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Wprowadzenie

Kry zys za dłu że nio wy ude rzył w eu ro pej ski sek tor ban ko wy, któ ry mu si w sto sun ko wo krót kim cza sie

zwięk szyć swo je ka pi ta ły. Pod nie sie nie przez Eu ro pej ski Urząd Nad zo ru Ban ko we go wskaź ni ka ade -

kwat no ści ka pi ta ło wej (Tier 1) do 9 proc. otwie ra przed ban ka mi eu ro pej ski mi po wa żny pro blem: za -

re ago wać mu szą emi sją no we go ka pi ta łu, al bo – je śli o nią trud no – sprze da żą czę ści ak ty wów lub de -

le wa ro wa niem. I cho ciaż pol ski sek tor ban ko wy jest sta bil ny i zy skow ny (rok 2011 oka zał się re kor -

do wy pod wzglę dem zy sków), to cze ka ją go nie ła twe wy zwa nia, a głów nym za gro że niem dla pol skie -

go ryn ku fi nan so we go i go spo dar ki jest ry zy ko, któ re do cie ra z ze wnętrz ne go oto cze nia. 

O kon dy cji ban ków w Eu ro pie i Pol sce dys ku to wa li go ście 119. se mi na rium BRE -CA SE. Se mi na rium

zor ga ni zo wa ła Fun da cja CA SE we współ pra cy z BRE Ban kiem w ra mach sta łe go cy klu spo tkań pa -

ne lo wych. Se mi na rium od by ło się w War sza wie, w mar cu 2012 r. Or ga ni za to rzy do wy gło sze nia re fe -

ra tów za pro si li Woj cie cha Kwa śnia ka, za stęp cę prze wod ni czą ce go Ko mi sji Nad zo ru Fi nan so we go oraz

Ce za re go Sty puł kow skie go, pre ze sa BRE Ban ku.

Dzi siaj wy zwa niem dla pol skie go sek to ra ban ko we go są kre dy ty hi po tecz ne (An drzej To piń ski, BIK).

Mię dzy ro kiem 2005 a 2011 port fe le hi po tecz ne ban ków wzro sły 6-krot nie, do po zio mu 320 mld zł.

Wzrost nie jest efek tem ilo ści udzie la nych kre dy tów, po nie waż ich ilość od 2006 r. jest mniej wię cej

sta ła. Skąd wzrost? Tro chę z war to ści, tro chę z ró żni cy kur sów, ale głów nym po wo dem jest aryt me ty -

ka. Mia no wi cie aryt me ty ka two rze nia port fe li dłu go ter mi no wych jest ta ka, że na po cząt ku te go okre -

su spła ty kre dy tów hi po tecz nych są zni ko me, w szcze gól no ści w ra tach an nu ite to wych. Stąd przy sta -

łym po zio mie kre dy to wa nia eks plo du je kwo ta za dłu że nia, a w związ ku z tym po trze by płyn no ścio we

ban ków. Je że li po ziom no wych kre dy tów hi po tecz nych rocz nie wy no sił by 60 mld zł (tak jak obec nie),
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to po ziom ka so wej rów no wa gi spła ty do kre dy tu na stą pił by po 25 la tach, a przy ra tach an nu ite to wych

jesz cze póź niej. Czy li, na wet bez za ła ma nia się pro ce su kre dy tów miesz ka nio wych w Pol sce, po trzeb -

ne są po tę żne źró dła fi nan so wa nia. I trze ba mieć świa do mość te go wy zwa nia. Praw do po dob nie przez

naj bli ższe la ta, w któ rych ta dy na mi ka cią gle mu si być bar dzo wy so ka, bez fi nan so wa nia ze wnętrz ne -

go pol ski sek tor ban ko wy nie bę dzie w sta nie spro stać tym po trze bom. Oczy wi ście, mo żna so bie wy -

obra zić za ła ma nie się kre dy to wa nia. Jed nak kon se kwen cje by ły by bar dzo po wa żne. Dys ku tu jąc o pro -

ble mie fi nan so wa nia miesz kal nic twa, pro ble mie trans for ma cji de po zy tów na dłu gie kre dy ty ko niecz -

nie trze ba pa mię tać o sil nej pre sji aryt me ty ki, od któ rej trud no uciec. 

Rze czy wi ście „hi po te ki nam wy strze li ły” (C. Sty puł kow ski, BRE Bank). W bar dzo krót kim cza sie

po ja wił się pro dukt, któ ry z punk tu wi dze nia klien ta, przy pew nych za ło że niach, był sto sun ko wo atrak -

cyj ny. Uwa żam, że ja kość te go port fe la wy glą da le piej niż się te go spo dzie wa no. Na ten stan rze czy skła -

da się wie le ele men tów. W więk szo ści są to – jak mó wią An glo sa si – first ti me owners, czy li nie są to

spe ku la cyj ne za ku py, ale za ku py na po trze by wła sne. Na to miast jest praw dą, że utrzy ma nie się ten -

den cji sprze da ży te go dłu go ter mi no we go pro duk tu nie naj le piej ro ku je. Je ste śmy bied nym kra jem, nie

ma my za so bów wła snych, nie ma my oszczęd no ści, aby z wła snej kie sze ni fi nan so wać in we sty cje miesz -

ka nio we. Z te go punk tu wi dze nia eks pan sja kre dy tów ban ko wych w Pol sce ska za na jest na za gra nicz -

ne źró dła fi nan so wa nia, je śli chce my osią gnąć po ziom kre dy tów (re la cja kre dy ty/PKB) w po rów ny wal -

nych du żych go spo dar kach. Ta ka jest praw da. Za tem po hu ki wa nia ty pu „ka pi tał za gra nicz ny jest zły”

nie ma ją głę bo kie go uza sad nie nia. Ska za ni bo wiem je ste śmy na ra cjo nal ną re cep cję za gra nicz ne go ka -

pi ta łu w struk tu rach, któ re bę dą le piej wspo ma ga ły roz wój go spo dar czy niż krót ko ter mi no we eks pan -

sje w jed nym pro duk cie. 

W ja kim stop niu trud no ści w do ka pi ta li zo wa niu ban ków -ma tek bę dą rzu to wa ły na wy ce nę pol skich

ban ków za le żnych? Czy kło po ty ban ków -ma tek spo wol nią tem po wzro stu ak cji kre dy to wej w Pol sce?

(Da riusz Ro sa ti, po seł). 

EBC roz sze rzył ba zę pa pie rów ja ką przyj mu je ja ko za bez pie cze nie do ope ra cji re po z ban ka mi ko mer -

cyj ny mi i te pa pie ry są roz sze rza ne o kre dy ty dla firm, dla ma łych i śred nich przed się biorstw. Czy ten

no wy in stru ment, w prze ci wień stwie do pre fe ro wa nych do tych czas au kcji, przy czy ni się do zwięk sze -

nia ak cji kre dy to wej dla sfe ry re al nej go spo dar ki? A o to prze cież po win no nam cho dzić. Na to miast struk -

tu ra kre dy tów w Pol sce nie jest opty mal na. Kre dy ty hi po tecz ne i dla go spo darstw do mo wych prze cięt -

nie są dwa ra zy więk sze (przy re la tyw nie ni ższym po zio mie uban ko wie nia go spo dar ki pol skiej) niż kre -

dy ty dla przed się biorstw. A sy tu acja po win na być od wrot na (py ta nie in ter nau ty). 

Zda niem C. Sty pu łow skie go, ak tu al ne zja wi ska w ban kach ze wnętrz nych nie bę dą mia ły prze ło że nia

na po li ty kę kre dy to wą w spół kach cór kach w Pol sce. Za gro że nia nie są du że, cho ciaż po li ty ka kre dy -
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to wa jest uzgad nia na z za gra nicz ny mi ak cjo na riu sza mi co do kie run ków i ska li skon cen tro wa nia ry -

zy ka. Ale trze ba się li czyć z tym, że są ban ki, któ re pew nych bra nż po pro stu nie fi nan su ją.

Na pew no nie bę dzie pro ste go prze ło że nia wy mo gów sta wia nych ban ko wi -mat ce na pol skie pod mio -

ty za le żne (C. Sty puł kow ski), cho cia żby dla te go że ma my lep szy ry nek, przy zwo it sze ma rże i od no -

to wu je my wzrost. Za tem, teo re tycz nie, pod mio ty za le żne, dzia ła ją ce w Pol sce, po win ny być dźwi gnią

roz wo ju gru py ban ko wej, do któ rej na le żą. Z dru giej stro ny, trze ba być re ali stą. Je śli lu dzie ma ją cen -

tra lę w in nym kra ju, pre sja lo kal ne go nad zo ru jest sil niej sza niż ma cie rzy ste go, to si łą rze czy cią żą ku

ma cie rzy. Stąd nie któ re gru py ban ko we bę dą Pol skę trak to wa ły jak pe ry fe ria. Pol skie ban ki rzad ko prze -

kra cza ją 5-proc. udział w łącz nych ak ty wach pod mio tów do mi nu ją cych. I to naj le piej ob ra zu je war -

tość pol skich pod mio tów za le żnych na tle war to ści pod mio tów do mi nu ją cych. Przy kła do wo BRE Bank,

trze ci pod wzglę dem su my bi lan so wej bank w Pol sce to je dy nie 5% su my bi lan so wej Com merz ban -

ku, głów ne go udzia łow ca. Tak sa mo wy glą da Bank Pe kao w po rów na niu z ban kiem -mat ką, czy li Uni -

Cre dit. Bank Han dlo wy w War sza wie to je dy nie 1% war to ści głów ne go ak cjo na riu sza, czy li Ci ti ban -

ku. Oczy wi ście sy tu acja ban ków -ma tek za wsze po śred nio bę dzie się prze kła da ła na sy tu ację ban ków -

-có rek. Nie na le ży za kła dać neu tral no ści pro ce sów. Je że li ma my do czy nie nia z gru pą ka pi ta ło wą, któ -

ra w okre ślo nym cza sie ma zwięk szyć po ziom ka pi ta li za cji o 3, 5, czy, jak w przy pad ku San tan de ra,

o 12 mld, to te pie nią dze skądś mu szą się wziąć. Źró dłem za pew ne bę dzie zmia na struk tu ry ka pi ta łu

(z Tier 2 na Tier 1) i nie któ re ban ki wła śnie tak po stę pu ją, przy czym nie za po mi naj my, że przed kry -

zy sem to Tier 2 by ło mod ne. Wy da je się, że nie któ re ban ki bę dą mia ły ol brzy mie kło po ty ze zna le zie -

niem ka pi ta łu w tak krót kim cza sie. Wy da je się, że pro po zy cje no wych ban ko wych re gu la cji ban ko -

wych bę dą ła go dzo ne. Na pew no bę dzie to czo na ba ta lia o sys tem IPS, sys tem ochro ny in sty tu cjo nal -

nej, któ ry z jed nej stro ny, kła dzie na cisk na dzia ła nie gru po we, ale, z dru giej stro ny, ce ną za to jest pod -

da nie się przez in dy wi du al ny bank ogra ni cze niom do sto so wa nia do stan dar dów gru py i ści śle eg ze -

kwo wa nych przez ową gru pę. Praw do po dob nie utrzy ma ją się za ostrze nia ka pi ta ło we Ba zy lei III, ale

zo sta ną zła go dzo ne wy mo gi płyn no ścio we. 

