
Bank centralny jest instytucjà szczególnà. To od jego polityki zale˝y wartoÊç
pieniàdza, a zatem i stan gospodarki. Wiadomo przecie˝, ˝e stabilny pieniàdz
jest podstawà trwa∏ego rozwoju - a wysoka inflacja szkodzi rozwojowi 
w d∏u˝szym, ni˝ kilkuletni, okresie. Przyk∏adem mo˝e byç choçby Turcja, gdzie
mamy do czynienia z niezwyk∏à mieszankà dwucyfrowej inflacji i towarzyszàcego
jej relatywnie wysokiego tempa wzrostu gospodarczego, który co kilka lat
przerywany jest kryzysem gospodarczym.

Przy braku zdyscyplinowanej polityki fiskalnej, to od decyzji banku
centralnego w du˝ej mierze zale˝y, czy paƒstwo pójdzie na krótkoterminowà - 
a wi´c de facto krótkowzrocznà - ∏atwizn´ ∏agodnej polityki monetarnej (czyli np.
relatywnie niskich stóp procentowych), czy te˝ zadba o rozwój w okresie
d∏u˝szym ni˝ kilka lat. 

I znów dla przyk∏adu - spójrzmy na sytuacj´ w krajach Unii Europejskiej oraz w Polsce. S∏abni´ciu - 
z przyczyn strukturalnych - tempa rozwoju próbuje si´ przeciwdzia∏aç poprzez ∏agodzenie polityki antyinflacyjnej. 

Walka z inflacjà, b´dàca swego rodzaju inwestycjà w przysz∏oÊç gospodarki, sporo kosztuje. Wiadomo, ˝e
owe koszty sà tym ni˝sze, im wy˝sza jest jakoÊç innych - ni˝ polityka pieni´˝na - elementów polityki
gospodarczej. O wielkoÊci tych nak∏adów decydujà tak˝e inne czynniki, mi´dzy innymi - co potwierdzajà
badania naukowe - stopieƒ niezale˝noÊci banku centralnego. Upraszczajàc mo˝na powiedzieç, ˝e im wi´cej
niezale˝noÊci w banku centralnym, tym lepiej (a na pewno bezpieczniej z ekonomicznego punktu widzenia) dla
paƒstwa i jego obywateli. 

Jednym z istotnych czynników, wp∏ywajàcych na wielkoÊç finansowych i niefinansowych kosztów walki 
z inflacjà, jest jakoÊç polityki informacyjnej banku centralnego.

PrzejrzystoÊç i zrozumia∏oÊç prowadzonej polityki sà wyzwaniem, które przed ka˝dà instytucjà stawia rynek.
Przed koniecznoÊcià rzetelnego informowania opinii publicznej nie ucieknie ani prywatne przedsi´biorstwo, ani
tym bardziej instytucja publiczna. Rzecz zatem nie w tym, czy polityk´ informacyjnà w ogóle prowadziç, ale 
w tym jak to robiç skutecznie. 

Narodowy Bank Polski zamierza znacznie rozwinàç dotychczasowà dzia∏alnoÊç w tym zakresie. Zajmuje si´
tym, utworzony w lutym tego roku, Departament Komunikacji Spo∏ecznej, który reprezentuj´. 

Naszym zadaniem ma byç nie tylko informowanie obywateli o bie˝àcych wydarzeniach zwiàzanych 
z bankiem, lecz tak˝e dotarcie do nich z informacjà o przyczynach i skutkach takich, a nie innych decyzji banku
i jego statutowych organów. 

Prowadzenie polityki pieni´˝nej nie jest oczywiÊcie jedynym zadaniem banku centralnego. Takim, byç mo˝e
dotychczas niedocenianym, obszarem dzia∏alnoÊci NBP jest prowadzenie, skierowanych do ró˝nych grup
odbiorców, dzia∏aƒ o charakterze edukacyjnym. Bank centralny, jako instytucja nadzorujàca system bankowy,
jest odpowiedzialny za propagowanie wiedzy o dzia∏aniu tego systemu. Jako instytucja publiczna, której decyzje
majà istotny wp∏yw na kszta∏towanie si´ sytuacji gospodarczej, odpowiada równie˝ za to, by informowaç i uczyç
o gospodarce. Sà - jak zwykle - dobre wzorce, z których mo˝na korzystaç. Banki centralne w wi´kszoÊci paƒstw
rozwini´tych poÊwi´cajà ogromnà uwag´  kszta∏ceniu. Swà ofert´ kierujà nie tylko do sektora finansowego. Uczà
rozumieç gospodark´ praktycznie wszystkich, poczynajàc ju˝ od 4 - 5-letnich dzieci.

Departament Komunikacji Spo∏ecznej w Narodowym Banku Polskim zosta∏ utworzony mi´dzy innymi po to,
by prowadziç równie˝ takie dzia∏ania. Wierz´, ˝e nasza praca przys∏u˝y si´ nie tylko paƒstwu i najogólniej
mówiàc gospodarce, ale wszystkim jej uczestnikom, a o zasadnoÊci kszta∏cenia spo∏eczeƒstwa Czytelników
„Banku i Kredytu” przekonywaç nie trzeba.

Pawe∏ Naro˝ny

Dyrektor Departamentu Komunikacji Spo∏ecznej
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Wst´p

Tradycyjna definicja rynków eurowalutowych mówi, i˝
sà to miejsca dokonywania obrotu instrumentami deno-
minowanymi w walucie obcej (z punktu widzenia kra-
ju, w którym zawierane sà transakcje)1. Jednak wa˝niej-
szy od obcej waluty jest w omawianych transakcjach
fakt, i˝ nast´puje tam odseparowanie ryzyka walutowe-
go zwiàzanego z danà walutà (np. dolarem USA) od
przepisów regulujàcych (czytaj: ograniczajàcych) rynek
finansowy kraju, z którego waluta pochodzi (w tym
przyk∏adzie: USA). OczywiÊcie, miejsce zawierania
transakcji (np. Londyn) niesie w∏asne ryzyko politycz-
ne i w∏asne regulacje. Tak wi´c rynek eurowalutowy
jest to rynek depozytów ulokowanych na innych zasa-
dach ni˝ depozyty krajowe. Najcz´Êciej faktycznie wià-
˝e si´ to z wykorzystaniem obcej waluty; oznacza to np.
wy∏àczenie banków dzia∏ajàcych we Francji z transak-
cji na Êwiatowym rynku eurofranka francuskiego. Jest
to zrozumia∏e, gdy˝ np. przyjmowanie wk∏adów w wa-
lucie narodowej i obcej bywa inaczej traktowane przez
prawo bankowe i przepisy pochodne. Dzieje si´ tak ze
wzgl´du na wymogi wewn´trznej polityki pieni´˝nej,
czasem ograniczenia w bilansie p∏atniczym i inne.

Stàd tylko krok - wydawa∏oby si´ - do pomys∏u
ustanowienia specjalnych stref eurowalutowych, które
- choç fizycznie umiejscowione w danym kraju - przyj-

mowa∏yby wk∏ady i udziela∏y kredytów w walucie na-
rodowej jak w obcej, ale wy∏àcznie w taki sposób, by
by∏o to neutralne dla gospodarki narodowej. Dzi´ki te-
mu banki krajowe mog∏yby dodatkowo prowadziç po-
tencjalnie dochodowà dzia∏alnoÊç bez koniecznoÊci
otwierania filii za granicà w celu prowadzenia operacji
na rynku eurowalutowym.

Ustalenie zasad dzia∏ania na takich obszarach tak,
by nie przeszkadza∏y w prowadzeniu polityki pieni´˝-
nej, nie jest najwyraêniej ∏atwe, albo sk∏onnoÊç rzàdów
do liberalizacji zasad dzia∏ania banków krajowych nie
jest du˝a, jako ˝e dotàd tylko nieliczne paƒstwa zdecy-
dowa∏y si´ na utworzenie takich wydzielonych stref.
WÊród nich najbardziej znane to amerykaƒskie Interna-
tional Banking Facilities oraz japoƒskie Japanese
Offshore Market. Inne kraje zdecydowa∏y si´ na za∏o˝e-
nie (wydzielenie) takich stref, ale nie wolno w nich do-
konywaç operacji wykorzystujàcych walut´ narodowà
(Bangkok International Banking Facilities w Tajlandii,
Labuan International Offshore Center w Malezji). Ni-
niejsze opracowanie jest próbà oceny (na przyk∏adzie
strefy amerykaƒskiej), jakie korzyÊci i trudnoÊci wià˝à
si´ z funkcjonowaniem takich specjalnych stref oraz
dlaczego ich rozwój - zarówno iloÊciowy, jak i pod
wzgl´dem skali dokonywanych operacji - pozostawia
tak wiele do ˝yczenia.

Geneza IBF

Pomys∏y, by pozwoliç bankom amerykaƒskim na doko-
nywanie transakcji w dolarach z nierezydentami bez
ograniczeƒ obowiàzujàcych na terenie Stanów Zjedno-
czonych, pojawi∏y si´ ju˝ we wczesnych latach 70. Po
zniesieniu ograniczeƒ w przep∏ywie kapita∏ów w 1974 r.
rezerwy obowiàzkowe by∏y tym obcià˝eniem, z którego

* Autor chcia∏by serdecznie podzi´kowaç ˝yczliwym pracownikom Banku
Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku oraz Banku Rozrachunków Mi´dzynaro-
dowych w Bazylei, którzy s∏u˝yli mu pomocà zarówno w trakcie pobytu
w tych instytucjach, jak i póêniej, podczas zbierania danych liczbowych.
OczywiÊcie, za wszelkie ewentualne pomy∏ki i niedoskona∏oÊci tekstu odpo-
wiada wy∏àcznie autor.
1 Mo˝na te˝ powiedzieç, ˝e rynki eurowalutowe charakteryzujà si´ tym, i˝ sà
na nich zawierane transakcje, rozliczane nast´pnie w innym kraju i jego wa-
lucie. Nie majà one równie˝ bezpoÊredniego zwiàzku z gospodarkà kraju za-
warcia transakcji.

Specjalne strefy eurowalutowe 
(na przyk∏adzie International Banking Facilities)*
Jacek Karwowski



proponowano zrezygnowaç w przypadku wprowadze-
nia specjalnych stref2. Mimo ˝e koncepcja ta cieszy∏a
si´ poparciem wielu osób z Fed oraz bankowców, Fed
mia∏ liczne zastrze˝enia do tego pomys∏u, obawiajàc si´
potencjalnie negatywnego wp∏ywu takich stref na sku-
tecznoÊç polityki pieni´˝nej. Ponadto, wyra˝ano oba-
wy, ˝e skoncentrujà si´ one si∏à rzeczy w Nowym Jor-
ku, przez co inne oÊrodki finansowe znajdà si´ w rela-
tywnie gorszej sytuacji3.

