płyn-

10  Problem ten był wyraźnie podkreślany na seminarium w BIS wspominanym 
w podrozdziale 4.1.

ności, jest podstawowym warunkiem właściwego okre-
ślenia przez bank akceptowanego poziomu ryzyka płyn-
ności oraz skuteczności zarządzania płynnością.

Płynność można mierzyć za pomocą wielu stan-
dardowych wskaźników, z których część jest zalecana 
przez instytucje regulujące system bankowy. Jednak ana-
liza płynności oparta na wskaźnikach bilansowych i po-
zabilansowych jest oceną historyczną, która nie bierze 
pod uwagę wymiaru czasowego płynności.

Ekonomiści (naukowcy, specjaliści w bankach i in-
stytucjach nadzorczych) wypracowali metody oceny war-
tości narażonej na ryzyko płynności. Pozwalają one ocenić 
maksymalne niedobory płynności w α procent najbardziej 
niekorzystnych zdarzeń wpływających na zdolność banku 
do terminowego regulowania zobowiązań.

Podstawowym problem ze stosowaniem tych metod 
są zwykle krótkie szeregi czasowe obserwacji rynku fi-
nansowego i bilansu przepływów w banku potrzebnych 
do oszacowania wpływu czynników ekonomicznych na 
płynność banku. Szeregi danych są za krótkie, ponieważ 
płynność banku kształtują bardzo trudne do zmierzenia 
parametry rynku finansowego i struktury bilansu oraz 
relacje banku z klientami i jego wiarygodność. 

Jeśli brakuje wiarygodnych prognoz kształtowania 
się wskaźników płynności, pomocne w analizie płyn-
ności banku (i innych podmiotów rynku finansowego) 
mogą być stress-testy. Banki centralne lub instytucje 
nadzorcze rekomendują stress-testy płynności jako na-
rzędzie oceny odporności płynności banków na różne-
go rodzaju zaburzenia. Nadzorcy rynku finansowego 
wypracowują zasady dobrej praktyki przy stosowaniu 
stress-testów, przyczyniając się do ulepszania me-
tod i tworzenia standardów. Podstawowym problem 
wpływającym na wyniki stress-testów jest dobór od-
powiednich (ani zbyt optymistycznych, ani zbyt pe-
symistycznych) scenariuszy do symulacji. Dla banków 
centralnych prowadzenie wiarygodnych stress-testów 
płynności jest utrudnione ze względu na ograniczony 
dostęp do danych, np. o strukturze wpływów i wypły-
wów finansowych w bankach w krótkich terminach 
(np. do jednego dnia czy do kilku dni), o relacjach 
z klientami, którzy mogliby udzielić dodatkowych po-
życzek krótkoterminowych w okresie zwiększonego 
zapotrzebowania na płynność.
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Streszczenie

Dywersyfikacja sektorowa portfela kredytowego jest jed-
nym z ważniejszych mechanizmów ograniczania ryzyka 
kredytowego banków. Dlatego autorzy podjęli próbę oce-
ny struktury branżowej portfeli kredytowych polskich 
banków. Na podstawie wyników analizy kondycji eko-
nomiczno-finansowej działów przetwórstwa przemysło-
wego zbudowali teoretyczny portfel kredytowy w ukła-
dzie branżowym. W dalszej kolejności wykorzystali go 
jako punkt odniesienia dla portfela kredytowego skła-
dającego się z łącznego zaangażowania wszystkich ban-
ków wobec poszczególnych sektorów gospodarki.

Przeprowadzone analizy pozwoliły im wyciągnąć 
wnioski odnośnie do wysokiego stopnia zgodności 
struktur portfela rzeczywistego i teoretycznego. Przed-
stawione sposoby weryfikacji struktury portfela kre-
dytowego mogą być wykorzystane jako narzędzie do mo-
nitorowania poziomu ryzyka w poszczególnych bankach 
oraz w skali makroekonomicznej.

Słowa kluczowe: portfel kredytowy, dywersyfikacja, 
kondycja branż, limity kredytowe, podobieństwo struktur

Abstract

Sectoral diversification of credit portfolio is one of the 
most important mechanisms for credit risk limiting. 
Thus, the authors made an attempt to evaluate the sec-
toral structure of Polish banks’ credit portfolios. Ba-
sed on the results of the evaluation of economic and fi-
nancial standing of manufacturing sectors, the authors 
constructed a theoretical credit portfolio reflecting sec-
toral breakdown. Then, they used it as a benchmark for 
the actual credit portfolio consisting of total exposure of 
all banks to individual sectors. 

The results allowed the authors to draw some conc-
lusions about high level of similarity of structures of the 
compared portfolios. The presented algorithms of credit 
portfolio verification may be employed in the process 
of credit risk monitoring at the level of particular banks 
and the whole economy.

Keywords: credit portfolio, diversification, standing of 
sectors, credit limits, similarity of structures
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1. Wstęp

Analiza zaangażowania kredytowego banku w poszcze-
gólne branże gospodarki wykorzystywana jest jako pod-
stawowe narzędzie ograniczania ryzyka kredytowego 
(Düllmann, Masschelein 2006, s. 1). Zmiany koniunk-
tury gospodarczej następują we wszystkich krajach, 
niezależnie od panującego w nich systemu polityczne-
go. W państwach o ustabilizowanej pozycji politycznej 
i gospodarczej sytuacja ekonomiczna podlega mniej-
szym i bardziej przewidywalnym zmianom. W Polsce, 
po okresie transformacji politycznej i gospodarczej oraz 
kryzysów ekonomicznych, gospodarka dąży do stanu 
stabilnego wzrostu. Doświadczenia zdobyte po 1989 r. 
pokazują, w jakim stopniu system bankowy jest uza-
leżniony od sytuacji w sektorach gospodarczych oraz jak 
duże zagrożenie stwarzają załamania w całej gospodarce 
lub w poszczególnych jej branżach. W związku z tym 
potwierdza się duże znaczenie zarządzania strukturą 
branżową portfela kredytowego w bankach, czego dowo-
dzą też badania prowadzone przez instytucje naukowe, 
finansowe i firmy konsultingowe.

Nadmierna koncentracja kredytowa jest zjawiskiem 
niepożądanym przez banki, ponieważ powoduje wzrost 
ryzyka (Duffie, Singelton 2003, s. 2). Ewentualne straty 
z tym związane są na tyle dużym zagrożeniem dla ban-
ków, że stopień koncentracji kredytowej podlega ścisłej 
kontroli ze strony zarządu. Podstawowym mechani-
zmem ograniczania ryzyka kredytowego w tym zakresie 
są limity zaangażowania kredytowego w sektorach go-
spodarczych. Pozwalają one na różnicowanie portfela 
kredytowego i redukcję negatywnych skutków zwią-
zanych z wahaniami sytuacji ekonomiczno-finansowej 
w poszczególnych branżach (Bereza 1995, s. 87).

Ze względu na dużą wagę problemu autorzy przed-
stawili w niniejszym artykule propozycję metodyki ana-
lizy struktury branżowej portfela kredytowego banków 
oraz podjęli próbę jej wykorzystania do oceny struk-
tury sektorowej portfela kredytowego polskich banków 
dla przedsiębiorstw przemysłu przetwórczego w latach 
2002–2006.

2. System ograniczania ryzyka portfela 
kredytowego w układzie branżowym

Precyzyjna ocena ryzyka kredytowego oraz poprawa ja-
kości portfela kredytowego są ważnymi czynnikami 
wpływającymi na poziom wyniku finansowego ban-
ku. Z uwagi na duże znaczenie jakości portfeli kredy-
towych w ograniczaniu ryzyka kredytowego banki bio-
rą je pod uwagę przy ustalaniu strategii oraz zasad po-
lityki kredytowej. Podstawą efektywnego zarządzania ry-
zykiem portfela kredytowego banku są uporządkowanie 
i standaryzacja metod postępowania wobec jego po-
szczególnych elementów. Dlatego banki dążą do wy-

pracowania systemu, który pozwoli na budowę portfela 
zapewniającego akceptowany poziom ryzyka. Polega to 
na przyporządkowaniu każdego kredytu do określonej 
homogenicznej grupy, z punktu widzenia cechy róż-
nicującej, wobec której powinna być prowadzona w mia-
rę jednorodna polityka (Turlej 1994, s. 41).

Zakwalifikowanie kredytów do danej grupy wy-
maga określenia kryteriów, które będą wykorzystywane 
do segmentacji portfela kredytowego. Jednym z naj-
ważniejszych kryteriów segmentacji jest rodzaj branży, 
w której funkcjonuje dany podmiot gospodarczy. Ustawa 
Prawo bankowe z 29 sierpnia 1997 r. w art. 71 ust. 6 po-
zostawia bankom swobodę w sprawie koncentracji sek-
torowej portfela kredytowego. W związku z tym ban-
ki powinny we własnym zakresie budować system oce-
ny ryzyka kredytowego, który doprowadzi do ukształ-
towania właściwego portfela kredytowego w układzie 
branżowym.

Preferencje i ograniczenia w kredytowaniu poszcze-
gólnych sektorów gospodarki powinny uwzględniać na-
stępujące czynniki (Wiatr 1995, s. 34):

– bieżącą koniunkturę gospodarczą w sektorze,
– perspektywy rozwojowe branży na tle ogólnych 

tendencji w gospodarce,
– konkurencję w sektorze (stopień adekwatności ry-

zyka kredytowego i skali konkurencyjności),
– podatność branży na cykle koniunkturalne, np. 

wahania cykliczne w rolnictwie i budownictwie wpły-
wające na poziom ryzyka inwestycyjnego,

– wrażliwość sektora na innowacyjność techniczną 
i technologiczną,

– stopień energochłonności, transformowalność ma-
jątku oraz bariery wejścia i wyjścia z sektora,

– stabilność kosztów wytwarzania w branży,
– uzależnienie od odbiorców (branż, regionów, kra-

jów, grup nabywców),
– siłę związków zawodowych,
– uregulowania systemowe wewnątrz sektora (pla-

ny prywatyzacyjne bądź nacjonalizacyjne sektora, prze-
pisy podatkowe, instrumenty polityki przemysłowej wo-
bec sektora).

Do tworzenia limitów koncentracji banki wykorzy-
stują własne wewnętrzne systemy ocen i preferencji za-
angażowania w poszczególne sektory gospodarki. Za-
stosowanie znajdują różnego rodzaju ratingowe systemy 
oceny kondycji gospodarczej branż. Wynikiem prze-
prowadzonych analiz branżowych są wyrażone w wiel-
kościach bezwzględnych lub względnych limity kre-
dytowe dla sektorów. W przypadku całościowego spoj-
rzenia na gospodarkę może zostać opracowana teo-
retyczna struktura branżowa portfela kredytowego.

W ramach limitowania zaangażowania kredytowego 
banki wyłączają niektóre sektory z kredytowania. Wiąże 
się to z nadmiernym, niemożliwym do zaakceptowania 
przez zarząd, poziomem ryzyka charakteryzującym te 
branże. Nie oznacza to jednak, że taka sytuacja jest trwa-
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ła. Zmieniająca się koniunktura w gospodarce i w po-
szczególnych sektorach oznacza, że zmianom pod-
lega również podejście banków do ograniczeń w kre-
dytowaniu branż.

Modelowanie struktury portfela kredytowego na-
potyka wiele ograniczeń. Istotnym problemem są trud-
ności z dostępem do danych bankowych. Jest to problem 
na tyle poważny, że uważa się go za jeden z głównych 
hamulców rozwoju metod analizy portfelowej (Sche-
icher et al. 2007, s. 1). W związku z tym zaproponowana 
przez nas metodyka nie mogła uwzględnić wszystkich 
możliwych aspektów analizowanej problematyki i na-
leży ją traktować jako jedno z możliwych podejść do bu-
dowy teoretycznej struktury branżowej i wykorzystania 
jej do monitorowania rzeczywistej struktury portfela 
kredytowego banków.

Problemem jest również przeniesienie metodologii 
analizy portfelowej na grunt polityki kredytowej ban-
ku. Mimo że użyteczność modelu Markowitza pozwala 
na jego zastosowanie w zarządzaniu ryzykiem port-
felowym na dowolnym rynku, w przypadku portfeli kre-
dytowych zadanie jest znacznie trudniejsze, niż gdy 
chodzi o portfele złożone z papierów wartościowych. 
Wynika to ze specyfiki rynku kredytowego, który w po-
równaniu z rynkiem akcji lub obligacji charakteryzuje 
się dużo mniejszą płynnością oraz mniejszym dostępem 
do danych o jego uczestnikach (Kuryłek 2003, s. 68–69). 
W związku z tym przyjęte zostało założenie co do przy-
bliżenia rozkładu stóp zwrotu za pomocą rozkładu syn-
tetycznego miernika kondycji.

3. Sposoby ustalania limitów branżowych

Podstawą ustalenia limitów koncentracji może być syn-
tetyczny miernik kondycji branż polskiej gospodarki. Do 
jego konstrukcji wykorzystuje się metody dynamicznej 
analizy wielowymiarowej. Jest on miarą agregatową, po-
wstającą po zsumowaniu wartości znormalizowanych 
mierników cząstkowych. Umożliwia punktową oce-
nę sytuacji ekonomiczno-finansowej w sektorach, a na-
stępnie pozwala na jej porównywanie oraz na po-
rządkowanie liniowe obiektów. Wprowadzenie mier-
nika sprawia, że każda branża zostaje umiejscowiona 
pomiędzy minimalnym a maksymalnym poziomem sa-
tysfakcji z oceny oraz zostają określone sektory nie-
spełniające minimalnego poziomu. W ten sposób two-
rzony jest swoisty system ostrzegawczy dla banków, 
pozwalający na zachowanie ostrożności w kontaktach 
z klientami z branż sygnalizujących słabą efektywność 
ekonomiczną (Strahl 1996, s. 62).

Do oszacowania syntetycznego miernika wykorzy-
stywane są informacje statystyczne obrazujące wyniki fi-
nansowe poszczególnych sektorów gospodarki. Dlatego 
w badaniach przede wszystkim znajdują zastosowanie 
wskaźniki finansowe, co uzasadnione jest ich więk-

szą porównywalnością niż wielkości bezwzględnych. 
Użycie wielkości stosunkowych pozwala również na 
ich porównywanie pomiędzy branżami, które cechują 
się dużym zróżnicowaniem pod względem wielkości. 
Poza wskaźnikami finansowymi dla pełniejszego zo-
brazowania zjawiska uwzględnia się dodatkowe mier-
niki mające wpływ na kondycję sektorów. Spośród wiel-
kości wpływających na perspektywy rozwojowe bran-
ży należy wymienić poziom inwestycji i udział ren-
townych przedsiębiorstw. Ze względu na statyczny cha-
rakter wymienionych mierników oraz na potrzebę ba-
dania zmian kondycji w czasie pod uwagę brane są także 
wielkości indeksowe. W związku z tym analiza sytuacji 
w poszczególnych branżach oprócz statycznej oceny zja-
wiska obejmuje również jego dynamikę.

W wyniku analizy kondycji ekonomiczno-finan-
sowej każdej branży zostaje przyporządkowana okre-
ślona liczba:

zi, (i = 1, 2, …, N),      (1)

gdzie:
N – liczba branż.
Liczba ta odpowiada wiarygodności kredytowej 

branży w danym okresie. Miara ta pozwala na uporząd-
kowanie sektorów od najmniejszej do największej wia-
rygodności kredytowej:
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(2)

Umożliwia to również podział branż na dwie gru-
py, z których jedna charakteryzuje się akceptowalnym, 
a druga nieakceptowanym poziomem ryzyka. W tym ce-
lu wymagane jest określenie wielkości granicznej mier-
nika (zA), która jest kryterium dyskryminacyjnym. Sek-
tory osiągające wartość miernika większą od wielkości 
granicznej (zi > zA) uzyskują pozytywną ocenę. Z kolei 
sektory, dla których poziom miernika jest niższy od war-
tości krańcowej (zi ≤ zA) lub jej równy, otrzymują ocenę 
negatywną, co oznacza, że są wyłączone z kredytowania 
przez dany bank.

Przy ustalaniu limitów koncentracji sektorowej 
oraz teoretycznej struktury portfela kredytowego 
brane są pod uwagę branże, które wykazują się ak-
ceptowalnym poziomem ryzyka. Za pomocą war-
tości miar agregatowych zi ustalane są teoretyczne 
udziały zaangażowania kredytowego dla poszcze-
gólnych sektorów. Mogą być one oszacowane w na-
stępujący sposób:

:  
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gdzie:
NA – liczba sektorów, które uzyskały pozytywną oce-

nę (NA ≤ N).
Pierwszy sposób wyznaczenia udziałów zaangażowa-

nia kredytowego dla i-tego sektora polega na obliczeniu ilo-
razów wartości syntetycznego miernika dla tego sektora do 
sumy wartości mierników dla wszystkich pozytywnie oce-
nionych sektorów. Drugi sposób jest modyfikacją pierw-
szego i do wyznaczenia teoretycznych udziałów wykorzy-
stuje odchylenia wartości miar agregatowych od poziomu 
granicznego. W przypadku zastosowania drugiego roz-
wiązania faworyzowane są branże wykazujące się bardzo 
dobrą kondycją ekonomiczno-finansową. Branże o słabszej 
kondycji, dla których poziom syntetycznego miernika nie-
znacznie przekracza wielkość progową, otrzymają niewiel-
kie limity kredytowe. W pierwszym przypadku rozkład li-
mitów jest bardziej równomierny i tym samym mniejsze 
jest znaczenie kondycji przy ich ustalaniu.

Po wyznaczeniu udziałów zaangażowania kredyto-
wego można zapisać teoretyczną strukturę portfela kre-
dytowego jako wektor o następującej postaci:
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 W sytuacji, gdy kwota limitów zaangażowania kredy-
towego ma być wyrażona w wielkościach bezwzględnych, 
do ich oszacowania wykorzystywane są obliczone udzia-
ły. W tym celu wymagane jest określenie wartości łącznego 
zaangażowania kredytowego w stosunku do podmiotów 
ze wszystkich lub z wybranych sektorów gospodarczych. 
Zgodnie z zaleceniami nadzoru bankowego należy przy 
tym uwzględnić wartość funduszy własnych banku. Je-
żeli łączna kwota kredytów zostanie ustalona na poziomie 
K, bezwzględne limity zaangażowania w stosunku do po-
szczególnych sektorów wyznaczane są ze wzoru:
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a model zaangażowania kredytowego przybiera postać:
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4. Ocena struktury branżowej portfeli  
kredytowych polskich banków 

W praktyce struktura portfeli kredytowych banków nie 
jest w pełni zgodna z poczynionymi założeniami. Wy-
stępują odchylenia empirycznych udziałów oraz bez-

względnych wartości zaangażowania kredytowego od 
wielkości teoretycznych, które w poszczególnych seg-
mentach portfeli mają różną wielkość.

Problem koncentracji branżowej może być rów-
nież rozpatrywany z punktu widzenia całej gospodarki 
danego kraju. Wówczas badaniu podlega portfel skła-
dający się z łącznego zaangażowania wszystkich ban-
ków wobec poszczególnych sektorów gospodarki. Punk-
tem odniesienia jest teoretyczny portfel kredytowy. Po-
równanie struktury portfela zagregowanego ze strukturą 
teoretyczną doprowadzi do wskazania sektorów, w któ-
rych obserwowany jest zbyt wysoki oraz zbyt niski po-
ziom zaangażowania kredytowego banków. Tym samym 
określone zostaną segmenty portfela kredytowego oraz 
odpowiadające im sektory gospodarcze, które mogą być 
przyczyną występowania nadmiernego ryzyka w skali 
całej gospodarki.

Punktem wyjścia przeprowadzonej analizy była bu-
dowa teoretycznego portfela kredytowego w ujęciu sek-
torowym. Zastosowano do tego celu klasyfikację branż 
przemysłu przetwórczego ze względu na poziom kon-
dycji ekonomiczno-finansowej. Z kolei portfel teoretycz-
ny został wykorzystany do oceny zgodności jego struk-
tury ze strukturą portfela zawierającego faktyczne za-
angażowanie banków we wskazanych sektorach, w ce-
lu oceny skuteczności stosowanych rozwiązań w dzia-
łalności kredytowej.

5. Metodyka i wyniki badań

Badanie branż polskiego przemysłu przetwórczego prze-
prowadzono na podstawie materiału statystycznego po-
chodzącego z informatorów Wyniki finansowe podmio-
tów gospodarczych publikowanych przez Główny Urząd 
Statystyczny. Zakres czasowy analizy obejmował kolejne 
półrocza lat 2002–2006. W roli obiektów występowały 
23 działy zgrupowane w sekcji D – „Przetwórstwo prze-
mysłowe”. Analiza dotyczyła działów i sektorów grupu-
jących przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 49 osób. 
Wykaz obiektów badawczych prezentuje tabela 1.

Dobór mierników do badania uwzględniał zarówno 
przesłanki merytoryczne, jak również statystyczne. Za-
stosowano mierniki zakwalifikowane do pięciu grup: 
wskaźników płynności, wskaźników zdolności do obsłu-
gi długu, wskaźników obrotowości, wskaźników rentow-
ności oraz wskaźników uzupełniających. Cztery pierw-
sze grupy zawierają klasyczne wskaźniki prezentowane 
w literaturze i wykorzystywane przez banki. Ostatnia 
grupa – wskaźniki uzupełniające – obejmuje stopę in-
westycji, indeks dynamiki sprzedaży oraz udział licz-
by przedsiębiorstw z zyskiem netto w całkowitej liczbie 
przedsiębiorstw w branży. Uwzględnienie stopy inwe-
stycji zostało podyktowane tym, że miernik ten odzwier-
ciedla potencjał produkcyjno-usługowy oraz decyduje 
o możliwościach rozwoju branży. Z kolei wyznaczenie 

(5)

(6)

(7)



Bank i  kredyt lipiec 200832 Rynki i Instytucje Finansowe

indeksów dynamiki sprzedaży pozwala na stwierdzenie, 
w jakiej fazie rozwoju znajdują się poszczególne sektory. 
Dlatego policzone zostały indeksy dynamiki przychodów 
ze sprzedaży, które skorygowano o wskaźnik inflacji w celu 
wyeliminowania wpływu tego zjawiska na wyniki. Wskaź-
nik udziału przedsiębiorstw rentownych potraktowany zo-
stał jako uzupełnienie wskaźników z grupy rentowności. 
Wybierając wskaźniki, wzięto pod uwagę również ich po-
równywalność pomiędzy branżami oraz dostępność da-
nych do ich wyznaczenia w całym okresie badania.

Klasyfikacją mierników poprzedziła wnikliwa ana-
liza sposobu ich oddziaływania na kondycję branż. 
W związku z tym określone zostały zmienne o charak-
terze stymulant, destymulant i nominant. Zestawienie 
wskaźników, ich formuł obliczeniowych i charakteru od-
działywania1 przedstawia tabela 2.

Spośród zaproponowanej listy 14 wskaźników, obej-
mującej klasyczne wskaźniki finansowe oraz wskaźniki do-
datkowe, wybrano metodą Warda (1963, s. 236–244) cztery 
wskaźniki diagnostyczne. Były nimi wskaźnik rotacji ma-
jątku obrotowego, wskaźnik rentowności sprzedaży brutto, 
wskaźnik płynności szybki i indeks dynamiki sprzedaży.