Do tych cza so wy mo del pol skiej ban ko wo ści wy czer pał się – tak twier dzi wi ce prze wod ni czą cy KNF. Z ko -

lei je den z dy rek to rów NBP, w wy wia dzie pra so wym, stwier dził, że kre dy ty dla go spo darstw do mo wych

to w Pol sce prze szłość, bo po ziom kre dy tów jest wy ższy niż de po zy tów. Za tem je dy ny mi kre dy ta mi, na któ -

re re gu la tor pa trzy przy chyl nym okiem to kre dy ty dla przed się biorstw. Re gu la tor, co po wszech nie wia -

do mo, na da je ban kom kształt mo de lu biz ne so we go. Za tem ja ki ma być, zda niem re gu la to ra, ten no -

wy mo del? I czy na le ży spo dzie wać się dzia łań re gu la cyj nych, któ re bę dą wy zna czać ban kom no wy

mo del dzia ła nia? (An drzej Ha le siak, Bank Pe kao).

Czy ist nie je re al na al ter na ty wa dla za chod nie go ka pi ta łu w pol skich ban kach? Czy za tem ma sens

ha sło re po lo ni za cji przez pri va te equ ity? Zda niem C. Sty pu łow skie go nie na le ży ocze ki wać cu dow -
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nych roz wią zań. Gdy by, co by ło by naj więk szym nie szczę ściem, ban ki -cór ki zo sta ły po rzu co ne przez

ban ki -mat ki, to nie ist nie je mo żli wość zmo bi li zo wa nia istot nych za so bów do kra jo we go wy ku pu. C.

Sty puł kow ski zdol ność zmo bi li zo wa nia ta kich środ ków, co wy ma ga ło by bar dzo sub tel ne go pro ce -

su de cy zyj ne go, po li tycz ne go i, praw do po dob nie, pu blicz nie trud ne go do udźwi gnię cia, oce nia na 1

do 2 trans ak cji.

Pol ska ska za na jest na to, aby dla dal sze go roz wo ju ko rzy stać z ze wnętrz ne go fi nan so wa nia (Woj ciech

Kwa śniak, KNF). Oczy wi ście, nie jest obo jęt ne, w ja kim stop niu ka pi tał, któ ry jest do stęp ny na pol -

skim ryn ku jest wy ko rzy sty wa ny przez pol skie ban ki i na ja kich wa run kach jest po zy ski wa ny z ryn -

ków ze wnętrz nych. Ka pi tał obec ny na pol skim ryn ku ge ne ral nie roz kła da się na wie le in sty tu cji fi nan -

so wych, nie tyl ko ban ki. Oczy wi ście ban ki ma ją do mi nu ją cy udział, bo pod mio ty za gra nicz ne kon tro -

lu ją 65% ak ty wów pol skie go sek to ra ban ko we go. Ale w przy pad ku ban ków fi nan so wa nie opar te jest

przede wszyst kim na krót kich de po zy tach. Pol skie ban ki fi nan su ją dłu go ter mi no we ak ty wa krót ko ter -

mi no wy mi środ ka mi. Środ ków bę dą cych źró dłem sta bil ne go fi nan so wa nia po wy żej ro ku tak na praw -

dę w sys te mie ban ko wym jest oko ło 5%. Nie chcę in ge ro wać w po li ty kę ban ków (ani tych z ka pi ta łem

za gra nicz nym, ani z ka pi ta łem kra jo wym, a na wet za le żnych od pań stwa), ale nie któ re z nich skra ca -

ły so bie fi nan so wa nie ofe ru jąc pro duk ty o cha rak te rze an ty po dat ko wym, a wśród tych, któ re ta kich roz -

wią zań nie sto so wa ły by ły rów nież ban ki za le żne od mię dzy na ro do wych in we sto rów. Czy li pro ble mem

nie jest to, kto jest wła ści cie lem, tyl ko pro ble mem są sto so wa ne w dzia łal no ści stan dar dy.

Nad zor ca chęt nie wi dzi in we sto wa nie w in stru men ty dłu żne więk szej ska li, w tym ban ko we, pod wa -

run kiem, że bę dzie więk sza po daż. To jest ten ele ment, któ ry jest ad re so wa ny do ban ków, a któ ry wią -

że się z mo de lem pro wa dze nia dzia łal no ści biz ne so wej. Do tych czas by ło ła two i pro sto. Ban ki fi nan -

so wa ły się al bo z krót kich de po zy tów pod osa dy (da ruj my so bie eg ze ge zę sza co wa nia owych osad w ban -

kach i na ile uwzględ nia ją sy tu ację, w któ rej nie bę dzie przy ro stu, lecz spa dek de po zy tów), al bo z li -

nii kre dy to wych udzie la nych przez pod mio ty gru po we, któ rych ban ki by ły czę ścią. Do tych cza so wa sy -

tu acja dia me tral nie się zmie ni ła. Trze ba więc prze bu do wać stra te gię na in ne źró dła fi nan so wa nia. KNF

su ge ru je, aby ta stra te gia by ła opar ta na ra cjo nal nym fi nan so wa niu przy wy ko rzy sta niu de po zy tów, ale

rów nież wy ko rzy sty wa ła ry nek in stru men tów dłu żnych (w ró żnych for mach), in stru men tów za bez pie -

czo nych, ale i in stru men tów nie za bez pie czo nych. Istot ne jest to, aby od sa me go po cząt ku ry nek in stru -

men tów był bu do wa ny w spo sób trans pa rent ny i kon ser wa tyw ny. Bo ża den in we stor kra jo wy ani mi-

ę dzy na ro do wy, zwłasz cza po do świad cze niach obec ne go kry zy su, nie bę dzie ku po wał in stru men tu, po ra -

cjo nal nej ce nie dla emi ten ta, je śli ten in stru ment nie bę dzie opar ty na ra tin gu, na płyn no ści i na bu -

do wa nych od sa me go po cząt ku pod za miar emi sji pa pie ru dłu żne go port fe li okre ślo nych kre dy tów z od -

po wied nim pro fi lem ry zy ka i po zio mem ma rży. To, co ban ki wy pro du ko wa ły w swo ich port fe lach kre -

dy to wych, szcze gól nie ryn ku nie ru cho mo ści, z tym bę dą żyć ko lej ne la ta. Nie któ rym bę dzie cię żko. Cho -

dzi o to, że by to, co do pie ro bę dą bu do wa ły, no wo ści, któ re wej dą na ry nek, kon stru ować we dług in -
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ne go stan dar du, że by ban ki mo gły no we port fe le re fi nan so wać na ryn ku. Ban ki ma ją jesz cze do wy -

ko rzy sta nia ry nek mię dzy ban ko wy. W Pol sce, z po wo dów zu peł nie nie zro zu mia łych, nie funk cjo nu ją -

cy w dłu ższych okre sach. A prze cież stan te go ryn ku jest zdia gno zo wa ny przez KFN, przy glą da się mu

rów nież NBP, i to co raz bar dziej uwa żnie. Na le ży mieć na dzie ję, że wspól ny mi si ła mi uda się zdia gno -

zo wać po wo dy, dla któ rych z jed nej stro ny – ma my re kor do we wy ni ki, re kor do wo wy so kie fun du sze,

chce my pła cić dy wi den dy, a z dru giej stro ny – ci sa mi wy so ko kwa li fi ko wa ni eks per ci za rzą dza ją cy ban -

ka mi mó wią: ale my ma my oba wy! Oba wy to mo że mieć Ko wal ski, któ ry się nie zna na ban ko wo ści

i nie wie, co to są ka te go rie eko no micz ne. A w za rzą dze niu ban ka mi, gdzie funk cjo nu je oce na sys te -

mów za rzą dza nia ry zy kiem, wszyst ko jest okre ślo ne pew ny mi mia ra mi. Al bo te mia ry są do brze, al -

bo źle spa ra me try zo wa ne. Enu me ra tyw nie przy pi sa ne są re ali za cji okre ślo nych ce lów. Na szczę ście re -

gu la tor ma mo żli wość oce ny owych miar w kon tek ście ich ja ko ści, jak i efek tyw no ści władz ban ku. Za te

mia ry w rów nym stop niu od po wia da za rząd i ra da nad zor cza. KNF ma na dzie ję, że po przez py ta nia

osią gnie my za mie rzo ny efekt. Już je den z ban ków, je dy nie po skie ro wa niu py tań przez nad zor cę, do -

sto so wał li mi ty obo wią zu ją ce dla ryn ku kra jo we go do ryn ku mię dzy na ro do we go, w tym swo je go pod -

mio tu do mi nu ją ce go. Po pro stu, nie mo żna sto so wać dwóch miar. 

Mo del ban ko wo ści uni wer sal nej na kła da na bank obo wią zek zdy wer sy fi ko wa nia dzia łal no ści z punk -

tu wi dze nia je go stro ny ak tyw nej, ale i pa syw nej. Tyl ko ta kie dzia ła nie da je dłu go ter mi no wą sta bil ność.