Szczegó∏owe propozycje dotyczàce IBF zosta∏y
sformu∏owane w lipcu 1978 r. przez New York Cle-
aring House Association i zg∏oszone Radzie Gubernato-
rów Rezerwy Federalnej. O atrakcyjnoÊci stref mia∏y za-
decydowaç przede wszystkim: wy∏àczenie depozytów
ulokowanych w IBF z obowiàzku odprowadzania rezer-
wy minimalnej i likwidacja ograniczeƒ dotyczàcych
stóp procentowych. JeÊli dodatkowo uda∏oby si´ w spo-
sób preferencyjny potraktowaç IBF w sprawach podat-
kowych (na co z góry zgadza∏y si´ w∏adze stanu Nowy
Jork), to  zdaniem wspomnianego stowarzyszenia: IBF
mog∏yby zwi´kszyç atrakcyjnoÊç lokalnych amerykaƒ-
skich rynków finansowych przez przyciàgni´cie kapi-
ta∏u zagranicznego, stymulowaç rozwój bankowoÊci na
danym obszarze i zwi´kszyç zatrudnienie4, korzystnie
wp∏ynàç na struktur´ kosztów banków5. 

Z punktu widzenia rzàdu propozycja zg∏oszona
przez New York Clearing House Association by∏a atrak-
cyjna równie˝ z tego powodu, ˝e oczekiwano wi´k-
szych (sic!) wp∏ywów z podatku federalnego. Podatek
dochodowy zap∏acony za granicà by∏ bowiem odlicza-
ny od zobowiàzaƒ podatkowych banków w USA. Po
przesuni´ciu dzia∏alnoÊci do IBF banki p∏aci∏yby poda-
tek w USA. Efekt taki nie wystàpi∏by w przypadku ban-
ków zagranicznych, które w razie przeniesienia dzia∏al-
noÊci  - powiedzmy z Karaibów - do IBF musia∏yby po-
godziç si´ z p∏aceniem podatku federalnego w USA.

Przed utworzeniem IBF oczekiwano równie˝, ˝e
strefy te pozwolà na dokonywanie operacji zagranicz-
nych przez banki amerykaƒskie z ich biur w USA. Nie
b´dà wi´c potrzebne specjalnie tworzone w tym celu
oddzia∏y zagraniczne, co obni˝y koszty i zwi´kszy wy-
dajnoÊç pracy. Ponadto, unikano by ryzyka kraju loka-
lizacji oddzia∏u. Wysuwano jednak argumenty prze-
ciwne: amerykaƒskie oddzia∏y z pe∏nym zakresem

czynnoÊci za granicà i tak tam pozostanà, a oddzia∏y
„papierowe” (shell branches) i tak ju˝ by∏y zarzàdza-
ne z jednostek macierzystych w USA, wi´c utworze-
nie IBF nie zmieni wiele, zw∏aszcza jeÊli chodzi o za-
trudnienie. 

Zjawiskami, których oczekiwano w koƒcu lat 70.,
jednak nie potrafiono oszacowaç ich skali, by∏y: 

a) wycofywanie wk∏adów dolarowych ze „zwy-
k∏ych” banków amerykaƒskich przez podmioty zagra-
niczne (w tym filie zagraniczne korporacji amerykaƒ-
skich) i lokowanie ich w IBF na korzystniejszych (jak
mo˝na by∏o oczekiwaç) warunkach, 

b) zaciàganie kredytów przez nierezydentów w IBF
zamiast (jak dotàd) w bankach amerykaƒskich dzia∏ajà-
cych na normalnych zasadach.

Podj´cie dzia∏ania przez IBF mog∏oby zwi´kszyç
ryzyko kredytowe banków, gdyby nowi zagraniczni kre-
dytobiorcy byli mniej wiarygodni ni˝ dotychczasowi.

W toku dyskusji Fed zaproponowa∏ wprowadzenie
ograniczeƒ czasowych dla depozytów w IBF (minimum
2 dni). Chodzi∏o o to, by podmioty niebankowe,
w szczególnoÊci korporacje amerykaƒskie (poprzez
swoje filie zagraniczne), nie wykorzystywa∏y kont
w IBF jako czekowych (bie˝àcych). Stany takich kont sà
wa˝nym elementem poda˝y pieniàdza i ich zmiany
utrudnia∏yby ocen´ sytuacji przez bank centralny. Po-
nadto Fed zaleci∏, by IBF nie emitowa∏y ˝adnych in-
strumentów przenaszalnych (typu certyfikaty depozy-
towe), gdy˝ te mog∏yby ∏atwo byç odprzedawane rezy-
dentom USA.

W trakcie publicznej dyskusji nad IBF Zarzàd Re-
zerwy Federalnej zebra∏ opinie dotyczàce przysz∏ych
stref. SpoÊród respondentów 42% by∏o „za”, ale pocho-
dzili oni g∏ównie z instytucji nowojorskich, ˝ywotnie
zainteresowanych takà formà prowadzenia dzia∏alno-
Êci. Kolejne 42% by∏o „za” IBF, ale niekoniecznie za
propozycjà New York Clearing House Association.
Reszta, 16%, opowiedzia∏a si´ „przeciw”; byli to przed-
stawiciele banków spoza Nowego Jorku, stowarzyszeƒ
handlowych i innych osób nie mieszkajàcych w stolicy
amerykaƒskiej finansjery6. ˚ywe by∏y zw∏aszcza oba-
wy, ˝e IBF skoncentrujà si´ w Nowym Jorku, banki zaÊ
- ograniczone przez McFadden Act - nie b´dà mog∏y
czerpaç z tego po˝ytków. WejÊcie na rynek nowojorski
by∏oby mo˝liwe jedynie poprzez Edge Act Corpora-
tions7, ale te mia∏y ustawowo ograniczone mo˝liwoÊci
kredytowania. W rezultacie Rada Gubernatorów odrzu-
ci∏a koncepcj´ IBF przestawionà przez Clearing House
(Izb´ Rozliczeniowà).

W maju 1980 r. Izba Rozliczeniowa ponowi∏a pro-
pozycj´, wprowadzajàc istotne poprawki do pierwotnej
wersji. Po pierwsze, zaproponowano opóênienie wej-
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2 Dla stref proponowano nast´pujàce nazwy: foreign windows, domestic inter-

national banking units, free trade banking zones.
3 International Banking Facilities Have Improved The Competitive Position of

Banks in the United States. The U.S. General Accounting Office. August 7,
1984, s. 8.
4 Szacowano, ˝e otwarcie IBF w Nowym Jorku przyczyni si´ do utworzenia
dodatkowo oko∏o 5.000 - 6.000 miejsc pracy, z czego oko∏o 1.900 w samych
bankach. Reszta by∏aby wynikiem zwi´kszonego zapotrzebowania banków na
produkty i us∏ugi oraz wy˝szego popytu ze wzgl´du na zwi´kszone zatrudnie-
nie. Wiàza∏oby si´ to ze zwi´kszonymi wyp∏atami pensji na poziomie oko∏o
90 mln USD rocznie.
5 International Banking Facilities. Staff Study. Board of Governors of the Fe-
deral Reserve System. December 14, 1978, s. 1.

6 International Banking Facilities Have Improved ..., op.cyt., s. 9.
7 B´dzie o nich mowa w nast´pnym punkcie.
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Êcia w ˝ycie przepisów o IBF, by daç innym stanom ni˝
Nowy Jork czas na korzystne dla stref zmiany przepi-
sów podatkowych. Po drugie, optowano za minimalnà
wielkoÊcià wk∏adu na poziomie 500.000 USD, by ode-
przeç zarzut mniejszych banków nienowojorskich, ˝e
banki w Nowym Jorku przejmà wszystkie ma∏e lokaty.

Kolejna dyskusja zapoczàtkowana przez Zarzàd
Rezerwy Federalnej wykaza∏a du˝e poparcie dla IBF
(„za” by∏o 73 spoÊród 79 respondentów). Jednak˝e na-
wet wÊród g∏osów poparcia pojawia∏y si´ akcenty kry-
tyczne. W szczególnoÊci chodzi∏o o brak bezpoÊrednie-
go dost´pu banków „prowincjonalnych” do nowojor-
skiego systemu kliringowego oraz wspomniane ju˝
ograniczenia dla bankowoÊci ponadstanowej. Najcz´-
Êciej wysuwanymi argumentami „za” by∏o wzmocnie-
nie pozycji USA na mi´dzynarodowych rynkach finan-
sowych oraz wykonywanie operacji eurodolarowych
nie poprzez tworzone w tym celu shell branches, lecz
biura amerykaƒskie.

Koncepcja IBF zosta∏a zatwierdzona 18 czerwca
1981 r., ale uruchomienie IBF umo˝liwiono dopiero od
3 grudnia 1981 r., by daç stanom czas na przeprowa-
dzenie niezb´dnych zmian w prawie podatkowym
i bankowym. Wprowadzono równie˝ wiele ograniczeƒ,
które dotyka∏y przede wszystkim rezydentów USA.
Chodzi∏o o jak najwi´ksze odizolowanie gospodarki
USA od nowych stref ekonomicznych. Regulacje te b´-
dà przedmiotem analizy w dalszej cz´Êci artyku∏u.

Miejsce IBF w systemie bankowym USA

Przed przejÊciem do bardziej szczegó∏owej prezentacji
funkcjonowania IBF celowe wydaje si´ skrótowe choç-
by przedstawienie struktury systemu bankowego USA,
a zw∏aszcza form organizacyjnych dost´pnych w tym
systemie dla podmiotów zagranicznych.

Podstawà dzia∏ania amerykaƒskiego systemu ban-
kowego, zw∏aszcza banków federalnych, jest National
Banking Act z 1863 r. Od czasu jego uchwalenia, tak˝e
w wyniku niekorzystnych wydarzeƒ gospodarczych
w latach 30. system rozwinà∏ si´ i skomplikowa∏. Do
najwa˝niejszych wydarzeƒ zmieniajàcych zasady dzia-
∏ania banków w USA mo˝na zaliczyç8:

- utworzenie Systemu Rezerwy Federalnej w 1913 r.,
- zakaz dzia∏ania banków ponadstanowych w 1927 r.

(McFadden Act),
- rozdzielenie bankowoÊci komercyjnej i inwesty-

cyjnej w 1933 r. (Glass-Steagall Act),
- utworzenie Federalnej Korporacji Gwarantowa-

nia Depozytów w 1933 r.
- zwi´kszenie regulacji holdingów bankowych

w 1956 r. (Bank Holding Company Act).