Na kolejnym etapie dokonano normalizacji cech za 
pomocą unitaryzacji zerowanej, w celu umożliwienia 
ich agregacji. Zaletą tej metody jest unormowanie war-
tości zmiennej w przedziale [0, 1]. Z tego powodu oraz 

1  W przypadku nominant, przyjmując przedziały wartości nominalnych, oparto 
się na pracy Sierpińskej i Wędzkiego (1999).

ze względu na dostosowanie do różnego rodzaju zmien-
nych jest ona szeroko wykorzystywana w badaniach po-
równawczych obiektów wielocechowych. Formuły nor-
malizacyjne mają postać:
• dla stymulant:
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dla nominant z przedzia em nominalnym [N1k, N2k]: 
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dla nominant z przedzia em nominalnym [N1k, N2k]: 
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• dla nominant z wartością nominalną Nk:
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dla nominant z przedzia em nominalnym [N1k, N2k]: 
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Tabela 1.  Lista obiektów badawczych

Nr obiektu Symbol 
obiektu Nazwa obiektu

1 ASN Produkcja artykułów spożywczych i napojów

2 WT Produkcja wyrobów tytoniowych

3 W Włókiennictwo

4 OWF Produkcja odzieży i wyrobów futrzarskich

5 SW Produkcja skór wyprawionych i wyrobów ze skór wyprawionych

6 DKS Produkcja drewna i wyrobów z drewna i korka (oprócz mebli), produkcja artykułów ze słomy i materiałów 
używanych do wyplatania

7 MWP Produkcja masy włóknistej oraz papieru

8 WPR Działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji

9 KRN Wytwarzanie koksu, produktów rafinacji ropy naftowej i paliw jądrowych

10 WCH Produkcja wyrobów chemicznych

11 WGT Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych

12 WNP Produkcja wyrobów z surowców niemetalicznych pozostałych

13 M Produkcja metali

14 MWG Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyjątkiem maszyn i urządzeń

15 MU Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej nie sklasyfikowana

16 MBK Produkcja maszyn biurowych i komputerów

17 MAE Produkcja maszyn i aparatury elektronicznej, gdzie indziej nie sklasyfikowana

18 RTT Produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych

19 IMP Produkcja instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych, zegarów i zegarków

20 PM Produkcja pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep

21 PST Produkcja pozostałego sprzętu transportowego

22 MDP Produkcja mebli; działalność produkcyjna gdzie indziej nie sklasyfikowana

23 ZO Zagospodarowanie odpadów

Źródło: opracowanie własne na podstawie schematu klasyfikacji PKD GUS.
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gdzie:
zik – znormalizowana wartość k-tej zmiennej  

w i-tym obiekcie,
xik – pierwotna wartość k-tej zmiennej w i-tym 

obiekcie.
Ze względu na występowanie obserwacji nietypo-

wych w rozkładach niektórych zmiennych i związane 
z tym zagrożenie zniekształceniem wyników pojawił 
się problem właściwego dostosowania formuł unitary-
zacyjnych. Rozwiązaniem tej sytuacji było zastąpienie 
we wzorach wartości minimalnej i maksymalnej zmien-
nej odpowiadającymi im wielkościami z rozkładów po-
wstałych po wyeliminowaniu obserwacji skrajnych oraz 
przy uwzględnieniu specyfiki wskaźników. Obserwacje 
skrajne przeprowadzono na podstawie graficznej analizy 
rozkładów wskaźników. W przypadku występowania 
wartości mniejszych od nowej wartości minimalnej oraz 
większych od nowej wartości maksymalnej zastępowano 
je wyznaczonymi wielkościami ekstremalnymi.

Następnie dla każdego zestawu zmiennych zbu-
dowano syntetyczny miernik kondycji branż, który po-
służył do klasyfikacji sektorów. Agregacja została prze-
prowadzona za pomocą formuł bezwzorcowych:
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gdzie:
zi – wartość zmiennej syntetycznej dla i-tego obiektu,
zik – znormalizowana wartość k-tej zmienne w i-tym 

obiekcie,
αk – waga nadana k-tej zmiennej zgodnie z po-

niższym wzorem:
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gdzie:
Vk – współczynnik zmienności k-tej zmiennej.
Tak skonstruowany miernik syntetyczny przyjmuje 

wartości z przedziału <0, 1>. Jego wartość zbliżona do 
jedności oznacza wysoki poziom kondycji, a wartość 
bliska zera – słabą kondycję. W związku z tym wartość 
miernika może być uznawana za stopień natężenia ba-
danego zjawiska.

Wyniki analizy kondycji ekonomiczno-finansowej dzia-
łów przetwórstwa przemysłowego wykorzystano do budowy 
teoretycznego portfela kredytowego. Na podstawie oszacowa-
nych mierników kondycji dla poszczególnych branż została 
ustalona teoretyczna struktura portfela kredytowego z ma-
kroekonomicznego punktu widzenia. Do obliczeń użyto for-
muły uwzględniającej wielkość ekonomiczną pojedynczych 
działów mierzoną wartością ich aktywów:
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(15)

gdzie:
N – liczba sektorów,
zM – poziom miernika syntetycznego, który w określonej 

sytuacji gospodarczej kraju można uznać za minimalny moż-
liwy do osiągnięcia przez każdą branżę; w pracy ustalono tę 
wartość na poziomie 0,0882; wartość ta spełnia warunek:

2  Jest to najniższy poziom syntetycznego miernika kondycji uzyskany przez 
obiekt w badaniach prowadzonych przez autorów. Wartość taką otrzymano dla 
firm sektora publicznego w analogicznych badaniach porównawczych działów 
polskiej gospodarki według własności.

Tabela 2.  Lista zmiennych wykorzystanych do badania kondycji branż

Nr zm. Grupa  
mierników

Symbol 
zmiennej Nazwa zmiennej Formuła obliczeniowa Charakter  

oddziaływania

1
Płynność

WPB Wskaźnik płynności bieżącej aktywa bieżące/zobowiązania bieżące N (1,5–2,0)

2 WPS Wskaźnik szybki (aktywa bieżące – zapasy)/ zobowiązania bieżące N (1,0–1,5)

3 Zdolność do 
obsługi  
zadłużenia

WZU Wskaźnik udziału długu w przychodach 
ze sprzedaży

(długo– i krótkoterminowe kredyty, pożyczki 
i emisje dłużnych papierów wartościowych)/ 
przychody ze sprzedaży

D

4 WZP Wskaźnik pokrycia długu nadwyżką fi-
nansową

(zysk netto + amortyzacja)/  
(długo– i krótkoterminowe kredyty, pożyczki 
i emisje dłużnych papierów wartościowych)

S

5

Obrotowość

WOM Wskaźnik rotacji majątku obrotowego przychody ze sprzedaży/ aktywa obrotowe S
6 WOZ Wskaźnik rotacji zapasów przychody ze sprzedaży/ zapasy S

7 WON Wskaźnik rotacji należności przychody ze sprzedaży/  
należności krótkoterminowe S

8 WOB Wskaźnik rotacji zobowiązań krótkoter-
minowych

przychody ze sprzedaży/zobowiązania  
krótkoterminowe S

9
Rentowność

WRB Wskaźnik rentowności sprzedaży brutto zysk brutto/ przychody ze sprzedaży S
10 WRN Wskaźnik rentowności sprzedaży netto zysk netto/ przychody ze sprzedaży S
11 WRK Wskaźnik poziomu kosztów koszty ogółem/ przychody ogółem D
12

Uzupełniające

WUI Stopa inwestycji nakłady inwestycyjne ogółem/ amortyzacja S

13 WUS Indeks dynamiki sprzedaży przychody ze sprzedaży (t)/ przychody ze 
sprzedaży (t – 1) S

14 WUU Udział przedsiębiorstw rentownych 
w ogólnej liczbie przedsiębiorstw

liczba jednostek z zyskiem netto/ ogólna  
liczba jednostek S

S – stymulanta, D – destymulanta, N – nominanta.
Źródło: opracowanie własne.
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Ai – wartość aktywów i-tego sektora.
Przekształcenie takie zostało podyktowane koniecz-

nością wzięcia pod uwagę zapotrzebowania przed-
siębiorstw na środki na finansowanie działalności, któ-
re ma decydujący wpływ na wielkość możliwych do 
udzielenia kredytów. Teoretyczną strukturę portfela kre-
dytowego w latach 2002–2006, otrzymaną po uwzględ-
nieniu wyników oceny kondycji działów przemysłu 
przetwórczego, prezentuje tabela 3.

Portfel teoretyczny był punktem odniesienia dla 
portfela składającego się z łącznego zaangażowania 
wszystkich banków wobec poszczególnych sektorów go-
spodarki. Dlatego do porównania struktur portfela kre-
dytowego rzeczywistego z teoretycznym wykorzystano 
miary podobieństwa struktur. Analiza taka pozwala na 
wyciągnięcie wniosków co do kierunków działalności 
kredytowej banków.

Teoretyczne portfele kredytowe dla analizowanych 
okresów posłużyły jako punkt odniesienia dla portfeli 
obejmujących łączne zaangażowanie kredytowe banków 

wobec badanych sektorów. Porównania portfeli rze-
czywistych z teoretycznymi dokonano za pomocą od-
powiednio dobranej miary podobieństwa struktur. Ze 
względu na występowanie dużej liczby wskaźników 
struktury o małych wartościach posłużono się w tym 
przypadku miernikiem Jeffreysa-Mattusita, który jest 
miarą podobieństwa struktur preferującą składowe o ni-
skich udziałach. Oblicza się go według następującej for-
muły (Rutkowski 1981, s. 22):
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 Miara ta przyjmuje wartości z przedziału <0, 1>, 
gdzie wartość równa zero oznacza brak podobieństwa 
struktur portfeli, a wartość równa jeden mówi, że struk-
tury portfeli są jednakowe. Kształtowanie się wartości 
miernika podobieństwa przedstawiono na wykresie 1.

Miara podobieństwa w badanych latach przyjmuje 
wysokie wartości, o czym świadczy jej średni poziom rów-
ny 0,866. Wynika z tego, że portfele kredytowe faktyczny 
i teoretyczny mają podobne struktury. W początkowym 
okresie, do II półrocza 2003 r. podobieństwo struktur oby-
dwu portfeli rosło, a następnie ustabilizowało się na po-

Tabela 3.  Teoretyczna struktura portfela kredytowego dla branż przemysłu przetwórczego
Symbol działu VI  2002 XII 2002 VI 2003 XII 2003 VI 2004 XII 2004 VI 2005 XII 2005 VI 2006 XII 2006

ASN 0,208 0,206 0,192 0,178 0,158 0,180 0,177 0,174 0,166 0,164

WT 0,022 0,018 0,015 0,016 0,012 0,012 0,013 0,013 0,011 0,011

W 0,020 0,016 0,017 0,013 0,015 0,012 0,014 0,012 0,014 0,012

OWF 0,009 0,010 0,009 0,009 0,007 0,008 0,006 0,006 0,006 0,006

SW 0,003 0,003 0,003 0,003 0,002 0,002 0,002 0,003 0,003 0,003

DKS 0,034 0,024 0,032 0,026 0,036 0,031 0,032 0,031 0,032 0,027

MWP 0,041 0,034 0,037 0,031 0,030 0,030 0,032 0,026 0,027 0,027

WPR 0,038 0,039 0,034 0,033 0,025 0,033 0,028 0,027 0,024 0,025

KRN 0,071 0,075 0,070 0,070 0,081 0,103 0,091 0,104 0,101 0,103

WCH 0,125 0,109 0,120 0,097 0,098 0,098 0,105 0,097 0,104 0,084

WGT 0,054 0,053 0,060 0,056 0,052 0,047 0,054 0,054 0,057 0,055

WNP 0,082 0,088 0,075 0,087 0,068 0,073 0,063 0,084 0,064 0,088

M 0,029 0,029 0,035 0,044 0,069 0,064 0,059 0,056 0,066 0,075

MWG 0,042 0,045 0,043 0,047 0,043 0,046 0,046 0,049 0,050 0,058

MU 0,043 0,046 0,044 0,054 0,044 0,051 0,054 0,059 0,056 0,057

MBK 0,002 0,004 0,003 0,006 0,002 0,001 0,001 0,002 0,001 0,002

MAE 0,040 0,048 0,049 0,042 0,041 0,033 0,038 0,038 0,039 0,037

RTT 0,022 0,029 0,020 0,019 0,019 0,019 0,010 0,020 0,013 0,016

IMP 0,009 0,012 0,010 0,009 0,007 0,008 0,008 0,009 0,008 0,008

PM 0,073 0,061 0,087 0,097 0,136 0,100 0,117 0,086 0,112 0,095

PST 0,005 0,009 0,004 0,023 0,016 0,014 0,015 0,015 0,011 0,014

MDP 0,025 0,040 0,035 0,036 0,034 0,032 0,033 0,033 0,034 0,031

ZO 0,003 0,003 0,005 0,004 0,005 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003

Źródło: opracowanie własne.

 (16)
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ziomie zbliżonym do 0,9. Poziom miernika podobieństwa 
struktur silnie wiąże się z kondycją przemysłu przetwór-
czego, co świadczy o dużej zależności między stopniem po-
dobieństwa struktur a sytuacją gospodarczą w przemyśle 
przetwórczym w latach 2002–2006. Na tej podstawie moż-
na wyciągnąć wniosek, że banki mają większe możliwości 
oddziaływania na struktury swoich portfeli kredytowych 
w okresie lepszej koniunktury gospodarczej.

Szczegółowa analiza podobieństwa struktur pozwo-
liła wskazać działy przemysłu przetwórczego, w których 
występowała największa rozbieżność pomiędzy rze-
czywistymi a teoretycznymi udziałami. Największe róż-
nice, i tym samym największy wpływ na zróżnicowanie, 
odnotowały w branży „Produkcja pozostałego sprzętu 
transportowego”. W całym okresie badania obserwowa-
no zbyt wysoki poziom zaangażowania kredytowego 
banków w stosunku do oczekiwanego. Odwrotna była 
sytuacja w przypadku „Wytwarzania koksu, produktów 
rafinacji ropy naftowej i paliw jądrowych” oraz „Pro-
dukcji wyrobów chemicznych”, gdzie udział kredytów 
w portfelu dla tego sektora był zbyt niski. Ciekawą sytu-
ację odnotowano dla branży produkcji metali, której fak-
tyczne udziały również w znacznym stopniu odbiegały 
od teoretycznych. Do I półrocza 2003 r. zaangażowanie 
kredytowe było zbyt wysokie, natomiast od II półrocza 
było zbyt niskie. Zmiana taka była skutkiem odwrócenia 
się sytuacji ekonomiczno-finansowej tego sektora i nie-
dostatecznego dostosowania się banków do nowych 
okoliczności. Znaczny wpływ na niedopasowanie, acz-
kolwiek mniejszy od poprzednio wspomnianych, mia-
ły także działy produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, 
telewizyjnych i telekomunikacyjnych oraz produkcja ar-
tykułów spożywczych i napojów. Pierwszy z nich od-
znaczał się zbyt niskim, natomiast drugi zbyt wysokim 
udziałem w portfelu.

6. Podsumowanie

Zaprezentowana w pracy metodyka oceny struktury 
portfela kredytowego może być zaadaptowana po od-
powiednim przystosowaniu do potrzeb banku komer-
cyjnego i wspomagać decyzje z zakresu polityki kre-
dytowej. Prace dostosowawcze wymagają bogatego do-
świadczenia oraz znajomości specyfiki i realiów funk-
cjonowania danego banku, ponieważ pozwalają na pra-
widłową interpretację otrzymanych wyników i  wła-
ściwych działań.

Wyciągając wnioski co do stopnia podobieństwa 
struktur portfeli, należy mieć na względzie kilka czyn-
ników. Pierwszy problem polega na zmienności teo-
retycznej struktury portfela kredytowego wynikającej ze 
zmian w gospodarce. Struktura ta, w zależności od czę-
stotliwości prowadzonych analiz portfela kredytowego, 
ciągle się zmienia, co rodzi trudności z jej osiągnięciem 
i utrzymaniem. Kolejnym czynnikiem są ograniczone 
możliwości kształtowania przez bank zaangażowania 
kredytowego w stosunku do określonych grup klientów 
zgodnie z założoną strukturą portfela kredytowego. Wy-
nika to z niezależności decyzji przedsiębiorców w spra-
wie zaciągania zobowiązań kredytowych i konieczności 
dostosowania się do popytu zgłaszanego przez po-
tencjalnych kredytobiorców. Następnym czynnikiem są 
bariery wynikające z podpisanych umów kredytowych, 
które nie pozwalają na zmiany ich warunków stosownie 
do okoliczności.

Zmienność w czasie udziałów poszczególnych 
branż jest wynikiem zmieniającej się kondycji sektorów, 
a strukturę teoretyczną należy traktować jako cel dąże-
nia banków. Najlepszym rozwiązaniem według autorów 
jest stosowanie metodyk badania zdolności kredytowej, 
które pozwolą na osiąganie struktury portfela kredyto-
wego zbliżonej do teoretycznej poprzez odpowiednią ko-
rektę ich parametrów. W przypadku zmian sytuacji go-
spodarczej branż należy modyfikować parametry, które 
będą preferowały przedsiębiorstwa z branż o zbyt ma-
łych udziałach w strukturze i zmniejszały udział firm 
z branż o nadmiernym zaangażowaniu kredytowym.

Analiza struktury portfela kredytowego w ukła-
dzie branżowym i wnioski z niej płynące pozwalają na 
elastyczne dostosowywanie się do zmian w otoczeniu 
banków oraz na dokładne monitorowanie struktury 
kredytowania sektorów polskiej gospodarki. Z kolei 
właściwa ocena w tym obszarze stanowi podstawę do 
opracowania odpowiedniej polityki kredytowej i pod-
jęcia skutecznych działań korygujących. W ten sposób 
można stworzyć system wczesnego ostrzegania, który 
będzie wspomagał decyzje kredytowe i zwiększy efek-
tywność budowy portfeli kredytowych pożądanych 
przez banki.

Wykres 1. Wartości miernika Jeffreysa-
Mattusita w latach 2002–2006

Źródło: opracowanie własne.
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Streszczenie

Niniejsza praca stanowi modyfikację zaproponowanego 
przez autora zagregowanego dwu- i trójczynnikowego 
modelu równowagi. Proponowany model opiera się 
na zagregowanych zmiennych zależnych od dynamiki 
zmian parametrów oceny przedsiębiorstwa, jak rów-
nież od parametrów jego wyceny. W prezentowanej im-
plementacji zastosowano ortogonalną zmienną rynkową 
oraz  zmienne stanowiące innowacje stóp zwrotu hi-
potetycznych portfeli o najmniejszej i największej war-
tości wskaźników BV/MV i E/MV oraz funkcjonału FUN, 
zdefiniowanego w pracy Urbańskiego (2004). Wpro-
wadzone modyfikacje wnoszą dodatkowe informacje 
do poprawnego opisu stóp zwrotu. Zastosowanie or-
togonalnej zmiennej rynkowej wyeliminowało niejedno-
znaczną ocenę rozkładu stóp zwrotu, będącą skutkiem 
powtarzania się informacji. Badania wykonano na przy-
kładzie walorów notowanych na Giełdzie Papierów War-
tościowych w Warszawie w latach 1995–2005.

Słowa kluczowe: stopa zwrotu, portfel rynkowy, mo-
del wyceny CAPM, model Famy i Frencha, metoda Fa-
my-MacBetha

Abstract

The paper is a modification of the author’s proposal con-
cerning the aggregated two- and three-factor equilibrium 
model. The proposed model is based on the aggregated 
variables dependent on the dynamics of changes of com-
pany assessment parameters and the parameters of com-
pany valuation. The presented version applies the or-
thogonal market variable as well as the variables which 
are the innovations of the rates of return on the hy-
pothetical portfolios with the lowest and highest values 
of BV/MV and E/MV, and  FUN, as defined in Urbański 
(2004). The modifications made contribute additional 
information to the correct description of the rates of re-
turn. The application of the orthogonal market variable 
eliminates an ambiguous assessment of the rates of re-
turn distribution, resulting from repeated information. 
The conducted analysis is based on the shares quoted on 
the Warsaw Stock Exchange in 1995-2005.

Keywords: rate of return, market portfolio, CAPM pricing 
model, Fama and French model, Fama-MacBeth method

JEL: G11, G12
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1. Wstęp

Warunki równowagi na rynku papierów wartościowych 
mogą być opisane na podstawie teorii wyceny aktywów 
kapitałowych CAPM1 lub teorii arbitrażu cenowego APT. 
Podejście do wyceny w obu teoriach jest odmienne. Mo-
del APT zaproponowany został przez Rossa (1976) jako 
weryfikowalna alternatywa ICAPM. Praktyczne imple-
mentacje modeli ICAPM i APT często mogą być przed-
miotem dyskusji naukowców. W modelu ICAPM przyjęte 
czynniki nie muszą być względem siebie ortogonalne2. 
Wysoka wartość współczynnika determinacji R2, regresji 
szeregów czasowych stóp zwrotu względem wybranych 
czynników, może wskazywać na wycenę czynnikową 
zgodną z modelem APT. W przypadku modelu ICAPM 
współczynniki R2 niekoniecznie muszą przyjmować 
wysokie wartości (Cochrane 2001, s. 171–172). Naj-
ważniejsze  różnice między procedurami APT i ICAPM, 
stosowanymi w pracach empirycznych, odnoszą się do 
przyjętych czynników. APT zakłada, że stopy zwrotu są 
generowane przez nieznaną liczbę nieznanych czynni-
ków. ICAPM jednoznacznie definiuje co najmniej jeden 
czynnik, którym jest nadwyżka rynkowej stopy zwrotu 
nad stopą wolną od ryzyka. Niezidentyfikowana struk-
tura czynników powoduje, że empiryczne testy APT mo-
gą być trudniejsze do zinterpretowania. Weryfikacja APT 
wymaga określenia rzeczywistych czynników generują-
cych stopy zwrotu, natomiast w przypadku weryfikacji 
ICAPM konieczna jest identyfikacja rzeczywistego port-
fela rynkowego. Przykładem zasadności dyskusji, czy da-
na jawna implikacja wyceny może być traktowana jako 
APT czy jako ICAPM, może być praca Chena, Rolla i Ros-
sa (1986). Zaprezentowano w niej jeden z wczesnych po-
pularnych modeli wieloczynnikowych, który czytelnik 
równie dobrze może traktować jako czynnikowy model 
makroekonomiczny lub model ICAPM. Podobnie w mo-
delu Famy i Frencha (1993)3, uważanym przez autorów 
za ICAPM, w którym czynniki mogą być traktowane jako 
zmienne stanu,  współczynnik determinacji R2 regresji 
szeregów czasowych przyjmuje wartości przekraczające 
90%. Model ten może być uznany za implementację teo-
rii APT. Model ICAPM jest teorią w wielu przypadkach 
satysfakcjonującą, lecz trudną do zweryfikowania z po-
wodu praktycznej niemożliwości zidentyfikowania port-
fela rynkowego. Z drugiej strony słuszna wydaje się kry-
tyka APT, dokonana przez Shankena (1982), stwierdza-
jąca, że identyfikacja prawdziwego portfela rynkowego 
może być konfrontowana z identyfikacją rzeczywistej 
struktury czynników opisujących stopy zwrotu. W tym 

1  Klasyczna postać modelu CAPM uwzględnia jeden czynnik, którm jest nad-
wyżka rynkowej stopy zwrotu nad stopą wolną od ryzyka. Uogólniony między-
okresowy model wyceny dóbr kapitałowych (Intertemporal Capital Asset Pricing 
Model, ICAPM) przedstawił Merton (1973). W modelu tym może występować 
dowolna liczba różnych źródeł niepewności.
2  Ortogonalność czynników oznacza, że czynniki są wzajemnie nieskorelowane 
ze sobą.
3  W dalszej części pracy będzie stosowany skrót F&F.

właśnie kierunku powinny pójść nowe testy weryfikacji 
teorii wyceny, będące nadal otwartą kwestią. 

Wydaje się, że obecnie istnieją trzy sposoby wstęp-
nego określania zmiennych w modelach czynnikowych. 
Pierwszy opiera się na hipotetycznym zestawie parame-
trów firm, drugi polega na przyjęciu zbioru wskaźników 
makroekonomicznych, a trzeci sprowadza się do okre-
ślenia hipotetycznej grupy portfeli, naśladujących rolę 
wybranych czynników. Campbell (1996) stwierdza, że 
empiryczne zastosowania ICAPM nie powinny polegać 
tylko na wyborze ważnych zmiennych makroekonomicz-
nych, lecz powinny być związane z innowacjami zmien-
nych, które przewidują przyszłe i różne możliwe spo-
soby inwestycji. Chen, Roll i Ross dokonali próby opi-
su stóp zwrotu za pomocą innowacji wskaźników ma-
kroekonomicznych. Innowacje wskaźników zostały okre-
ślone jako składniki resztowe wektora autoregresji po-
szczególnych zmiennych (Chen et al. 1986, s. 388–389)4. 
Badania wykonano na przykładzie akcji notowanych na 
rynku amerykańskim w okresie od stycznia 1953 r. do li-
stopada 1983 r. Model F&F (1993) jest przykładem mo-
delu wyceny opartego na zestawie portfeli, które z za-
łożenia powinny uwzględniać czynniki oddziałujące na 
stopy zwrotu z papierów wartościowych.

Celem niniejszej pracy jest wykazanie, że ryzyko 
może być postrzegane w przestrzeni wielowymiarowej, 
określonej przez innowacje wybranych czynników. Aby 
zrealizować postawiony cel, zaproponowano zagregowa-
ny liniowy model czynnikowy, podejmujący próbę wy-
ceny akcji notowanych na rynku polskim. 