Nie mo że być tak, że bank uni wer sal ny dzia ła na ryn ku nie ru cho mo ści jak bank spe cja li stycz ny, ale

nie sto su je zdro wych stan dar dów przy pi sa nych fi nan so wa niu nie ru cho mo ści, bo twier dzi, że prze cież

jest ban kiem uni wer sal nym. Ten stan na pew no nie bę dzie to le ro wa ny przez nad zor cę. W. Kwa śniak

opo wie dział się za roz wią za nia mi wpro wa dzo ny mi w Sta nach Zjed no czo nych w ra mach usta wy Dod -

da -Fran ka, re ko men do wa ny mi rów nież na ryn ku bry tyj skim, któ re istot nie li mi tu ją w pew nych ob sza -

rach do tych cza so wą swo bo dę dzia łal no ści ban ku uni wer sal ne go, a jed no cze śnie w wa run kach kry zy -

so wych utrud nia ją roz dzie la nie te go, co naj wa żniej sze, czy li de po zy tów (oszczęd no ści skła da nych w ban -

kach) od te go, co jest dzia łal no ścią na ryn ku in we sty cyj nym, czy li dzia łal no ścią spe cja li stycz ną, dzia -

łal no ścią opar tą o zu peł nie in ne ry zy ka. 

W. Kwa śniak za po wie dział, że KNF spró bu je na ty le uela stycz nić do tych cza so we praw ne roz wią za nia,

aby ban ki mia ły wy bór, czy bę dą ko rzy stać ze wszyst kich in stru men tów, czy je dy nie pre fe ro wać okre -

ślo ne. Pierw szą mo żli wo ścią jest emi sja wła snych nie za bez pie czo nych pa pie rów war to ścio wych po -

przez plat for mę Ca ta lyst na GPW, za rów no w zło tych, jak i w wa lu tach ob cych. 

Uela stycz nia nia wy ma ga ją ta kże prze pi sy do ty czą ce prze no sze nia port fe li kre dy to wych z ban ków oraz

do ty czą ce po dat ków (neu tral ność po dat ko wa), czy li prze pi sy o se ku ry ty za cji przez sub par ty cy pa cję oraz

se ku ry ty za cja na grun cie prze pi sów mię dzy na ro do wych. I, oczy wi ście, po zo sta je roz wią za nie kwe stii

li stu za staw ne go. KNF uwa ża, że pod mio ta mi upraw nio ny mi do emi sji li stów są pod mio ty spe cja li -
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stycz ne, któ re nie przyj mu ją de po zy tów, po to, aby wraz z kon ser wa tyw ny mi mia ra mi ostro żno ścio wy -

mi list za staw ny utrzy my wał swo ją ja kość i mógł być źró dłem in we sty cji wy ma ga ją cych dłu go ter mi -

no we go bez pie czeń stwa i ren tow no ści, w tym bez pie czeń stwa po rów ny wal ne go z pa pie ra mi skar bo -

wy mi. 

No we in stru men ty: de po zy ty, ry nek mię dzy ban ko wy, in stru men ty dłu żne (za bez pie czo ne i nie za bez -

pie czo ne) po mo gą ban kom na zmia nę stra te gii fi nan so wa nia. – Na pew no nie bę dzie my go dzi li się na to,

aby pol ski bank uza le żniał się od fi nan so wa nia przez gru pę za gra nicz ną – stwier dził W. Kwa śniak. To

roz wią za nie jest zbie żne z po dej ściem mię dzy na ro do wym. Ge ne ral nie, pod mio ty za le żne ma ją się fi -

nan so wać na ryn kach lo kal nych. Ta kie po dej ście po zwo li na roz wój pol skich ban ków. A co mo że za -

bu rzyć ten roz wój? Pro jek to wa ne roz wią za nia eu ro pej skie. Dzi siaj trud no prze wi dzieć, czy nie ule gną

zmia nie. Po ja wi ła się bo wiem pro po zy cja tzw. kom pro mi su duń skie go, któ ra nie wszyst kich za do wa -

la, bo nie od no si się do spra wy za sad ni czej, czy li mak sy mal nej har mo ni za cji. 
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Wojciech Kwaśniak – zastępca przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego

Polskie banki jako element
międzynarodowych
holdingów bankowych
– szansa czy zagrożenie?

Kry zys za dłu że nio wy ude rzył w eu ro pej ski

sek tor ban ko wy, któ ry mu si w sto sun ko wo

krót kim cza sie zwięk szyć swo je ka pi ta ły. Pod nie sie -

nie przez Eu ro pej ski Urząd Nad zo ru Ban ko we go

(EBA) wskaź ni ka ade kwat no ści ka pi ta ło we j1 do 9%

to po wa żny pro blem dla eu ro pej skich ban ków, bo -

wiem mu szą za re ago wać emi sją no we go ka pi ta łu,

al bo – je śli o nią trud no – sprze da żą czę ści ak ty wów,

de le wa ro wa niem dzia łal no ści. I cho ciaż pol ski

sek tor ban ko wy jest sta bil ny i zy skow ny (rok 2011

oka zał się re kor do wy pod wzglę dem zy sków), to cze -

ka ją go nie ła twe wy zwa nia, a głów nym za gro że niem

dla pol skie go ryn ku fi nan so we go i go spo dar ki jest

ry zy ko, któ re do cie ra z ze wnętrz ne go oto cze nia. 

Sek tor ban ko wy w Pol sce

Od po cząt ku kry zy su pol skie ban ki wy ka zu ją bar -

dzo du żą sta bil ność oraz efek tyw ność dzia ła jąc, co

war to od no to wać, w przy ja znych wa run kach oto -

cze nia go spo dar cze go, czy li ca ły czas wzra sta ją cej

go spo dar ki. Ban ki pol skie za tem, w po rów na niu z in -

ny mi unij ny mi, ma ją sto sun ko wo kom for to wą sy -

tu ację, ale to wca le nie ozna cza, że nie sto ją

przed ni mi wy zwa nia i to w nie da le kiej przy szło -

Ry su nek 1. Struktura własnościowa aktywów 
polskiego sektora bankowego wg kraju 

pochodzenia podmiotu pierwotnie 
dominującego, dane na koniec 2011 r.

Źródło: UKNF.



ści. Cza sy są nie ła twe, na ze wnątrz wy stę pu je wie -

le ry zyk, któ re do nas do cie ra ją. Z dru giej stro ny wy -

da je się, że wy czer pał się rów nież do tych cza so wy

mo del pro wa dze nia dzia łal no ści ban ko wej. Pol skie

ban ki, po dob nie jak mię dzy na ro do we, cze ka zmia -

na stra te gii biz ne so wej, któ ra w du żym stop niu za -

le żna bę dzie od sta no wi ska wła ści cie li ban ków oraz

re gu la to rów. Bar dziej kom for to wa sy tu acja pol skich

ban ków jest zwią za na z tym, że star tu ją z lep szej po -

zy cji do owej zmia ny mo de lu biz ne so we go. 

Obec nie bli sko 70% ak ty wów pol skie go sek to ra

ban ko we go na le ży do in sty tu cji kon tro lo wa nych

przez za gra nicz ny ka pi tał. Do mi nu ją in we sto rzy

z państw Unii Eu ro pej skiej. Na dal zna czą cy udział

w ryn ku ma ją ban ki po zo sta ją ce w kra jo wych rę -

kach jak na le żą cy do Skar bu Pań stwa PKO BP; ban -

ki z gru py Lesz ka Czar nec kie go Ge tin No ble;

BOŚ i ban ki spół dziel cze. Na to miast śla do wy jest

udział od dzia łów ban ków za gra nicz nych.

Za gra nicz ni in we sto rzy po cho dzą za rów no z państw,

któ re uzna wa ne są za ry zy kow ne, jak i z tych, któ -

re są mia rą sta bil no ści eu ro pej skiej. War to więc

przyj rzeć się dy na mi ce i pro gno zie PKB kra jów po -

cho dze nia pod mio tu pier wot nie do mi nu ją ce go.

We dług pro gno zy PKB w wy bra nych kra jach i re -

gio nach, opra co wa nej przez MFW, dwa naj bli ższe

la ta wy da ją się być znacz nie trud niej sze niż wcze -

śniej za kła da no, rów nież dla państw Eu ro py Środ -

ko wej i Wschod niej. Pol ska, zgod nie z pro gno za mi

MFW, zna la zła się w gru pie li de rów. 

Re asu mu jąc, pol ski sek tor ban ko wy po zo sta je

sta bil ny i zy skow ny. Wy nik fi nan so wy net to sek -

to ra ban ko we go w Pol sce w 2011 r. wy niósł 15,69

mld zł, co ozna cza wzrost o 37,5% w ska li ro ku. Po -

pra wa wy ni ka ła głów nie z mniej sze go sal da od pi -

sów ak tu ali zu ją cych. Za ska ku ją co do bre, jak

na cza sy kry zy su, są współ czyn ni ki ob ra zu ją ce efek -

tyw ność sek to ra ban ko we go. Rów nież kwe stie

kosz to we są na przy zwo itym po zio mie i wy da ją się

być pod kon tro lą. Wskaź nik kosz tów do przy cho -

dów ope ra cyj nych (C/I) wy niósł 51%, ROA był rów -
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Ry su nek 2. Dynamika PKB w wybranych 
krajach

Źródło: Eurostat.

Ry su nek 3. Prognoza PKB w wybranych 
krajach i regionach

Źródło: MFW.



ny 1,27%, a ROE 15,3%. Mia ry ka pi ta ło we są

rów nież wy so kie. Na ko niec 2011 r. współ czyn nik

wy pła cal no ści wy niósł 13,13%. Wszyst kie ban ki

mia ły współ czyn nik CAR po wy żej 8%. Je den

z ban ków ko mer cyj nych cha rak te ry zo wał się

współ czyn ni kiem po ni żej 9% oraz tyl ko dwa ban -

ki ko mer cyj ne – po ni żej 10%. I wresz cie, dzi siaj kwe -

stia za sad ni cza dla sek to ra ban ko we go, czy li re al -

ny, twar dy ka pi tał, któ ry mo że być źró dłem

szyb kie go po kry wa nia strat. 