W tradycyjnà dzia∏alnoÊç bankowà mogà anga˝o-
waç si´ w USA tylko instytucje, które uzyska∏y licencj´
albo na szczeblu federalnym, albo stanowym. W wyni-
ku zmian legislacyjnych ró˝nice mi´dzy jednà a drugà
formà dzia∏alnoÊci nie sà dziÊ zbyt istotne.

Obecnie w USA dzia∏ajà nast´pujàce grupy insty-
tucji bankowych:

- banki komercyjne,
- banki oszcz´dnoÊciowe, zrzeszenia oszcz´dno-

Êciowo-po˝yczkowe (w zasadzie oferujà pe∏nà gam´
us∏ug bankowych, ale koncentrujà si´ na kredycie hipo-
tecznym),

- holdingi bankowe (w∏aÊciciele banków komercyj-
nych; zakres ich czynnoÊci jest podobny jak w bankach
komercyjnych),

- unie kredytowe (podobne do banków oszcz´dno-
Êciowych, ich cz∏onkami sà jednolite grupy ludnoÊci,
np. pracownicy tej samej firmy; unie udzielajà g∏ównie
kredytów konsumpcyjnych),

- filie, oddzia∏y i agencje banków zagranicznych.
Banki b´dàce w∏asnoÊcià podmiotów obcych prze-

˝ywa∏y intensywny rozwój w latach 70. i do po∏owy lat
80. W latach 90. przyrost nowych instytucji by∏ ju˝ po-
wolny. Udzia∏ aktywów banków zagranicznych w akty-
wach banków ogó∏em si´ga oko∏o 25%. Oko∏o po∏owa
z nich by∏a zarejestrowana w Nowym Jorku.

Banki zagraniczne dzia∏ajàce w USA majà nast´pu-
jàce formy organizacyjne:

1. Filie. Sà to oddzielne jednostki z wyodr´bnionym
kapita∏em, który w ca∏oÊci lub du˝ej cz´Êci nale˝y do
banku macierzystego. Mogà powstaç poprzez przej´cie
banku amerykaƒskiego lub jako nowe jednostki. Podle-
gajà tym samym przepisom, co banki krajowe (m.in. ta-
kie same sà wymagania odnoszàce si´ do zarzàdu, kapi-
ta∏u, ograniczeƒ kredytowania, sprawozdawczoÊci).

2. Oddzia∏y i agencje. Sà one niejako „przed∏u˝e-
niem” banków zagranicznych. Poniewa˝ nie sà nieza-
le˝nymi jednostkami, nie stawia si´ wobec nich typo-
wych wymagaƒ kapita∏owych. Ponadto, mogà ∏atwo, le-
galnie obejÊç ograniczenia koncentracji kredytów (liczy
si´ kapita∏ banku zagranicznego). Mniejszy jest tak˝e
zakres ich regulacji w porównaniu z filiami.

3. Korporacje za∏o˝one na podstawie Edge Act. Sà
to instytucje finansowe rejestrowane i nadzorowane na
szczeblu federalnym (przez Fed), których g∏ównym ce-
lem jest finansowanie i stymulacja handlu zagraniczne-
go w USA (kredyty eksportowe, obs∏uga p∏atnicza han-
dlu zagranicznego) oraz finansowanie inwestycji za
granicà. Ich uprawnienia i obowiàzki sà podobne jak
w bankach komercyjnych, ale dzia∏alnoÊç depozytowa
musi byç bezpoÊrednio zwiàzana z handlem mi´dzyna-
rodowym. Tylko cz´Êç omawianych korporacji nale˝a-
∏a do podmiotów zagranicznych. Sà filiami banków
i mogà mieç biura poza granicami stanu, w którym ma
siedzib´ ich jednostka nadrz´dna.

8 Banking & finance in the United States. KPMG Peat Marwick, New York
1994, s. 13-15.



4. Korporacje typu agreement. Podmioty te sà po-
dobne do wspomnianych w punkcie poprzednim, ale
dopuszczane do dzia∏ania przez w∏adze stanowe. Zobo-
wiàzujà si´ przy tym wobec Fed, ˝e nie przekroczà
uprawnieƒ dost´pnych dla Edge Act Corporations.

5. Kompanie inwestycyjne. Sà to jednostki tworzo-
ne zgodnie z prawem stanu Nowy Jork. Mogà si´ one
anga˝owaç w prawie wszystkie rodzaje dzia∏alnoÊci
bankowej z wyjàtkiem przyjmowania depozytów i spe∏-
niania funkcji powierniczych. Mogà zostaç kupione
przez bank zagraniczny.

5. International Banking Facilities (IBF). Mogà
byç tworzone przez oddzia∏y i agencje banków zagra-
nicznych, korporacje za∏o˝one na podstawie Edge Act
oraz banki krajowe. Podmiot, który chce utworzyç IBF,
dwa tygodnie wczeÊniej zawiadamia o tym zamiarze
Fed oraz Departament ds. Banków Stanu, w którym ma
siedzib´. Zezwolenie nie jest wymagane.

Przepisy regulujàce funkcjonowanie IBF

W USA specjalne strefy eurowalutowe IBF umo˝liwia-
jà amerykaƒskim instytucjom depozytowym przyjmo-
wanie wk∏adów od nierezydentów i udzielanie im kre-
dytów na specjalnych zasadach. Specjalne traktowanie
powy˝szych czynnoÊci przejawia si´ przede wszyst-
kim w braku koniecznoÊci odprowadzania rezerwy
obowiàzkowej. Ponadto, dochody uzyskane z tej dzia-
∏alnoÊci sà zwolnione z cz´Êci podatków stanowych
i lokalnych (ale podlegajà federalnym). Dzi´ki IBF
m.in. banki amerykaƒskie nie sà - w takim stopniu jak
uprzednio - sk∏aniane do dokonywania tych transakcji
przez swoje oddzia∏y za granicà. Muszà jedynie reje-
strowaç je w odr´bnej ksi´gowoÊci lub utworzyç w tym
celu odr´bnà firm´. Ogólnie rzecz bioràc, dost´p do
rynku eurowalutowego sprzyja poprawie ich pozycji
konkurencyjnej.

S∏owo „strefa” mog∏oby sugerowaç istnienie ja-
kiegoÊ specjalnego terytorium lub co najmniej instytu-
cji dzia∏ajàcej na wyjàtkowych prawach. Tymczasem
jest to raczej ustanowienie (wyodr´bnienie) pewnych
aktywów i pasywów, a wi´c zabieg przede wszystkim
ksi´gowy.

Instytucjami depozytowymi upowa˝nionymi do
zak∏adania IBF sà banki komercyjne dopuszczone do
dzia∏ania w USA, amerykaƒskie agencje i oddzia∏y ban-
ków zagranicznych, korporacje dzia∏ajàce zgodnie z Ed-
ge Act oraz specyficzne dla USA instytucje oszcz´dno-
Êciowe (savings and loan associations, mutual savings
banks).

Ustawodawca ustali∏ ograniczenia odnoszàce si´
do depozytów w IBF. Przede wszystkim mogà one zo-
staç przyj´te od zagranicznych (w sensie lokalizacji) in-
stytucji finansowych, innych IBF, obcych rzàdów

i agencji rzàdowych oraz zagranicznych organizacji
mi´dzynarodowych i firm oraz nierezydentów USA9.
Korzystajàcy z finansowania IBF zagraniczny (z punktu
widzenia USA) podmiot mo˝e byç pod kontrolà pod-
miotu amerykaƒskiego, ale zdeponowane Êrodki wolno
mu spo˝ytkowaç wy∏àcznie w celu finansowania jego
dzia∏alnoÊci poza Stanami Zjednoczonymi. Ka˝dy IBF
powinien informowaç swoich klientów niebankowych,
˝e wykorzystywanie Êrodków pozyskanych w IBF nie
mo˝e nastàpiç w USA, a klienci muszà pisemnie zobo-
wiàzaç si´ do przestrzegania tego przepisu.

Minimalny wk∏ad dla podmiotów niebankowych
wynosi 100.000 USD; co najmniej tyle samo trzeba pod-
jàç jednorazowo w przypadku wycofywania wk∏adu.
Uznano, ˝e taka kwota nie przeszkodzi mniejszym ban-
kom regionalnym w zdobyciu klientów.

Ponadto, wprowadzono minimalny okres wypo-
wiedzenia (dwa dni robocze)10, ale dotyczy on podmio-
tów niebankowych; instytucje bankowe mogà lokowaç
na rynkach IBF tak˝e pieniàdz overnight. Jak wczeÊniej
wspomniano, ograniczenie to mia∏o na celu uniemo˝li-
wienie klientom niebankowym wykorzystywania Êrod-
ków w IBF jako pieniàdza a vista.

W∏adze Fed przeforsowa∏y równie˝ zapis, wed∏ug
którego zabroniona jest emisja przez IBF certyfikatów
depozytowych (i innych instrumentów o charakterze
przenoszalnym).

Nie sà to, oczywiÊcie, warunki typowe dla rynku
eurowalutowego. Zwyczajowo wk∏ad na tym rynku
oscyluje wokó∏ 1 mln USD, ale sà równie˝ certyfikaty
depozytowe, pozwalajàce zainwestowaç 25.000 USD.
Okres wypowiedzenia wynosi najcz´Êciej od 2 do 7
dni, ale zdarzajà si´ umowy, które przewidujà de facto
zerowy okres wypowiedzenia. W ka˝dym razie rynek
eurowalutowy nie jest regulowany przez przepisy tego
rodzaju, co w USA. Badania przeprowadzone na po-
czàtku lat 80. wykaza∏y jednak, ˝e ograniczenia te nie
mia∏y wi´kszego znaczenia dla konkurencyjnoÊci IBF,
a warunki cenowe w IBF nie odbiega∏y od istniejàcych
na innych rynkach eurowalutowych11.

Kredyty udzielane przez IBF muszà trafiç do pod-
miotów nie b´dàcych rezydentami USA (firm, banków,
organizacji mi´dzynarodowych, rzàdów obcych), ewen-
tualnie do innych IBF, a tak˝e do podmiotów, które utwo-
rzy∏y dany IBF. W tym ostatnim przypadku konieczne
jest jednak odprowadzenie rezerwy obowiàzkowej.

Dzia∏alnoÊç instytucji depozytowych w ramach
IBF podlega normalnemu nadzorowi, jak reszta opera-
cji przez nie dokonywanych (nadzór Rezerwy Federal-
nej, federalny, stanowy). Regu∏à sà inspekcje przepro-
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9 Regulation D. Reserve Requirements of Depository Institutions. Board of Go-
vernors of the Reserve System, April 1997, s. 18-19.
10 Fedpoint 34: International Banking Facilities. Federal Reserve Bank of New
York.
11 International Banking Facilities Have Improved  ..., op.cit., s. 16-17.
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wadzane nie tylko w g∏ównych siedzibach banków, ale
równie˝ w ich oddzia∏ach zagranicznych. Jest oczywi-
ste, ˝e nie sprzyja to dyskretnemu prowadzeniu trans-
akcji przez te instytucje finansowe. W ka˝dym razie
nadzór taki potencjalnie eliminuje operacje uwa˝ane
przez prawo amerykaƒskie za nielegalne.