Proponowana procedura opisu stóp zwrotu łączy 
osiągnięcia dotychczasowych badań F&F (1993; 1995; 
1996) oraz uwzględnia wymienione wyżej wskazania 
Campbella (1996), dotyczące empirycznych implemen-
tacji ICAPM zastosowanych z powodzeniem przez Pet-
kovą (2006). Niniejsza praca różni się jednak od do-
tychczasowych metod analizy tym, że przyjęte czyn-
niki modelu uwzględniają zarówno znane, jak i nie-
znane parametry przyszłych, możliwie różnych spo-
sobów inwestycji inwestorów. W proponowanym mo-
delu poza stopami zwrotu z portfela rynkowego wy-
korzystano hipotetyczne portfele uwzględniające ta-
kie czynniki, jak innowacje stóp zwrotu z portfeli o naj-
mniejszej i największej wartości wskaźników BV/MV i 
E/MV5 oraz funkcjonału FUN, zdefiniowanego w pracy 
Urbańskiego (2004).  Funkcjonał FUN uwzględnia czyn-
niki oceny i wyceny aktywów oraz czynniki rynkowe. 
Przeprowadzone w pracach Urbańskiego (2004; 2006) 
testy wykazały możliwości podejmowania decyzji in-
westycyjnych na GPW w Warszawie na podstawie war-
tości FUN. Wobec powyższego wysunięto domniemanie  

4  Innowacje zmiennych VAR określają nieoczekiwane zmiany (zmiennych), 
niż wynikałoby to z wpływu wszystkich badanych czynników w okresach po-
przednich.
5  BV/MV i E/MV stanowią odpowiednio relacje wartości księgowej do wartości 
rynkowej oraz relacje zysku netto na akcję do wartości rynkowej.
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o istniejącej zależności funkcjonału FUN ze znanymi  
i nieznanymi zmiennymi przewidującymi wypadkowe 
zmieniających się przyszłych sposobów inwestycji. Tym 
samym zmienne zależne od FUN powinny dobrze opi-
sywać stopy zwrotu na rynku akcji.

W pracy Urbańskiego (2007) zaproponowano za-
gregowany model dwu- i trójczynnikowy bez innowacji. 
Testy modelu dotyczyły analizy szeregów czasowych na 
podstawie danych z lat 1995–2005. 

W niniejszej pracy badania dotyczące modelowania 
równowagi na rynku akcji zostały poszerzone i uak-
tualnione. 

Testy proponowanego modelu zostały przeprowa-
dzone na podstawie walorów notowanych na GPW w 
Warszawie w latach 1995-2005. Wyniki symulacji oraz 
wyniki testów porównano z wynikami otrzymanymi na 
podstawie klasycznego CAPM oraz modelu F&F. 

Praca składa się z sześciu rozdziałów. W rozdzia-
łach drugim i trzecim omówiono autorski model rów-
nowagi cenowej akcji notowanych na GPW w War-
szawie oraz dokonano jego dyskretyzacji w zakresie za-
stosowanych danych. Rozdziały czwarty i piąty przed-
stawiają zakres badań autora i analizę uzyskanych wy-
ników dwóch wersji proponowanego modelu, w kon-
frontacji z wynikami procedur przedstawionymi w li-
teraturze przedmiotu. W rozdziale szóstym dokonano 
podsumowania i zaprezentowano wnioski.

2. Model teoretyczny

W analizie równowagi przeprowadzonej w niniejszej pra-
cy założono, że stopy zwrotu z akcji zmieniają się zgod-
nie z modelem ICAPM. Próba opisu stóp zwrotu wiąże 
się z konstrukcją wielowymiarowego wskaźnika. Wskaź-
nik ten, zgodnie ze wskazaniami Campbella (1996), 
uwzględnia innowacje zmiennych przewidujących przy-
szłe i różne możliwe sposoby inwestycji. Innowacje te 
oraz czynnik rynkowy będą zmiennymi objaśniającymi 
proponowany model. Zdefiniowanie zmiennych jako 
innowacji wybranych czynników pozwoli na uwzględ-
nienie nieoczekiwanych przez rynek zmian, które mię-
dzy innymi w świetle badań F&F (1995) wydają się ge-
nerować rzeczywiste, przyszłe stopy zwrotu. 

Wartości stóp zwrotu z akcji można zapisać zgodnie 
z macierzowym równaniem regresji liniowej (1):
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  (1)

gdzie:
r – wektor stóp zwrotu badanych portfeli, 
G – zagregowany wskaźnik, stanowiący macierz za-

gregowanych zmiennych objaśniających, 
b – wektor współczynników regresji,
e – wektor składników losowych. 
Zależność (1) stanowi jednorównaniowy liniowy 

model ekonometryczny, zbudowany na podstawie da-
nych przekrojowo-czasowych. Założono, że zmienne ob-
jaśniające zagregowanego modelu, uwzględniające bie-
żące czynniki dotyczące danego waloru mające wpływ 
na stopę zwrotu, będą konstruowane na podstawie ryn-
kowej stopy zwrotu RM, wartości funkcjonału FUN, przed-
stawionego zależnością (2) oraz funkcji LICZ i MIAN sta-
nowiących odpowiednio licznik i mianownik FUN. 
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         (2)
gdzie:
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Funkcje Fj  (j = 1,…, 6) transformowano do ob-
szarów unormowanych o granicach <aj ;  bj>, zgodnie 
z zależnością (4):
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W zależnościach (2–4) odpowiednie oznaczenia 

zdefiniowano następująco:
 ROE - stopa zwrotu z kapitału własnego; 
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– skumulowana od początku 
roku wartość odpowiednio: przychodów netto ze sprzeda-
ży, zysku operacyjnego i zysku netto na koniec i kwartału; 
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 –  średnia, skumulowana od 
początku roku wartość odpowiednio: przychodów net-
to ze sprzedaży, zysku operacyjnego i zysku netto na ko-
niec i kwartału w 3 ostatnich latach6; 

MV/E, MV/ BV – stosunek aktualnej ceny akcji do sumy 
zysków netto z czterech ostatnich kwartałów na jedną akcję 
oraz stosunek aktualnej ceny akcji do średniej wartości księ-
gowej na jedną akcję z czterech ostatnich kwartałów; 

aj, bj, cj, dj, ej – parametry wariacyjne lub przyj-
mowane arbitralnie7;

6  W przypadku banków przychody netto ze sprzedaży przyjęto jako sumę przy-
chodów z tytułu odsetek i przychodów z tytułu prowizji. W przypadku insty-
tucji ubezpieczeniowych jako przychody netto ze sprzedaży przyjęto składkę 
przypisaną brutto.
7  Modelując inwestycje na rynku akcji, lepsze wyniki uzyskano, traktując aj, bj, 
cj, dj, ej  jako parametry wariacyjne, których poszukiwano, optymalizując efek-
tywną stopę zwrotu portfela, co zostało wykazane w pracy Urbańskiego (2004). 
Wydaje się, że modelując równowagę na rynku akcji, można przyjąć jednakowe 
wartości wszystkich parametrów. W niniejszym opracowaniu arbitralnie przy-
jęto aj = 1, bj = 2, cj = 1, dj = 1, ej = 0, co skutkowało transformacją funkcji Fj  
(j = 1,…, 6) do przedziałów <1; 2>. 

(4)

(3)



Bank i  kredyt lipiec 200840 Financial Markets and Institutions

L (s, lk) – logiczna funkcja zmiennych lk (np. ka-
pitalizacja, płynność spółki), na podstawie której uzna-
je się, że  dana spółka może zająć pozycję krótką na da-
nym rynku8;

s – parametr sterujący; może przyjmować wartości  
s = 0 dla zajmowanych pozycji długich albo s = 1, dla 
zajmowanych pozycji krótkich;

W(s, pk) – funkcja przyporządkowująca określoną 
wartość zmiennym Fj w obszarze unormowanym <aj;bj>  
w zależności od wartości zmiennych pk, którymi są po-
szczególne człony zmiennych Fj; funkcja ta ma z reguły in-
ną postać dla pozycji krótkich niż dla pozycji długich:
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W pracach Urbańskiego (2004; 2006) wykazano, że 
portfele generowane na podstawie maksymalizacji FUN 
umożliwiły osiągnięcie ponadprzeciętnej stopy zwrotu na 
polskim rynku w latach 1998–2002. W konfrontacji z pra-
cami F&F (1993; 1995; 1996) wysunięto przypuszczenie, że 
funkcjonał FUN może stanowić dobrą charakterystykę bę-
dącą podstawą ogólnego opisu stóp zwrotu. Inwestorzy za-
interesowani są spółkami wykazującymi, w świetle ostat-
niego sprawozdania finansowego, najwyższą dynamikę 
zmian wyników fundamentalnych, co odzwierciedla licz-
nik funkcjonału FUN. Poszukiwane są więc walory o naj-
wyższych wartościach LICZ. Z drugiej strony opubliko-
wane bardzo dobre wyniki fundamentalne mogą już zo-
stać zdyskontowane przez rynek i z powodu wysokiej ce-
ny rynkowej popyt na dany walor będzie mniejszy. Względ-
ną cenę waloru, w stosunku do zysku i wartości księgowej 
na jedną akcję, wyraża mianownik funkcjonału FUN. Z te-
go powodu poszukiwane są walory o najmniejszych war-
tościach MIAN. Przykładem mogą być wskazania w li-
teraturze, prezentowane między innymi w pracach: Czekaj 
et al. (2001) czy Tarczyński, Łuniewska (2004). 

Funkcjonał FUN jest zatem relacją czynników oceny 
przedsiębiorstwa do jego czynników wyceny i jest miernikiem 
walorów dobrze ocenionych przez LICZ i jednocześnie nisko 
wycenionych przez MIAN.  Wobec powyższego wydaje się, 
że funkcjonał ten ma jasną ekonomiczną interpretację i mo-
że stanowić kryterium doboru walorów do portfela. Powyższe 
rozumowanie zostało potwierdzone wynikami badań Urbań-
skiego (2007). W pracy tej stwierdzono istotnie dodatnią za-
leżność pomiędzy przyszłymi kwartalnymi stopami zwrotu a 
wartościami FUN na początku okresu inwestycyjnego9. Moż-
na więc stwierdzić, że atrakcyjność inwestycji jest większa, je-
śli większa jest wartość funkcjonału FUN. 

Zmienną objaśnianą przyjęto jako nadwyżkę nad 
stopą wolną od ryzyka z badanych portfeli. 

8  Zmienne lk oraz ich liczba zależą od  warunków ustalonych na danym ryn-
ku, do możliwości zajmowania pozycji krótkich. W przypadku walorów noto-
wanych na GPW w Warszawie są to minimalna kapitalizacja waloru oraz płyn-
ność transakcji w ostatnim ustalonym okresie. W niniejszej pracy nie uwzględ-
niano możliwości otwierania pozycji krótkich, wobec czego przyjmowane było 
założenie L (s, lk) = 1. 
9  Badania zostały przeprowadzone na przykładzie walorów notowanych na 
GPW w Warszawie w latach 1995–2003.

Zmienne objaśniające modelu (1) określone dla wa-
loru (portfela) i oraz okresu t definiuje zależność (5)10:
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   (5) 

Zmienne x3it, x4it, x5it zostały określone jako wek-
tor innowacji procedury VAR pierwszego rzędu, zgodnie  
z zależnościami (6a), (6b) i (6c)11:
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gdzie:
 Ak(k = 3, 4, 5) – wektory współczynników regresji 

czynników HMLF, HMLL i LMHM względem opóźnio-
nych pozostałych badanych zmiennych, 

RMt – procentowa stopa zwrotu z portfela rynkowego, 
który szacowano na podstawie wartości indeksu WIG, 

RFt – rentowność 91-dniowych bonów skarbowych 
na początku okresu inwestycyjnego, 

HMLFt – różnica między stopą zwrotu z portfela  
o największej i najmniejszej wartości FUNt, 

HMLLt – różnica między stopą zwrotu z portfela  
o największej i najmniejszej wartości LICZt, 

LMHMt – różnica między stopą zwrotu z portfela o 
najmniejszej i największej wartości MIANt, 

RMO – nadwyżka stopy zwrotu z portfela rynko-
wego nad stopą wolną od ryzyka, nieskorelowaną z po-
zostałymi analizowanymi zmiennymi.

Wartości FUN, LICZ i MIAN określane są dla 
wszystkich analizowanych walorów na początek każde-
go okresu inwestycyjnego. Okresy inwestycyjne muszą 
odpowiadać analizowanym okresom sprawozdawczym; 
nie mogą być więc krótsze od okresów kwartalnych oraz 
nie mogą na siebie zachodzić.

3. Dane i dyskretyzacja modelu 

Istotnym problemem poprawnej estymacji modelu wy-
ceny jest uzasadniony wybór przedziału czasowego, na 
podstawie którego będą wyznaczane historyczne stopy 
zwrotu walorów wchodzących w skład próby. Wybrany 

10  Różne składowe wektora zmiennych niezależnych były dobierane dla wy-
branych implementacji ICAPM. 
11  Innowacje zmiennych VAR pierwszego rzędu stosuje również Petkova (2006). 
Dodatkowym uzasadnieniem może być także fakt, że zmiany wskaźników fun-
damentalnych z ostatniego, opóźnionego (skumulowanego od początku roku) 
okresu wydają się najszerzej postrzegane przez inwestorów jako prognoza zmian  
w kolejnym okresie przyszłym
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przedział czasowy powinien odpowiadać horyzontowi in-
westycyjnemu inwestorów. Jeśli zostanie przyjęta błędna dłu-
gość horyzontu inwestycyjnego, wówczas portfel uważany za 
rynkowy będzie portfelem nieefektywnym w jakimkolwiek z 
przyjętych przedziałów czasu (Haugen 1996, s. 264–265). W 
pracach empirycznych, dotyczących testowania modeli wy-
ceny, stopy zwrotu najczęściej są określane na podstawie mie-
sięcznych okresów czasowych. Założenie to może mieć prak-
tyczne uzasadnienie z kilku powodów. Po pierwsze okres hi-
storyczny poddany analizie nie może być zbyt długi w celu 
określenia charakteru zachodzących w nim zmian. Po dru-
gie należy dysponować określoną ilością danych, aby ba-
dana próba była statystycznie reprezentatywna. Przykładowo 
wartości współczynników beta wybranych czynników naj-
częściej są określane na podstawie okresów od 30 do 60 mie-
sięcy, co odpowiada maksymalnie 5-letniemu okresowi hi-
storycznemu12. Z drugiej strony okres jednego miesiąca nie 
wydaje się uzasadniony z punktu widzenia inwestorów po-
dejmujących decyzje na podstawie publikacji sprawozdań fi-
nansowych spółek giełdowych, dla których najkrótszym okre-
sem sprawozdawczym jest kwartał. 

Badania zmian stóp zwrotu akcji dokonano na pod-
stawie walorów notowanych w latach 1995–2005 na rynku 
podstawowym GPW w Warszawie, z wyjątkiem spółek ma-
jących  ujemną wartość księgową wykazaną w sprawozda-
niu finansowym za ostatni okres sprawozdawczy13. Prze-

12  Żarnowski (2003) do wyznaczania współczynników beta stosuje 24-, 30- i 
36-miesięczne okresy inwestycyjne. 
13  Mogą się nasunąć wątpliwości, czy zróżnicowanie kapitalizacji GPW w War-
szawie na początku i końcu lat 1995–2005 pozwala na estymowanie modelu 
łącznie dla danych z tego okresu. Badania prowadzone przez autora (Urbański 
2002), dotyczące okresu 1995–2000, wykazały bardzo podobny charakter zmian 
stopy zwrotu i ryzyka systematycznego w przypadku inwestycji w portfele o róż-
nych wartościach wskaźnika BV/MV (wartości księgowej do wartości rynkowej) 
i rynkowego współczynnika beta, w porównaniu ze zmianami na rynku ame-
rykańskim, w latach 1963–1990. Wyniki te zdają się świadczyć o racjonalnej wy-
cenie kapitału przez inwestorów w Polsce już w drugiej połowie lat 90. 

analizowano szeregi czasowe 36 kwartalnych stóp zwro-
tu hipotetycznych inwestycji portfelowych dokonywanych 
w dniu, w którym spółki były zobowiązane do publikacji 
kwartalnych sprawozdań finansowych14. Zmienne ob-
jaśniające (5) zostały przyporządkowane portfelom, w któ-
re  pogrupowano spółki. Badane walory dzielone były na 
równoliczne, kwintylowe portfele budowane na podstawie 
wartości FUN, LICZ i MIAN. Wartości FUN, LICZ i MIAN 
dla portfeli obliczano jako średnie arytmetyczne wartości 
tych funkcji poszczególnych walorów wchodzących do 
portfela. Stopy zwrotu z poszczególnych portfeli obliczano, 
zakładając udziały w portfelu ważone kapitalizacjami ryn-
kowymi. W tabeli 1 przedstawiono średnie wartości zmien-
nych, wartości statystyki-t oraz wartości współczynników 
korelacji pomiędzy poszczególnymi zmiennymi objaśniają-
cymi a zmienną objaśnianą. 

Moduły współczynników korelacji między jedno-
cześnie stosowanymi zmiennymi objaśniającymi nie 
przekraczają wartości 0,38 (μ(HMLLt) i μ(HMLFt) nie są 
używane jednocześnie), natomiast moduły współczynni-
ków korelacji między zmienną objaśnianą  a zmiennymi 
objaśniającymi zawierają się w większości w przedziale 
od 0,08 do 0,92. Korelacja czynnika rynkowego RMt-RFt 
i czynników  μ(HMLLt) oraz μ(LMHMt) wykazuje dość 
wysokie wartości, odpowiednio równe 0,23 i -0,42. Ko-
relacja czynnika rynkowego i  innowacji μ(HMLFt) jest 
mniejsza i wynosi 0,17. Istnieje więc możliwość wystą-
pienia efektu powtarzania informacji. W związku z po-
wyższym na podstawie analizowanych zmiennych zde-
finiowano ortogonalny czynnik rynkowy RMO. Wartości 
RMO określano z regresji (7) i (8).

14  Testy modelu bez innowacji w zakresie analizy szeregów czasowych (Urbań-
ski 2007) zostały przeprowadzone na podstawie danych z lat 1995–2004. Uak-
tualnienie wyników do 2005 r. nie zmieniło charakteru zmian współczynników 
beta, a ich wartości w obu badanych okresach różniły się bardzo nieznacznie. 
Autor może udostępnić wyniki. 

Tabela 1.  Średnie wartości zmiennych, statystyki-t oraz wartości współczynników 
korelacji pomiędzy poszczególnymi zmiennymi objaśniającymi i zmienną objaśnianą

Zmienna
Współczynniki korelacji

z–, % t(z) RMt-RFt RMO1t RMO2t μ(HMLLt) μ(LMHMt) μ(HMLFt)

rit – RFt
a) – – 0,92 0,88 0,78 0,31 -0,38 0,29

RMt – RFt -1,27 -0,56 1 0,99 0,88 0,23 -0,42 0,17

RMO1t -1,02 -0,44 1 0,87 0,09 -0,47 0

RMO2t -1,02 -0,49 1 0 0 0,08

μ(HMLLt) 0 0 1 0,02 0,84

μ(LMHMt) 0 0 1 0,24

μ(HMLFt) 0 0 1

Uwagi:
RMt – procentowa stopa zwrotu z indeksu WIG; 
RFt – rentowność 91-dniowych bonów skarbowych na początku okresu inwestycyjnego; 
RMO1t – ortogonalny czynnik rynkowy zdefiniowany zależnościami (7) i (9); 
RMO2t – ortogonalny czynnik rynkowy zdefiniowany zależnościami (8) i (10);  
μ(HMLFt) – innowacja czynnika HMLF; 
μ(HMLLt) – innowacja czynnika HMLL; 
μ(LMHMt) – innowacja czynnika LMHM. 
aWartości współczynników korelacji podano dla pierwszego kwintyla, i = 1.

Źródło: opracowanie własne.
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          (8)

α2 = -0,01  bm(HMLL) = 0,34   bm(LMHM) = -0,60   R2=23,34%
  (-0,48)                  (1,54)                      (-2,75)

Pod równaniami regresji (7) i (8) podano wartości 
obciążeń zmiennych oraz w nawiasach ich wartości sta-
tystyki-t. Regresja (7) ma niską moc objaśniającą, co wy-
nika z niskiej wartości współczynnika korelacji pomiędzy 
czynnikiem rynkowym a innowacją  μ(HMLFt). Parametry 
formalne przyjmują wartości nieistotnie różne od zera. Re-
gresja (8) posiada natomiast dość wysoką moc objaśniającą. 

Obciążenia zmiennych przyjmują wartości istotnie różne 
od zera, a wartość wyrazu wolnego  α2 = -0,01 (wobec sta-
tystyki t = -0,48) jest nieistotnie różna od zera15.

Wartości ortogonalnego czynnika rynkowego, odpo-
wiednio dla regresji (7) i (8), zdefiniowano następująco: 
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(10)

Analogiczną procedurę ortogonalizacji czynnika 
rynkowego zastosowali F&F (1993, s. 27–31), w przy-
padku modelu pięcioczynnikowego, dla którego  ob-
ciążenia wszystkich badanych zmiennych HML, SMB, 
TERM i DEF okazały się istotnie różne od zera, a współ-
czynnik determinacji regresji nadwyżki rynkowej wzglę-
dem zmiennych objaśniających wyniósł R2 = 38%. 

15  „Obciążenia zmiennych” rozumiane są jako wartości parametrów regresji sto-
jące przy odpowiednich zmiennych. 

Tabela 2. Wartości współczynników regresji (11) określonych metodą GLS, z zastosowaniem 
procedury Prais-Winstena z autokorelacją pierwszego rzędu,  dla kwintylowych zmian 
portfeli budowanych ze względu na FUNi, LICZi i MIANi

GRS - F = 2,12      p-value(GRS - F) = 6,53 %

Portfel αi p-value % bi,μ(HMLF) p-value  % bi,MO1 p-value % R2 % F

Portfele formowane na podstawie wartości FUN, metoda GLS

MIN,FUN1t -0,05 3,78 -0,42 0,16 1,04 0,00 87,27 70,81

FUN2t -0,06 0,03 -0,35 2,70 0,82 0,00 73,26 28,31

FUN3t -0,02 11,11 0,19 16,76 0,95 0,00 81,88 46,71

FUN4t -0,02 8,38 0,56 0,01 0,90 0,00 83,78 53,36

MAX,FUN5t 0,04 0,06 0,61 0,01 1,09 0,00 86,18 64,46

Portfele formowane na podstawie wartości LICZ, metoda GLS

MIN,LICZ1t -0,03 14,44 -0,28 20,17 1,11 0,00 71,28 25,65

LICZ2t -0,05 0,72 -0,69 0,17 0,74 0,00 60,99 16,16

LICZ3t -0,03 5,28 0,28 6,69 0,72 0,00 69,69 23,76

LICZ4t -0,01 32,81 0,40 0,09 1,04 0,00 89,16 84,96

MAX,LICZ5t 0,02 2,49 0,61 0,01 1,09 0,00 85,25 59,74

Portfele formowane na podstawie wartości MIAN, metoda GLS

MIN,MIAN1t 0,03 5,19 0,26 18,34 0,85 0,00 63,96 18,34

MIAN2t 0,01 64,79 0,34 2,06 0,91 0,00 79,59 40,29

MIAN3t -0,02 21,48 0,62 0,01 0,82 0,00 78,13 36,91

MIAN4t -0,03 7,11 0,05 73,23 1,14 0,00 86,28 65,00

MAX,MIAN5t -0,01 35,40 -0,11 47,62 1,24 0,00 86,17 64,40

Regresja panelowa

OLS -0,01 0,03 0,13 0,68 0,98 0,00 69,74 412,60

GLS -0,01 0,36 0,20 0,00 0,98 0,00 75,53 552,57

Uwagi: 
RMO1t – ortogonalny czynnik rynkowy zdefiniowany zależnościami (7) i (9); 
μ(HMLFt) – innowacja czynnika HMLF; 
HMLFt (high minus low dla portfeli FUN) – dla każdego okresu t różnica między średnią arytmetyczną stóp zwrotu z portfeli o wysokich wartościach FUN (FUN5t  
i FUN4t) a średnią arytmetyczną stóp zwrotu z portfeli o niskich wartościach FUN (FUN1t i FUN2t), dla portfeli formowanych na podstawie FUN; 
GRS - F – statystyka Gibbonsa, Rosa i Shankena (Gibbons et al. 1989). 
W portfelach znajdują się spółki o dodatnim kapitale własnym. Badany okres: od maja 1996 r. do maja 2005 r.; 36 analizowanych okresów kwartalnych. 