Ban ki mu szą zwięk szać ka pi tał pod sta wo wy

(Tier 1) pod wzglę dem ja ko ści, za war to ści i przej -

rzy sto ści, a do mi nu ją ca for mą Tier 1 ma ją być ak -

cje i wy pra co wa ne zy ski. W 2011 r. w pol skim sek -

to rze ban ko wym współ czyn nik Tier 1 ukształ to wał

się na po zio mie 11,74%, a war to przy po mnieć, że

EBA ocze ku je, że w du żych ban kach współ czyn -

nik ten bę dzie się kształ to wał na po zio mie 9%;

a i tak wie le z nich ma z tą wiel ko ścią pro ble my. Pra -

wie 90% fun du szy wła snych ban ków sta no wi ka -

pi tał naj wy ższej ja ko ści. W od nie sie niu do wy bra -

nych ban ków pol skich, któ re ma ją wbu do wa ne

w swój bi lans pew ne ry zy ka Ko mi sja Nad zo ru Fi -

nan so we go (KFN) w grud niu 2011 r. do dat ko wo

spa ra me try zo wa ła wa run ki wy pła ty dy wi den dy. Ko -

mi sja wy da ła in dy wi du al ne za le ce nia kie ro wa ne

do władz ban ków, w tym i wła ści cie li. Wy da je się

więc, że po po dzia le re kor do we go wy ni ku fi nan -

so we go ban ków w 2011 r. pol ski sek tor ban ko wy,

z punk tu wi dze nia ka pi ta łu, jest do brze przy go to -

wa ny do wy zwań Ba zy lei III. Bę dzie miał du ży bu -

for ka pi ta ło wy, nie tyl ko na nie stan dar do we sy tu -

acje zwią za ne z utrzy ma niem sta bil no ści, ale

przede wszyst kim z pod sta wą, fun da men tem

do dal sze go roz wo ju. A jak wia do mo płyn ność jest

dzi siaj ele men tem, któ ry eks cy tu je ryn ki fi nan so -

we. Pol ski sek tor ban ko wy nie do świad cza bra ku

płyn no ści. To wy nik oczy wi ście sy tu acji fi nan so -

wej ban ków, ale ta kże wpro wa dze nia w Pol sce (jesz -

cze przed kry zy sem) norm do ty czą cych miar płyn -

no ści i do sto so wa nia się do nich ban ków.

Na ko niec 2011 r. pod sta wo wa re zer wa płyn no ści

by ła rów na 294 mld zł. Fi nan so wa nie w for mie kre -

dy tów od za gra nicz nych pod mio tów fi nan so wych

wy nio sło 109,1 mld zł (z cze go 4,5% przy pa da

na krót ko ter mi no we), co sta no wi 13,6% na le żno -

ści brut to. W IV kwar ta le ub. r. KNF usil nie za bie -

ga ła, aby jak naj więk szą część fi nan so wa nia krót -

ko ter mi no we go za mie nić na fi nan so wa nie

dłu go ter mi no we, czy li po wy żej ro ku, co w du żym

stop niu się uda ło zre ali zo wać. Pol skie ban ki ma -

ją sta bil ne środ ki od mię dzy na ro do wych in we sto -

rów. Przy czym war to zwró cić uwa gę, że fi nan so -

wa nie ze wnętrz ne, cho ciaż istot ne dla po je dyn czych

ban ków, nie jest wa żą ce dla sta bil no ści pol skie go

sek to ra ban ko we go. 

Fi nan so wa nie ze wnętrz ne po je dyn cze go ban ku

wpły wa na je go po ziom eks pan sji ryn ko wej oraz po -

trze bę do sto so wa nia w ko lej nych okre sach struk -

tu ral ne go bi lan su do ta kie go, ja ki jest ocze ki wa ny

przez pol ski nad zór. KNF nie chce, aby to do sto -

so wa nie na stę po wa ło w spo sób gwał tow ny, bo skut -

kiem by ły by woj ny ce no we na pol skim ryn ku de -

po zy to wym, a jest to ostat nia rzecz, któ rą

chcie li by śmy ob ser wo wać. Dla te go, w IV kwar ta -

le ub. r., w wy bra nych przy pad kach KNF in ter we -

nio wa ła, aby ogra ni czyć za ku sy nie któ rych ban ków

usil nie dą żą cych do wy wo ła nia woj ny ce no wej.

Naj lep szą mia rą po rów na nia ban ków za gra nicz -

nych ope ru ją cych na pol skim ryn ku z kra jo wy mi

ban ka mi za le żny mi oraz z no to wa ny mi na GPW
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ban ka mi z pol skim ka pi ta łem są wy bra ne wskaź -

ni ki fi nan so we.

Z ana li zy da nych w ta be li 1 wy raź nie wi dać, że po -

rów na nie mia ry efek tyw no ści oraz mia ry war to ści

(mie rzo nej ce ną do war to ści księ go wej) zde cy do wa -

nie wska zu je na ko rzyść pol skich ban ków; od 2 do 5

ra zy war tość jest wy ższa, znacz nie wy ższa jest też

ich ren tow ność dzia ła nia.

Co wy ni ka z po rów na nia ka pi ta li za cji wy bra nych

pol skich ban ków-có rek z ban ka mi-mat ka mi?

Po pierw sze, pol skie ban ka mi są sta bil ne. A prze -

cież czę sto, w sku tek nie za wsze ra cjo nal ne go dzia -

ła nia agen cji ra tin go wych, w ślad za zmia ną ra tin -

gu pod mio tu do mi nu ją ce go zmie nia się ra ting

pol skie go ban ku, któ ry w ogól ne nie ko rzy sta

z ja kie go kol wiek fi nan so wa nia ban ku mat ki i nie

ope ru je na ryn ku ma cie rzy stym dla ban ku mat ki.
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Jak wy tłu ma czyć po stę po wa nie agen cji ra tin go -

wych? Czy żby dla agen cji ra tin go wych wa żą ce by -

ły re la cje wy łącz nie przez ka pi tał? Ja kim za tem ka -

pi ta łem (po nad naj lep sze mię dzy na ro do we

stan dar dy) po wi nien się le gi ty mo wać pol ski bank

z pod mio tem do mi nu ją cym, aby agen cja ra tin go -

wa uzna ła, że nie ma prze nie sie nia ry zy ka na pol -

ski pod miot za le żny? A mo że agen cje ra tin go we za -

kła da ją, że pol ski nad zór nad ryn kiem ban ko wym

jest je dy nie czy sto for mal ny? Je że li tak, to nie jest

to za ło że nie praw dzi we. KNF swo imi dzia ła nia mi

udo wad nia, że sku tecz nie od dzia łu je na za cho wa -

nia ban ków i ich wła ści cie li. Do dat ko wo przyj mu -

jąc ta kie za ło że nie jed no cze śnie za kła da li by śmy złą

wo lę ak cjo na riu szy, dą żą cych do te go, aby war tość

zgro ma dzo ną w pol skich ban kach, w spo sób nie -

ryn ko wy, prze no sić do sie bie, sto su jąc ar bi traż ko -

rzy ści i kosz tów w dzia łal no ści ban ko wej. Ob ser -

wa cja za cho wań po szcze gól nych grup ban ko wych,

i to w cza sach kry zy so wych, nie upraw nia na wet

do po sta wie nia (nie mó wiąc już o te sto wa niu) ta -

kiej hi po te zy. Nie ste ty, prak ty ka wska zu je, że nie -

któ re agen cje ra tin go we nie zmie ni ły swo ich zbyt

uprosz czo nych bez za sad nych za sad. Za sad, któ -

re by ły jed nym z czyn ni ków obec ne go kry zy su

zaufa nia.

Wy mo gi ka pi ta ło we eu ro pej skie go
nad zo ru

Zgod nie z re ko men da cją Eu ro pej skie go Urzę du

Nad zo ru Ban ko we go ban ki są obo wią za ne do koń -

ca I pół ro cza 2012 r. pod nieść współ czyn nik Co re

Tier 1 do po zio mu 9%. Na rzu ca jąc no we wy mo gi

EBA za strzegł, że dzia ła nia ban ku nie po win ny skut -

ko wać za ha mo wa niem do pły wu pie nią dza do go -

spo dar ki re al nej. Cał ko wi te po trze by ka pi ta ło we

ban ków eu ro pej skich we dług sta nu na ko -

niec III kwar ta łu 2011 r. wy no si ły pra wie 115 mld

eu ro, z cze go 30 mld eu ro przy pa da na ban ki grec -

kie. Kwo ta nie do bo ru uwzględ nia bu for ka pi ta ło -

wy na eks po zy cje rzą do we w kra jach Eu ro pej skie -

go Ob sza ru Gra nicz ne go (EEA). Ban ki mo gą dą żyć

do speł nie nia wy mo gów m.in. przez emi sję no we -

go ka pi ta łu. Jak wia do mo sy tu acja na ryn kach jest

bar dzo trud na. W ubie głym ro ku wszyst kie eu ro -

pej skie spół ki ze bra ły na gieł dach ka pi tał nie

więk szy niż cał ko wi te po trze by ka pi ta ło we ban ków

eu ro pej skich po za ostrze niu wy mo gów przez EBA.

Za tem in ny mi dzia ła nia mi, któ re ban ki mo gą pod -

jąć dą żąc do speł nie nia wy mo gów ka pi ta ło wych są

sprze daż czę ści ak ty wów, zmia ny w do tych cza so -

wej struk tu rze ka pi ta łów, bądź zmia ny w wy mo gach

ka pi ta ło wych z ty tu łu sto so wa nych we wnętrz nych

mo de li. Źró dłem mo gło by też być pro ste de le wa -

ro wa nie dzia łal no ści. Jed nak nad zór eu ro pej ski

ostrze ga ban ki przed ko rzy sta niem z te go źró dła po -

zy ski wa nia ka pi ta łu. Oczy wi ście, w prak ty ce nie któ -

re gru py ban ko we już ko rzy sta ją lub za mie rza ją sko -

rzy stać z de le wa ro wa nia. 