Uk∏onem w stron´ mniejszych banków regional-
nych by∏a decyzja Clearing House Association o zapew-
nieniu im bezpoÊredniego dost´pu do systemu
kliringowego.

Innà decyzjà, która mia∏a zwi´kszyç atrakcyjnoÊç
IBF, by∏o wy∏àczenie depozytów lokowanych w tych
strefach z ubezpieczenia w Federalnej Korporacji Ubez-
pieczenia Depozytów (FDIC). Koszt takiego ubezpiecze-
nia nie jest zbyt du˝y, ale mimo wszystko móg∏by byç
postrzegany jako pewnego rodzaju niedogodnoÊç. Za-
uwa˝my, ˝e wk∏ady na rynkach eurowalutowych co do
zasady nie podlegajà ubezpieczeniu. Decyzja w∏adz
amerykaƒskich by∏a wi´c naturalna i nie stwarza ˝ad-
nej przewagi konkurencyjnej, lecz jedynie wyrównuje
warunki dzia∏ania.

Rozwój IBF

Ca∏oÊciowe dane na temat liczby IBF nie sà dost´pne.
Wiadomo tylko, ile dzia∏a∏o w poszczególnych latach
tzw. du˝ych IBF, tj. o aktywach powy˝ej 300 mln USD
(1981-1986) i powy˝ej 2 mld USD (1987-1990). Z in-
nych êróde∏ wiadomo, ˝e w koƒcu sierpnia 1983 r.
dzia∏a∏o 471 IBF, z czego 142 w bankach amerykaƒ-
skich, 69 w Edge Act Corporations oraz 260 w bankach
zagranicznych. W koƒcu 1989 r. w USA funkcjonowa∏o
527 IBF, z czego a˝ 261 w stanie Nowy Jork12. Ten fakt

oraz dane z tabeli 1 pozwalajà na wyciàgni´cie wnio-
sku, ˝e wiele IBF by∏o jednostkami raczej ma∏ymi.

W poczàtkowym okresie funkcjonowania IBF by∏o
sto kilkadziesiàt liczàcych si´ instytucji, z czego oko∏o
2/3 przypada∏o na agencje i oddzia∏y banków zagra-
nicznych. Kiedy zmieniono zasady kwalifikowania IBF
(granica 2 mld USD), udzia∏ banków zagranicznych
wzrós∏ nawet do prawie 80%. Udzia∏y iloÊciowe pokry-
wajà si´ w przybli˝eniu - jak wynika z obliczeƒ autora
- z udzia∏ami aktywów i pasywów tych IBF, które zosta-
∏y za∏o˝one przez agencje i oddzia∏y banków zagranicz-
nych, w aktywach i pasywach IBF ogó∏em.

Aby oceniç rozwój IBF, nale˝y nie tylko przyjrzeç
si´ liczbie za∏o˝onych stref oraz wielkoÊci ich sum bi-
lansowych. Wa˝niejsze wydaje si´ zbadanie, jak szybko
ros∏y poszczególne pozycje oraz jakie by∏o tempo ich
wzrostu w stosunku do rozwoju rynku globalnego.

Dla uporzàdkowania rozwa˝aƒ, wygodnie jest
przyjàç podzia∏ operacji dokonywanych przez ban-
ki w uj´ciu Banku Rozrachunków Mi´dzynarodo-
wych w Bazylei (tabela 2). Dzieli ona pozycje zaj-
mowane przez banki wed∏ug dwóch kryteriów: wa-
luta narodowa/obca oraz rezydenci/nierezydenci.
Odpowiada to podejÊciu skupiajàcemu si´ na loka-
lizacji banku13.

Tabela 2 pokazuje, ˝e w obrocie mi´dzynarodo-
wym uzasadnione jest pogrupowanie aktywów i pasy-
wów banku w zale˝noÊci od tego, kto jest stronà (part-
nerem) dla banku: podmiot zagraniczny czy krajowy
(w rozumieniu np. zasad stosowanych przy sporzàdza-
niu bilansu p∏atniczego). Z drugiej strony istotne jest,
w jakiej walucie wyra˝one sà poszczególne pozycje bi-
lansowe14. Dzi´ki takiemu podzia∏owi mo˝emy wyró˝-
niç nast´pujàce pozycje:

Rok Razem Nale˝àce do banków Nale˝àce do agencji 
amerykaƒskich i oddzia∏ów banków

zagranicznych

1981 56 b.d. b.d.

1982 122 38 84

1983 150 48 102

1984 156 51 105

1985 166 51 115

1986 172 49 123

1987 49 13 36

1988 53 13 40

1989 61 13 48

1990 58 12 46

Tabela 1 I loÊç  IBF w latach 1981-1990

Uwaga: W latach 1981-1986 w statystykach ujmowano tylko IBF o sumie bilansowej powy˝ej 300 mln USD,  poczàwszy zaÊ od 1987 r. - powy˝ej 2 mld USD.

èród∏o: Federal Reserve statistical release G.14; ró˝ne lata. 

13 The locational banking statistics
14 oraz niektóre pozabilansowe, np. zwiàzane z operacjami powierniczymi.

12 Fedpoint 34: International Banking Facilities. Federal Reserve Bank of New
York.



B + C = pozycja zagraniczna,
D = pozycja krajowa w walutach obcych,
C + D = pozycja w walutach obcych,
B + C + D = pozycja mi´dzynarodowa,
A + B + C + D = pozycja globalna.

Z punktu widzenia tego artyku∏u szczególne zna-
czenie b´dzie mia∏a pozycja w walutach obcych (C + D,
zakres rynku eurowalutowego) oraz pozycja mi´dzyna-
rodowa (B + C + D, po∏àczenie zakresu rynku eurowa-
lutowego z pozycjà zagranicznà).

Kiedy zestawimy obie pozycje z aktywami i pa-
sywami IBF (tabela 3), a dok∏adniej z wybranymi po-
zycjami bilansów (B + C + D15), stanie si´ jasne, ˝e
nie uda∏o si´ tym instytucjom odegraç znaczàcej ro-
li na rynku eurowalutowym (ani po stronie szeroko

rozumianych lokat, ani przyj´tych depozytów). Cho-
dzi tu przede wszystkim o instrumenty denomino-
wane w (euro) dolarach, bo waluty inne ni˝ dolar
i tak nie sà szeroko reprezentowane w IBF (o czym
dalej).

Aktywa IBF Tworzàce pozycj´ mi´dzynarodowà
zwi´kszy∏y si´ w latach 1983-1999 o prawie 65%, a pa-
sywa prawie o 170% (nominalnie). Jednak pozycje ban-
ków ros∏y szybciej. Udzia∏ IBF zmala∏ wi´c po stronie ak-
tywów z 6,73% lub 8,66% (w zale˝noÊci od punktu od-
niesienia: B + C + D czy C + D) do 2,58% lub 3,79%.
W przypadku pasywów spadek by∏ podobny: z 6,46%
lub 7,80% do 3,91% lub 5,74%. Spadki sà wyraêne
i w miar´ systematyczne. OczywiÊcie, wadà wszelkich
obliczeƒ tego typu jest wyra˝anie wielkoÊci pozycji
w dolarach, przez co na wyniki majà wp∏yw kursy po-
szczególnych walut do dolara. Niemniej jednak dane za-
prezentowane w tabeli dajà obraz sytuacji: rola IBF si´
zmniejsza.
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Pozycja Rezydenci Nierezydenci

Waluta krajowa A B

Waluta obca D C

Tabela 2 Klasyfikacja pozycji  bankowych wed∏ug kraju rezydencji  partnera
i  waluty denominacji

èród∏o: Guide to the International Banking Statistics., Basle 2000 Bank for International Settlements, s. 17.

Rok Aktywa IBF Pasywa IBF Aktywa Aktywa Pasywa Pasywa 

mld USD IBF/(B+C+D) IBF/(C+D) IBF/(B+C+D) IBF/(C+D)
%

1983 173,8 157,7 6,73 8,66 6,46 7,80

1984 193,1 179,5 7,17 9,18 6,98 8,48

1985 207,4 197,5 6,48 8,26 6,42 7,85

1986 241,5 249,4 5,89 7,55 6,36 7,78

1987 280,9 310,2 5,34 6,87 6,10 7,59

1988 319,9 348,0 5,70 7,30 6,34 7,95

1989 343,0 389,5 5,21 6,62 6,01 7,51

1990 302,9 373,8 3,94 4,94 4,90 6,09

1991 290,6 358,8 3,85 4,88 4,80 5,98

1992 276,6 373,9 3,71 4,68 5,09 6,31

1993 237,5 377,7 3,06 3,98 5,11 6,37

1994 246,3 423,5 2,93 3,77 5,04 6,38

1995 254,9 455,3 2,72 3,52 4,97 6,32

1996 261,0 424,6 2,70 3,51 4,51 5,74

1997 302,8 492,8 2,83 3,66 4,69 6,02

1998 254,2 441,5 2,25 2,90 3,98 5,16

1999 286,3 424,4 2,58 3,79 3,91 5,74

Tabela 3 Udzia∏ pozycji mi´dzynarodowej IBF (aktywa i pasywa) w pozycji
mi´dzynarodowej banków* (B + C + D) i pozycji w walutach obcych (C + D),
dane na koniec poszczególnych lat

* Pod koniec 2000 r. nast´pujàce kraje i terytoria sk∏ada∏y do BRM sprawozdania finansowe: A. Uprzemys∏owione: Australia, Austria, Belgia, Kanada, Dania,
Finlandia, Francja, Niemcy, Irlandia, W∏ochy, Japonia, Luksemburg, Holandia, Norwegia, Portugalia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania, Stany
Zjednoczone Ameryki. B. Inne: Wyspy Bahama, Bahrajn, Kajmany, Hongkong, Antyle Holenderskie.
èród∏o: Entwicklung des internationalen Bankgeschäfts und der internationalen Finanzmärkte. BIZ-Quartalsbericht, Bank für Internationalen

Zahlungsausgleich, ró˝ne lata, obliczenia w∏asne.