Źródło: badania własne.
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Zmienną objaśnianą i zmienne objaśniające pod-
dano testom stacjonarności. Hipoteza o stacjonarności 
zmiennych została wysunięta na podstawie testów Box-
Pierce i Jung-Boxa16 oraz na podstawie testu Dickey-Ful-
lera (Dickey, Fuller 1979). Testy Box-Pierce wykazały, 
że w 1 przypadku na 21 badanych należy odrzucić hi-
potezę zerową, stwierdzającą stacjonarność szeregów 
czasowych na poziomie istotności 5% i opóźnienia au-
tokorelacji powyżej 5.  Podobnie dla testów Jung-Boxa 
hipotezę zerową należy odrzucić w 4 przypadkach na 
21 badanych na poziomie istotności 5% i opóźnienia 
autokorelacji powyżej 5. Również testy Dickey-Ful-
lera potwierdzają brak pierwiastków jednostkowych dla 
każdego badanego przypadku. Rozszerzone testy Dic-
key-Fullera przeprowadzone dla opóźnienia (ki), okre-
ślonego z minimalizacji zmodyfikowanego kryterium 
Akaike, wykazały brak pierwiastków jednostkowych w 
16 przypadkach na 21 badanych. Na podstawie przed-
stawionych badań można wnioskować o stacjonarności 
analizowanych zmiennych17.

4. Przebieg badań i analiza wyników

Badania dotyczące modelowania równowagi cenowej na 
rynku akcji obejmowały analizę przekrojowych zmian 
parametrów regresji liniowej nadwyżki zwrotów 15 port-
feli testowych, budowanych na bazie FUN, LICZ oraz 
MIAN, względem czynników rynkowych i względem 
innowacji czynników HMLL, LMHM oraz HMLF. Jako 
czynniki rynkowe analizowano nadwyżkę stopy zwrotu 
z indeksu WIG nad stopą wolną od ryzyka RMt – RFt oraz 
czynniki RMO1t i RMO2t, zdefiniowane zależnościami 
(9) i (10). Tak jak w przypadku modelu F&F założono, 
że prawdziwy jest model bezwarunkowy, co oznacza, że 
współczynniki regresji są stałe w czasie. Wartości współ-
czynników regresji określono metodą GLS, stosując pro-
cedurę Prais-Winstena z autokorelacją pierwszego rzę-
du. (Autor może udostępnić wyniki obliczeń dla czyn-
nika rynkowego RM – RF).

4.1. Zagregowany model dwuczynnikowy z innowacją μ(HMLF)

Równanie regresji zilustrowano zależnością (11), a war-
tości współczynników regresji dla badanych portfeli za-
mieszczono w tabeli 2.
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Zmiennymi niezależnymi są ortogonalny czynnik ryn-
kowy RMO1t oraz innowacja μ(HMLFt).  

Stabilność parametrów strukturalnych została zwe-
ryfikowana dla każdego portfela, na podstawie testu 

16  Box, Pierce (1970), Ljung, Box (1978), Jajuga (2000, s. 39), Suchecki (2000, 
s. 20–21, 110–112).
17  Autor może udostępnić dokładne wyniki testów stacjonarności zmiennych.

Chowa. W 10 przypadkach na 15 badanych portfeli nie 
było podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej zakłada-
jącej stabilność parametrów regresji (11). 

Mimo stosunkowo niskiej korelacji czynnika HMLF 
z nadwyżką rynkowej stopy zwrotu RM - RF, a co za tym 
idzie niewielkiej mocy objaśniającej regresji (7) zastą-
pienie nadwyżki rynkowej  RM - RF ortogonalnym czyn-
nikiem rynkowym RMO1 poprawiło istotność obciążeń 
czynnika μ(HMLF) dla większości badanych portfeli 
(statystyki t wzrosły w 9 przypadkch na 15). Podobnie 
jak w badaniach F&F (1993, s. 27–31), dotyczących te-
stów modelu pięcioczynnikowego na rynku amerykań-
skim, wartości wyrazów wolnych αi, obciążeń czyn-
nika rynkowego bi,M, współczynnika determinacji R2 i 
statystyki F, dla obu przypadków zastosowania RMO1 i 
RM - RF okazały się dokładnie równe. Wartości obciążeń 
bi,μ(HMLF) dla przypadków zastosowania ortogonalnego 
czynnika rynkowego RMO1 są wyraźnie przesunięte w 
kierunku dodatnich wartości. 

Współczynniki regresji bi,μ(HMLF) wykazują okre-
sowe powiązanie z FUN i LICZ. Dla każdego kwintyla 
rozmiaru portfela budowanego ze względu na FUN oraz 
LICZ współczynniki regresji przy μ(HMLF) zwiększają 
się monotonicznie z silnie ujemnych wartości, dla naj-
mniejszych kwintyli FUN i LICZ, aż do silnie dodatnich 
wartości dla największych kwintyli. Z wyjątkiem środ-
kowych kwintyli dla portfeli budowanych na FUN, 
gdzie współczynniki regresji przechodzą od ujemnych 
do dodatnich, współczynniki bi,HMLF są istotnie róż-
ne od zera. 

Proponowana implementacja ICAPM tłumaczy zmia-
ny oczekiwanych stóp zwrotu w zależności od nieoczeki-
wanych zmian czynnika HMLF. Charakter zmian obciążeń 
parametrów regresji (11) jest podobny jak w modelu bez in-
nowacji czynnika HMLF (Urbański 2007). 

Analizując otrzymane wyniki, można stwierdzić, 
że dla rynku wykazującego rosnące wartości innowacji 
μ(HMLFt)18: 

a) inwestycje w spółki o najwyższych wartościach 
FUN i LICZ, czyli o najwyższej dynamice zmian wy-
ników fundamentalnych i względnie wysokich wskaź-
nikach BV/MV i E/MV, powinny dawać rosnące zwroty 
ze względu na dodatnie wartości współczynników beta,

b) inwestycje w spółki o najniższych wartościach 
FUN i LICZ, czyli o najniższej dynamice zmian wy-
ników fundamentalnych  i względnie niskich wskaź-
nikach BV/MV i E/MV powinny dawać malejące zwroty 
ze względu na ujemne wartości współczynników beta.

Dla portfeli o najmniejszych i najwyższych warto-
ściach MIAN wartości bi,μ(HMLF) są nieistotnie różne od 
zera. Interpretacja charakteru zmian stóp zwrotu w za-
leżności od zmian innowacji μ(HMLFt) może wydawać 
się trudna. Jednak w przypadku zastosowania czynnika 
rynkowego jako nadwyżki RMt - RFt wartości współczyn-

18  Czyli rynku wykazującego rosnące nieoczekiwane zmiany HMLFt, niż wy-
nikałoby to z wpływu wszystkich badanych czynników z okresu t – 1. 

(11)
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ników beta są istotnie dodatnie dla portfeli o potencjale 
wzrostu (małe MIAN) oraz istotnie ujemne dla portfeli 
o potencjale wartości (duże MIAN). Na podstawie uzy-
skanych wyników należy stwierdzić, że dla rosnących 
wartości μ(HMLFt) inwestycje w spółki o potencjale war-
tości powinny dawać rosnące stopy zwrotów. 

W 9 portfelach na 15 badanych model generuje 
jednak wyrazy wolne różne od zera. Potwierdza to wy-
soka wartość statyki GRS - F = 2,12 (p-value = 6,58%), 
co oznacza, że model nie uwzględnia wszystkich czyn-
ników wpływających na stopy zwrotu. 

Istotność poprawy opisu stóp zwrotu przez zmien-
ną μ(HMLFt ) została dodatkowo zweryfikowana, dla 
każdego portfela, testem mnożnika Lagrangea (Rama-
nathan 1995, s. 297). Hipoteza alternatywna, że war-
tości obciążeń zmiennej μ(HMLFt ) są różne od zera, 
została odrzucona w 6 na 15 badanych portfeli19.

4.2. Zagregowany model trójczynnikowy z innowacjami μ(HMLL)   
i  μ(LMHM)

Równanie regresji przedstawiono zgodnie z zależnością 
(12), a wartości współczynników regresji dla badanych 
portfeli zamieszczono w tabeli 3. 
19  Autor może udostępnić szczegółowe wyniki testów.
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Zmienne niezależne badanych regresji stanowią 

ortogonalny czynnik rynkowy RMO2t oraz innowacje 
μ(HMLLt)  i  μ(LMHMt).

Stabilność parametrów strukturalnych została zwe-
ryfikowana dla każdego portfela na podstawie testu Cho-
wa. W 12 przypadkach na 15 badanych portfeli nie by-
ło podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej zakładającej 
stabilność parametrów regresji (12). 

Zastąpienie nadwyżki rynkowej RM - RF ortogonal-
nym czynnikiem rynkowym RMO2 znacznie poprawiło 
istotność obciążeń innowacji μ(HMLL) i μ(LMHM) dla 
większości badanych portfeli (statystyki t wzrosły w 11 
przypadkach na 15 dla μ(HMLL) i w 13 przypadkach 
na 15 dla μ(LMHM)). Ujemne, lecz nieistotne wartości 
współczynników beta bi,μ(LMHM) dla portfeli formowa-
nych na FUN i LICZ, okazały się istotnie ujemne w każ-
dym przypadku po zastąpieniu czynnika RM - RF or-
togonalnym czynnikiem rynkowym RMO2. W przypad-
ku portfeli formowanych na MIAN, przy zastosowaniu 
czynnika RM-RF, współczynniki beta bi,μ(HMLL) przyjmu-

Tabela 3. Wartości współczynników regresji (12) określonych metodą GLS, z zastosowaniem 
procedury Prais-Winstena z autokorelacją pierwszego rzędu, dla kwintylowych zmian 
portfeli budowanych ze względu na FUNi, LICZi i MIANi 

GRS - F = 9,99      p-value(GRS - F) = 0,00 %

Portfel ai p-value % bi,μ(HMLL) p-value  % bi,μ(LMHM) p-value  % bi,MO2 p-value  % R2 % F

Portfele formowane na podstawie wartości FUN, metoda GLS
MIN,FUN1t -0,05 3,24 -0,20 10,00 -0,76 0,00 1,01 0,00 84,91 42,21

FUN2t -0,06 0,06 -0,12 41,39 -0,64 0,01 0,77 0,00 70,12 17,60
FUN3t -0,02 4,94 0,33 0,92 -0,60 0,00 0,92 0,00 81,17 32,33
FUN4t -0,02 10,52 0,54 0,00 -0,50 0,01 0,90 0,00 83,22 37,20

MAX,FUN5t 0,04 0,16 0,56 0,00 -0,67 0,00 1,08 0,00 85,25 43,36
Portfele formowane na podstawie wartości LICZ, metoda GLS

MIN,LICZ1t -0,03 11,78 -0,29 9,13 -0,62 0,00 1,20 0,00 76,65 24,62
LICZ2t -0,05 0,49 -0,51 0,52 -0,72 0,00 0,67 0,00 64,31 13,52
LICZ3t -0,03 5,07 0,28 3,13 -0,29 0,00 0,79 0,00 71,27 18,61
LICZ4t -0,01 27,59 0,52 0,00 -0,67 0,00 1,00 0,00 90,04 67,79

MAX,LICZ5t 0,02 4,30 0,62 0,00 -0,73 0,00 1,05 0,00 85,15 43,12
Portfele formowane na podstawie wartości MIAN, metoda GLS

MIN,MIAN1t 0,04 0,22 0,24 4,29 0,07 52,94 1,10 0,00 83,28 37,37
MIAN2t 0,01 25,32 0,20 4,82 -0,20 4,24 1,06 0,00 86,69 48,86
MIAN3t -0,02 23,67 0,44 0,24 -0,35 1,23 0,89 0,00 74,83 22,29
MIAN4t -0,03 1,12 0,23 3,63 -1,02 0,00 0,98 0,00 89,07 61,09

MAX,MIAN5t -0,02 23,88    0,25 5,48 -1,08 0,00 1,07 0,00 87,00 50,20
Regresja panelowa

OLS -0,01 0,03 0,21 0,00 -0,60 0,00 0,99 0,00 69,78 309,41
GLS -0,01 0,48 0,28 0,00 -0,59 0,00 0,98 0,00 75,32 409,03

Uwagi:
RMO2t – ortogonalny czynnik rynkowy zdefiniowany zależnościami (8) i (10);
μ(HMLLt) – innowacja czynnika HMLLt;
μ(LMHMt) – innowacja czynnika LMHM;
HMLLt (high minus low dla portfeli LICZ) – dla każdego okresu t różnica między średnią arytmetyczną stóp zwrotu z portfeli o wysokich wartościach LICZ (LICZ5t  
i LICZ4t) a średnią arytmetyczna stóp zwrotu z portfeli o niskich wartościach LICZ (LICZ1t i LICZ2t), dla portfeli formowanych na podstawie LICZ;
LMHMt (low minus high dla portfeli MIAN) – dla każdego okresu t różnica między średnią arytmetyczną stóp zwrotu z portfeli o niskich wartościach MIAN (MIAN1t  
i MIAN2t) a średnią arytmetyczną stóp zwrotu z portfeli o wysokich wartościach MIAN (MIAN5t i MIAN4t), dla portfeli formowanych na podstawie MIAN;
GRS - F – statystyka Gibbonsa, Rosa i Shankena (Gibbons et al. 1989). 
Portfele formowano spośród spółek o dodatnim kapitale własnym. 
Badany okres: od maja 1996 r. do maja 2005r.  36 analizowanych okresów kwartalnych. 

Źródło: badania własne.

(12)
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ją wartości ujemne, lecz nieistotnie różne od zera, co su-
geruje spadek stóp zwrotu wraz ze wzrostem μ(HMLL). 
W wyniku zastąpienia czynnika rynkowego RM - RF or-
togonalnym czynnikiem rynkowym RMO2 bi,μ(HMLL) 
przyjęły istotnie dodatnie wartości dla wszystkich pię-
ciu kwintyli. Wyniki te pozwalają na jednoznaczne 
stwierdzenie wzrostu stóp zwrotu, wraz ze wzrostem 
μ(HMLL), dla portfeli formowanych na MIAN. 

Podobnie jak w badaniach F&F (1993, s. 27–31), do-
tyczących testów modelu pięcioczynnikowego na rynku 
amerykańskim, wartości wyrazów wolnych αi, obciążeń 
czynnika rynkowego bi,M, współczynnika determinacji 
R2 i statystyki F, dla obu przypadków zastosowania 
RMO2 i RM - RF okazały się dokładnie równe. War-
tości obciążeń bi,μ(HMLL) w przypadku zastosowania or-
togonalnego czynnika rynkowego RMO2 są przesunięte 
wyraźnie w kierunku dodatnich wartości, a wartości ob-
ciążeń bi,μ(LMHM) – w kierunku wartości ujemnych.

Analizowana wersja modelu równowagi tłumaczy 
zmiany oczekiwanych stóp zwrotu w zależności od nie-
oczekiwanych zmian czynników HMLL i LMHM. Cha-
rakter zmian obciążeń parametrów regresji (12) jest po-
dobny jak w modelu bez innowacji (Urbański 2007). 

Na podstawie analizy otrzymanych wyników moż-
na stwierdzić, że dla rynku wykazującego rosnące war-
tości innowacji μ(HMLLt)

20: 
a) inwestycje w portfele o wysokich wartościach 

FUN i LICZ, czyli o wysokiej dynamice zmian wyników 
fundamentalnych i względnie wysokich wskaźnikach 

20  Czyli rynku wykazującego rosnące nieoczekiwane zmiany HMLLt, niż wy-
nikałoby to z wpływu wszystkich badanych czynników z okresu t – 1.

BV/MV i E/MV, powinny dawać rosnące zwroty ze 
względu na dodatnie wartości współczynników beta,

b) inwestycje w portfele o małych wartościach FUN 
i LICZ, czyli o małej dynamice zmian wyników fun-
damentalnych i względnie niskich wskaźnikach BV/MV 
i E/MV, powinny dawać malejące zwroty ze względu na 
ujemne wartości współczynników beta, 

c) inwestycje w portfele formowane na podstawie 
MIAN powinny dawać rosnące zwroty ze względu na 
dodatnie wartości współczynników beta.

Dla rynku wykazującego rosnące wartości innowa-
cji μ(LMHMt):

a) inwestycje w portfele o dużych wartościach MIAN, czyli 
spółki o potencjale wzrostu, powinny dawać malejące zwroty ze 
względu na ujemne wartości współczynników beta,

b) inwestycje w portfele o małych wartościach 
MIAN, czyli spółki o potencjale wartości, powinny da-
wać rosnące zwroty ze względu na dodatnie wartości 
współczynników beta 21,

c) inwestycje w portfele formowane na podstawie 
FUN i LICZ powinny dawać malejące zwroty ze wzglę-
du na ujemne wartości współczynników beta. 

Zmiany wartości stopy zwrotu portfeli testowych w 
zależności od wartości innowacji μ(HMLLt) i μ(LMHMt) 
dla poszczególnych kwintyli analizowanych portfeli 
przedstawiono na wykresie 1.

21  Wprawdzie dla najmniejszych wartości MIAN współczynniki beta 
bi,μ(LMHM) są nieistotnie wyższe od zera, jednak dla modelu uwzględniającego 
czynnik rynkowy w postaci nadwyżki RM - RF ich wartości są istotnie dodatnie 
(p-value = 0,00%). Autor może udostępnić te wyniki.

Wykres 1. Schemat zmian stopy zwrotu portfela w zależności od wartości innowacji 
μ(HMLLt) i μ(LMHMt)
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A. Portfele budowane ze względu na FUN i LICZ B. Portfele budowane ze względu na MIAN

Źródło: opracowanie własne. 
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W 9 na 15 badanych portfeli model generuje jednak 
wyrazy wolne różne od zera. Potwierdza to wysoka war-
tość statyki GRS-F = 9,99 (p-value = 0,00%), co oznacza, 
że model nie uwzględnia wszystkich czynników wpły-
wających na stopy zwrotu. 

Istotność poprawy opisu stóp zwrotu przez zmienne 
μ(HMLL) i μ(LMHM) została dodatkowo zweryfikowana 
dla każdego portfela za pomocą testu mnożnika Lagran-
ge’a (Ramanathan 1995, s. 297). Hipoteza alternatywna: 
że wartości obciążeń zmiennych μ(HMLL) i μ(LMHM)  
są różne od zera, została odrzucona w 3 na 15 badanych 
portfeli22.

22  Autor może udostępnić szczegółowe wyniki testów.

5. Błędy wyceny analizowanych implementacji 
ICAPM

Ocenę badanych wersji proponowanego modelu, w po-
równaniu z klasycznym CAPM oraz trójczynnikowym 
modelem F&F, przedstawiono na wykresie 2, w for-
mie graficznej stosowanej przez Jagannathana i Wan-
ga (1996). 

Przedstawienie dla każdego badanego portfela i 
oczekiwanych wartości rzeczywistych i symulowanych 
przez model stóp zwrotu w układzie współrzędnych: 
rzeczywista i symulowana stopa zwrotu, pozwala na 
prostą, wizualną ocenę modelu. Gdyby błędy wyceny 
zbudowanego modelu były równe zero, wówczas war-

Wykres 2. Wartości symulowanych stóp zwrotu w zależności od rzeczywistych stop zwrotu

A. Klasyczna postać CAPM B. Trójczynnikowy model Famy i Frencha (portfele  
formowane na FUN, BV/MV i kapitalizacji)

Uwaga: wykres pokazuje wartości błędów wyceny dla każdego z 15 badanych portfeli. Każdy numer zaznaczonego punktu reprezentuje jeden określony portfel, zgod-
nie z następującym schematem: 1–5 portfele formowane na FUN, 6–10 portfele formowane na LICZ (lub na BV/MV) oraz 11–15 portfele formowane na MIAN (lub na 
kapitalizacji). Rzeczywista stopa zwrotu jest średnią stopą zwrotu portfela z badanych serii czasowych. Symulowaną stopę zwrotu określono z zależności (13). Rsq sta-
nowi współczynnik determinacji pod warunkiem, że linia regresji nie ma wyrazu wolnego oraz jest nachylona do osi odciętych pod kątem 45o. Przerywana linia oraz 
R^2 reprezentują rzeczywistą regresję. Badany okres: od maja 1996 r. do maja 2005 r.; 36 analizowanych okresów kwartalnych. 

Źródło: badania własne. 

Czynniki: u(HMLF), RM - RF; 
Rsq = 15,47%; R^2 = 50,63%
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C. Zagregowany model dwuczynnikowy 
z innowacją μ(HMLF)

D. Zagregowany model trójczynnikowy 
z innowacjami μ(HMLL) i  μ(LMHM)
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tości rzeczywistych stóp zwrotu powinny być dokład-
nie równe symulowanym stopom zwrotu. Punkty re-
prezentujące stopy zwrotu powinny być położone na 
prostej nachylonej pod kątem 45o do osi odciętych tak 
skonstruowanego wykresu. Oczekiwane wartości rze-
czywistych stóp zwrotu, stanowiące wartości rzędnych, 
powinny być wyznaczone jako średnie z szeregów czaso-
wych badanego okresu historycznego, dla każdego ana-
lizowanego portfela. Wartości symulowanych stóp zwro-
tu powinny być wyznaczone zgodnie z następującym 
modelem regresji:

gdzie:
b
∧

il – estymatory obciążenia czynników, wyznaczone 
metodą OLS, z pierwszego przejścia regresji szeregów 
czasowych;

γ0 – oczekiwana stopa zwrotu portfela o zerowej be-
cie; 

γl – składowa wektora określającego cenę za ry-
zyko. 

Wartości  γ0 i γl powinny być oszacowane w drugim 
przejściu regresji przekrojowej metodą OLS. 

Wykres 2 przedstawia błędy wyceny każdego z 15 
badanych portfeli, oznaczonych numerami od 1 do 15. 
Portfele od 1 do 5 formowano ze względu na FUN, od 6 
do 10 ze względu na LICZ, a od 11 do 15 ze względu na 
MIAN. W przypadku modelu F&F portfele formowane 
były ze względu na FUN, BV/MV i kapitalizacje. Błędy 
wyceny dla czynnika rynkowego w postaci nadwyżki 
RM - RF oraz ortogonalnego czynnika rynkowego RMO 
okazały się dokładnie równe. 

Na podstawie uzyskanych wyników należy stwier-
dzić, że najmniejszymi błędami wyceny charakteryzują 
się zagregowany model trójczynnikowy i zagregowany 
model dwuczynnikowy. Najwyższe błędy wyceny wy-
stąpiły w przypadku klasycznej wersji CAPM. Współ-
czynnik Rsq osiągnął wysokie wartości ujemne, na-
tomiast współczynnik R^2 miał najniższą wartość rów-
ną 4,88%. Trójczynnikowy model F&F generuje mniej-
sze błędy wyceny w porównaniu z klasycznym CAPM. 
Współczynnik Rsq nadal przyjmuje jednak wartości ujem-
ne, a współczynnik R^2 dla portfeli formowanych na FUN, 
BV/MV i kapitalizacji jest istotnie niższy niż w przypadku 
proponowanych wersji modelu dwu- i trójczynnikowego i 
wynosi, odpowiednio, 11,69%, 50,63% i 70,44%. Dla mo-
delu zagregowanego dwu- i trójczynnikowego współczyn-
nik Rsq wynosi odpowiednio 15,47% i 59,21%.

6. Podsumowanie i wnioski

W niniejszej pracy został przedstawiony zmodyfikowany 
zagregowany, liniowy model czynnikowy, opisujący rów-
nowagę cenową na rynku akcji. Postać modelu opra-
cowano na podstawie wyników badań opublikowanych 

przez F&F (1993; 1995; 1996), jak również przemyśleń 
autora na podstawie badań przedstawionych w pracach 
Urbańskiego (2004; 2006; 2007), w konfrontacji ze wska-
zaniami Campbella (1996).  Przedstawiono kilka alterna-
tywnych wersji proponowanego modelu wyceny:  jako 
modele dwu- i trójczynnikowe, w których czynnik ryn-
kowy został uwzględniony jako nadwyżka RM - RF oraz 
jako czynnik ortogonalny RMO, zdefiniowany zależno-
ściami (9) i (10), a pozostałe zmienne zastąpiono in-
nowacjami stóp zwrotu hipotetycznych portfeli. Ortogo-
nalizacja czynnika RM - RF pozwoliła na dokładniejsze 
oszacowanie obciążeń innowacji HMLF, HMLL i LMHM, 
jak również dostarczyła dodatkowych informacji doty-
czących rzeczywistych zmiany stóp zwrotu w zależności 
od zmian innowacji LMHM i HMLL.  Podobnie jak w ba-
daniach F&F (1993, s. 27–31), dotyczących rynku ame-
rykańskiego, wartości wyrazów wolnych αi, obciążeń 
czynnika rynkowego bi,M, współczynnika determinacji 
R2 i statystyki F dla obu przypadków zastosowania RMO 
i RM - RF okazały się dokładnie równe. 

Proponowane wersje modelu z innowacjami dostar-
czają dodatkowych informacji, gdyż tłumaczą zmiany 
oczekiwanych stóp zwrotu w zależności od nieoczekiwa-
nych zmian czynników HMLL i LMHM i HMLF.