W kon tek ście owych wa run ków i cza su, w któ rych

za żą da no do ka pi ta li zo wa nia ban ków eu ro pej -

skich, przy po zo sta wio nej swo bo dzie wy bo ru me -

to dy osią gnię cia ce lu, mo żna się za sta na wiać, czy

za pro po no wa ne le kar stwo cza sem nie jest gor sze

od cho ro by. Przy kła do wo, skut kiem re ko men da cji

EBA by ło jed no stron ne dzia ła nie władz au striac -

kich za le ca ją ce swo im ban kom, ope ru ją cych na wy -

bra nych ryn kach, sil ne za li mi to wa nie do tych cza -

so wej ska li dzia łal no ści na wszyst kich ryn kach

z wy jąt kiem ma cie rzy ste go i szyb kie do sto so wy wa -

nie się do wy zna czo nych stan dar dów. Co praw da,
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wła dze au striac kie, pod wpły wem kry ty ki Ko mi sji

Eu ro pej skiej, nad zor ców i EBC, wy co fa ły się z pier -

wot ne go po my słu, ale to świet ny przy czy nek ilu stru -

ją cy dzia ła nie w sy tu acji kry zy so wej i szyb kie go na -

kła da nia wy so kich wy mo gów ka pi ta ło wych, któ re

i tak za sad ni czo nie zmie nia ją ogól nej wy pła cal no -

ści gru py ban ko wej. Przy kła dem gru pa Uni Cre dit,

któ ra szu ka jąc ka pi ta łu na gieł dzie ofe ro wa ła po -

nad 60-proc. dys kon to w sto sun ku do do tych cza -

so wej war to ści ak cji. Za mknę li emi sję, bo pierw si

zde cy do wa li się na ta kie dzia ła nie, ale jed no cze śnie

okre śli li bench mark ocze ki wań dla wszyst kich in -

nych. Trud no by ło się spo dzie wać, że in ne gru py wy -

bio rą tę sa mą dro gę po zy ski wa nia kapi ta łu. 

Ana li zu jąc wy bra ne wy ni ki ba da nia po zy cji ka pi -

ta ło wej ban ków eu ro pej skich obec nych w Pol sce

we dług sta nu na ko niec III kwar ta łu 2011 r. znaj -

du je my je den pol ski bank, któ ry nie wy ma ga do -

ka pi ta li zo wa nia. Za ska ku ją ce jest też to, że kry te -

rium kwa li fi ku ją cym ban ki do stress te stó w2 by ła

ich wiel kość i udział w ryn ku, na to miast po mi nię -

to w ba da niu ban ki za le żne od grup ban ko wych.

Gdy by uwzględ nić to ostat nie kry te rium, to

z państw Eu ro py Środ ko wej na le ża ło by do ba da -

nej pu li włą czyć co naj mniej kil ka ban ków, w tym

ban ków pol skich, któ re są co praw da ban ka mi za -

le żny mi, ale ze wzglę du na ska lę dzia ła nia po win -

ny pod le gać peł nym stress te stom, a nie stress te -
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Tabela 2. Wybrane wyniki badania pozycji kapitałowej banków europejskich obecnych 
w Polsce według stanu na koniec III kwartału 2011 r., mln euro

Nazwa banku Kraj
Niedobór

do poziomu
CT1 = 9%

Bufor kapi -
ta łowy na

ekspozycje
rządowe
w EOG

Całkowity
niedobór

do poziomu
CT1 = 9%

Raiffeisen Zentralbank Österreich AG Austria 2127 0 2127
KBC Bank Belgia 0 0 0
Deutsche Bank AG Niemcy 2851 388 3239
Commerzbank AG Niemcy 393 4911 5305
Banco Santander S.A. Niemcy 12 878 2424 15 302
BNP Paribas Francja 0 2478 1476
Credit Agricole Francja 0 67 0
Societe Generale Francja 2131 0 2131
Unicredit S.p.A Włochy 5741 2233 7974
ING Bank NV Holandia 0 0 0
Rabobank Nederland Holandia 0 0 0
DMB Nor Bank ASA Norwegia 1520 0 1520
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Polska 0 0 0
Banco Comercial Português SA Portugalia 965 1165 2130
Nordea Bank AB (publ) Szwecja 0 2 0
Razem 28 606 13 668 41 203

Źródło: EBA.



stom na za sa dzie gru po wej, tak jak by by ły od dzia -

ła mi grup ban ko wych. W przy pad ku gru py ban -

ko wej przez skon so li do wa ne po dej ście gru po we,

w spo sób do ro zu mia ny jak gdy by za ło żo no, że ka -

pi ta łem pod mio tów za le żnych (i ich płyn no ścią)

mo żna by po kry wać ry zy ka bę dą ce po za ryn ka mi,

na któ rych ope ru ją pod mio ty za le żne. Stąd też wy -

da je się, że gdy by w stress te stach wziął udział wię -

cej niż je den pol ski bank, to wię cej pol skich ban -

ków po ka za ło by, że bar dzo do brze zno si stress te sty.

W ka żdym ra zie i w stress te stach prze pro wa dzo -

nych przez NBP i KNF oce nia się, że ca ły pol ski sek -

tor ban ko wy, a nie tyl ko po szcze gól ne ban ki, wy -

ka zu je du żą od por ność na sy tu acje nie stan dar do we

i stre so we.

Szan se i za gro że nia dla pol skie go
sek to ra ban ko we go

Naj wa żniej szą szan są pol skie go sek to ra ban ko we -

go są lep sze niż w kra jach stre fy eu ro per spek ty -

wy wzro stu go spo dar cze go. Po dru gie, pol skie

ban ki nie są za an ga żo wa ne w rzą do we pa pie ry dłu -

żne państw za gro żo nych nie wy pła cal no ścią. Po trze -

cie, wzmoc nie nie ka pi ta ło we pol skich ban ków (bar -

dzo do bre wy ni ki fi nan so we za rok ubie gły oraz

re ko men da cja KNF nt. ogra ni cze nia wy pła ty dy -

wi den dy) ozna cza, że w dłu gim ter mi nie wzmac -

nia na jest ich sta bil ność oraz mo żli wo ści roz wo -

jo we. Ban ki pol skie cha rak te ry zu je ni ski po ziom

le wa ro wa nia dzia łal no ści, a więc no we nor my, okre -

ślo ne przez trze cią Ba zy lej ską Umo wę Ka pi ta ło -

wą, nie są dla nich za gro że niem pod wzglę dem do -

sto so wa nia do wy zna czo nych po zio mów

le wa ro wa nia. Mi mo ni skie go udzia łu pol skich

ban ków w ak ty wach po szcze gól nych grup ban ko -

wych, mo gą one sta no wić istot ne wzmoc nie nie dla

ban ków -ma tek z uwa gi na du żo lep sze wy ni ki fi -

nan so we, ja kość ka pi ta łów oraz war tość ryn ko wej

ka pi ta li za cji. Ban ki -mat ki, któ re za mie rza ją opu -

ścić pol ski ry nek to wy łącz nie ban ki, któ re

pod wpły wem władz re gu la cyj nych, w związ ku

z udzie lo ną im wcze śniej po mo cą pu blicz ną, są

zmu sza ne do wyj ścia.

Naj więk szym za gro że niem dla pol skie go sek to ra

jest trans fer ry zy ka z za gra nicz nych grup ban ko -

wych, któ rym agen cje ra tin go we ob ni ży ły oce ny,

na ban ki kra jo we, czy li wzrost kosz tów fi nan so wa -

nia i trud niej szy do stęp do ryn ko we go fi nan so wa -

nia przez pol skie ban ki za le żne. Za gro że niem są

rów nież pro ble my i kosz ty fi nan so wa nia ak ty wów

dłu go ter mi no wych, głów nie kre dy tów hi po tecz nych;

za an ga żo wa nie pol skie go sek to ra ban ko we go w ry -

nek nie ru cho mo ści prze kra cza eu ro pej ską prze cięt -

ną z punk tu wi dze nia wiel ko ści bi lan sów pol skich

ban ków. Kosz ty do sto so wa nia do wy mo gów Ba zy -

lei III, przede wszyst kim w za kre sie fi nan so wa nia

dłu go ter mi no we go oraz re ko men da cji Eu ro pej skie -

go Urzę du Nad zo ru Ban ko we go, rów nież są za gro -

że niem dla sek to ra ban ko we go. Mo że się nim

stać ta kże wpływ gru py na efek tyw ne za rzą dza nie

ban kiem kra jo wym. W Pol sce ob szar ten jest re -

gu lo wa ny w spe cy ficz ny spo sób, co jest pew nym

utrud nie niem dla grup mię dzy na ro do wych, ale jest

też mia rą stra te gii re ali zo wa nej w Pol sce od ro -

ku 2000 i dia lo gu pol skie go re gu la to ra z ty mi gru -

pa mi. Po pierw sze, naj więk sze pol skie ban ki są

spół ka mi gieł do wy mi, i w związ ku z tym spo czy -

wa na nich wie le obo wiąz ków zwią za nych z ry go -

ra mi ryn ku pu blicz ne go. Po dru gie, jesz cze

przed wej ściem do UE. Pol ska wpro wa dzi ła prze -

pi sy do ty czą ce out so ur cin gu. Usta wo wo wy łą -
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czo no z out so ur cin gu za rzą dza nie ban kiem, ba da -

nie zdol no ści kre dy to wej, za rzą dza nie ry zy kiem oraz

prze pro wa dza nie kon tro li we wnętrz nej ban ku. 

Do świad cze nia obec ne go kry zy su, prze bu do wa stra -

te gii nad zor czej i stra te gii biz ne so wych pol skich

ban ków oraz za cho wa nia nie któ rych in we sto rów

obec nych na pol skim ryn ku (na szczę ście – nie licz -

nych) prze ma wia ją za kon ser wa tyw nym mo de lem

nad zo ru nad ban ka mi. Co to ozna cza? Że KNF

o wie le wię cej niż do tych czas po świę ca uwa gi trans -

ak cjom i re la cjom gru po wym. Trwa dia log z ban -

ka mi, zbie ra ne są in for ma cje i pro wa dzo ne ana li -

zy. Mo żli we jest też wy da nie in dy wi du al nych ocen

i za le ceń. W obec nych wa run kach KNF bę dzie się

kon cen tro wać przede wszyst kim na in dy wi du al -

nym od dzia ły wa niu na ban ki. Nie wy klu cza też ró -

żnych re ko men da cji okre śla ją cych po gląd KFN

na wy bra ne pro ble my, al bo też wy da nia mniej lub

bar dziej twar dych prze pi sów okre śla ją cych za sa -

dy do brych prak tyk, czy też norm wła ści we go za -

cho wa nia po to, że by stwo rzyć wa run ki do nor mal -

ne go funk cjo no wa nia ryn ku ban ko we go oraz

mię dzy ban ko we go.