15 Zauwa˝my, ˝e w przypadku IBF pozycja D (pozycja krajowa w walutach
obcych) b´dzie w praktyce niewiele odbiegaç od zera, ze wzgl´du na omówio-
ne wczeÊniej ograniczenia w relacjach IBF mi´dzy rezydentami USA.
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Obliczenia analogiczne do tych zamieszczo-
nych w tabeli 3, ale wykorzystujàce wszystkie po-
zycje banków amerykaƒskich (IBF i „innych” ra-
zem), wskazujà, ˝e udzia∏ USA w pozycji B + C + D,
czyli pozycji mi´dzynarodowej banków, zmniej-
szy∏ si´ w latach 1983-1999 z 15,44% do 7,86% po
stronie aktywów i z 12,08% do 10,18% po stronie
pasywów.

Trzeba sobie zadaç pytanie, dlaczego Stany Zjed-
noczone, nawet z IBF, obni˝ajà swój udzia∏ w Êwiato-
wym rynku finansowym. Wp∏ywa na to zapewne wiele
czynników, a na niektóre z nich b´dziemy w stanie
wskazaç w nast´pnym rozdziale.

Kolejnym zagadnieniem wartym podkreÊlenia jest
koncentracja IBF w Nowym Jorku (tabela 4). Z danych
Fed (obejmujàcych wszystkie aktywa i pasywa IBF, ale
tylko tych du˝ych, tj. o sumie bilansowej powy˝ej 300
mln USD (1983-1986), a póêniej (1987-1990) powy˝ej 2
mld USD wynika, ˝e udzia∏ Nowego Jorku wynosi∏
w pierwszym okresie od 75,9% w 1983 r. do 78,5%
w 1985 r. (wartoÊci skrajne, nast´powa∏ wzrost), a w na-
st´pnym okresie od 87,2% w 1987 r. do 81,2% w 1990 r.
(nast´powa∏ spadek)16. Wy˝sze o kilka punktów pro-
centowych udzia∏y w drugim okresie wynikajà oczywi-
Êcie z tego, ˝e od 1987 r. do sporzàdzania raportu G.14
by∏y zobowiàzane IBF o wy˝szej sumie bilansowej, a te
rezydowa∏y g∏ównie w Nowym Jorku. Niestety, dane po
roku 1990 nie sà dost´pne, gdy˝ Fed po prostu zaprze-

sta∏ sporzàdzania raportów G.1417. Jest to byç mo˝e
równie˝ poÊredni dowód na spadek znaczenia IBF, tak-
˝e w opinii Rezerwy Federalnej. Za lata 1990-1995 (za
póêniejsze niestety nie) sà natomiast dost´pne dane do-
tyczàce IBF, ale tylko tych, które zosta∏y utworzone
przez agencje i oddzia∏y banków zagranicznych. Te
ostatnie by∏y bardzo aktywne jeÊli chodzi o zak∏adanie
IBF (co pokazano w tabeli 1). W latach 90. dominacja
Nowego Jorku by∏a wi´c nadal silna.

W tym momencie nale˝a∏oby bli˝ej si´ przyjrzeç
strukturze aktywów i pasywów IBF, przynajmniej w la-
tach, dla których takie dane sà dost´pne (1981-1990).
Informacje takie zawiera tabela 5. Budowa tabeli jest
nast´pujàca: po pierwsze, osobno przedstawiono akty-
wa i pasywa (co jest zrozumia∏e). Po drugie, wÊród ak-
tywów i pasywów wyodr´bniono: nale˝noÊci od pod-
miotów nie b´dàcych jednostkami macierzystymi (za-
∏o˝ycielskimi) i od podmiotów b´dàcych nimi (w roz-
biciu na zagraniczne i amerykaƒskie). Ponadto, tam
gdzie pozwala∏a na to dost´pnoÊç danych, wskazano na
pozycje bilansowe w dolarach USA i pozosta∏ych walu-
tach. Pewnà specyfikà tabeli jest fakt, i˝ dane êród∏owe
podajà nale˝noÊci od amerykaƒskich podmiotów, b´dà-
cych jednostkami macierzystymi, w postaci netto. JeÊli
zobowiàzania przewy˝szajà nale˝noÊci (tak jak to si´
zdarzy∏o w latach 1981-1985), to po stronie aktywów
pojawia si´ pozycja ujemna. W rezultacie suma tak zde-
finiowanych aktywów jest w 1981 r. mniejsza od nale˝-
noÊci od podmiotów nie b´dàcych jednostkami macie-
rzystymi (stàd udzia∏ 110%).

Dokonajmy najpierw analizy aktywów IBF. Pami´-
tajmy przy tym o pewnej nieciàg∏oÊci danych, spowo-
dowanej obj´ciem badaniami od 1987 r. tylko IBF o su-
mie bilansowej powy˝ej 2 mld USD.

Pierwszym zjawiskiem rzucajàcym si´ w oczy
jest stopniowy, ale wyraêny spadek udzia∏u nale˝no-
Êci od podmiotów nie b´dàcych jednostkami macie-
rzystymi, czy „zewn´trznych”, co si∏à rzeczy oznacza
wzrost szeroko rozumianych lokat w jednostkach po-
wiàzanych (nadrz´dnych). Âwiadczy to o malejàcej
roli IBF jako samodzielnych jednostek, „na w∏asnà r´-
k´” udzielajàcych kredytów, kupujàcych obce papie-
ry wartoÊciowe itd. Tendencja ta jest widoczna rów-
nie˝ po 1990 r. Tabela 6 przedstawia udzia∏y szeroko
rozumianych nale˝noÊci (a tak˝e zobowiàzaƒ) w sto-
sunku do podmiotów „zewn´trznych” i powiàza-
nych, tyle ˝e wy∏àcznie dla IBF za∏o˝onych przez
agencje i oddzia∏y banków zagranicznych. Wyraêna
jest tendencja do wzrostu udzia∏u nale˝noÊci od firm
- matek18.

16 Obliczenia w∏asne na podstawie danych zawartych w: Monthly Report of
Assets and Liabilities of Large International Banking Facilities, Federal Rese-
rve statistical release G.14, ró˝ne lata.

17 „Effective September 30, 1990, the Federal Reserve Board has discontinu-
ed the Monthly Report of International Banking Facility (IBF) Accounts (FR
2027). Accordingly, this is the final issue of the G.14 statistical release”.
18 Dane w tabelach 5 i 6 nie sà bezpoÊrednio porównywalne, gdy˝ inna jest
podstawa liczenia.

Rok Udzia∏ procentowy

1983 75,9

1984 77,9

1985 78,5

1986 78,3

1987 87,2

1988 83,8

1989 81,4

1990 81,2

1990 77,4

1991 76,8

1992 79,3

1993 79,3

1994 79,3

1995 82,4

Tabela 4 Udzia∏  aktywów i pasywów
nowojorskich IBF w sumie bi lanso-
wej  IBF ogó∏em

Dane na koniec roku, tylko w 1990 r. (druga seria) na koniec wrzeÊnia.

èród∏o: Dane za lata 1983 - 1990 Federal Reserve statistical release G.14;  dane

za lata 1990 - 1995 Annual Statistical Digest, Board of Governors of the

Federal Reserve System (tutaj dane tylko dla IBF za∏o˝onych przez agencje i

oddzia∏y banków zagranicznych).



Po drugie, w latach 1983-1990 zauwa˝alny jest
spadek udzia∏u w aktywach kredytów dla firm han-
dlowych (z 38% do 5%). Równie˝ lokaty w zagranicz-
nych bankach komercyjnych i kredyty dla nich wyraê-
nie straci∏y na znaczeniu - tak samo jak nale˝noÊci od
obcych rzàdów i instytucji oficjalnych, np. banków
centralnych.

Po trzecie, po poczàtkowej przewadze dolara USA
jako waluty denominacji aktywów nastàpi∏ niewielki
spadek jego udzia∏u. Poniewa˝ jednak mo˝na to zaob-
serwowaç zw∏aszcza od 1987 r., nie wiadomo, jaki
wp∏yw mia∏o tu obj´cie badaniami od tego roku tylko
takich IBF, których suma bilansowa przekroczy∏a 2 mld
USD. Tak czy inaczej dolar jest walutà dominujàcà.
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AKTYWA 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

Nale˝noÊci od podmiotów

nie b´dàcych jednostkami macierzystymi 110 97 87 86 83 74 66 60 56 55

- nominowane w dolarach USA 108 95 86 84 79 69 60 53 51 49

Po˝yczki od innych IBF 2 12 15 19 19 19 16 15 16 15

Nale˝noÊci od banków zagranicznych 45 42 33 32 31 25 22 19 19 20

Nale˝noÊci od obcych rzàdów i instytucji oficjalnych 17 13 13 12 11 10 9 9 7 6

Papiery wartoÊciowe emitentów zagranicznych 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1

Kredyty dla firm handlowych i przemys∏owych 38 24 20 17 14 11 9 7 6 5

Inne kredyty 3 1 1 1 0 0 0 0 1 0

Pozosta∏e aktywa nominowane w dolarach 2 3 2 2 2 1 2 1 2 2

- nominowane w walutach obcych 2 2 2 2 3 5 5 6 5 6

Nale˝noÊci od zagranicznych podmiotów

b´dàcych jednostkami macierzystymi 16 15 15 18 21 25 28 34 34 38

- nominowane w dolarach USA 15 14 15 17 20 22 20 24 26 29

- nominowane w walutach obcych 1 1 1 1 2 3 8 10 8 9

Nale˝noÊci od amerykaƒskich podmiotów

b´dàcych jednostkami macierzystymi (netto) -26 -12 -3 -4 -4 1 6 6 9 6

- nominowane w dolarach USA -25 -11 -2 -3 -4 1 6 7 10 9

- nominowane w walutach obcych -1 -1 0 -1 0 0 1 -1 -1 -2

Razem aktywa 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

- nominowane w dolarach USA 98 98 98 98 95 92 86 84 88 87

- nominowane w walutach obcych 2 2 2 2 5 8 14 16 12 13

PASYWA 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

Zobowiàzania wobec podmiotów

nie b´dàcych jednostkami macierzystymi 35 59 61 67 65 63 59 51 52 53

- nominowane w dolarach USA 34 57 60 65 62 59 52 45 46 46

Wobec innych IBF 2 13 16 20 20 19 17 15 17 16

Wobec banków zagranicznych 23 27 27 29 25 27 26 23 23 23

Wobec obcych rzàdów i instytucji oficjalnych 6 5 6 4 6 5 4 3 3 3

Wobec innych podmiotów zagranicznych 2 10 10 11 9 7 3 3 2 3

Pozosta∏e 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1

- nominowane w walutach obcych 1 1 1 2 3 4 7 7 5 7

Zobowiàzania wobec zagranicznych podmiotów

b´dàcych jednostkami macierzystymi 65 41 39 33 35 37 41 49 48 47

- nominowane w dolarach USA 64 40 38 32 33 33 34 39 41 41

- nominowane w walutach obcych 1 1 1 1 2 4 7 10 7 6

Razem pasywa 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

- nominowane w dolarach USA 98 98 98 98 95 92 86 84 88 87

- nominowane w walutach obcych 2 2 2 2 5 8 14 16 12 13

Kwota progowa sumy bilansowej 300 mln $ 300 mln $ 300 mln $ 300 mln $ 300 mln $ 300 mln $ 2 mld $ 2 mld $ 2 mld $2 mld $

Tabela 5 Struktura aktywów i  pasywów IBF w latach 1981-1990,  w %

Uwaga: w celu zwi´kszenia przejrzystoÊci tabeli zastosowano (niezbyt dok∏adne) zaokràglanie do 1%.