Na podstawie uzyskanych wyników można stwier-
dzić, że w świetle zagregowanego modelu dwuczynni-
kowego:

– inwestycje długie powinny być dokonywane w 
portfele formowane ze względu na maksymalną war-
tość FUN lub LICZ, a rentowność takich inwestycji po-
winna być tym większa, im większą wartość przybiera 
innowacja μ(HMLF) na koniec ostatniego okresu spra-
wozdawczego, 

–  inwestycje krótkie dokonywane powinny być 
w portfele formowane ze względu na minimalną war-
tość FUN lub LICZ, ewentualnie duże wartości MIAN, 
a rentowność takich inwestycji (krótkich) powinna być 
tym większa, im większą wartość przybiera innowacja 
μ(HMLF) na koniec ostatniego okresu sprawozdawczego.

W świetle zagregowanego modelu trójczynnikowego:
•	 Inwestycje długie powinny być dokonywane w 

portfele formowane ze względu na maksymalną wartość 
FUN lub LICZ, a rentowność takich inwestycji powinna 
być tym większa, im wyższa jest wartość innowacji  
μ(HMLL) i mniejsza wartość innowacji μ(LMHM).

•	 Inwestycje krótkie powinny być dokonywane 
w portfele formowane ze względu na minimalną war-
tość FUN lub LICZ, a rentowność takich inwestycji (krót-
kich) powinna być tym wyższa, im większe są wartości  
innowacji μ(HMLL) i μ(LMHM). Inwestycje krótkie mo-
gą być również dokonywane w portfele o dużych MIAN. 
Rentowność takich inwestycji powinna być tym więk-
sza, im mniejsza będzie innowacja μ(HMLL) i większa 
innowacja μ(LMHM). 

Proponowany zagregowany zmodyfikowany model 
z innowacjami daje poprawne wyniki.  Obciążenia czyn-
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ników dla znacznej większości portfeli są istotnie różne 
od zera. Również wysokie R2 potwierdzają, że obie wer-
sje modelu dobrze opisują stopy zwrotu, a zgodnie z su-
gestią Cochrane (2001, s. 171–172) zdefiniowane czyn-
niki mogą być potraktowane jako zmienne stanu i model 
ten również może być uznany za implementację teorii 
APT. Uzyskane wyniki wydają się potwierdzać również 
stwierdzenie Haugena (1996, s. 319), że ICAPM i APT 
nie są teoriami wzajemnie się wykluczającymi.

Największe błędy wyceny dają klasyczny CAPM 
i model F&F. Współczynnik determinacji regresji sy-
mulowanej stopy zwrotu względem stopy rzeczywistej 
Rsq jest mniejszy od zera (wykres 2). Najmniejsze błędy 

wyceny generują zagregowana modele dwu- i trójczynni-
kowy z innowacjami, dla którego Rsq przyjmuje wartości 
równe, odpowiednio: 15,47% i 59,27% (wykres 2). 

Zaproponowany zagregowany, zmodyfikowany model 
z innowacjami pozwolił na zrealizowanie postawionego ce-
lu pracy. Wykazano, że ryzyko inwestycji giełdowych po-
winno być postrzegane wielowymiarowo. Świadczą o tym 
istotnie różne od zera wartości obciążeń badanych zmien-
nych dla prawie wszystkich badanych portfeli oraz dla da-
nych panelowych. Tym samym wykazano, że klasyczna 
postać modelu CAPM nie opisuje wystarczająco stóp zwro-
tu z akcji na polskim rynku i równowaga cenowa powinna 
być określana w świetle ICAPM.
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W dniach 28-29 maja 2008 r. w Krakowie odbyło się 
seminarium współorganizowane po raz piąty przez 
Narodowy Bank Polski i Narodowy Bank Szwajcarii. 
Zatytułowane ono było tym razem „Monetary Policy 
in the Changing World Monetary Order”. Przepro-
wadzone zostało w ramach programu Technical Co-
operation for Transition, polegającego na świadczeniu 
przez NBP wszechstronnej pomocy eksperckiej ban-
kom centralnym krajów przechodzących transformację 
gospodarczą. Uczestniczyły w nim 22 osoby z 14 kra-
jów (Albanii, Armenii, Białorusi, Czarnogóry, Gruzji, 
Kazachstanu, Kirgistanu, Macedonii, Mołdawii, Ro-
sji, Serbii, Tadżykistanu, Turcji, Ukrainy) oraz przed-
stawiciele NBP, Narodowego Banku Szwajcarii (SNB)  
i Europejskiego Banku Centralnego (EBC).

Seminarium zostało podzielone na trzy bloki te-
matyczne, w ramach których referaty wygłosili przed-
stawiciele NBP, SNB i EBC. Pierwszy blok dotyczył sub-
stytucji walut krajowych przez waluty obce, następny 
znaczenia kursu walutowego w projektowaniu i reali-
zacji polityki pieniężnej, a ostatni rosnącego znaczenia 
euro w krajach silnie związanych gospodarczo ze strefą 

tej waluty i prognoz rozwoju sytuacji w tym zakresie. Po 
każdej sesji przedstawiciele banków centralnych krajów 
przechodzących transformację prezentowali własne do-
świadczenia i uczestniczyli w dyskusji.

Jako pierwszy o zmianach monetarnych na świecie 
w ostatnich latach wypowiedział się były wiceprezes 
NBP Krzysztof Rybiński. Jego prezentacja miała na ce-
lu wykazanie, że mamy do czynienia z procesami o cha-
rakterze globalnym, wymagającymi skoordynowanych, 
długofalowych działań. W ciągu ostatnich 25–30 lat na-
stąpił znaczny wzrost rynków finansowych na świecie 
w odniesieniu do globalnego PKB. Dotyczy to również 
międzynarodowych przepływów finansowych. W ostat-
nich miesiącach obserwuje się kryzys na światowych 
rynkach instrumentów pochodnych, utratę płynności in-
stytucji finansowych i spadek zaufania do nich, a przede 
wszystkim niespotykany w ostatnich latach wzrost in-
flacji (obecnie 2/3 ludności świata żyje w krajach o dwu-
cyfrowej stopie inflacji). Wskazano na wątpliwości co 
do skuteczności działań banków centralnych na rzecz 
poprawy płynności banków komercyjnych, w szcze-
gólności na rynkach dolarowych. Inicjatywy podjęte 
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przez banki centralne mogą świadczyć o akceptacji nie-
dostatecznej jakości aktywów sektora finansowego i sta-
nowić argument za ściślejszą koordynacją działań władz 
monetarnych w skali globalnej.

Dalsza część prezentacji została poświęcona rosną-
cej roli Chin i Indii w gospodarce światowej (m.in. przez 
ich zwiększający się udział w globalnym PKB, wzrost 
wartości rezerw dewizowych, kapitalizacji giełd pa-
pierów wartościowych, liczbę emisji akcji (IPO), napływ 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych i rozbudowę 
infrastruktury). Wskazano też na bardzo szybki wzrost 
liczby studentów i nakładów na badania i rozwój w Chi-
nach na początku XXI w., zarówno w wartościach bez-
względnych, jak i w odniesieniu do PKB. Udział Chin 
w światowym PKB wzrósł w latach 2000–2006 z 11% do 
15%, w eksporcie z 3,9% do 8,1% (a jeszcze silniej w eks-
porcie sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego). 
W konkluzji pojawiło się stwierdzenie o niedocenianiu 
roli Chin i Indii w gospodarce światowej przez świat za-
chodni. Przejawem tego ma być nieobecność tych kra-
jów w pracach grupy G-7 i nieadekwatna reprezentacja 
w instytucjach finansowych z Bretton Woods, również 
po przeprowadzeniu ich planowanej reformy.

Zaproponowano także zmianę roli Banku Rozrachun-
ków Międzynarodowych (BIS) przez nadanie mu upraw-
nień decyzyjnych w zakresie przeciwdziałania globalnej in-
flacji i działania na rzecz światowej stabilności finansowej. 
Brak skuteczności poszczególnych banków centralnych 
zmusza do poprawy koordynacji ich działań i rozważenia 
nadania BIS charakteru globalnego banku centralnego.

1. Sesja I: Substytucja walut krajowych przez 
waluty obce

Paweł Wyczański (NBP) przedstawił problematykę eli-
minacji substytucji walutowej na przykładzie polskich do-
świadczeń. Przed transformacją gospodarczą rozpoczętą 
na przełomie lat 80. i 90. waluty obce odgrywały w Pol-
sce trojaką rolę: środka przetrzymania wartości (w formie 
gotówkowej lub depozytów), środka płatniczego i mier-
nika wartości. Wysoka dolaryzacja polskiej gospodarki była 
skutkiem utrzymywania się takich zjawisk, jak permanent-
na, ukryta inflacja (w rezultacie której większe transakcje 
wyceniano i rozliczano w walutach obcych), tak zwany 
„eksport wewnętrzny” i występowanie dużych różnic mię-
dzy oficjalnymi i czarnorynkowymi kursami walutowymi, 
które rosły szybciej niż ceny.

U podstaw wprowadzenia reform na początku lat 90. 
leżały potrzeby eliminacji nierównowagi w gospodarce  
i przeciwdziałania procesom inflacyjnym, liberalizacji 
importu, zapewnienia podmiotom prywatnym swobod-
nego dostępu do walut obcych i ujednolicenia kursów 
walutowych. Uwolniono większość cen, wstrzymano 
subsydiowanie gospodarki, zlikwidowano reglamenta-
cję wielu dóbr oraz „eksport wewnętrzny”. Rozpoczę-

to politykę dodatniej realnej stopy procentowej, rów-
nież w odniesieniu do depozytów w walutach obcych. 
Kurs złotego został związany z dolarem amerykańskim, 
a następnie koszykiem pięciu walut; z czasem usta-
nowiono mechanizm pełzającej dewaluacji. W rezultacie 
poprawiła się dostępność dóbr, a dobra wyższego rzędu 
relatywnie staniały. Wzrosła opłacalność depozytów zło-
towych w porównaniu z walutami obcymi, co zwięk-
szyło zaufanie do pieniądza krajowego i ułatwiło prze-
prowadzenie w 1995 r. denominacji złotego.

Na tle innych krajów przechodzących proces trans-
formacji Polska stosunkowo szybko obniżyła stopę in-
flacji i zliberalizowała rynek walutowy. Względnie łagodny 
przebieg tych procesów spowodował umiarkowany spa-
dek wartości oszczędności w walucie krajowej. W mniej-
szym stopniu niż w innych krajach regionu dała o sobie 
znać zmienność polityki gospodarczej oraz słabość sektora 
finansowego. Relatywnie szybko, także dzięki prywatyza-
cji instytucji finansowych, poszerzył się zakres form in-
westowania w walucie krajowej. W rezultacie stopień do-
laryzacji gospodarki polskiej, niezależnie od metodologii jej 
oceny, stał się jednym z najniższych w Europie Środkowej. 
W latach 1995–2007 udział depozytów walutowych go-
spodarstw domowych w ich depozytach ogółem w Polsce 
spadł z 33,2% do 10,9%, a w latach 2000–2007 udział de-
pozytów walutowych w aktywach gospodarstw domowych 
obniżył się z 12,2% do 4,7%.

Eliminacja substytucji walutowej powinna być trak-
towana jako element liberalizacji gospodarczej. Libe-
ralizacja rynku walutowego sprzyja prowadzeniu sku-
tecznej polityki pieniężnej i utrzymaniu płynności na 
rynkach finansowych. Jednocześnie redukcja substytucji 
walutowej nie oznaczała likwidacji substytucji aktywów, 
o czym świadczy utrzymanie części depozytów w wa-
lutach obcych oraz skłonność uczestników rynku do 
zadłużania się w walutach o niższych stopach procento-
wych niż w przypadku złotego.

Michał Brzoza-Brzezina (NBP) zaprezentował wy-
niki badań nad zjawiskiem substytucji kredytów w wa-
lucie krajowej kredytami w walutach obcych w kra-
jach Europy Środkowej; badania te przeprowadził 
w NBP wspólnie z Tomaszem Chmielewskim i Joanną 
Niedźwiedzińską. Nawiązując do referatu P. Wyczań-
skiego, M. Brzoza-Brzezina zaznaczył, że właściwa 
dla okresu transformacji dolaryzacja początkowo od-
nosiła się przede wszystkim do pasywów w bilansach 
banków i świadczyła o braku zaufania do waluty kra-
jowej. Jednak obecnie dolaryzacja dotyczy także ak-
tywów, co stanowi o sukcesie transformacji: szybko 
rosnąca gospodarka sprzyja aprecjacji waluty krajowej 
i relatywnie wysokim stopom procentowym, co z ko-
lei zwiększa atrakcyjność zadłużania się w walutach 
obcych. Dolaryzacja aktywów powinna być brana pod 
uwagę przy prowadzeniu polityki pieniężnej, gdyż ła-
twość substytucji pomiędzy kredytami w walucie kra-
jowej i obcej może ograniczać jej skuteczność.
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Przeprowadzone badanie dotyczyło 3 krajów: Pol-
ski, Republiki Czeskiej i Węgier. Analiza rynku kredyto-
wego jest utrudniona z powodu możliwej nierównowagi 
tego rynku. Zaprezentowany model koncentruje się na 
stronie popytowej, nie uwzględnia potencjalnej nierów-
nowagi na rynku kredytowym i wykorzystuje dochód 
i koszty kredytu jako zmienne niezależne. W badaniu 
uwzględniono ponadto cenę substytutu, czyli kredytu 
walutowego. Koszt kredytu w walucie obcej uzależniono 
od nominalnej stopy procentowej kredytu w walucie 
obcej, oczekiwanej inflacji w kraju oraz oczekiwanych 
zmian nominalnego kursu walutowego. W obliczeniach 
skorzystano z kwartalnych danych dla lat 1997–2007. 
Autorzy rozważyli dwa podejścia ekonometryczne: naj-
pierw stosując panelowy model korekty błędem (ECM), 
a następnie – w związku z wątpliwościami związanymi 
z brakiem istotności składnika korekty błędem (ECT) 
w niektórych specyfikacjach – model autoregresyjny 
z rozkładem opóźnień (ADL).

Rezultaty symulacji wskazują, że podwyższenie 
krajowej stopy procentowej o 1 pkt proc. prowadzi 
(przynajmniej w przypadku Węgier i Polski) do jed-
noznacznego wystąpienia substytucji, a stosunek no-
wych kredytów w walucie obcej do zlikwidowanych 
kredytów w walucie krajowej wynosi, odpowiednio, 
31–39% i 15–19%. W przypadku Republiki Czeskiej 
wskaźnik ten ukształtował się na poziomie 5-6%. Wy-
niki wskazują ponadto na deprecjację jako czynnik ogra-
niczający zadłużenie w walucie obcej. Wysoki stopień 
substytucji kredytów krajowych kredytami walutowymi 
może utrudniać bankom centralnym zapewnienie sta-
bilności monetarnej i finansowej.

2. Sesja II: Rola kursu walutowego  
w prowadzeniu polityki pieniężnej

Tommaso Mancini (SNB) przedstawił główne założenia 
szwajcarskiej polityki pieniężnej i modele uwzględniające 
kurs walutowy stosowane w SNB. Bank centralny zgodnie 
z prawem szwajcarskim jest zobligowany do zapewnienia 
stabilności cen i – o ile nie jest to sprzeczne z głównym 
celem – wspierania rozwoju gospodarczego kraju. Postano-
wienia te implikują utrzymanie stopy inflacji poniżej 2%, 
przyjętej w 2000 r. jako cel polityki pieniężnej.
 Punktem wyjścia do bieżącego prowadzenia polityki 
pieniężnej jest warunkowe prognozowanie inflacji, zakre-
sem podejmowanych działań – przedział trzymiesięcznej 
stopy LIBOR dla franka szwajcarskiego o rozpiętości 100 
punktów bazowych, a stosowanym narzędziem – operacje 
otwartego rynku. Do 2008 r. SNB zdołał utrzymać inflację 
poniżej wartości progowej, jednak prognozy inflacji opu-
blikowane w grudniu 2007 r. i w marcu 2008 r. wskazują, 
że w 2008 r. spełnienie celu inflacyjnego może okazać się 
niemożliwe przez kilka miesięcy.

Zaprezentowano również założenia sześciu modeli: 
modelu autoregresji wektorowej VAR (dla bezwarunko-
wej prognozy inflacji), strukturalnego modelu autoregre-
sji wektorowej SVAR, modelu wektorowej korekty błę-
dem SVEC (obydwa dla prognozy bezwarunkowej i wa-
runkowej inflacji), dwóch strukturalnych modeli eko-
nometrycznych (SEM) o różnym stopniu agregacji i dy-
namicznego stochastycznego modelu równowagi ogól-
nej DSGE.

Jan Przystupa (NBP) przedstawił kwestię wykorzysta-
nia kursu walutowego w modelach polityki pieniężnej sto-
sowanych w NBP. W modelach opisujących zachowanie 
kursu walutowego w długim i średnim okresie dominują 
dwie koncepcje kursu: parytetu siły nabywczej (PPP) 
i niezabezpieczonego parytetu stóp procentowych (UIP). 
Podstawowe wersje tych koncepcji występują wyłącznie 
w konstrukcjach teoretycznych i nie są potwierdzane przez 
dane empiryczne. Z kolei rozszerzone wersje PPP (re-
lacje cen krajowych i zagranicznych uzupełnione trendem 
aproksymowanym przez zmienne ze sfery realnej (np. jed-
nostkowe koszty pracy) lub z rynku kapitałowego (np. dłu-
goterminowe stopy procentowe” i UIP (dysparytet stóp 
procentowych uzupełniony o strukturę terminową kra-
jowych stóp procentowych i premię za ryzyko) są z reguły 
dobrze dopasowane do danych.

Rozszerzona wersja PPP najczęściej sprawdza się 
w bardzo długim okresie w większości krajów rozwinię-
tych i w średnim okresie w krajach rozwijających się, 
podczas intensywnych zmian strukturalnych. W po-
zostałych krajach, w odniesieniu do średniego okresu, 
są stosowane różne wersje UIP.

W modelach NBP wykorzystywane są wersje UIP 
z nominalnym dysparytetem stóp procentowych (mo-
dele NSA, DSGE-SOE-PL) lub z realnym dysparytetem 
(model NECMOD), z wbudowaną premią za ryzyko 
(wszystkie modele) i strukturą terminową stóp procen-
towych, aproksymującą oczekiwane zmiany stopy re-
ferencyjnej NBP (model NSA).

Równania kursu we wszystkich modelach stoso-
wanych w NBP generują dobre prognozy ex post. Jakość 
prognoz ex ante zależy od właściwego, w danym okresie, 
doboru czynników determinujących premię za ryzyko. 
Niemniej jednak prognozy kursu wyliczone z równań 
utrzymanych w koncepcji UIP, są zdecydowanie lepsze 
od prognoz z modeli błądzenia przypadkowego.

3. Sesja III: Rola euro w polityce i gospodarce 
wybranych państw

Drugi dzień seminarium rozpoczął się od wystąpienia 
Adalberta Winklera (EBC i Deutsche Bundesbank) na 
temat ewolucji międzynarodowej roli euro, czyli sto-
sowania tego pieniądza w transakcjach z udziałem przy-
najmniej jednego nierezydenta strefy euro.
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Ustanowienie wspólnej waluty europejskiej mia-
ło na celu: utworzenie jednolitego rynku z jedną wa-
lutą, zapewnienie w ramach strefy euro stabilności cen 
oraz rozwiązanie problemu połączenia wolnego han-
dlu i przepływów kapitałowych, niezmienności kursów 
walutowych i niezależności polityki pieniężnej. Traktat 
z Maastricht nie określił natomiast żadnych pożądanych 
skutków wprowadzenia euro poza krajami tworzącymi 
unię walutową. EBC nie prowadzi więc żadnych spe-
cjalnych działań na rzecz zwiększenia międzynarodowej 
roli euro, ograniczając się do jej monitorowania.

Udział emitowanych papierów dłużnych deno-
minowanych w euro poza strefą euro zwiększył się 
w ostatniej dekadzie, w dużej mierze dzięki emisjom 
podmiotów prywatnych, w szczególności instytucji fi-
nansowych. Blisko połowa emisji miała miejsce w kra-
jach członkowskich UE nienależących do unii waluto-
wej, ponad 1/5 przypada na Stany Zjednoczone. Wśród 
głównych powodów wyboru euro wskazuje się na ni-
ski poziom stóp procentowych w strefie euro oraz moż-
liwość korzystania z szerokiego instrumentarium ogra-
niczającego ryzyko. Zróżnicowana jest rola euro jako wa-
luty inwestycyjnej: udział tego pieniądza w obligacjach 
nabywanych za granicą wynosi w przypadku państw 
UE spoza unii walutowej 40-50%, w przypadku Japonii 
około 20% i jedynie około 9% w USA. Zastosowanie eu-
ro w rozliczeniach na rynku walutowym utrzymuje się 
na względnie stałym poziomie, podobnie jak w roz-
liczeniach eksportu dóbr ze strefy euro. W przypadku 
importu dóbr do unii monetarnej mamy do czynienia ze 
spadkiem udziału euro (co jednak ma źródło w sytuacji 
cenowej na rynkach nośników energii), natomiast rośnie 
znaczenie euro w rozliczeniach w międzynarodowym 
handlu usługami.

Istnieją trzy podstawowe motywy wykorzystywania 
euro przez władze monetarne państw spoza strefy euro. 
Pieniądz ten służy jako kotwica kursu walutowego, jako 
waluta rezerwowa oraz jako waluta interwencyjna. W re-
lacji do euro kształtowany jest kurs walutowy w wie-
lu krajach świata: należących do systemu ERM II, sto-
sujących system currency board (Bułgaria, Bośnia i Her-
cegowina), wykorzystujących system pełzającego dosto-
sowania do euro (crawling peg) lub kurs płynny kierowa-
ny (Czechy, Rumunia, Chorwacja, Serbia, Macedonia), 
wreszcie kurs oparty na koszyku walut (przede wszyst-
kim Rosja z czterdziestopięcioprocentowym udziałem 
euro). Euroizacja nastąpiła w małych krajach Europy Po-
łudniowej, Czarnogórze i Kosowie. Udział euro jako wa-
luty rezerwowej wzrósł w skali globalnej w obecnej de-
kadzie o około 3 pkt proc. Okazuje się on jeszcze więk-
szy (około 8 pkt proc.) po uwzględnieniu zmian kursów 
najważniejszych walut świata, choć dane te obarczone są 
potencjalnym błędem wynikającym z niepełnej informacji 
o składzie rezerw poszczególnych państw oraz z rosnącego 
zaangażowania rezerw w ramach państwowych funduszy 
majątkowych (sovereign wealth funds). 

Zauważalne jest zwiększenie prywatnego wykorzy-
stania euro, zarówno w postaci depozytów, jak i gotówki. 
Procesy te miały najsilniejszy charakter w nowych krajach 
członkowskich UE i krajach aspirujących do członkostwa. 
O ile jednak pod względem wartości wyemitowanego pie-
niądza gotówkowego euro może być porównywalne z do-
larem amerykańskim, o tyle wartość dolarów w obrocie 
poza USA jest od 4 do 6 razy wyższa niż wartość euro 
w obrocie poza obszarem unii walutowej.

Kolejna część prezentacji została poświęcona 
zmianom międzynarodowej roli euro i dolara w XXI w. 
oraz zależności tych zmian od wahań kursu wy-
miany obu walut. Nie istnieje teoria potwierdzają-
ca związek zmian kursów głównych walut i zmian 
ich międzynarodowej roli. Większe znaczenie przy-
pisuje się czynnikom podażowym (jak wewnętrz-
na stabilność monetarna, wielkość i otwartość ryn-
ków finansowych oraz ich płynność) i popytowym  
(w zależności od wykorzystania oficjalnego albo pry-
watnego). Słabnący kurs dolara może się przyczyniać 
do spadku znaczenia problemu niestabilności finan-
sowej w polityce pieniężnej USA, a także skutkować 
wzrostem kosztów podmiotów utrzymujących aktywa 
w dolarach. Równocześnie autor przytoczył dowód 
na stabilizującą rolę banków centralnych – częstsze ku-
powanie walut słabych i sprzedaż silnych. Słabość do-
lara może się także przyczynić do wzrostu inflacji w kra-
jach stosujących go w charakterze kotwicy walutowej 
poprzez wzrost cen w imporcie z krajów strefy euro 
bądź stosujących euro jako kotwicę walutową oraz drogą 
zwiększenie atrakcyjności eksportu do tych krajów, a co 
za tym idzie z powodu relatywnego wzrostu popytu na 
rynkach wewnętrznych. Ocenia się, że głównym nurtem 
prowadzonej obecnie debaty nie jest międzynarodowa 
rola euro i dolara, lecz zasadność wiązania z nimi kur-
sów walutowych, za którą zdają się przemawiać czyn-
niki strukturalne i cykliczne.