Dzia ła nia Urzę du KNF

Mi sją KNF jest dba łość o sta bil ne funk cjo no wa -

nie i bez piecz ny roz wój ryn ku fi nan so we go. Oprócz

co dzien nej pra cy nad zor czej nie zwy kle istot ne są

spra wy sys te mo we. 

W naj bli ższym cza sie do naj wa żniej szych dzia łań

Urzę du KNF na le ży za li czyć: (a) wzmoc nie nie ba -

zy ka pi ta ło wej (po li ty ka dy wi den do wa); (b) roz po -

czę cie dzia łań w kie run ku po pra wy struk tu ry fi nan -

so wa nia (ak tyw ne mo ni to ro wa nie ban ków na ryn -

ku fi nan so wa nia nie ru cho mo ści); (c) te sty wa run -

ków skraj nych; (d) mo ni to ro wa nie trans ak cji we -

wnątrz gru po wych; (e) ogra ni cze nie kre dy to wa nia

w wa lu tach; (f) dzia ła nia na rzecz: oży wie nia ryn -

ku mię dzy ban ko we go, cy klicz nej wy mia ny au dy -

to rów (okre sy 5-let nie), upo rząd ko wa nia ryn ku ban -

cas su ran ce; (g) mo ni to ro wa nie pla nów fi nan so wych

ban ków. 

Ale naj wa żniej szym za da niem jest przy go to wa nie

sys te mu do im ple men ta cji pro jek tu unij nej dy rek -

ty wy Cre dit Risk Di rec ti ve IV (CRD IV). To pró ba

wpro wa dze nie gru po we go za rzą dza nia płyn no ścią,

ka pi ta łem i kosz ta mi przez stan dard wią żą cy UE.

Ozna cza to, że in te res gru py jest wa żniej szy od in -

te re su za le żnych ban ków. Dy rek ty wę chce się

wpro wa dzić w sy tu acji, gdy ist nie ją kra jo we sys te -

my gwa ran cji de po zy tów i za rzą dza nia kry zy so we -

go oraz nie zwra ca jąc uwa gi na to, że ban ki lo kal -

ne ma ją czę sto gieł do wy cha rak ter i ró żnych

ak cjo na riu szy, za rów no kra jo wych, jak i za gra nicz -

nych. Jest jesz cze je den istot ny aspekt zwią za ny

z mak sy mal ną har mo ni za cją dzia łal no ści ban ko -

wej. Ozna cza ła by ona wpro wa dze nie wszę dzie jed -

no li tych stan dar dów, m.in. za rzą dza nia ry zy kiem.

Z uwa gi na lo kal ne ry zy ka, lo kal ny nad zor ca mu si

po sia dać pra wo do sto so wa nia bar dziej ostrych za -

sad. Wska zu je na to za rów no Ra port Gru py de La -

ro sie re, jak i sam stan dard Ba zy lei III. Cho dzi tyl -

ko o to, że by o tym, co za sto su je lo kal ny nad zór

na stęp nie wszyst kich po wia do mił oraz o to, że by

ci, któ rzy chcą ope ro wać na tym ryn ku – w do wol -

ny spo sób, rów nież trans gra nicz nie, za po śred nic -

twem od dzia łu, al bo bez fi zycz nej obec no ści od -

dzia łu – za wsze sto so wa li ten sam stan dard, że by

nie by ło ar bi tra żu re gu la cyj ne go. I jest oczy wi ście
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kwe stia upraw nień lo kal ne go nad zo ru ban ko we -

go. To dość istot ne. W po dej ściu do ka pi ta łów i płyn -

no ści w ban kach z punk tu wi dze nia gru py naj wa -

żniej szy jest in te res wła ści cie la ka pi ta łu, ochro ny

wła snej re pu ta cji i po zy cji ryn ko wej. W przy pad -

ku po dej ścia ta kie go, ja kie ma nad zor ca lo kal ny naj -

wa żniej sza jest ochro na de po zy tów, sta bil no ści wła -

sne go ryn ku, a w przy pad ku głęb sze go kry zy su

– po dat ni ka. W tych roz wa ża niach war to też

uwzględ nić jesz cze je den za sad ni czy ele ment.

Otóż, nie mo żna two rzyć grup płyn no ścio wych

w sy tu acji, gdy człon ka mi gru py z jed nej stro ny są

ban ki bę dą ce w stre fie eu ro, a z dru giej stro ny – ban -

ki bę dą ce po za stre fą eu ro. Z jed nej stro ny – ban -

ki, któ re ma ją do stęp do nie li mi to wa nej płyn no -

ści z ban ku cen tral ne go, a z dru giej – ci, któ rzy są

po za stre fą eu ro. Za tem ma my do czy nie ni a z sy -

tu acją, któ ra za bu rza ry nek. KNF bę dzie się z uwa -

gą przy glą da ła tym eu ro pej skim gru pom ban ko wym,

któ re ko rzy sta ją ze wspar cia EBC a jed no cze śnie są

obec ne na pol skim ryn ku w kon tek ście kosz to we -

go fi nan so wa nia pol skich ban ków za le żnych, za -

rów no po ten cjal nie za wy ża ne go, ale i po ten cjal nie

za ni ża ne go, aby zwięk szyć mo żli wość eks pan sji pol -

skie go pod mio tu za le żne go. Ostat nią wa żną kwe -

stią zwią za ną z dy rek ty wą CRD IV jest kwe stia

upraw nień nad zo ru. W przy pad ku grup ban ko wych

za kła da się, że lo kal ny nad zór bę dzie miał bar dzo

sil nie ogra ni czo ne upraw nie nia, bo wiem nad zór

nad gru pą ma spra wo wać ko le gium nad zor ców, któ -

re, uwzględ nia jąc in te re sy 15 czy 20 państw, de -

cy du je, któ re prio ry te ty, z punk tu wi dze nia gru py,

są klu czo we. Co to ozna cza? Że efek tyw ność nad -

zor cza jest znacz nie ni ższa. Że nad zór kra jo wy nie

bę dzie speł niał tzw. 25 za sad efek tyw ne go nad zo -

ru wy da nych przez Ko mi tet Ba zy lej ski, któ re są

pod sta wą okre so wych prze glą dów do ko ny wa -

nych przez Bank Świa to wy i MFW i świad czą o sku -

tecz no ści nad zo rów w po szcze gól nych pań stwach.

Przy czym pa mię taj my, że w pań stwach Środ ko wej

i Wschod niej Eu ro py ryn ki są zdo mi no wa ne przez

ban ki za gra nicz ne, to ozna cza, że, przy kła do wo, pol -

ski nad zór efek tyw nie był by wy łą czo ny z mo żli wo -

ści kon tro li nad 2/3 ban ko we go ryn ku oraz mo żli -

wo ści sku tecz ne go od dzia ły wa nia na ban ki

two rzą ce ten ry nek. Trud no się więc dzi wić, że pro -

po no wa ne roz wią za nia spo tka ły się z kry ty ką

nad zor ców nie tyl ko na sze go re gio nu, ale ta kże nad -

zo ru bry tyj skie go i szwedz kie go. Au tor stwo pro po -

no wa ne go roz wią za nia na le ży do po li ty ków, a więc

to po li ty cy a nie nad zor cy bę dą do ko ny wa li osta -

tecz nych roz strzy gnięć te go pro ble mu.

Przypisy

1 Wskaź nik ade kwat no ści ka pi ta ło wej opi sa ny jest na stę pu ją- 

cym wzo rem: gdzie ka pi tał Tier 1 to 

fun du sze pod sta wo we (naj wa żniej szym skład ni kiem jest w peł -
ni opła co ny ka pi tał ak cyj ny); a ka pi tał Tier 2 to fun du sze uzu -
peł nia ją ce.
2 Stress test – ba da nie współ czyn ni ka wy pła cal no ści ban ków,
m.in. ka pi ta li za cji (ang. tier ca pi tal ra tio). Po le ga na usta le niu
w ja kim pro cen cie ka pi ta ły wła sne ban ku (go tów ka, udział w ka -
pi ta le) są w sta nie po kryć ak ty wa ban ku (de po zy ty klien tów,
udzie lo ne kre dy ty, etc), w wy zna czo nym przez pod miot te stu -
ją cy dniu.
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Cezary Stypułkowski – pre zes Za rzą du Gru py BRE Ban ku

Sa mo dziel ność w ra mach
mię dzy na ro do wych grup
finan so wych 
– wy zwa nia dla kra jo wych 
in sty tu cji

Pra wie 2/3 ak ty wów pol skie go sek to ra ban ko -

we go jest kon tro lo wa na przez za gra nicz ne in -

sty tu cje fi nan so we. Ta ki stan rze czy utrzy mu je

się już od dłu ższe go cza su i je go przy czyn na -

le ży szu kać w pry wa ty za cji prze pro wa dzo nej

po trans for ma cji go spo dar czej Pol ski. Po -

nad 60-proc. udział in sty tu cji za gra nicz nych

w ak ty wach sek to ra ban ko we go utrzy mu je się

wśród więk szo ści kra jów post ko mu ni stycz -

nych. W przy pad ku Es to nii i Czech mo że my

mó wić w prak ty ce o peł nej kon tro li kra jo we go

sek to ra ban ko we go przez ban ki dzia ła ją ce

w in nych kra jach. Ta ka struk tu ra wła sno ścio -

wa sek to ra ban ko we go ma swo je kon se kwen cje

w po strze ga niu ak cji kre dy to wej pol skich ban -

ków i po li ty ki re gu la to ra.

Ry su nek 1. Udział w aktywach banków
kontrolowanych z zagranicy w krajach UE,

stan na koniec czerwca 2011 r.

Źródło: UKNF.



Ro la ka pi ta łu za gra nicz ne go 
w roz wo ju pol skie go sek to ra 
ban ko we go

Ka pi tał za gra nicz ny w istot ny spo sób przy czy -

nił się do roz wo ju pol skie go sek to ra ban ko we -

go. Bar dzo dy na micz ny roz wój ak cji kre dy to -

wej w Pol sce w cią gu ostat nich kil ku na stu lat

nie mógł od być się bez udziału ka pi ta łu za gra -

nicz ne go. Je śli więc za da my py ta nie, czy ka pi -

tał za gra nicz ny w istot ny spo sób przy czy nił się

do roz wo ju ak cji kre dy to wej w Pol sce, to na to

py ta nie na le ży od po wie dzieć twier dzą co. Bez

udzia łu ka pi ta łu za gra nicz ne go, Pol ska, ja ko

kraj, nie by ła by w tym miej scu, w któ rym jest

obec nie. We wnętrz nie zgro ma dzo ny ka pi tał

na po cząt ku lat 90. nie wy star czył by na ro sną -

ce po trze by pol skich przed się biorstw i go spo -

darstw do mo wych.