èród∏o: Federal Reserve statistical release G.14, ró˝ne lata, obliczenia w∏asne.
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Analiza pasywów IBF w latach 1981-1990 (dalsza
cz´Êç tabeli 5) pozwala na spostrze˝enie, ˝e zw∏aszcza
do po∏owy badanego okresu zwi´ksza∏ si´ udzia∏ pasy-
wów b´dàcych szeroko rozumianymi zobowiàzaniami
wobec podmiotów zewn´trznych. Tak wi´c aktywa by-
∏y w coraz wi´kszym stopniu finansowane przez zobo-
wiàzania „obce”. Mo˝na by powiedzieç, ˝e tà drogà tra-
fia∏y one w znacznej cz´Êci do jednostek macierzystych
IBF, z wykorzystaniem tych specjalnych stref eurowa-
lutowych. Jednak po 1985 r. tendencja ta uleg∏a zaha-
mowaniu (odnotowano spadki, ale nie do poziomu
z poczàtku lat 80.). 

W przypadku IBF za∏o˝onych przez agencje i od-
dzia∏y banków zagranicznych od 1990 r. do 1995 r. stale
wzrasta∏o znaczenie finansowania „zewn´trznego” i by-
∏o ono zresztà bardzo du˝e (tabela 6), bo rz´du 85-95%.

Ponadto, struktura zobowiàzaƒ IBF wobec pod-
miotów nie b´dàcych jednostkami macierzystymi nie
wykazywa∏a w latach 1981-1990 jakichÊ dramatycz-
nych zmian. Wzros∏y zobowiàzania wobec innych IBF,
spad∏y wk∏ady obcych rzàdów i instytucji oficjalnych.

Podobnie jak w przypadku aktywów, zauwa˝alny
jest przyrost udzia∏u zobowiàzaƒ w walutach innych
ni˝ dolar USA.

AtrakcyjnoÊç IBF

Po omówieniu wielkoÊci, dynamiki i udzia∏u IBF
w Êwiatowym rynku finansowym mo˝na pokusiç si´
o kilka refleksji na temat skutecznoÊci specjalnych stref
eurowalutowych.

Z punktu widzenia korporacji zagranicznych IBF
dajà mo˝liwoÊç lokowania depozytów dolarowych
w USA na warunkach zbli˝onych do tych, które wyst´-
pujà na rynkach eurowalutowych, ale bez ryzyka kraju.
IBF sà tak˝e êród∏em kredytu na warunkach podobnych
do obowiàzujàcych na innych rynkach offshore. Nie
mo˝na te˝ zapewne mieç zastrze˝eƒ co do jakoÊci pra-
cy bankowców w USA (a g∏ównie w Nowym Jorku).

Nie sprawdzi∏y si´ oczekiwania dotyczàce wzrostu
zatrudnienia w zwiàzku z utworzeniem IBF. Praktycz-
nie nie odnotowano pozytywnych zmian w tej dziedzi-
nie; co najwy˝ej uwa˝a si´, ˝e IBF zapobieg∏y spadko-
wi zatrudnienia19.

Jak ju˝ wspomniano, depozyty przyj´te przez IBF
nie podlegajà rezerwom obowiàzkowym. By∏a to oczy-
wista preferencja dla omawianych instytucji, zw∏aszcza
dla agencji i oddzia∏ów banków zagranicznych, które
do 1980 r. nie musia∏y odprowadzaç rezerw i nagle sta-
n´∏y przed takà koniecznoÊcià. Oko∏o 60% mened˝e-
rów tych instytucji wyrazi∏o opini´, ˝e wprowadzenie
IBF powstrzyma∏o ograniczanie dzia∏alnoÊci na teryto-
rium USA20. Z drugiej strony jednak trzeba sobie zda-
waç spraw´, ˝e od koƒca 1990 r. w USA stawka od de-
pozytów terminowych przyj´tych od podmiotów nie
b´dàcych osobami fizycznymi oraz od zobowiàzaƒ eu-
rowalutowych netto wynosi 0%. Tylko wk∏ady a vista
sà obcià˝one rezerwà w wysokoÊci 10% (wk∏ady do 52
mln USD - 3%).

Z ustaleƒ zaprezentowanych w artykule wynika,
˝e muszà istnieç inne powody, dla których obecnie ak-
tywnoÊç IBF generuje kilkukrotnie mniejsze aktywa
i pasywa ni˝ w Wielkiej Brytanii, Japonii, a nawet ma-
∏ym Hongkongu czy Szwajcarii (tu: dwukrotnie).

Jednym z wyjaÊnieƒ, na które wskazano autoro-
wi w trakcie rozmów w Federal Reserve Bank of
New York, jest fakt, i˝ Êrodki finansowe trafiajàce
do banku amerykaƒskiego (do IBF, ale i „zwyk∏e-
go”) sà badane pod kàtem legalnoÊci ich uzyskania.
Inaczej mówiàc, wielu podmiotom mo˝e nie byç na
r´k´ to, ˝e dokonujà operacji bezpoÊrednio z insty-
tucjà amerykaƒskà.

Regulacje obowiàzujàce w USA, odnoszàce si´
do banków (w tym tak˝e zagranicznych oraz tworzà-
cych IBF), przewidujà zg∏aszanie przypadków podej-
rzanych transakcji do Departamentu Skarbu i innych
agend federalnych. Zg∏oszenie takie, SAR (Suspicio-

19 International Banking Facilities Have Improved ... , op. cyt., s. 18, 20.
20 International Banking Facilities Have Improved ... , op. cyt., s. 16.

Aktywa 1991 1992 1993 1994 1995

Nale˝noÊci od podmiotów 

nie b´dàcych jednostkami macierzystymi 71 63 57 58 49

Nale˝noÊci od podmiotów 

b´dàcych jednostkami macierzystymi 29 37 43 42 51

Pasywa

Zobowiàzania wobec podmiotów 

nie b´dàcych jednostkami macierzystymi 86 88 92 94 95

Zobowiàzania wobec podmiotów 

b´dàcych jednostkami macierzystymi 14 12 8 6 5

Tabela 6 Str uktura aktywów i  pasywów IBF za ∏o˝onych przez agencje i  oddzia ∏y
banków zagranicznych (%)

èród∏o: Annual Statistical Digest 1990-1995, Board of Governors of the Federal Reserve System.



us Activity Report), sporzàdza si´ w nast´pujàcych
przypadkach:

- gdy bank wie, podejrzewa lub ma powody do po-
dejrzeƒ, ˝e odbywa si´ pranie brudnych pieni´dzy,

- gdy transakcja mo˝e naruszyç tajemnic´ bankowà,
- gdy transakcja nie ma pod∏o˝a handlowego ani

innego dopuszczalnego przez prawo, a bank - po zbada-
niu faktów - nie potrafi wyjaÊniç jej celu.

JeÊli bank potrafi zidentyfikowaç podejrzany pod-
miot to, granicznà wartoÊcià, od której rozpoczyna si´
post´powanie, jest 5.000 USD, gdy zaÊ identyfikacja
nie jest mo˝liwa - 25.000 USD21. Jak z dumà podkre-
Êlajà amerykaƒscy prawodawcy, takie post´powanie
jest zgodne z zaleceniami organizacji mi´dzynarodo-
wych, w których Stany Zjednoczone sà aktywnymi
cz∏onkami (np. Financial Action Task Force Grupy G-7),
oraz wytycznymi Unii Europejskiej w sprawie zapo-
biegania praniu brudnych pieni´dzy przez instytucje
finansowe. Tymczasem to w∏aÊnie brak wymiany in-
formacji mi´dzy s∏u˝bami podatkowymi paƒstw ob-

cych jest przyczynà ciàg∏ego rozwoju rynków eurowa-
lutowych i powoduje, ˝e nawet gdyby zniesiono rezer-
w´ obowiàzkowà i ubezpieczenie depozytów to i tak
wk∏ady „krajowe” i eurowalutowe nie by∏yby doskona-
∏ymi substytutami22.

Mniej oficjalne poglàdy wyg∏aszane przez inwesto-
rów offshore sà nast´pujàce: podejÊcie Anglików do
spraw inwestowania i prowadzenia biznesu jest „bar-
dziej cywilizowane” ni˝ Amerykanów. Policja brytyj-
ska lojalnie uprzedza przed podj´ciem drastycznych
dzia∏aƒ; amerykaƒska raczej nie23.

To, czy dane centrum finansowe rozwinie si´ i sta-
nie konkurencjà dla innych, zale˝y od wielu czynników,
nie tylko od stosunku jego w∏adz do procederu prania
brudnych pieni´dzy od zagranicznych przest´pstw po-
datkowych. Wa˝ne jest (i b´dzie coraz bardziej), w jakim
stopniu stanie si´ ono centrum kompetencji. Niemniej
nie mo˝na abstrahowaç od tego, ˝e dzisiejsi i przyszli in-
westorzy cenià i b´dà sobie ceniç anonimowoÊç i dyskre-
cj´. W∏adze amerykaƒskie raczej tego nie zapewniajà.
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21 Simplified Reporting of Suspected Crimes and Suspicious Activities.
Federal Reserve System. Federal Register, Vol. 61, No. 24, February 5,
1996, s. 4339.

22 Por. T. O'Connel: The Euro-Irish Pound: Some Basic Issues. Technical Pa-
per 4/RT/91. Central Bank of Ireland, January 1992, s. 13-14.
23 www.offshore.net.
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Niniejszy artyku∏ jest kontynuacjà rozwa˝aƒ dotyczà-
cych wewn´trznych uwarunkowaƒ kszta∏towania stra-
tegii marketingowych banków detalicznych w Polsce.
W poprzednim numerze „Banku i Kredytu” dokonano
analizy zasobów finansowych banków,  niniejsze opra-
cowanie zawiera zaÊ analiz´ ich zasobów materialnych,
tj. ludzkich i rzeczowych.