Michel Peytrignet (SNB) zaprezentował zagadnienie 
współzależności kursu franka szwajcarskiego, wpro-
wadzenia euro i polityki pieniężnej Szwajcarii.

Po upadku systemu kursowego z Bretton Woods 
w 1973 r. Narodowy Bank Szwajcarii odzyskał moż-
liwość prowadzenia samodzielnej polityki pieniężnej. 
W latach 1975–1999 realizowano strategię kontroli po-
daży pieniądza (monetary targeting), a po wprowadzeniu 
euro w 1999 r. strategię będącą odmianą strategii bezpo-
średniego celu inflacyjnego. Wybór nowej strategii wy-
magał odpowiedzi na pytania o determinanty realnego 
i nominalnego kursu franka w długim okresie, a tak-
że o determinanty nominalnego kursu franka w krót-
kim okresie w odniesieniu do ECU/euro i dolara. Trend 
aprecjacji realnego kursu franka wobec ECU/euro uległ 
odwróceniu w połowie lat 90., w przypadku dolara na-
stąpiła natomiast stabilizacja trendu. Jako potencjalne 
determinanty zmian kursu franka wymieniono po stro-
nie podażowej efekt Balassy-Samuelsona, a po stronie 
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popytowej relacje terms of trade, konsumpcji publicznej, 
dochodu per capita i aktywów zagranicznych netto.

Analiza zmian produktywności pracy w latach 
1970–2005 wskazuje na jej ponaddwukrotny wzrost 
w sektorze dóbr będących przedmiotem handlu zagra-
nicznego i zdecydowanie niższe tempo tych zmian dla 
pozostałych dóbr. W porównaniu z krajami strefy euro 
odnotowano wolniejsze tempo wzrostu produktywności 
pracy, szczególnie w przypadku dóbr będących przed-
miotem handlu zagranicznego. W odniesieniu do Sta-
nów Zjednoczonych od połowy lat 70. produktywność 
pracy rosła natomiast szybciej w Szwajcarii (w obu sek-
torach) i dopiero od połowy lat 90. wystąpiło spowol-
nienie tempa wzrostu. Z tego względu efekt Balassy-Sa-
muelsona jest uzasadnieniem przedstawionych zmian 
pozycji kursu franka.

Determinanty popytowe zmieniały się w następu-
jący sposób. Relatywne terms of trade w odniesieniu do 
strefy euro i USA poprawiały się dla Szwajcarii do po-
łowy lat 90. (przyczyniając się do aprecjacji franka), na-
stępnie proces ten uległ zatrzymaniu. Konsumpcja rzą-
dowa od połowy lat 80. do połowy lat 90. rosła w od-
niesieniu do PKB szybciej w Szwajcarii niż w stre-
fie euro i USA, również przyczyniając się do aprecjacji 
franka. Szwajcarski PKB per capita zmniejszał się re-
latywnie przez cały okres obserwacji, co stanowiło prze-
słankę deprecjacji franka. Odwrotna sytuacja miała miej-
sce w przypadku relacji aktywów zagranicznych net-
to. Przewaga Szwajcarii rosła przez cały badany okres. 
W ostatnich latach tendencja się wzmocniła i jest silnym 
uzasadnieniem aprecjacji franka. Zmiany dwóch de-
terminant popytowych wskazują zatem na zmianę tren-
du realnego kursu franka, podczas gdy dwie pozostałe 
zachowały swój długookresowy trend i miały przeciwny 
wpływ na realny kurs franka.

W dalszej części analizy wskazano na dwie de-
terminanty nominalnego kursu franka: realny kurs fran-
ka i relację polityki pieniężnej w badanych obszarach 
walutowych. Zarówno w przypadku lat 1973–1995, jak 
i 1996–2007 średnia roczna stopa inflacji była wyraźnie 
niższa w Szwajcarii niż strefie euro i Stanach Zjed-
noczonych. W długim okresie realny kurs franka i je-
go zmiany zależą od czynników realnych, a zatem róż-
nica między stopami inflacji w Szwajcarii i poza nią po-
woduje nominalną aprecjację franka. Jeżeli jednak czyn-
niki realne wywołują realną aprecjację kursu franka, 
przy niższej stopie inflacji w Szwajcarii niż za granicą, 
to nominalna aprecjacja franka będzie większa niż re-
alna. Taka sytuacja miała miejsce w latach 90. Przed-
stawiona analiza wyjaśnia jednak przede wszystkim za-
leżności długoterminowe. W krótkim okresie zarówno 
nominalny, jak i realny kurs walutowy zależą od ocze-
kiwań związanych z obecną i przyszłą polityką pie-
niężną, akceptowanym poziomem ryzyka, a także od po-
jawiających się informacji i ewentualnych szoków. Może 
to wyjaśniać wahania kursu. Analiza empiryczna w krót-

kim okresie nie pozwala jednoznacznie oddzielić efek-
tów nominalnych i realnych.

Kolejna część prezentacji została poświęcona dzie-
więcioletniemu doświadczeniu Szwajcarii jako kraju 
znajdującego się w sąsiedztwie strefy euro. Pod koniec 
lat 90. główne obawy Szwajcarii związane z wprowa-
dzeniem euro wiązały się z możliwością utraty niezależ-
ności w polityce pieniężnej, dużą obecnością euro w ob-
rocie gotówkowym w kraju i aprecjacją kursu franka. 
Wszystkie te przypuszczenia nie znalazły potwierdzenia. 
Wysokość, zróżnicowanie i tempo zmian szwajcarskich 
stóp procentowych pozostały niezależne od stóp w stre-
fie euro. Utrzymało się stabilne zapotrzebowanie na go-
tówkę w walucie krajowej. Wahania kursu franka wzglę-
dem ECU/euro nawet się zmniejszyły. Wprowadzenie 
euro doprowadziło ponadto do stabilizacji nominalnego 
kursu CHF/EUR, wobec występującej wcześniej dużej 
zmienności kursu franka i niektórych walut zastąpio-
nych przez euro.

Zaskoczeniem dla władz monetarnych okazała się 
realna deprecjacja franka względem euro od 2003 r. Po-
nieważ nominalnie kurs zmienił się nieznacznie, za-
decydowała o tym wyższa inflacja w strefie euro niż 
w Szwajcarii. Sformułowano dwie hipotezy wyjaśnia-
jące to zjawisko. W pierwszej przyjęto trwały charakter 
zmiany roli franka wśród walut europejskich względem 
dolara USA. Uzasadniają ją: dysproporcja korzyści wy-
nikająca z istnienia jednolitego rynku, osłabienie presji 
kosztowej w Szwajcarii w wyniku liberalizacji rynkowej 
oraz częściowe przejęcie międzynarodowej roli fran-
ka przez euro. Druga hipoteza zakładała natomiast wy-
stąpienie chwilowego entuzjazmu na rynkach finanso-
wych, wywołanego ich wyjątkowo stabilną sytuacją oraz 
gotowością inwestorów do podejmowania zwiększonego 
ryzyka. Okres deprecjacji franka zbiegł się w czasie z sil-
nymi wzrostami na światowych rynkach kapitałowych. 
Istnieje prawdopodobieństwo, że w związku z kryzysem 
obserwowanym od 2007 r. tendencja ta się odwróci.

Ostatni fragment prezentacji dotyczył roli kursu wa-
lutowego w strategii polityki pieniężnej Szwajcarii. SNB 
nie wyznaczał kursu franka, wychodząc z założenia, że 
nie jest możliwa realizacja dwóch celów polityki pienięż-
nej, a określenie pożądanego kursu waluty jest sprzecz-
ne z założeniem systemu płynnego kursu walutowego. 
Jednak w warunkach małej, otwartej gospodarki o roz-
budowanym sektorze finansowym kurs walutowy nie 
może być ignorowany. W latach 1975–1999, stosując stra-
tegię kontroli podaży pieniądza, wyznaczano roczne i wie-
loletnie cele monetarne. Zagadnienie kursu walutowego 
z reguły pomijano, jednak pojawiające się fluktuacje kursu 
o znacznych rozmiarach skutkowały problemami w sekto-
rze realnym. W tych warunkach wyzwaniem stało się zre-
alizowanie celu monetarnego i jednoczesne zapewnienie 
stabilności cen, co przy częstym występowaniu takich sy-
tuacji powodowało ryzyko utraty wiarygodności. Wprowa-
dzenie w 2000 r. strategii bezpośredniego celu inflacyjnego 
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zwiększyło zdolność SNB do akomodacji niewielkich szo-
ków kursu walutowego. Zmiany kursu bezpośrednio od-
działują na prognozę inflacji, a ich wpływ na inflację mo-
że być oceniany. Kurs walutowy został włączony do mo-
deli prognostycznych. Reasumując, ewolucja kursu franka 
stwarza problemy dla polityki pieniężnej, jednak obecnie 
skala wyzwania stojącego przed SNB jest znacznie mniej-
sza niż w przypadku realizacji strategii kontroli podaży pie-
niądza. Ocenia się, że korzyści wynikające z utrzymania 
autonomicznej polityki pieniężnej znacznie przewyższyły 
związane z tym koszty.

Paweł Samecki (NBP) przedstawił aktualny stan 
dyskusji na temat przyjęcia w Polsce euro i prawdopo-
dobny harmonogram prac w tym zakresie. Traktat o Unii 
Europejskiej i Traktat Akcesyjny zobligowały Polskę do 
przyjęcia wspólnej waluty europejskiej, jednak nie wska-
zując daty, kiedy ma to nastąpić.

Badania opinii publicznej, prowadzone regularnie 
od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, 
wskazują na wzrost akceptacji Polaków dla zastąpie-
nia złotego przez euro, chociaż bezpośrednio po akcesji 
odnotowano jej przejściowy spadek. Od 2006 r. blisko 
połowa ankietowanych opowiada się za przyjęciem eu-
ro, podczas gdy przeciwnego zdania jest nieco ponad 1/3 
respondentów. Pytani okazują większą wstrzemięźliwość 
w kwestii pożądanego terminu wstąpienia Polski do unii 
walutowej. Udział zwolenników możliwie szybkiego 
przyjęcia euro kształtuje się na poziomie około 20%, na-
tomiast blisko 1/3 ankietowanych opowiada się za mak-
symalnym odsunięciem tego momentu. W ciągu ostat-
nich czterech lat nie nastąpiła istotna zmiana stanowiska 
Polaków w tej kwestii.

Przy założeniu spełnienia warunków optymalnego 
obszaru walutowego w długim okresie korzyści z przy-
jęcia wspólnej waluty powinny przekroczyć koszty wy-
nikające z utraty możliwości prowadzenia samodzielnej 
polityki pieniężnej. Prawdopodobieństwo takiej sytuacji 
rośnie w miarę nasilania się integracji gospodarczej 
państw uczestniczących w unii walutowej w sferze han-
dlu, przepływów kapitałowych, synchronizacji cykli ko-
niunkturalnych i zdolności przeciwdziałania szokom 
asymetrycznym. NBP przeprowadził wstępne badania 
mające ustalić, w jakim stopniu Polska spełnia warunki 
przynależności do strefy euro widzianej jako optymalny 
obszar walutowy. Ich rezultaty wskazują na istnienie 
dwóch rodzajów cykli w polskiej gospodarce i stre-
fie euro (6–7-letni i 3-letni). W latach 1995–2007 syn-
chronizacja tych cykli względem strefy euro była umiar-
kowana i stabilna, a przy tym wyższa niż synchronizacja 
cykli innych krajów Europy Środkowej ze strefą euro. 
Ewentualna akcesja Polski do strefy euro powinna się 
przyczynić do wzrostu jej handlu z pozostałymi krajami 
strefy, a tym samym do zwiększenia synchronizacji cy-
kli koniunkturalnych. Udział krajów UE w eksporcie 
Polski przekracza 75%, a krajów strefy euro przewyższa 
50% (dane za I kwartał 2008 r.). Spośród dziewięciu po-

zostałych krajów przyjętych do UE w 2004 r. udział ten 
jest zauważalnie wyższy jedynie w przypadku Republiki 
Czeskiej i Słowacji.

Głównych korzyści z przystąpienia Polski do strefy 
euro upatruje się bezpośrednio w eliminacji kosztów wy-
miany walut oraz ryzyka kursowego. W długim okresie 
oczekuje się wzrostu inwestycji, wzrostu dostępności ka-
pitału i obniżenia się kosztów jego pozyskania, integracji 
rynków finansowych, rozwoju handlu i konkurencji, 
ograniczenia ryzyka wystąpienia kryzysu finansowego 
i łatwiejszego porównywania cen w skali międzynaro-
dowej. Podstawowy koszt przyjęcia euro wiąże się z bra-
kiem możliwości dalszego prowadzenia samodzielnej 
polityki pieniężnej, co skutkuje koniecznością znalezie-
nia alternatywnych środków absorbowania szoków asy-
metrycznych, przede wszystkim w ramach polityki fi-
skalnej i na rynku pracy. W okresie uczestnictwa w me-
chanizmie ERM II przejściową trudność będzie rów-
nież stanowić utrata możliwości wykorzystywania sta-
bilizacyjnej roli płynnego kursu walutowego.

Ostatnim rozważanym zagadnieniem były uwa-
runkowania terminu wstąpienia Polski do strefy euro. 
Oprócz niepewności co do zdolności spełnienia przez 
Polskę kryteriów konwergencji, w szczególności kryte-
riów inflacyjnego i w pewnym stopniu fiskalnego, wska-
zano na konieczność wprowadzenia zmian legislacyj-
nych (m.in. w Konstytucji i ustawie o NBP). Osiągnięcie 
konsensusu wszystkich zaangażowanych organów pań-
stwowych, spełnienie kryteriów konwergencji oraz sta-
bilizacja na światowych rynkach finansowych są warun-
kami wejścia Polski do ERM II – najwcześniej w 2009 r. 
To z kolei pozwala uznać rok 2012 za najwcześniejszą 
możliwą datę przyjęcia euro.

4. Omówienie wybranych prezentacji 
uczestników seminarium

Większość uczestników seminarium przedstawiła prezen-
tacje na temat swoich krajów, przyporządkowane trzem se-
sjom tematycznym. Poniżej omawiam niektóre z nich.

Karine Avagyan, reprezentująca Centralny Bank Ar-
menii, omówiła zjawisko dedolaryzacji gospodarki te-
go kraju oraz metody estymacji tego zjawiska. Armenia 
w ostatnich latach dynamicznie się rozwija (średni 
wzrost PKB przekracza 10% rocznie), osiągnęła sukces 
w obniżaniu inflacji (do 0,9% w 2006 r., potem nastąpiło 
jednak odwrócenie tendencji) i wykazuje dyscyplinę fi-
nansów publicznych (w latach 2006–2007 deficyt nie 
przekraczał 1% PKB). Równocześnie notuje się przyrost 
podaży pieniądza (broad money) w tempie 18–40% rocz-
nie i spadek udziału depozytów walutowych w podaży 
pieniądza (blisko 50% w 2004 r.; niecałe 20% w 2007 r.) 
i depozytach ogółem.

Zastosowane zostały dwie metody estymacji de-
dolaryzacji armeńskiej gospodarki. Pierwsza zakłada es-
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tymację udziału walut obcych w ogólnej podaży pie-
niądza, druga – badanie zmian udziału poszczególnych 
składników podaży pieniądza: gotówki i depozytów.

W pierwszej metodzie zastosowano równanie obra-
zujące popyt na pieniądz do 2005 r. i prognozę wielkości 
podaży pieniądza w latach 2005–2007. Dedolaryzacja 
jest równa różnicy pomiędzy rzeczywistą a prognozo-
waną wielkością podaży pieniądza. Rezultaty wskazują 
na przyrost masy pieniądza o 385 mld dram w badanym 
okresie, z czego 63% przypada na dedolaryzację. Dru-
ga metoda bada dedolaryzację w sektorach finansowym 
(depozyty walutowe) i realnym (gotówka w obiegu). De-
pozyty przelicza się według stałego kursu natychmia-
stowego (fixed spot rate), uzyskując całkowitą wartość 
depozytów (przeliczonych depozytów walutowych po-
większonych o wartość depozytów w walucie krajowej) 
i dwunastomiesięczną stopę wzrostu wartości wszyst-
kich depozytów po przeliczeniu. W przypadku bra-
ku substytucji walutowej uzyskana stopa powinna się 
równać stopie przyrostu obu rodzajów depozytów. Ob-
liczenia wskazują na wzrost depozytów w walucie kra-
jowej o 188 mld dram, z czego 103 mld przypadają 
na dedolaryzację. Podobnie w przypadku walut ob-
cych w obrocie gotówkowym przelicza się oszacowaną 
przez Centralny Bank Armenii ilość pieniądza według 
stałego kursu natychmiastowego. Uzyskujemy ogól-
ną wartość gotówki w obiegu (walut obcych po prze-
liczeniu powiększoną o wartość gotówki w walucie kra-
jowej) i dwunastomiesięczną stopę przyrostu wartości 
gotówki w obiegu po przeliczeniu. W przypadku bra-
ku substytucji walutowej uzyskana stopa powinna się 
równać stopie przyrostu wartości gotówki w walutach 
obcych i w dramach. Rezultaty badania przepływu go-
tówki wskazują na wystąpienie dedolaryzacji, natomiast 
analiza wartości gotówki w obiegu nie daje podstaw do 
takiego stwierdzenia.

Porównanie rezultatów uzyskanych obydwoma spo-
sobami daje jednoznaczny dowód na dedolaryzację po 
uwzględnieniu całości podaży pieniądza w gospodarce. 
Estymacja tego procesu jest dużo wiarygodniejsza dla 
sektora finansowego, chociaż wystąpił on także w obie-
gu gotówkowym.

Problematykę bieżącej i przyszłej polityki pienięż-
nej w Rosji przedstawiła Ałła Czumaczenko (Bank Ro-
sji). W ostatnich latach nastąpiły istotne zmiany oto-
czenia, w jakim prowadzona jest rosyjska polityka pie-
niężna. Obejmują one m.in. silny wzrost cen surowców 
energetycznych oraz żywności, konkurencję euro i do-
lara USA o pozycję dominującej waluty światowej, dy-
namiczny rozwój krajów Trzeciego Świata, zmiany 
w międzynarodowym podziale pracy i rosnące ryzyko 
kryzysów w niektórych regionach świata. W rezultacie 
niektórych z tych zjawisk rosną PKB i saldo bilansu 
płatniczego Rosji, napływ kapitału zagranicznego, a tak-
że import. Rosyjski rynek finansowy stopniowo się li-
beralizuje i integruje z rynkiem światowym. Ponieważ 

budżet państwa absorbuje większość wpływów z eks-
portu, głównym czynnikiem wpływającym na kształ-
towanie rosyjskiej polityki pieniężnej i kursowej stał się 
napływ kapitału zagranicznego. Rosnąca wartość rezerw 
dewizowych Rosji (niespełna 30 mld USD w 2000 r.; po-
nad 500 mld USD obecnie) stawia ją w roli aktywnego 
uczestnika globalizacji finansowej.

Skład rezerw dewizowych Rosji zmienia się w ostat-
nim okresie, przy czym zauważalna jest tendencja do 
zwiększania udziału euro i redukcji udziału dolara USA 
(odpowiednio 42,4% i 47,0% udziału w rezerwach de-
wizowych Rosji na koniec 2007 r.). Jednocześnie rosnąca 
rola euro w niewielkim stopniu znajduje odzwierciedle-
nie na rynku walutowym Rosji, na którym transakcje ru-
bel/euro mają marginalne znaczenie, a zmiana struktury 
walutowej rezerw odbywa się przeważnie za pomocą 
operacji dolar/euro. Od lutego 2005 r. Bank Rosji ustala 
kurs rubla na postawie koszyka dwóch walut. Udział eu-
ro zwiększył się od tamtej pory z 10% do 45%.

Wiosną 2007 r. została zatrzymana, a następnie 
odwrócona tendencja do obniżania się stopy inflacji. 
Wszystkie główne składowe wskaźnika inflacji rosną, 
jednak jedynie wzrost cen żywności daje się wytłuma-
czyć globalnym wzrostem cen i importem inflacji (po-
mimo podjętych przez rząd działań w celu złagodzenia 
tego zjawiska). Znacznie wzrosły także indeks cen pro-
ducenta, ceny w sektorze wydobywczym i artykułów 
przemysłowych. Czynnikiem wyjaśniającym te procesy 
jest gwałtownie rosnący popyt wewnętrzny, stymulowa-
ny wzrostem zatrudnienia oraz płac i innych dochodów 
gospodarstw domowych.

Prowadząc politykę płynnego kierowanego kursu 
rubla, Bank Rosji dąży do utrzymania stabilnej wartości 
dwuwalutowego koszyka walutowego. Biorąc pod uwa-
gę strukturę handlu zagranicznego i napływającego ka-
pitału. Bank Rosji interweniuje głównie w dolarowym 
segmencie rynku walutowego, pozostając nabywcą netto 
walut obcych. Wartość pieniądza wprowadzanego w ten 
sposób na rynek przekracza możliwości nieinflacyjnego 
absorbowania go przez gospodarkę. Administrowane 
przez rząd fundusze akumulują większość wpływów 
eksportowych, jednak bank centralny stoi przed zada-
niem sterylizowania pieniądza pojawiającego się na ryn-
ku na skutek interwencji walutowych. Bank Rosji stosuje 
liczne instrumenty polityki pieniężnej, wśród nich de-
pozyty, bony pieniężne i rezerwy obowiązkowe.

Po 2000 r. głównym źródłem przyrostu podaży pie-
niądza w gospodarce był napływ aktywów zagranicz-
nych, a w ostatnim okresie pojawił się dodatkowy czyn-
nik w postaci silnej aktywności kredytowej banków ko-
mercyjnych. Na skutek ograniczonej możliwości pro-
wadzenia samodzielnej polityki pieniężnej podaż pie-
niądza mierzona agregatem M2 zawsze przekraczała 
górną wartość zakładanego przedziału. Niekiedy po-
wodem tego było również zbyt ostrożne szacowanie po-
pytu na pieniądz, choć miały też miejsce przypadki za-
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wyżonych szacunków. Po kilkuletnim okresie zaufania 
ludności do dolara USA obserwuje się wzrost zaintere-
sowania oszczędzaniem w rublach, wywołany aprecjacją 
tej ostatniej waluty wobec dolara. Utrzymanie się tej 
tendencji będzie zależne od relacji rubel/euro, a dalsza 
aprecjacja euro względem rubla może implikować wybór 
waluty europejskiej jako preferowanej waluty oszczęd-
ności. Z kolei obserwowana w ostatnich miesiącach nie-
stabilność na światowych rynkach finansowych spo-
wodowała wzrost zapotrzebowania banków komercyj-
nych w Rosji na rezerwy w związku z trudnościami z re-
finansowaniem ich zadłużenia zagranicznego. Bank cen-
tralny zareagował na tę sytuację czasowym obniżeniem 
stopy rezerw obowiązkowych oraz wprowadzeniem do-
datkowych instrumentów refinansowania o stałej stopie 
procentowej.

Od 2001 r. Bank Rosji wykorzystuje niektóre ele-
menty strategii bezpośredniego celu inflacyjnego i roz-
waża możliwość wprowadzenia jej w pełnej postaci. Za 
takim posunięciem przemawiają silny mandat banku 
centralnego do obniżenia inflacji i jego względna nieza-
leżność w doborze instrumentarium polityki pieniężnej. 
Obecnie jednak posunięcie takie uniemożliwiają obo-
wiązujący reżim polityki kursowej, duży udział cen re-
gulowanych administracyjnie w indeksie CPI oraz słaby 
mechanizm transmisji impulsów polityki pieniężnej. Do-
datkowymi utrudnieniami we wprowadzaniu tej strategii 
są: brak podstawowej stopy procentowej banku central-
nego, występowanie segmentacji rynków finansowych, 
niedostateczna wiarygodność i przejrzystość sektora fi-
nansowego, ograniczone doświadczenie w modelowa-
niu makroekonomicznym, wreszcie brak niezbędnego 
wsparcia politycznego.

Uwarunkowania wprowadzenia strategii bezpośred-
niego celu inflacyjnego na Ukrainie przedstawił Artiom 
Andriuszczenkow z Narodowego Banku Ukrainy (NBU).

Po okresie hiperinflacji (1991–1995) i kryzysu fi-
nansowego (1998–1999) wprowadzono w 2000 r. de facto 
sztywny kurs hrywny wobec dolara. W tym czasie po 
raz pierwszy od rozpoczęcia transformacji gospodarczej 
zanotowano realny wzrost PKB. Głównymi wyzwaniami 
stojącymi przed NBU są wysoka i niestabilna stopa in-
flacji (na początku 2008 r. wskaźnik CPI przekroczył 
25%, a PPI 30%), wysokie oczekiwania inflacyjne, dy-
namiczny wzrost wartości udzielanych kredytów (prze-
kroczyły one 60% PKB w 2007 r.), wysoki poziom do-
laryzacji gospodarki oraz szybko malejący stosunek war-
tości depozytów do wartości kredytów.