Jed nak mi mo dy na micz ne go kre dy to wa nia

go spo dar ki w la tach 2000–2011, w okre sie

kry zy su fi nan so we go (2008–2009) dy na mi -

ka kre dy tów brut to ban ków kon tro lo wa nych

przez za gra nicz ne gru py ka pi ta ło we znacz nie

osła bła.  Spo wol nie nie ak cj i  kre dy to wej

w przy pad ku ban ków kon tro lo wa nych lo kal -

nie (PKO BP, Ge tin No ble Bank, Bank Ochro -

ny Śro do wi ska, Bank Pocz to wy) by ło wy raź -

nie mniej wi docz ne niż w przy pad ku ban ków

kon tro lo wa nych przez za gra nicz ne gru py

ka pi ta ło we (Pe kao, BRE Bank, BZ WBK,

ING Bank Ślą ski, Mil len nium Bank, Ci ti

Han dlo wy, Kre dyt Bank, Nor dea). W przy -

pad ku ban ków, któ rych pod mio tem do mi nu -

ją cym jest za gra nicz na in sty tu cja mo że my

mó wić na wet o wy ha mo wa niu ak cji kre dy to -

wej w 2009 r., zaś w przy pad ku ban ków lo -

kal nych je dy nie o spo wol nie niu. 

W wie lu przy pad kach kre dy ty od pod mio tów do -

mi nu ją cych sta no wią wa żne źró dło fi nan so wa nia

dla pol skich ban ków.
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Ry su nek 2. Aktywa polskiego sektora 
bankowego, mld zł 

Ry su nek 3. Kredyty brutto sektora
bankowego, mld zł



W la tach 2009-2010 kre dyt sek to ra ban ko we go

dla przed się biorstw ob ni żył się re al nie o 6,3%,

w tym cza sie bank PKO BP zwięk szył port fel kre -

dy tów dla przed się biorstw re al nie o 22,7%,

a ban ki spół dziel cze aż o 36,5%.

W wie lu przy pad kach li nie kre dy to we do star czo -

ne przez ban ki-mat ki sta no wią istot ne źró dło

fi nan so wa nia dla pol skich ban ków i bez po śred -

nio rzu tu ją na po daż kre dy tów w Pol sce. Wśród

naj więk szych ban ków w Pol sce, fi nan so wa nie

od pod mio tów do mi nu ją cych mo że sta no wić po -

nad 50% su my bi lan so wej (Nor dea Bank). War to

rów nież do dać, że koszt ta kie go fi nan so wa nia jest

czę sto znacz nie ni ższy niż wska zu ją na to ak tu al -

ne wa run ki ryn ko we.

Lo kal ność naj wa żniej szych pro ce sów za rząd -

czych w pol skich ban kach to upraw nio ny wy móg

or ga nów nad zor czych.
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Ry su nek 5. Fi nan so wa nie do star cza ne 
przez pod mio ty do mi nu ją ce

Ry su nek 4. Dy na mi ka rocz na kre dy tów brut to ban ków kon tro lo wa nych lo kal nie i ban ków 
kon tro lo wa nych przez za gra nicz ne gru py ka pi ta ło we

Bank
Głów ny 

ak cjo na riusz

Kre dy ty 
brut to, 
mld zł

Bank Pe kao Uni Cre dit Gro up (59%) 92,7
BRE Bank Com merz bank (70%) 70,2
ING Bank Ślą ski ING Bank N. V. (75%) 43,4
BZ WBK San tan der (96%) 39,4 
Mil len nium Mil len nium BCP (65%) 42,6
Kre dyt Bank KBC Bank N. V. (80%) 30,5 
Ci ti Han dlo wy Ci ti bank (75%) 15,9
Bank BPH GE In ve st ments (84%) 30,4
Nor dea Nor dea Bank AB (99%) 27,7 
BNP Pa ri bas 
For tis

For tis Bank (78%), 
Do mi net (22%)

18,3 

Naj więk sze start -up’y ban ko we ostat nich lat w Pol sce fi nan so wa ne ka pi ta łem za gra nicz nym
Alior Bank, 

Po lbank EFG, 
Alianz Bank

Uwaga: Allianz Bank został przejęty przez Getin Holding w czerwcu 2011 r.



Mi mo za gra nicz nych wła ści cie li, ban ki dzia ła ją ce

w Pol sce chcą być po strze ga ne ja ko lo kal ne. De po -

zy ty zbie ra ne przez ban ki, któ rych wy so kość na ko -

niec 2011 r. wy nio sła oko ło 470 mld zł, są gwa ran -

to wa ne przez Ban ko wy Fun du szy Gwa ran cyj ny, czy li

de fac to przez pol skie pań stwo. Przez to ban ki po -

strze ga ne są ja ko in sty tu cje za ufa nia pu blicz ne go.

Jed nak sys tem gwa ran cji obo wią zu ją cy w Unii

Eu ro pej skiej ma cha rak ter lo kal ny, więc za gra nicz -

ny nad zor ca kon tro lu ją cy głów ne go ak cjo na riu sza

ban ku w Pol sce nie jest zo bo wią za ny do ochro ny de -

po zy tów w in nym pań stwie. Dla te go sta ra nia pol -

skich or ga nów nad zor czych ma ją na ce lu za bez pie -

cze nie de po zy tów go spo darstw do mo wych w Pol sce.

Wa żnym czyn ni kiem prze ma wia ją cym za lo kal no -

ścią ban ków dzia ła ją cych w Pol sce jest ich

pu blicz ny cha rak ter. Więk szość du żych ban ków jest

no to wa na na Gieł dzie Pa pie rów War to ścio wych

w War sza wie (GPW). Ko mi sja Nad zo ru Fi nan so we -

go dą ży do te go, aby ka żdy du ży bank w Pol sce był

no to wa ny na GPW, w szcze gól no ści sto su jąc tę re -

gu łę do trans ak cji w pol skich sek to rze ban ko wym.

Pu blicz ny cha rak ter spół ki po cią ga za so bą znacz ne

kon se kwen cje, ta kie jak zwięk szo na trans pa rent -

ność dzia ła nia ban ku oraz okre ślo ne wy mo gi

ra por to we, co wią że się z pu blicz nym cha rak te rem

in for ma cji fi nan so wych do ty czą cych ban ków. Lo -

kal ne po strze ga nie za gra nicz nych in sty tu cji

ban ko wych to ta kże do sto so wa nie ofer ty pro duk -

to wej do pre fe ren cji pol skich kon su men tów.

Pro ce sy za rząd cze w pol skich ban kach sta ną się

bar dziej lo kal ne rów nież w od nie sie niu do dłu go -

ter mi no we go fi nan so wa nia dzia łal no ści kre dy to wej.

Ban ki dzia ła ją ce w Pol sce co raz czę ściej chcą dy -

wer sy fi ko wać swo je źró dła fi nan so wa nia. Jed ną

z opcji jest po zy ski wa nie fun du szy w wa lu tach

ob cych na ryn kach mię dzy na ro do wych. Prze pro -

wa dzo na z suk ce sem emi sja ob li ga cji PKO BP jest

te go naj lep szym przy kła dem. Wa żnym czyn ni -
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Pań stwo pol skie gwa ran tu je m.in. ok. 470 mld zł de -
po zy tów go spo darstw do mo wych, któ rych zna czą ca
część jest ulo ko wa na w ban kach -cór kach mię dzy na -
ro do wych in sty tu cji fi nan so wych

l Sys tem gwa ran cji de po zy tów w UE ma cha rak ter
lo kal ny, a nie panEu ro pej ski

Wszyst kie du że ban ki kon tro lo wa ne przez ka pi tał za -
gra nicz ny są spół ka mi pu blicz ny mi z istot ną
par ty cy pa cją in we sto rów mniej szo ścio wych w ich ak -
cjo na ria cie

Mo de le be ha wio ral ne/po trze by pol skich klien tów ró żnią
się od tych ob ser wo wa nych w in nych kra jach

Możliwości samodzielnej dywersyfikacji
źródeł finansowania polskich banków będą

coraz większe

Dłu go ter mi no we fi nan so wa nie na mię dzy na ro do wych
ryn kach hur to wych bez po śred nic twa ban ku-mat ki

l Emi sja eu ro ob li ga cji na ryn kach mię dzy na ro do -
wych (pu blicz na lub pri va te pla ce ment)

w źró dło fi nan so wa nia w Eu ro i CHF

Dłu go ter mi no we fi nan so wa nie na kra jo wych ryn kach
hur to wych

l Roz wój kra jo we go ryn ku dłu go ter mi no wych in -
stru men tów dłu żnych ban ków

w źró dło fi nan so wa nia w PLN oraz źró dło ka pi ta -
łu ty pu Tier II

w emi sje dla in we sto rów in sty tu cjo nal nych jak
i de ta licz nych

Roz wój ryn ku li stów za staw nych



kiem prze ma wia ją cym za lo kal no ścią ban ków

dzia ła ją cych w Pol sce jest ta kże roz wój kra jo we go

ryn ku hur to we go i mo żli wość prze pro wa dze nia

emi sji dłu gu pod po rząd ko wa ne go, któ ry zo sta nie

wli czo ny w po czet fun du szy uzu peł nia ją cych

i przez to po zy tyw nie wpły nie na war tość współ -

czyn ni ka wy pła cal no ści.

Szcze gól nie wa żna dla ban ków jest rów nież zmia -

na pra wa w za kre sie emi sji li stów za staw nych

przez ban ki uni wer sal ne. Ta kie roz wią za nie

znacz nie uła twi ło by ban kom do sto so wa nie struk -

tu ry ter mi no wej ak ty wów i pa sy wów. W wie lu

pol skich ban kach dłu go ter mi no we kre dy ty hi po -

tecz ne, któ rych czas spła ty mo że wy no sić

po nad 40 lat, fi nan so wa ne są krót ko ter mi no wy -

mi de po zy ta mi.