Analiza zasobów ludzkich

Ocena zasobów ludzkich banku jest nieporównanie
trudniejsza ni˝ ocena jego zasobów finansowych. O rze-
czywistej wartoÊci zatrudnianego przez banki persone-
lu nie Êwiadczy tylko jego liczebnoÊç i wydajnoÊç, ale
równie˝ poziom jego wiedzy, kwalifikacji i szeroko ro-
zumianych umiej´tnoÊci zawodowych. Nawet jeÊli pra-
cownicy dysponujà wszystkimi tymi atutami, wiele za-
le˝y od tego, czy zostanà one docenione, odpowiednio
wykorzystane i nagrodzone przez pracodawc´.

Przeprowadzona w niniejszym artykule analiza b´-
dzie z koniecznoÊci skoncentrowana na tych pierw-
szych, ∏atwiejszych do pomiaru kryteriach, czyli liczeb-
noÊci i wydajnoÊci pracowników banków.  Podj´ta jed-
nak zostanie równie˝ próba oceny pozosta∏ych czynni-
ków rzutujàcych na  jakoÊç personelu.

Ocena wielkoÊci zatrudnienia

Dane dotyczàce liczby zatrudnionych w bankach ko-
mercyjnych w Polsce pokazujà, ˝e w ostatnich trzech
latach oscyluje ona wokó∏ poziomu 150 tysi´cy pra-
cowników1. Bez dokonania porównaƒ z bankami za
granicà trudno oceniç, czy jest to du˝o, czy ma∏o. Dla

wi´kszoÊci krajów rozwijajàcych si´ typowe sà banki
du˝e, zatrudniajàce od 5 do 19 tysi´cy pracowników;
nie brak równie˝ takich, w których pracuje nawet po-
nad 50 tysi´cy osób2.

Na tym tle banki tworzàce czo∏ówk´ rynku deta-
licznych us∏ug bankowych (z wyjàtkiem Invest Banku
SA)  nie odbiegajà od standardów mi´dzynarodowych.
Dwa najwi´ksze z nich przekracza∏y nawet te normy -
Powszechna Kasa Oszcz´dnoÊci BP SA zatrudnia∏a na
koniec  1999 r. oko∏o 40 tys. osób, a Bank Pekao SA pra-
wie 25 tysi´cy. Liczba pracowników w pozosta∏ych
bankach waha∏a si´ w tym samym okresie od oko∏o
4.300 do niespe∏na 7.600  (zob. tabela 1), a wi´c z grub-
sza mieÊci∏a si´ w dolnym przedziale standardów cha-
rakterystycznych dla krajów rozwijajàcych si´.

Powszechna Kasa Oszcz´dnoÊci BP SA i Bank Pe-
kao SA sà zresztà  liderami pod wzgl´dem liczby pra-
cowników nie tylko w grupie najwi´kszych banków na
rynku detalicznym, ale w ogóle w polskim sektorze
bankowym. ¸àczna liczba ich pracowników stanowi∏a
w ostatnich trzech latach ponad 40% osób zatrudnio-
nych w sektorze (w 1997 r. 46,3%, w 1998 r. - 43,4%,
a w 1999 r. 43,2%).

Fakt ten nie pozostaje bez wp∏ywu na udzia∏ gru-
py 5 D-D w ∏àcznym zatrudnieniu sektora - udzia∏ ten
w latach 1995-1996 przekracza∏ 40%, a w latach
1997-1999 -  50%, przy czym w tym okresie systema-
tycznie si´ obni˝a. Odwrotnà tendencj´ mo˝na zaob-
serwowaç w bankach tworzàcych grup´ 5 D-H. Ich
udzia∏ w ∏àcznym zatrudnieniu sektora, oscylujàcy
w pierwszych czterech latach analizowanego okresu
wokó∏ 20% i wolno rosnàcy (z wyjàtkiem 1996 r., kie-
dy obni˝y∏ si´ o 0,1%), w 1999 r. zwi´kszy∏ si´ do
21,4%.

Wewn´trzne uwarunkowania
strategii marketingowych banków
detalicznych w Polsce - analiza
zasobów materialnych
Janina Harasim

1 Wg danych NBP, na koniec 1999 r. w bankach komercyjnych pracowa∏o
149,6 tys. osób, a w po∏owie 2000 r. 147,5 tys. 2  M. Postu∏a: Taki sektor. „Gazeta Bankowa” nr 2/2000, s.19.



Do ciekawych wniosków prowadzi obserwacja dy-
namiki przyrostu zatrudnienia w poszczególnych ban-
kach i ich grupach. O ile dynamika zatrudnienia w sek-
torze bankowym w ciàgu ostatnich pi´ciu lat systema-
tycznie spada∏a, ale ciàgle by∏a dodatnia, o tyle w gru-
pie 5 D-D w 1997 r. nastàpi∏ ponad 30% przyrost za-
trudnienia, a w kolejnych dwóch latach zatrudnienie
zmniejszy∏o si´ odpowiednio o 2333 i 303 osoby. Gwa∏-
towny przyrost zatrudnienia w 1997 r. by∏ efektem

przeprowadzonych wówczas konsolidacji w trzech
spoÊród pi´ciu banków tworzàcych grup´ - Bank Pekao
SA, Kredyt Banku SA i BIG Banku Gdaƒskim SA.
Wp∏yn´∏o to na dynamik´ zatrudnienia detalicznej
piàtki, nie zmieni∏a si´  jednak liczba osób zatrudnio-
nych w ca∏ym sektorze. Obserwowany w nast´pnych
latach spadek zatrudnienia w grupie jest efektem ci´ç
personalnych w dwóch bankach - BIG Banku Gdaƒ-
skim, gdzie liczba etatów w ciàgu ostatnich dwóch lat
zmala∏a o 1.036, a wi´c prawie o jednà piàtà, oraz
w PKO BP, gdzie uby∏o 2.582 pracowników, a wi´c za-
trudnienie spad∏o o oko∏o 6%. W Banku Pekao SA
i Kredyt Banku SA zatrudnienie nieznacznie wzros∏o;
najwi´kszy przyrost liczby pracowników odnotowa∏
natomiast Invest Bank, gdzie dynamika zatrudnienia
w ostatnich latach by∏a najwy˝sza - w 1998 r. 110,1%,
w rok póêniej zaÊ 105,3%.

Zmiany liczby zatrudnionych w bankach detalicz-
nej piàtki wp∏yn´∏y na Êrednià dynamik´ dziesiàtki -
najwy˝szy jej poziom odnotowano w 1997 r. W 1998 r.
dynamika by∏a ujemna i wynios∏a 98,5%, a w 1999 r.
liczba zatrudnionych w bankach ca∏ej dziesiàtki
zwi´kszy∏a si´ o 1,1%, a wi´c w wi´kszym stopniu ni˝
w ca∏ym sektorze bankowym, gdzie liczba pracowni-
ków wzros∏a zaledwie o 0,4% (przyby∏o 571 osób)3.
Z kolei dynamika zatrudnienia w grupie 5 D-H by∏a
doÊç wyrównana - w analizowanym okresie liczba pra-
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Nazwa banku Liczba zatrudnionych

1995 1996 1997 1998 1999

Powszechna Kasa Oszcz´dnoÊci  BP SA 39.745 40.877 42.580 40.060 39.998

Bank Pekao SA 10. 642 11.231 24.080 24.583 24.671

Powszechny Bank Kredytowy SA 5.789 5.873 5.905 6.162 7.572

Bank Âlàski SA 6.118 6.426 6.719 6.685 6.816

Bank Zachodni SA 5.311 6.139 6.964 6.809 6.673

Bank Przemys∏owo-Handlowy SA 5.684 5.802 6.018 6.569 6.559

Kredyt Bank  SA 1.758 2.061 5.492 5.615 5.683

Wielkopolski Bank Kredytowy SA 4.021 4.234 4.288 4.332 4.454

BIG Bank Gdaƒski SA 4.711 4.708 5.323 4.757 4.287

Invest Bank  SA 1.133 1.236 1.257 1.384 1.457

Razem zatrudnienie 10 banków 84.912 88.587 108.626 106.956 108.170

Razem zatrudnienie sektora 136.000 144.200 147.100 149.100 149.700

Udzia∏  10 w zatrudnieniu sektora 62,4 61,4 73,8 71,7 72,3

Razem zatrudnienie grupy 5 D-D 57.989 60.113 78.732 76.399 76. 096

Udzia∏ 5 D-D w zatrudnieniu sektora 42,6 41,7 53,5 51,2 50,8

Razem zatrudnienie grupy 5 D-H 26.923 28.474 29.894 30.557 32.074

Udzia∏ 5 D-H w zatrudnieniu sektora 19,8 19,7 20,3 20,5 21,4

Tabela 1 Zatrudnienie w najwi´kszych bankach na rynku detalicznych
us∏ug bankowych w Polsce

èród∏o: „Rzeczpospolita”, raporty o bankach 1995-1999 oraz dane NBP.

3 Sytuacja finansowa banków w 1999 r. Synteza. NBP Generalny Inspektorat
Nadzoru Bankowego. Warszawa, kwiecieƒ 2000, s.12.

Wykres 1 Dynamika wzrostu
zatrudnienia w bankach detalicznej
piàtki na tle pozosta∏ych grup banków

èród∏o: opracowanie w∏asne.
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cowników grupy zwi´ksza∏a si´ w tempie oko∏o 5%
rocznie (z wyjàtkiem  1998 r., w którym zatrudnienie
grupy wzros∏o o 2,2%). Oznacza to znaczne przekro-
czenie Êredniej dynamiki zatrudnienia w sektorze -
zob. wykres 1.

Najwi´kszy wp∏yw na tak wysoki przyrost zatrud-
nienia mia∏a sytuacja w Powszechnym Banku Kredyto-
wym, który w 1999 r. zatrudnia∏ o prawie 23% wi´cej
osób ni˝ rok wczeÊniej.

Najnowsze  szacunki dotyczàce zatrudnienia
w polskich bankach wskazujà, ˝e po raz kolejny
zmniejsza si´ liczba etatów w krajowych bankach.
Wed∏ug danych z koƒca 2000 r. najwi´ksze ci´cia ka-
drowe, spoÊród banków wchodzàcych w sk∏ad
dziesiàtki, nastàpi∏y w Banku Pekao SA, gdzie uby-
∏o a˝ 11,9% zatrudnionych, w BIG Banku Gdaƒ-
skim (-6,3%) oraz w PBK (-4,6%). O 3% zmniejszy∏a
si´ liczba pracowników w Banku Zachodnim, o 2,7%
w Banku Przemys∏owo-Handlowym, a o 2% w Po-
wszechnej Kasie Oszcz´dnoÊci BP SA. Od 1% do nie-
spe∏na 4% wzros∏a natomiast liczba pracowników
Wielkopolskiego Banku Kredytowego SA, Banku Âlà-
skiego SA i Invest Banku SA. Po raz kolejny du˝y
przyrost zatrudnienia odnotowa∏ Kredyt Bank, gdzie
zwi´kszy∏o si´ ono o 10,4%4 (rok wczeÊniej liczba
pracowników wzros∏a o 5,5%).