Istnieje sprzeczność pomiędzy wyznaczonymi ce-
lami polityki pieniężnej (stopą inflacji, kursem wa-
lutowym i bazą monetarną). Nie określono jednocześnie 
celów średniookresowych. Dotychczas cele polityki pie-
niężnej nie były zazwyczaj osiągane, lecz jedynie ko-
rygowane (bez istotnych zmian w prowadzonej po-
lityce), co negatywnie wpływało na zaufanie do banku 
centralnego. W celu zwiększenia skuteczności polityki 

pieniężnej NBU rozważa wprowadzenie strategii bez-
pośredniego celu inflacyjnego.

Przemawia za tym perspektywa obniżenia inflacji, 
możliwość prowadzenia stabilnej, niezależnej polityki 
pieniężnej, zwiększenie zdolności gospodarki do funk-
cjonowania w warunkach kryzysowych i przyspieszenie 
jej integracji z gospodarką światową. Dotychczasowe 
przygotowania do ewentualnego wprowadzenia tej stra-
tegii objęły m.in. opracowanie modelu kwartalnej pro-
jekcji inflacji, pomiar inflacji bazowej (od początku 
2008 r.) oraz opracowanie kwartalnej prognozy ma-
kroekonomicznej. Nadal konieczne jest określenie re-
alistycznego harmonogramu obniżania inflacji i śred-
niookresowego celu inflacyjnego, a także powołanie or-
ganu odpowiedzialnego za realizację strategii. Działania 
te wymagają zwiększenia stopnia niezależności NBU 
i poprawy koordynacji polityki pieniężnej i fiskalnej. 
Za wskazane uznaje się również stopniowe przejście do 
płynnego kursu walutowego (a tym samym zmniejszenie 
prawdopodobieństwa realizacji celu polityki kursowej). 
Dodatkową trudność w realistycznym prognozowaniu 
stanowi znaczna w ostatnim okresie zmienność cen ro-
py naftowej, gazu ziemnego i żywności.

Czarnogóra była jedynym krajem reprezentowa-
nym na seminarium, który zdecydował się na wpro-
wadzenie euro. Mirjana Đuranovic (Centralny Bank 
Czarnogóry), wśród czynników, które skłoniły władze 
Czarnogóry do rezygnacji z odrębnej waluty, wskazała 
przede wszystkim na hiperinflację, skutkującą spad-
kiem PKB i poziomu życia oraz utratą zaufania lud-
ności do waluty krajowej. Dodatkowo do wyboru eu-
ro przyczyniły się silne związki Czarnogóry z Europą 
Zachodnią (handel, przepływ siły roboczej) oraz dłu-
gotrwałe wykorzystywanie walut obcych w obiegu. 
Do korzyści z wprowadzenia euro zaliczono stabili-
zację cen, dyscyplinę budżetową, zwiększenie atrak-
cyjności inwestycyjnej kraju oraz likwidację kosztów 
wymiany walut. Potencjalne zagrożenie wiązało się 
z niską konkurencyjnością gospodarki, znaczną nad-
wyżką importu nad eksportem i ryzykiem odpływu 
gotówki za granicę w krótkim okresie. W 1999 r. mar-
ka niemiecka została dopuszczona do legalnego obro-
tu gotówkowego, a od 2001 r. stała się jedyną walutą 
w obiegu (rok później markę zastąpiło euro). Wpro-
wadzenie euro umożliwiło szybkie obniżenie stopy 
inflacji (w 2002 r. przekraczała ona 20%, a dwa lata 
później zrównała się z poziomem notowanym w stre-
fie euro). Zwiększyło się również tempo wzrostu PKB, 
napływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich, 
przyrostu depozytów i aktywów ogółem. Obniżyła się 
wysokość stóp procentowych. Wprowadzenie euro 
okazało się dużym sukcesem Czarnogóry i stymulato-
rem jej rozwoju. Równocześnie istnieje silna świado-
mość faktu, że był to czynnik jednorazowy, który po-
winien wspomagać, a nie zastępować podejmowanie 
zdecydowanych reform gospodarczych.
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Kent Matthews i John Thompson określają swoją książ-
kę zatytułowaną Ekonomika bankowości jako podręcznik 
(s. 9). Analizując wyłącznie konstrukcję książki, trudno 
się z tym stwierdzeniem nie zgodzić. Wyposażona jest 
bowiem w zewnętrzne atrybuty podręcznika. Każdy roz-
dział zwieńczony jest podsumowaniem najważniejszych 
ustaleń oraz zestawieniem pytań sprawdzających o zróż-
nicowanym stopniu trudności. Sformalizowana część 
rozważań, postrzegana jako trudniejsza, wyróżniona jest 
graficznie w postaci ramek, których lektura z założenia 
nie jest niezbędna do zrozumienia całości toku rozumo-
wania. Uważna lektura skłania jednak, moim zdaniem, 
do zweryfikowania tego jednoznacznego zakwalifiko-
wania recenzowanej książki. Osobiście odczytuję pracę  
K. Matthewsa i J. Thompsona jako poważną, naukową 
próbę powiązania dorobku ekonomiki szczegółowej, jaką 
jest bankowość, z teorią ekonomii pozbawionej uszcze-
gółowiających przymiotników. Zasadniczym przedmio-
tem zainteresowania autorów książki nie jest bowiem 
opis zachowań banków, przekazywanie wiedzy użytecz-
nej w codziennym zarządzaniu bankiem czy przybliża-
nie przekształceń zachodzących w systemie bankowym. 
K. Matthews i J. Thompson, jeśli tylko dobrze odczytuję 
ich intencje, zmierzają raczej do wyjaśnienia przyczyn 
określonych zachowań banków, ukazania motywacji 
różnych grup uczestników rynków finansowych oraz 
wskazania sił odpowiedzialnych za przemiany współ-
czesnych systemów bankowych. Posługują się przy tym 

konsekwentnie dorobkiem myśli ekonomicznej oraz wy-
pracowanym w naukach ekonomicznych aparatem po-
jęciowym. Wyliczone cechy decydują o oryginalności re-
cenzowanej pracy.

Zanim przejdę do omówienia zakresu zagadnień 
poruszanych w książce, chciałbym zatrzymać się chwi-
lę nad jej istotnymi cechami ogólnymi, a mianowicie: 
wymaganiami stawianymi Czytelnikowi, stosunkiem do 
dorobku literatury przedmiotu, rodzajem materiału em-
pirycznego wykorzystywanego do egzemplifikacji oma-
wianych tez oraz aktualnością danych.

Zdecydowana większość rozważań kierowana jest 
do Czytelnika, którego pozwolę sobie określić jako śred-
nio zaawansowanego, tj. dysponującego solidnymi fun-
damentami wiedzy z zakresu mikro– i makroekonomii. 
Autorzy nie są jednak w swoim podejściu do końca kon-
sekwentni. Przykładowo w rozdziałach czwartym i pią-
tym odnajdziemy elementarne informacje o operacjach 
bankowych, w rozdziale ósmym – przypomnienie pod-
stawowych wiadomości z zakresu matematyki finanso-
wej, a w rozdziale dwunastym – pobieżne omówienie 
najprostszych miar rynkowych rodzajów ryzyka finan-
sowego. Wspomniane fragmenty książki tworzą pewien 
dysonans w całości rozumowania cechującego się za-
sadniczo formalną elegancją i zaufaniem do jakości do-
tychczasowego wykształcenia potencjalnego Czytelnika.

Bardzo mocną stroną książki są liczne odwołania do 
dorobku literatury przedmiotu, zwłaszcza do prac, które 
najsilniej wpłynęły na ukształtowanie się obecnego stanu 
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wiedzy. W tym sensie książka może stanowić swoistego 
rodzaju przewodnik dla osób rozpoczynających samo-
dzielne studia literaturowe i poszukujących artykułów 
o podstawowym znaczeniu dla danego zagadnienia. Au-
torzy dbają przy tym o obiektywność w referowaniu re-
zultatów dociekań teoretycznych i empirycznych. W za-
kresie doboru i oceny omawianych pozycji literatury 
przedmiotu chciałbym zgłosić jedynie dwa zastrzeżenia. 
W rozdziale trzecim, poświęconym prezentacji teorii po-
średnictwa finansowego, a więc wyjaśnieniu m.in. przy-
czyn istnienia banków, brak jest odwołania do krytyki 
tradycyjnych podejść opartych na pojęciach kosztów 
transakcyjnych oraz asymetrii informacyjnej. Jako szcze-
gólnie istotna luka merytoryczna może być odebrane po-
minięcie artykułu F. Allena i A.M. Santomero (1998), 
którzy sformułowali tezę, że w obecnych realiach go-
spodarczych istnienie pośredników finansowych uza-
sadniają przede wszystkim ich funkcje związane z za-
rządzaniem ryzykiem, a więc: ułatwianie transferu ry-
zyka i obniżanie kosztów partycypacji. Praca F. Allena  
i A.M. Santomero istotnie ożywiła dyskusję na temat 
właściwego kształtu teorii pośrednictwa finansowego. 
Przykładem polemiki z częścią ocen wyrażonych przez 
F. Allena i A.M. Santomero jest artykuł B. Sholtensa  
i D. van Wensveena (2000). W rozdziale ósmym na-
tomiast autorzy książki dezawuują wymowę badań po-
twierdzających występowanie zjawiska racjonowania 
kredytów. Stwierdzają bowiem, że tego rodzaju badania 
powstają na zamówienie rządu lub grup interesów. 
Nie jestem specjalistą w zakresie racjonowania kredytu 
i trudno mi jednoznacznie sprzeciwić się osądowi wy-
rażonemu przez autorów książki. Wydaje się jednak ma-
ło prawdopodobne, by dość liczne w literaturze przed-
miotu prace potwierdzające występowanie racjonowa-
nia kredytu, publikowane przez różne czasopisma, wy-
korzystujące dane z bardzo różnych rynków, np. ame-
rykańskiego (Perez 1998; Ambrose, Pennington-Cross, 
Yezer 2002), polskiego (Petrick 2004) i tajwańskiego 
(Shen 2002), były nierzetelne naukowo.

Książka jest pisana z perspektywy rozwiniętego sys-
temu bankowego. Z tego rodzaju systemów pochodzi zde-
cydowana większość przytaczanych danych empirycz-
nych. W sytuacji, gdy autorzy posiłkują się przykładami 
z historii gospodarczej, najczęściej dotyczą one Wielkiej 
Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Powstaje zatem py-
tanie, na ile czynnik ten ogranicza użyteczność książki 
dla polskiego Czytelnika. W mojej opinii obecnie jedynie 
w niewielkim stopniu. Nie sposób wprawdzie zaprzeczyć, 
że przykładowo doświadczenia deregulacyjne w Stanach 
Zjednoczonych i krajach Europy Zachodniej, z jednej stro-
ny, oraz w państwach transformujących swoje gospodarki, 
z drugiej strony, są odmienne, jednak zasadnicze znacze-
nie dla oceny przydatności recenzowanego podręcznika 
powinien mieć fakt bezprecedensowego poszerzenia gra-
nic rynku pracy dla osób obecnie studiujących na uczel-
niach ekonomicznych.

Ze względu na nastawienie na objaśnianie me-
chanizmów ekonomicznych rządzących współczesną 
bankowością oraz znaczną ogólność i abstrakcyjność ro-
zumowania recenzowana książka dobrze znosi próbę 
czasu. Mimo że od jej napisania upłynęło kilka lat, wciąż 
można ją bez wahania określić jako aktualną. Wyjątki od 
tej reguły w treści książki są bardzo nieliczne, ale dla po-
rządku warto je, moim zdaniem, wyliczyć. Po pierwsze, 
zdezaktualizowały się zawarte w rozdziale dziewiątym 
rozważania dotyczące regulacyjnego traktowania tech-
niki sekurytyzacji i możliwości dokonywania arbitrażu 
kapitałowego. Po drugie, podawane w rozdziale jedena-
stym dane o poziomie ochrony depozytów w różnych 
krajach w znacznej mierze obecnie nie odpowiadają już 
realiom gospodarczym, a nawet w chwili wydania książ-
ki w oryginale (2005 r.) były w dwóch przypadkach dość 
nieprecyzyjne. Górna granica ubezpieczenia depozytów 
w czterech krajach jest obecnie wyższa niż podawana 
na s. 197 recenzowanej książki. We Francji wynosi ona 
70 000 euro, Kanadzie – 100 000 dolarów kanadyjskich, 
Stanach Zjednoczonych w przypadku rachunków po-
wiązanych z planami emerytalnymi – 250 000 dolarów 
amerykańskich, a w Wielkiej Brytanii – 35 000 funtów 
brytyjskich. Informacje dotyczące pułapu ubezpieczenia 
depozytów w Japonii i Niemczech były i są natomiast 
nieco mylące. W Japonii wprawdzie górna granica rze-
czywiście wynosi 10 mln jenów, ale permanentnym peł-
nym ubezpieczeniem od 2005 r. objęte są depozyty słu-
żące celom transakcyjnym. Wcześniej, w okresie kry-
zysu, w Japonii pełne gwarancje dotyczyły praktycznie 
wszystkich kategorii zobowiązań banków. W Niemczech 
sformalizowany i obowiązkowy system ochrony de-
pozytów, działający od 1998 r., zapewnia wprawdzie tyl-
ko minimalną wymaganą w Unii Europejskiej ochronę, 
ale nie można zapominać, że równolegle w tym kraju od 
dawna funkcjonują dobrowolne, wykorzystujące zasadę 
odpowiedzialności solidarnej, bardzo hojne systemy do-
datkowego ubezpieczenia depozytów.

Spektrum zagadnień poruszanych w książce  
K. Matthewsa i J. Thompsona jest dość szerokie. Dlatego 
też, mając na uwadze potrzebę syntetycznego zapre-
zentowania jej zawartości merytorycznej, wyodrębnię 
pięć obszarów tematycznych, w których koncentrują 
się rozważania autorów. Wspomniane obszary dotyczą: 
(1) zmian w najbliższym otoczeniu banków, tj. w sa-
mym systemie bankowym, (2) przyczyn istnienia ban-
ków, (3) podstawowych informacji o banku i zasadach 
jego funkcjonowania, (4) polityki pieniężnej oraz (5) spe-
cyficznych problemów związanych z działalności kre-
dytową banków.

Przemiany w systemie bankowym, a więc także 
w warunkach działania banków, są przedmiotem rozwa-
żań w kilku fragmentach recenzowanej książki. O wpły-
wie na banki procesów deregulacyjnych, innowacji fi-
nansowych i globalizacji traktuje rozdział pierwszy, 
o rozwoju bankowości międzynarodowej zaś – część roz-
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działu piątego. Problematykę regulacyjną podjęto w roz-
dziale jedenastym. W rozdziale dziesiątym z kolei au-
torzy zajmują się procesami konsolidacyjnymi w ban-
kowości. W odniesieniu do procesów deregulacji K. 
Matthews i J. Thompson przypominają o ważnej dy-
chotomii. Z jednej strony w ostatnich dziesięcioleciach 
likwidowano regulacje ograniczające konkurencję, z dru-
giej jednak rozbudowywano tzw. normy ostrożnościowe, 
zwłaszcza w zakresie adekwatności kapitałowej. W isto-
cie mieliśmy zatem do czynienia raczej ze zmianą formy 
regulacji, a nie uogólnioną deregulacją. Występowanie 
innowacji finansowych autorzy wiążą z: niestabilnością 
środowiska finansowego, zmianami regulacyjnymi i roz-
wojem technologii. Głównymi motorami globalizacji 
działalności bankowej są ich zdaniem: harmonizacja wy-
mogów regulacyjnych, poszukiwanie możliwości inwe-
stycyjnych, rozpraszanie ryzyka oraz chęć podążania za 
klientami działającymi w skali międzynarodowej. Wśród 
konsekwencji opisanych procesów podkreślają znaczenie 
zjawiska zmniejszania się rentowności banków w pod-
stawowym obszarze, tj. obszarze odsetkowym, i wynika-
jącą stąd presję na obniżanie kosztów działania oraz dy-
wersyfikację źródeł przychodów. Wyważona i interesują-
ca jest analiza argumentów przemawiających za regulo-
waniem działalności bankowej i przeciwko tego rodzaju 
ingerencji w funkcjonowanie mechanizmów rynkowych. 
Autorzy przytaczają klasyczne argumenty uzasadniające 
regulowanie działalności bankowej: wysokie koszty ze-
wnętrzne upadłości banków, brak siły rynkowej kon-
sumentów i narażenie ich na skutki monopolistycznego 
zachowania banków, nieprzygotowanie deponentów do 
monitorowania banków i występowanie wśród tych 
pierwszych syndromu pasażera na gapę, konieczność 
zapobiegania panice bankowej oraz występowanie ry-
zyka moralnego związanego z gwarantowaniem de-
pozytów. Przeciwko regulacji, zdaniem K. Matthewsa 
i J. Thomsona, przemawiają natomiast: wysokie kosz-
ty dostosowania się do regulacji, nieefektywność tzw. 
dyscypliny regulacyjnej w przeciwdziałaniu kryzysom 
bankowym oraz odmienny od zamierzonego wpływ re-
gulacji na poziom wyposażenia kapitałowego banków. 
Na tym tle autorzy charakteryzują ogólnie ewolucję 
norm adekwatności kapitałowej, propozycje wzmac-
niania dyscypliny rynkowej w drodze obowiązkowej 
emisji obligacji podporządkowanych oraz koncepcję 
ograniczenia zakresu ubezpieczenia depozytów w sys-
temie bankowym (ang. narrow banking). Ostatni ele-
ment charakterystyki przemian w otoczeniu banków 
stanowi analiza skutków procesów konsolidacyjnych 
w bankowości. Autorzy dokonują przeglądu wyników 
wybranych badań empirycznych. Niespodziewanie 
jednak, w moim przekonaniu, najcenniejszym ele-
mentem rozdziału dziesiątego jest doskonałe, zwięzłe 
wprowadzenie do różnych metodologii statystycznego 
i ekonometrycznego badania poszczególnych aspek-
tów przejęć i fuzji.

Przyczyny istnienia banków i innych pośredni-
ków są głównym przedmiotem zainteresowania w roz-
działach drugim i trzecim. Rozdział drugi stanowi przy 
tym pewnego rodzaju wstęp do zasadniczej części roz-
ważań. Ukazuje on bowiem gospodarczą rolę rynku 
kapitałowego w przepływie siły nabywczej pomiędzy 
oszczędzającymi a inwestującymi. W rozdziale trzecim, 
jak już wspominałem, omawiając ogólne cechy recen-
zowanej książki, prezentowany jest bardzo tradycyjny 
sposób objaśniania potrzeby funkcjonowania banków 
w gospodarce. Punktem wyjścia rozumowania jest fakt 
łagodzenia przez banki skutków rozbieżności preferen-
cji pierwotnych pożyczkodawców i ostatecznych po-
życzkobiorców za pomocą transformacji terminów, no-
minałów i ryzyka. Autorzy podkreślają także znaczenie: 
redukcji łącznych kosztów transakcyjnych dzięki dzia-
łaniu banków, występowania korzyści skali w dzia-
łalności typu pośrednictwa finansowego i lepszego od 
innych podmiotów gospodarczych, z powodu przewagi 
informacyjnej, radzenia sobie przez banki z problemami 
wynikającymi z asymetrii informacyjnej (ryzykiem ne-
gatywnej selekcji, ryzykiem pokusy nadużycia oraz ko-
niecznością dokonywania kosztownego audytu).

Informacje o funkcjonowaniu banków w skali kraju 
i na arenie międzynarodowej przynoszą, odpowiednio, 
rozdziały czwarty i piąty. Zasadnicze elementy składowe 
teorii przedsiębiorstwa bankowego zawarto jednak do-
piero w kolejnych dwóch rozdziałach. W rozdziale szó-
stym autorzy opisują zachowania banku w warunkach 
konkurencji: doskonałej, monopolistycznej i niedoskona-
łej. W rozdziale siódmym przedstawiają natomiast pod-
stawowe decyzje dotyczące struktury aktywów. Omawia-
ją problem alokacji zasobów między aktywa dochodowe 
i niedochodowe, a w obrębie tych pierwszych między 
aktywa o różnych profilach ryzyka i dochodu. Silną stro-
ną tej części książki jest precyzyjne wskazywanie wad 
poszczególnych modeli i wrażliwości otrzymywanych 
wyników na uczynione założenia.

Polityce pieniężnej prowadzonej przez bank cen-
tralny poświęcony jest tylko jeden, ostatni rozdział książ-
ki. Autorzy ilustrują w nim wpływ systemu bankowego 
i stopnia jego rozwoju z jednej strony na efektywność 
polityki pieniężnej, a z drugiej strony na dobór jej na-
rzędzi. Pokazują, jak innowacje finansowe oddziałują na 
warunki prowadzenia polityki pieniężnej poprzez zmia-
nę relacji pieniądz – dochód nominalny oraz modyfika-
cję funkcji popytu na pieniądz. Kreślą podstawowe pro-
blemy decyzyjne stojące przed współczesnymi bankami 
centralnymi i starają się objaśniać ich postępowanie za 
pomocą rozbudowanej wersji formuły Taylora. Szcze-
gólną uwagę poświęcają roli kredytu bankowego w trans-
misji impulsów monetarnych.

Specyficzne problemy związane przede wszystkim 
lub wyłącznie z działalnością kredytową banków poru-
szane są w rozdziałach ósmym i dziewiątym. W pierw-
szym z nich omawiane jest zagadnienie racjonowania 
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kredytów. O pewnych zastrzeżeniach dotyczących doko-
nanej przez autorów książki oceny badań empirycznych 
z tego zakresu wspomniałem już wcześniej. Podobnych 
wątpliwości nie budzi natomiast, moim zdaniem, bar-
dzo wyważona teoretyczna część rozważań. Autorzy 
w pierwszej kolejności starannie definiują zjawisko ra-
cjonowania kredytów i wyróżniają jego rodzaje. Następ-
nie prezentują przesłanki jego występowania: egzoge-
niczne – będące kombinacją ograniczeń regulacyjnych, 
kontroli stóp procentowych i konkretnych okoliczności 
gospodarczych – oraz endogeniczne, wynikające z opty-
malizacji wyniku finansowego przez banki. Przedstawia-
ją związek racjonowania kredytów z asymetryczną in-
formacją, negatywną selekcją, negatywnymi bodźcami 
oraz pokusą nadużycia. Dla równowagi opisują też argu-
menty przemawiające przeciwko uznaniu racjonowania 
kredytów za stały element funkcjonowania systemu ban-
kowego. Rozdział dziewiąty z kolei przynosi charaktery-
stykę sekurytyzacji, którą rozumieją bardzo szeroko – ja-
ko proces uogólnionego wzrostu roli otwartych rynków 
finansowych i instrumentów emitowanych przez osta-
tecznych kapitałobiorców kosztem instrumentów emi-
towanych i tworzonych przez banki. Najistotniejszą czę-
ścią procesu tak ogólnie pojętej sekurytyzacji, zdaniem 
piszącego te słowa, jest sekurytyzacja należności kre-
dytowych. To ona bowiem najsilniej wpływa na zmianę 
modelu działania banków i rodzi najpoważniejsze pro-
blemy regulacyjne. W recenzowanej książce możemy 
odnaleźć opis przebiegu typowego procesu sekurytyzacji 
należności kredytowych, prowadzącego do emisji przez 

podmiot specjalnego przeznaczenia papierów wartościo-
wych zabezpieczonych aktywami, oraz analizę stanu 
rozwoju rynku papierów wartościowych powstających 
w procesie sekurytyzacji.

Reasumując, książka K. Matthewsa i J. Thompsona 
oparta jest na bardzo ciekawym pomyśle zbudowania 
pomostu pomiędzy teorią ekonomii a rozwijającą się 
nieco w oderwaniu od niej bankowością – stanowiącą 
rodzaj ekonomiki szczegółowej. Interesujący pomysł 
nie wystarczyłby jednak do osiągnięcia wartościowego 
rezultatu naukowego. Konieczna była jego dobra re-
alizacja. Na szczęście z taką mamy do czynienia w tym 
przypadku. Autorzy prowadzą rozumowanie w sposób 
klarowny, konsekwentny i przyjazny Czytelnikowi. Roz-
ważania starannie osadzają w teoretycznym i empirycz-
nym dorobku literatury przedmiotu oraz ilustrują, tam 
gdzie jest to możliwe, trafnie dobranymi przykładami 
z historii gospodarczej.