Pod su mo wa nie

Do roz wo ju sek to ra ban ko we go w Pol sce w znacz -

nym stop niu przy czy nił się trans fer ka pi ta łu

z za gra nicz nych in sty tu cji fi nan so wych, wie dzy,

a ta kże no wo cze snych tech no lo gii. Pol skie ban ki

w znacz nym stop niu sko rzy sta ły z do świad czeń

i fi nan so wa nia za gra nicz nych wła ści cie li, co prze -

ło ży ło się na po daż kre dy tów dla przed się biorstw

i go spo darstw do mo wych. Mi mo do mi na cji za gra -

nicz nych wła ści cie li w sek to rze ban ko wym

w Pol sce, mo że my mó wić o lo kal no ści ban ków

dzia ła ją cych w Pol sce. Głów ny mi czyn ni ka mi

świad czą cy mi o lo kal no ści są przede wszyst kim

sys tem gwa ran cji de po zy tów, pu blicz ny cha rak ter

ban ków oraz ofer ta do sto so wa na do pre fe ren cji

pol skich przed się biorstw i go spo darstw do mo -

wych. Istot nym kro kiem zwięk sza ją cym lo kal ność

bę dzie usa mo dziel nie nie pol skich ban ków w po -

zy ski wa niu fi nan so wa nia dłu go ter mi no we go.

Pro ces ten już jest ob ser wo wal ny w przy pad ku kil -

ku ban ków i bę dzie na ra stał z bie giem cza su.
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Dy na micz ny roz wój pol skie go sek to ra ban ko -
we go w ostat nim dzie się cio le ciu za wdzię cza my
w du żej stop niu za gra nicz nym in sty tu cjom fi -
nan so wym: 

l Trans fer wie dzy i no wo cze snych tech no lo gii

l Trans fer ka pi ta łu

Lo kal ne ban ki są be ne fi cjen ta mi istot ne go fi -
nan so wa nia otrzy ma ne go od ban ków -ma tek

Pol ski sek tor ban ko wy od no to wu je re kor do we
wy ni ki fi nan so we

Ale:

De po zy ty pol skie go sek to ra ban ko we go są gwa -
ran to wa ne lo kal nie

Klu czo we ban ki w Pol sce są spół ka mi pu blicz -
ny mi

Dla te go dzi siaj: 

Istot ne pro ce sy za rząd cze w pol skich ban kach
są „ulo kal nio ne” na mo cy pra wa

W przy szło ści:

„Lo kal ność” za rząd cza pol skich ban ków bę dzie
więk sza mię dzy in ny mi w za kre sie po zy ski wa -
nia dłu go ter mi no we go fi nan so wa nia
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1 Ab sorp cja kre dy tów i po mo cy za gra nicz nej w Pol sce w la tach 1989-1992
2 Ab sorp cja za gra nicz nych kre dy tów in we sty cyj nych w Pol sce z per spek ty wy po życz ko daw ców i po życz ko bior ców
3 Roz li cze nia de wi zo we z Ro sją i in ny mi re pu bli ka mi b. ZSRR. Stan obe cny i per spek ty wy 
4 Ryn ko we me cha ni zmy ra cjo na li za cji użyt ko wa nia ener gii 
5 Re struk tu ry za cja fi nan so wa pol skich przed się biorstw i ban ków
6 Spo so by fi nan so wa nia in we sty cji w te le ko mu ni ka cji
7 In for ma cje o ban kach. Moż li wo ści za sto so wa nia ra tin gu
8 Go spo dar ka Pol ski w la tach 1990 – 92. Po mia ry a rze czy wi stość
9 Re struk tu ry za cja fi nan so wa przed się biorstw i ban ków

10 Wy ce na ry zy ka fi nan so we go
11 Ma ją tek trwa ły ja ko za bez pie cze nie kre dy to we
12 Pol ska dro ga re struk tu ry za cji złych kre dy tów
13 Pry wa ty za cja sek to ra ban ko we go w Pol sce - stan obe cny i per spek tywy
14 Ety ka bi zne su
15 Per spek ty wy ban ko wo ści in we sty cyj nej w Pol sce
16 Re struk tu ry za cja fi nan so wa przed się biorstw i po rt fe li trud nych kre dy tów ban ków ko mer cyj nych 

(pod su mo wa nie skut ków usta wy o re struk tu ry za cji)
17 Fun du sze in we sty cyj ne ja ko in stru ment kre o wa nia ryn ku fi nan so we go w Pol sce
18 Dług pu blicz ny
19 Pa pie ry war to ścio we i de ry wa ty. Pro ce sy se ku ry ty za cji
20 Obrót wie rzy tel no ścia mi
21 Ry nek fi nan so wy i ka pi ta ło wy w Pol sce a re gu la cje Unii Eu ro pej skiej
22 Nadzór wła ści ciel ski i nadzór ban ko wy
23 Sa na cja ban ków
24 Ban ki za gra nicz ne w Pol sce a kon ku ren cja w sek to rze fi nan so wym
25 Fi nan so wa nie pro jek tów eko lo gicz nych 
26 In stru men ty dłuż ne na pol skim ryn ku 
27 Obli ga cje gmin 
28 Spo so by za bez pie cza nia się przed ry zy kiem nie wy pła cal no ści kon tra hen tów 

Wy da nie spe cjal ne Jak do koń czyć pry wa ty za cję ban ków w Pol sce
29 Jak roz wią zać pro blem fi nan so wa nia bu dow nic twa mie szka nio we go 
30 Sce na riu sze roz wo ju sek to ra ban ko we go w Pol sce
31 Mie szkal nic two ja ko pro blem lo kal ny
32 Do świad cze nia w re struk tu ry za cji i pry wa ty za cji przed się biorstw w kra jach Eu ro py Środ ko wej
33 (nie ukazał się)
34 Ry nek in we sty cji ener go o szczęd nych
35 Glo ba li za cja ryn ków fi nan so wych
36 Kryzysy na rynkach finansowych – skutki dla gospodarki polskiej 
37 Przy go to wa nie pol skie go sy ste mu ban ko we go do li be ra li za cji ryn ków ka pi ta ło wych
38 Docelowy model bankowości spółdzielczej
39 Czy komercyjna instytucja finansowa może skutecznie realizować politykę gospodarczą państwa?
40 Perspektywy gospodarki światowej i polskiej po kryzysie rosyjskim
41 Jaka reforma podatkowa jest potrzebna dla szybkiego wzrostu gospodarczego?
42 Fundusze inwestycyjne na polskim rynku – znaczenie i tendencje rozwoju
43 Strategia walki z korupcją – teoria i praktyka
44 Kiedy koniec złotego?
45 Fuzje i przejęcia bankowe
46 Budżet 2000
47 Perspektywy gospodarki rosyjskiej po kryzysie i wyborach
48 Znaczenie kapitału zagranicznego dla polskiej gospodarki
49 Pierwszy rok sfery euro – doświadczenia i perspektywy
50 Finansowanie dużych przedsięwzięć o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki
51 Finansowanie budownictwa mieszkaniowego
52 Rozwój i restrukturyzacja sektora bankowego w Polsce – doświadczenia 11 lat
53 Dlaczego Niemcy boją się rozszerzenia strefy euro?
54 Doświadczenia i perspektywy rozwoju sektora finansowego w Europie Środkowo-Wschodniej
55 Portugalskie do świad cze nia w restrukturyzacji i prywatyzacji banków
56 Czy warto liczyć inflację bazową?
57 Nowy system emerytalny w Polsce – wpływ na krótko- i długoterminowe perspektywy gospodarki i rynków finansowych
58 Wpływ światowej recesji na polską gospodarkę
59 Strategia bezpośrednich celów inflacyjnych w Ameryce Łacińskiej
59/a Reformy gospodarcze w Ameryce Łacińskiej
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60 (nie ukazał się)
61 Stan sektora bankowego w gospodarkach wschodzących – znaczenie prywatyzacji
62 Rola inwestycji zagranicznych w gospodarce
63 Rola sektora nieruchomości w wydajnej realokacji zasobów przestrzennych
64 Przyszłość warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych
65 Stan finansów publicznych w Polsce – konieczność reformy
66 Polska w Unii Europejskiej. Jaki wzrost gospodarczy?
67 Wpływ sytuacji gospodarczej Niemiec na polską gospodarkę
68 Konkurencyjność reform podatkowych – Polska na tle innych krajów
69 Konsekwencje przystąpienia Chin do WTO dla krajów sąsiednich
70 Koszty spowolnienia prywatyzacji w Polsce
71 Polski sektor bankowy po wejściu Polski do Unii Europejskiej
72 Reforma procesu stanowienia prawa
73 Elastyczny rynek pracy w Polsce. Jak sprostać temu wyzwaniu?
74 Problem inwestycji zagranicznych w funduszu emerytalnym
75 Funkcjonowanie Unii Gospodarczej i Walutowej
76 Konkurencyjność sektora bankowego po wejściu Polski do Unii Europejskiej
77 Zmiany w systemie polityki monetarnej na drodze do euro
78 Elastyczność krajowego sektora bankowego w finansowaniu MSP
79 Czy sektor bankowy w Polsce jest innowacyjny?
80 In te gra cja eu ro pej skie go ryn ku fi nan so we go – Zmia na ro li ban ków kra jo wych
81 Absorpcja funduszy strukturalnych
82 Sekurytyzacja aktywów bankowych
83 Jakie reformy są potrzebne Polsce?
84 Obligacje komunalne w Polsce
85 Perspektywy wejścia Polski do strefy euro
86 Ryzyko inwestycyjne Polski
87 Elastyczność i sprawność rynku pracy
88 Bułgaria i Rumunia w Unii Europejskiej – Szansa czy konkurencja dla Polski?
89 Przedsiębiorstwa sektora prywatnego i publicznego w Polsce (1999–2005)
90 SEPA – bankowa rewolucja
91 Energetyka-polityka-ekonomia
92 Ryzyko rynku nieruchomości
93 Wyzwania dla wzrostu gospodarczego Chin
94 Reforma finans6w publicznych w Polsce
95 Inflacja – czy mamy nowy problem?
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