Na zakończenie recenzji warto, w moim odczuciu, 
wspomnieć jeszcze o dwóch dodatkowych atutach re-
cenzowanej książki. Po pierwsze, tłumaczenie oryginału 
z języka angielskiego na język polski, dokonane przez  
R. Kokoszczyńskiego, jest bardzo wysokiej jakości, co 
powinno być, ale niestety nie jest normą na naszym ryn-
ku wydawniczym. Po drugie – dość paradoksalnie – wy-
dana w 2005 r. za granicą i w 2007 r. w Polsce książka K. 
Matthewsa i J. Thompsona stanowi, w mojej opinii, do-
bre wprowadzenie do znakomitej, ale stawiającej wyso-
kie wymagania Czytelnikowi pracy X. Freixasa i J.-C. Ro-
cheta z 1997 r. zatytułowanej Microeconomics of Banking.
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Z zainteresowaniem należy powitać nową książkę po-
święconą problematyce planowania budżetowego, które 
ostatnio coraz częściej staje się przedmiotem badań na-
ukowych o charakterze zarówno teoretyczno-porównaw-
czym, jak też empiryczno-aplikacyjnym. Wystarczy przy-
pomnieć choćby parę pozycji, np. W. Misiąga (2005),  
M. Dylewskiego (2007), T. Lubińskiej (red.) (2007) czy  
E. Malinowskiej-Misiąg, W. Misiąga i M. Tomalak (2007).

Pierwsze dwie spośród wymienionych pozycji doty-
czą zagadnień związanych z planowaniem budżetowym 
w tzw. podsektorze samorządowym. Książka W. Misiąga 
(2005) jest poradnikiem dla praktyków, a książka M. Dy-
lewskiego (2007) jest rozprawą habilitacyjną, czyli dzie-
łem z założenia teoretycznym.

Obie pozostałe książki poświęcone budżetowi zada-
niowemu określiłabym jako efekt badań podstawowych, 
stanowiących niezbędny etap wstępny zasadniczej zmia-
ny samej koncepcji planowania budżetowego. Chodzi tu 
m.in. o sygnalizowaną już od dawna konieczność wy-
dłużenia tzw. horyzontu czasowego, związanego z ra-
cjonalizacją zarządzania wydatkami publicznymi.

Budżet zadaniowy tworzy warunki do precyzyjnego 
i racjonalnego podejmowania decyzji dotyczących zadań 
publicznych, które w konkretnej perspektywie mają być 
sfinansowane ze środków budżetowych. Ponadto opiera 
się na założeniu stosowania mierników, umożliwiających 
ocenę efektów finansowania wybranych zadań (Wernik 
2007, s. 174–175).

Wspomniana praca zbiorowa pod redakcją T. Lu-
bińskiej (2007) jest w istocie swoistym raportem z badań 
nad koncepcją budżetu zadaniowego w ujęciu ogólnym 
i porównawczym. Ów zbiór materiałów o dość niejed-

nolitym charakterze zawiera w części teoretycznej raczej 
postulaty niż wskazówki, dotyczące ich realizacji. W czę-
ści porównawczej prezentowane są – z różną szcze-
gółowością – informacje o funkcjonowaniu instytucji 
budżetu zadaniowego w różnych państwach, w części 
empirycznej – dane ilustrujące polskie doświadczenia 
w omawianej tu dziedzinie (Sochacka-Krysiak 2007).

 Ostatnia z przywołanych wyżej książek, autorstwa 
E. Malinowskiej-Misiąg, W. Misiąga i M. Tomalak (2007), 
jest zbiorem materiałów szkoleniowych, przydatnych 
głównie dla praktyków.

 W tej sytuacji ukazanie się na rynku księgarskim 
książki o planowaniu budżetowym, której tytuł zapo-
wiada aspiracje zespołu autorskiego („Planowanie bud- 
żetowe a alokacja zasobów”), trzeba przyjąć z głęboką sa-
tysfakcją, zwłaszcza że redaktorem naukowym całości 
oraz współautorem jest S. Owsiak z Uniwersytetu Eko-
nomicznego w Krakowie.

 Zespół autorski recenzowanej książki, reprezentujący 
– według informacji zamieszczonej na okładce – pracow-
ników naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Kra-
kowie, liczy osiem osób (Barbara Grabińska, Tadeusz Gra-
biński, Alicja Kasperowicz, Anna Moździerz, Joanna Niż-
nik, Stanisław Owsiak, Katarzyna Stabryła i Krzysztof Ste-
paniuk). Osoby te brały udział w realizacji projektu ba-
dawczego „Jakość planowania budżetowego a alokacja za-
sobów”, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego. Recenzowana książka jest rezultatem ba-
dań prowadzonych w związku z tym projektem.

 Autorzy skoncentrowali swe wysiłki przede wszyst-
kim na metodologicznych podstawach alokacji środków 
budżetowych, teoretycznych i praktycznych aspektach 
planowania budżetowego w wybranych krajach oraz or-
ganizacji planowania budżetowego w Polsce. Podjęli tak-
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że próbę określenia warunków niezbędnych do zwięk-
szenia racjonalności procesu alokacji środków budże-
towych reprezentujących poddaną redystrybucji część 
produktu krajowego.

 Dzięki tak nakreślonym założeniom badań książka 
będąca ich efektem ma walory równocześnie teoretycz-
no-poznawcze, porównawcze, metodologiczne i apli-
kacyjno-praktyczne.

 Książka składa się z siedmiu rozdziałów.
 Rozdział pierwszy, którego autorami są: B. Gra-

bińska, S. Owsiak i K. Stabryła, nosi tytuł „Metodo-
logiczne podstawy alokacji środków budżetowych” 
i składa się z pięciu podrozdziałów: 1.1 „Budżet pań-
stwa w systemie społecznym i ekonomicznym”; 1.2 
„Cechy i funkcje budżetu a alokacja zasobów”; 1.3 
„Alokacja zasobów w świetle zasad budżetowych”; 1.4 
„Planowanie budżetowe jako narzędzie alokacji zaso-
bów”; 1.5 „Prognozy wielkości makroekonomicznych 
jako punkt wyjścia planowania budżetowego” (w tym 
1.5.1 „Planowanie a prognozowanie”; 1.5.2 „Źródła 
i rodzaje błędów prognoz” oraz 1.5.3 „Skutki błędów 
prognoz dla alokacji zasobów”).

 Rozdział drugi, napisany przez B. Grabińską 
i K. Stabryłę, zatytułowano „Planowanie budżetowe 
wybranych krajów – teoria i praktyka”. Rozdział ten 
obejmuje również pięć podrozdziałów, a mianowi-
cie: 2.1. „Przegląd metod planowania budżetowego”; 
2.2 „Metody planowania dochodów i wydatków bu-
dżetowych” (w tym 2.2.1. „Planowanie dochodów”, 
2.2.2. „Planowanie wydatków”); 2.3. „Kierunki po-
szukiwań optymalnych metod alokacji zasobów fi-
nansowych”; 2.4. „Problem wieloletniego planowa-
nia budżetowego” i 2.5. „Doświadczenia wybranych 
krajów”. Ostatni z wymienionych podrozdziałów 
obejmuje punkty: 2.5.1. „Wielka Brytania” (w tym 
2.5.1.1. „Zmiany fundamentalne w podejściu do 
planowania budżetowego” oraz 2.5.1.2. „Zastosowa-
nie mierników działalności (Performance Indicators 
– PI) w prognozowaniu wydatków budżetowych”); 
2.5.2. „Francja” i 2.5.3. „Szwecja”.

 Rozdział trzeci (autor – S. Owsiak), czyli „Podstawy 
organizacyjne planowania budżetowego w Polsce”, skła-
da się z siedmiu podrozdziałów, tj. kolejno: 3.1. „Pod-
mioty planowania budżetowego”, 3.2. „Zasady kon-
strukcji budżetu państwa” (w tym 3.2.1. „Autoryzacja 
budżetu państwa”, 3.2.2. „Procedura opracowywania 
i uchwalania ustawy budżetowej”), 3.3. „Treść ustawy 
budżetowej”, 3.4. „Uzasadnienie ustawy budżetowej”, 
3.5. „Klasyfikacja budżetowa”, 3.6. „Wykonanie budże-
tu państwa”, 3.7.”Podstawowe zasady gospodarowania 
środkami budżetu państwa”.

 Rozdział czwarty pt. „Weryfikacja założeń ma-
kroekonomicznych do budżetu państwa”, autorstwa  
T. Grabińskiego i A. Kasperowicz, obejmuje cztery pod-
rozdziały: 4.1. „Rodzaje założeń makroekonomicznych”, 
4.2. „Dokładność prognozowania założeń makroekono-

micznych”, 4.3. „Przyczyny rozbieżności prognoz od re-
alizacji”, 4.4. „Kwantyfikacja zależności pomiędzy za-
łożeniami makroekonomicznymi a dochodami budżetu 
państwa”, w tym: 4.4.1. „Zakres analizy zmiennych 
źródłowych”, 4.4.2. „Ogólne założenia analizy współ-
zależności”, 4.4.3. „Analiza korelacji pomiędzy zmien-
nymi makroekonomicznymi”, 4.4.4. „Analiza korelacji 
pomiędzy zmiennymi budżetowymi”, 4.4.5. „Analiza 
korelacji pomiędzy zmiennymi makroekonomicznymi 
a zmiennymi budżetowymi”.

 Autorką rozdziału piątego pt. „Planowanie do-
chodów budżetowych” jest A. Moździerz, która po-
dzieliła prezentowany materiał na sześć podrozdziałów, 
wyodrębniając kolejno: 5.1. „Dochody budżetu pań-
stwa” (w tym: 5.1.1. „Ewolucja systemu dochodów bud- 
żetu państwa”, 5.1.2. „Dochody budżetu państwa ja-
ko element dochodów sektora finansów publicznych”), 
5.2. „Dokładność prognoz dochodów budżetowych”, 
5.3. „Jakość planowania dochodów budżetowych”, 
w tym: 5.3.1. „Przyczyny rozbieżności w planowaniu 
dochodów budżetowych” (5.3.1.1. „Podatki pośrednie” 
i 5.3.1.2. „Podatki bezpośrednie”), 5.3.2. „Przyczyny roz-
bieżności w planowaniu dochodów niepodatkowych” 
i 5.3.3. „Przyczyny rozbieżności w planowaniu docho-
dów z prywatyzacji i dochodów zagranicznych”, 5.4. 
„Zaległości podatkowe i niepodatkowe”, 5.5. „Ulgi uzna-
niowe” 5.6. „Uporządkowanie przyczyn rozbieżności”.

 Autorami rozdziału szóstego pt. „Planowanie wy-
datków budżetowych i jego skutki dla alokacji zasobów” 
są: J. Niżnik oraz K. Stepaniuk, którzy podzielili swój 
tekst na osiem jednorodnych podrozdziałów: 6.1. „Do-
kładność prognoz wydatków budżetowych”, 6.2. „Błędy 
w planowaniu wydatków budżetowych”, 6.3. „Elastycz-
ność w alokacji środków budżetowych”, 6.4. „Rozdy-
sponowanie rezerw budżetowych – główne tendencje”, 
6.5. „Blokowanie środków budżetowych – główne ten-
dencje”, 6.6. „Przeniesienia środków w ramach podziału 
klasyfikacji budżetowej”, 6.7. „Analiza wykorzystania 
rezerw celowych”, 6.8. „Zakres realokacji zasobów bud- 
żetowych”.

 Ostatni rozdział, siódmy, pt. „Warunki poprawy alo-
kacji środków budżetowych” jest wspólnym dziełem B. 
Grabińskiej, T. Grabińskiego, S. Owsiaka i K. Stabryły. 
Składa się z pięciu podrozdziałów: 7.1. „Poprawa jakości 
prognoz makroekonomicznych” (w tym: 7.1.1. „Zakres 
analizy mierników poprawności prognoz”, 7.1.2. „Ana-
liza poziomu i zróżnicowania błędów prognoz”, 7.1.3. 
„Analiza współzależności pomiędzy względnymi błę-
dami predykcji”, 7.1.4. „Klasyfikacja zmiennych we-
dług poziomu względnych błędów predykcji”, 7.1.5. 
„Analiza regresji między względnymi błędami predykcji 
MPE zmiennych budżetowych oraz zmiennych ma-
kroekonomicznych”), 7.2. „Wdrożenie programowania 
budżetowego”, 7.3. „Trudności w alokacji zasobów me-
todą programowania budżetowego”, 7.4. „Wzrost roli 
rachunkowości sektora finansów publicznych” (w tym 
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7.4.1. „Zmiany w rachunkowości sektora publicznego”, 
7.4.2. „Zalety oraz wady rachunkowości memoriałowej 
i kasowej”, 7.4.3. „Czynniki stymulujące reformę ra-
chunkowości”, 7.4.4. „Problemy z wdrożeniem reformy 
rachunkowości budżetowej w wybranych krajach” oraz 
7.4.5. „Wytyczne Komisji Europejskiej w odniesieniu do 
sprawozdawczości finansowej”). Rozdział kończy się 
podrozdziałem 7.5. „Potrzeba systemowego podejścia do 
alokowania zasobów”.

 Właściwy tekst pracy poprzedzony jest wprowa-
dzeniem i podsumowany uwagami końcowymi pióra S. 
Owsiaka, redaktora naukowego i patrona całego przed-
sięwzięcia badawczego.

 Uzupełnieniem recenzowanej publikacji jest sto-
sunkowo szczupła, nader starannie wyselekcjonowana 
bibliografia oraz wykaz tzw. innych źródeł, w któ-
rym zdecydowanie dominują akty prawne i sprawoz-
dania z wykonania rocznych budżetów państwowych 
od 1991 r. do 2004 r. Ponadto uwzględnione zostały 
takie dokumenty, jak: Traktat ustanawiający Wspól-
notę Europejską z 24.12.2002 r. (wersja zawierająca po-
prawki Traktatu z Nicei) oraz Dyrektywa Rady Eu-
ropy z 17.05.1977 r. w sprawie harmonizacji przepisów 
państw członkowskich o podatkach obrotowych (wspól-
ny system podatku od wartości dodanej).

 Do książki dołączono 25-stronicowy aneks, za-
wierający wybrane materiały źródłowe in extenso: Tabl. 
I – podział na misje i programy zawarte w projekcie fran-
cuskiej ustawy budżetowej na rok 2007; Tabl. II – wy-
kaz przykładowych celów i mierników dotyczących mi-
sji „Badania i szkolnictwo wyższe” w budżecie Francji 
na rok 2006; Tabl. III – błędy średnie prognoz wydatków 
budżetowych w latach 1992–2000 (w Polsce); Tabl. IV – 
błędy średnie prognoz wydatków budżetowych w latach 
2001–2004 (jw.); Tabl. V – absolutny błąd procentowy 
prognoz wydatków budżetowych w latach 1992–2000 
(jw.); Tabl. VI – absolutny błąd procentowy prognoz wy-
datków budżetowych w latach 2001–2004 (jw.); Tabl. VII 
– udział rezerw w wydatkach w przekroju działowym 
w latach 1998–2000 w % (jw.); Tabl. VIII – udział rezerw 
w wydatkach w przekroju działowym w latach 2001–
2004 w % (jw.); Tabl. IX – zasady rachunkowości sto-
sowane w sektorze finansów publicznych w wybranych 
krajach; Tabl. X – metody wyceny aktywów stosowane 
w wybranych krajach; Tabl. XI – proponowany har-
monogram wdrożenia budżetu zadaniowego (od lutego 
2006 r. do końca roku 2012 z zaleceniem monitorowania 
realizacji budżetu zadaniowego na lata następne, tj. po 
roku 2012). W Tabl. XI, która zamyka opisany wyżej 
aneks, wykorzystano materiały opublikowane w grudniu 
2006 r. przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów (Depar-
tament Budżetu Zadaniowego) pt. „Budżet zadaniowy: 
racjonalność – przejrzystość – skuteczność. Metodyka”.

 Dokonana wyżej szczegółowa prezentacja treści 
oraz układu recenzowanej książki, uwzględniająca rów-
nież materiały uzupełniające zawarte w aneksie, powin-

na dostarczyć potencjalnemu Czytelnikowi wyczerpu-
jących informacji o zasięgu wiedzy, na której poznanie 
może liczyć w toku lektury. Prezentacja ta wskazuje po-
nadto wyraźnie charakter dzieła. Nie jest ono jeszcze 
jednym podręcznikiem kursowym, dostosowanym do 
określonych wymagań programowych, lecz stanowi ra-
czej solidny, potraktowany poważnie i głęboko ugrun-
towany raport z badań naukowych prowadzonych przez 
kilkuosobowy zespół pod kierunkiem doświadczonego 
specjalisty w dziedzinie finansów publicznych, jakim 
jest S. Owsiak.

 Porównując ogólny profil recenzowanej książki 
z pozycjami literatury wymienionymi na początku ni-
niejszej recenzji, można stwierdzić, że stanowi ona – po-
dobnie jak książka pod redakcją T. Lubińskiej (2007) 
– swoisty raport z badań zespołowych, prowadzonych 
jednak – jak sądzę – znacznie dłużej. Raport ten „roz-
pisany” jest na segmenty, przygotowane przez poszcze-
gólnych członków zespołu, co sprawia, że różnią się one 
między sobą pewnymi cechami warsztatu badawczego 
i pisarskiego.

 We wprowadzeniu do recenzowanej pracy  
S. Owsiak stwierdza, że „.punktem wyjścia badań em-
pirycznych była weryfikacja dokładności prognoz i ich 
wpływu na jakość planowania budżetowego”, a „ob-
serwacji poddano okres 1992–2004” (s. 10).

 Autorzy przyjęli założenie, że od realnie funkcjo-
nującego systemu budżetowego zależy społeczna uży-
teczność środków publicznych, jednak w kwestii kon-
kretnego kształtu tego systemu brakuje zgodności po-
glądów. Przykładem jest sprawa konsolidacji finansów 
publicznych oraz decentralizacji zarządzania sektorem 
publicznym.

 Kolejnym założeniem jest teza, że trudności z mie-
rzeniem efektywności nakładów na dobra i usługi pu-
bliczne „.nie mogą stanowić podstawy do rezygnacji 
z kwantyfikacji wyników (.) przez stosowanie miar nie-
pieniężnych oraz przy uwzględnieniu cech jakościo-
wych osiągniętych rezultatów.” (s. 12)

 Autorzy mają świadomość ryzyka i niepewności, 
w jakich funkcjonują systemy oraz procedury budże-
towe, jak też wpływu wywieranego przez czynniki po-
lityczne na alokację zasobów publicznych. W toku pod-
jętych badań empirycznych skoncentrowali się przeto 
na konfrontacji ustaw budżetowych z ich wykonaniem. 
Z jednej strony może to być punktem wyjścia do oceny 
stopnia realności planowania budżetowego. Z drugiej 
strony rzuca to światło na jakość prognoz makroekono-
micznych i budżetowych. Prognozy te, zgodnie z po-
wszechnie akceptowaną tendencją do wydłużenia hory-
zontu czasowego w tzw. programowaniu, są postrzegane 
jako podstawa racjonalizacji planowania budżetowego.

 Pierwsze trzy rozdziały recenzowanej pracy mają 
charakter wstępny. Wprowadzają one Czytelnika w me-
todologiczne podstawy planowania budżetowego oraz 
dostarczają mu solidnej porcji wiedzy o poszukiwaniach 
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instrumentów optymalnej alokacji środków budżeto-
wych w świecie współczesnym; tu szczególnie interesu-
jące dla polskiego Czytelnika mogą być brytyjskie i fran-
cuskie doświadczenia w dziedzinie programowania bud- 
żetowego.

 Swoistym wprowadzeniem do właściwych badań 
empirycznych nad planowaniem budżetowym w Polsce 
jest rozdział trzeci, przypominający Czytelnikowi (lub 
informujący go) o zasadach planowania i wykonywania 
polskiego budżetu państwowego.

 Przejściem do właściwej, empirycznej części pracy 
jest rozdział czwarty, w którym „.dokonano oceny trafności 
prognoz makroekonomicznych, od których uzależniona 
jest (.) jakość planowania budżetowego” (s. 17).

 W rozdziale piątym, uznanym przez autorów – po-
dobnie zresztą jak rozdział szósty – za „jądro pracy”, 
dokonano empirycznej weryfikacji i oceny jakości pla-
nowania dochodów budżetowych od 1992 do 2004 r. 
Analogicznie poddano empirycznej weryfikacji wydatki 
budżetowe w tym samym okresie.

 Postulatywne efekty badań empirycznych zawarte 
są w ostatnim, siódmym rozdziale recenzowanej pra-
cy. Zachęcając Czytelnika do zapoznania się z na-
der interesującymi tezami tego rozdziału, pozwolę so-
bie zacytować niezwykle ważny – moim zdaniem – de-
zyderat sformułowany przez S. Owsiaka: „.celem zmian 
w systemie alokacji środków publicznych powinno być 
ograniczenie (.) arbitralności a czasami woluntaryzmu 
decyzyjnego, które z reguły prowadzą do marnotraw-
stwa zasobów publicznych. Jednym ze środków obiek-
tywizacji procesu decyzyjnego jest bez wątpienia pro-
gramowanie budżetowe, które pozwala lepiej rozpoznać 
potrzeby społeczne, sprzyja poszukiwaniu najlepszych 
sposobów zaspokojenia tych potrzeb, wprowadza ele-
menty rachunku efektywnościowego, nadaje procesom 
budżetowym większą przejrzystość, jawność, a zatem 
stwarza także szanse na ograniczenie marnotrawstwa, 
słowem – większą użyteczność finansowych środków 
publicznych” (s. 19).

 Niezależnie od walorów teoretyczno-poznawczych 
recenzowanej książki, której poszczególne rozdziały 
przygotowane zostały z ogromną starannością oraz su-
miennością dokumentacji źródeł, wyróżnia się ona 
trafnością sformułowanej diagnozy badanych zjawisk 
i procesów ex post. Cechuje ją również duża siła prze-
kazywania syntetycznych wniosków, które w niezwykle 
lapidarnym, jasnym i przejrzystym ujęciu zostały za-
warte w „Uwagach końcowych”.

Zachęcając Czytelników do zainteresowania się 
rekomendowaną tu publikacją, pozwalam sobie przy-
toczyć kilka spostrzeżeń i dezyderatów, które – moim 
zdaniem – są szczególnie ważne.

 Zacznę od tego, że w pełni uzasadniony wydaje się 
pogląd o potrzebie ograniczenia nadmiernych nadziei 
na zbawienne skutki zmian organizacyjnych dla elimi-
nacji patologii występujących w tzw. sektorze finansów 
publicznych; wystarczy tu przypomnieć „likwidację” 
środków specjalnych w 2004 r.

 Prawdziwa reforma finansów publicznych wymaga:
1) ustalenia zakresu finansowania ze środków pu-

blicznych (nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie) kon-
kretnych działań i zadań,

2) stabilizacji pakietu dóbr i usług finansowanych 
ze środków publicznych,

3) ustalenia zakresu i poziomu finansowania wy-
datków publicznych metodą zaciągania długów,

4) poprawy jakości (w tym – zwiększenia dokładno-
ści) prognoz makroekonomicznych, które – podobnie jak 
to się dzieje w RFN (uwaga recenzenta) – powinny być 
koordynowane oraz wzbogacane prognozami ośrodków 
pozarządowych,

5) konsekwentnego uregulowania systemowego kwe-
stii programowania budżetowego, stanowiącego warunek 
sine qua non wyjścia z fazy ciągłych eksperymentów,

6) przyjęcia taktyki stopniowego, a zarazem kon-
sekwentnego upowszechniania programowania budże-
towego, które powinno być przygotowane z niezwykłą 
starannością (vide doświadczenia francuskie, na które 
powoływała się również T. Lubińska, 2007),

7) zachowania pewnej elastyczności w praktycz-
nych zastosowaniach koncepcji programowania budże-
towego, tj. respektowania różnic w rozwiązaniach szcze-
gółowych (np. rodzaje mierników, poziom agregacji za-
dań) przy zachowaniu obligatoryjnych rygorów w takich 
kwestiach, jak np. konfrontowanie nakładów z efektami 
lub obowiązek stosowania analizy alternatywnych me-
tod osiągania celów,

8) przestrzegania zasad jawności i przejrzystości 
w finansach publicznych. „Bez nich nie będzie możliwe 
osiągnięcie postępu w dziedzinie alokacji zasobów bu-
dżetowych, przełamania apatii obywateli do kwestii pu-
blicznych.” (s. 341).

Pozostaje mi wyrazić nadzieję, że podane wyżej in-
formacje o recenzowanej książce oraz świadczące o jej 
wyjątkowej aktualności i znaczeniu, zachęcą Czytelni-
ków do lektury.
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