Zaprezentowane dane dotyczàce wielkoÊci i dyna-
miki zatrudnienia w bankach detalicznej piàtki i ca∏ego
sektora wskazujà, ˝e niektóre z nich zaczynajà, choç
z ró˝nym powodzeniem, podejmowaç próby racjonali-
zacji zatrudnienia.

W tym miejscu nale˝a∏oby zadaç pytanie, czy za-
trudnienie w polskich bankach, w tym w bankach deta-
licznej piàtki, jest rzeczywiÊcie nadmierne i czy jego ra-
cjonalizacja powinna polegaç przede wszystkim na
zmniejszeniu liczby etatów.

W wypowiedziach fachowców trudno doszukaç
si´ zgody w kwestii oceny wielkoÊci zatrudnienia
w polskich bankach. Obok opinii g∏oszàcych, ˝e w pol-
skich bankach jest o oko∏o 30% etatów za du˝o5, czy
wypowiedzi Prezes NBP Hanny Gronkiewicz-Waltz
sprzed paru lat, mówiàcej o koniecznoÊci zwolnienia
w ciàgu 10 lat 50 spoÊród 140 tysi´cy zatrudnionych
wówczas w sektorze bankowym osób6, mo˝na spotkaç
wiele wypowiedzi specjalistów uwa˝ajàcych, ˝e w Pol-
sce nie wyst´puje nadmierne zatrudnienie w sektorze
bankowym7 i nie nale˝y spodziewaç si´ jego zmniej-
szenia na skutek komputeryzacji (to g∏ówny argument

zwolenników tezy o nieuchronnoÊci spadku liczby za-
trudnionych w bankach)8. Mo˝na nawet spotkaç si´
z poglàdem, ˝e im wi´ksze sà mo˝liwoÊci wprowadza-
nego przez bank systemu komputerowego, tym wi´cej
pracowników trzeba do pracy z klientem, by w pe∏ni
wykorzystaç mo˝liwoÊci tego systemu9.

Wed∏ug szacunków Instytutu Badaƒ nad Gospo-
darkà Rynkowà, w najbli˝szych kilku latach nale˝y
oczekiwaç stabilizacji wielkoÊci zatrudnienia, a poczy-
najàc od 2003 r., jego spadku. Zdaniem specjalistów
z IBnGR, w latach 2004-2005 poziom zatrudnienia
w bankach b´dzie wynosi∏ 144-148 tysi´cy osób, w za-
le˝noÊci od kszta∏towania si´ przeciwstawnych tenden-
cji, stymulujàcych i destymulujàcych wzrost zatrudnie-
nia w bankach.

Do g∏ównych czynników, sprzyjajàcych wzrostowi
zatrudnienia w bankach,  IBnGR zalicza:

- os∏abione, choç nadal szybkie tempo wzrostu pol-
skiej gospodarki,

- prawie dwukrotnie wy˝sze tempo wzrostu akty-
wów banków komercyjnych ni˝ tempo wzrostu PKB,

- niski stopieƒ „ubankowienia” gospodarki (szcze-
gólnie w dziedzinie bankowoÊci detalicznej (najbar-
dziej pracoch∏onnej).

Z kolei czynniki hamujàce wzrost zatrudnienia to:
- procesy liberalizacji i globalizacji oraz wynikajà-

ca z nich wzmo˝ona konkurencja i koniecznoÊç reduk-
cji kosztów pracy,

- niska wydajnoÊç pracy w sektorze bankowym
- procesy zast´powania pracy przez technologi´ te-

leinformatycznà, 
- procesy fuzji i przej´ç10.

Ocena jakoÊci personelu bankowego

W Êwietle przedstawionych poglàdów, zasadniczym
problemem nie jest - zdaniem autorki -liczba osób
zatrudnionych w bankach,  ale ich szeroko rozumia-
na jakoÊç. Na jakoÊç t´ - jak ju˝ wczeÊniej wspo-
mniano - wp∏ywa wydajnoÊç personelu, jego wie-
dza, kwalifikacje, umiej´tnoÊci zawodowe, ale tak˝e
satysfakcja z pracy, mo˝liwoÊci awansu i godziwe
wynagrodzenie.

Najbardziej wymiernej oceny jakoÊci personelu
dostarczajà wskaêniki wydajnoÊciowe, które w pol-
skich bankach sà zatrwa˝ajàco niskie. Z badaƒ IBnGR
wynika, ˝e aktywa przypadajàce na 1 zatrudnionego sà
oko∏o siedmiokrotnie ni˝sze ni˝ w bankach europej-
skich, a zysk brutto na zatrudnionego dwukrotnie ni˝-

4 W. Grzegorczyk: Mniej pracowników w sektorze. „Rzeczpospolita” z
11.01.2001 r.
5 ¸. Wilkowicz: Pracownicze dylematy. „Gazeta Bankowa” nr 43/1999, s. 20.
6 K. Sadurski: Wypchni´ci przez technologi´, wch∏oni´ci przez sieç. „Bank” nr
11/1997, s.12. Zdaniem prezes NBP, tak du˝à skal´ zwolnieƒ wymusi
post´pujàca w Polsce komputeryzacja banków, podobnie jak sta∏o si´ to w
Hiszpanii.
7 Zob. np. J.K. Solarz: Zwolnienia grupowe. „Bank” nr 9/1999, s. 94.

8 Takiego zdania byli np. prezes ZBP Andrzej Szukalski czy Prezes WBK Ja-
cek Kseƒ.
9 Poglàd taki wypowiedzia∏a p. Alicja Kos - rzecznik BRE Banku, który jako
jeden z pierwszych wdro˝y∏ scentralizowany system informatyczny - zob.
K. Sadurski: Wypchni´ci..., op.cit., s. 12.
10 Szerzej zob. L. Paw∏owicz: Ile pracy, jaka wiedza? „Gazeta Bankowa” nr
18/2000, s. 24-25.



szy. Kilkukrotnie wy˝sze w bankach zagranicznych sà
tak˝e kredyty i depozyty przypadajàce na 1 pracowni-
ka. JednoczeÊnie, mimo relatywnie niskich p∏ac, koszty
pracy w relacji do wartoÊci aktywów kszta∏tujà si´
w Polsce mniej korzystnie (1,29%) ni˝ w wi´kszoÊci
krajów Unii Europejskiej, np. we Francji (0,78%) czy
w Niemczech (0,80%)11.

Badania przeprowadzone przez autork´ na grupie
dziesi´ciu banków o najsilniejszej pozycji na rynku
detalicznych us∏ug bankowych w Polsce wykaza∏y, ˝e
w ciàgu pi´ciu lat obj´tych analizà aktywa przypadajà-
ce na jednego zatrudnionego by∏y niemal w ka˝dym
z nich ni˝sze od Êredniej dla ca∏ego sektora - zob. tabe-
la 2. Wskaêniki najbli˝sze Êredniej, a w niektórych la-
tach nawet nieco jà przekraczajàce, notowa∏y PBK SA
i BPH SA, a spoÊród banków detalicznej piàtki BIG
Bank Gdaƒski, Kredyt Bank SA i Bank Pekao SA -
wszystkie jednak znacznie poprawi∏y swoje wskaêniki
dopiero po konsolidacji. Najni˝szà wydajnoÊç perso-
nelu, mierzonà aktywami przypadajàcymi na 1 pra-
cownika, osiàgn´∏y zaÊ Bank Zachodni, a z grupy 5 D-D
Invest Bank i PKO BP.

Ârednie wszystkich analizowanych grup by∏y w la-
tach 1995-1999 ni˝sze od Êredniej dla sektora,  przy
czym najwi´ksze ró˝nice w tym zakresie wyst´powa∏y
w grupie  5 D-D. Ârednia detalicznej piàtki by∏a w 1995 r.
a˝ o 40% ni˝sza od wskaênika sektora. W trzech kolej-
nych latach dystans ten mala∏ - w latach 1996-1997 ró˝-
nica mi´dzy Êrednimi wynosi∏a oko∏o 30%, w 1998 r.
nieco ponad 22%, a w 1999 r. niespe∏na 11%. Znacznie
korzystniej, choç równie˝ poni˝ej Êredniej sektorowej,
kszta∏towa∏ si´ wskaênik aktywów na 1 zatrudnionego

w grupie 5 D-H - w latach 1995-1999 by∏ on od 9% do
18% ni˝szy od Êredniej sektora (w 1999 r. ró˝nica wy-
nosi∏a 14,8%).

Analiza dynamiki wskaênika w latach 1995-1999 pro-
wadzi do bardziej optymistycznych wniosków - w ca∏ym
okresie obj´tym badaniami wskaênik ten poprawia∏ si´ naj-
szybciej w bankach detalicznej piàtki, przy czym najbar-
dziej zauwa˝alna poprawa nastàpi∏a w BIG Banku Gdaƒ-
skim, Banku Pekao SA i Kredyt Banku SA, a najmniejsza
w Powszechnej Kasie Oszcz´dnoÊci BP SA. Ârednia dyna-
mika wzrostu wskaênika w grupie 5 D-D w latach 1995-
1999 wynios∏a 133,5%, podczas gdy w grupie 5 D-H tylko
118,4%, a w sektorze - 120,5% (wykres 2).

Dzi´ki temu w 1999 r. wartoÊç aktywów przypada-
jàca na 1 pracownika w grupie 5 D-D by∏a ponad 3 razy
wy˝sza ni˝ pi´ç lat wczeÊniej, podczas gdy Êrednia sek-
tora i Êrednia grupy 5 D-H zwi´kszy∏y si´ tylko oko∏o
dwukrotnie. Gdyby podobna dynamika przyrostu
wskaênika utrzyma∏a si´ w najbli˝szych latach, to ju˝
w 2000 r. wartoÊç aktywów przypadajàcych na 1 za-
trudnionego w bankach detalicznej piàtki powinna
przekroczyç Êrednià sektora!

Mimo poprawy wskaênika aktywów przypadajà-
cych na zatrudnionego w grupie 5 D-D nadal jest on
znacznie ni˝szy od osiàganego przez najlepsze pod tym
wzgl´dem banki dzia∏ajàce w Polsce. W przeprowadzo-
nym w 1999 r. rankingu banków o najwy˝szym wskaê-
niku aktywów na zatrudnionego pierwsze trzynaÊcie
miejsc zajmujà banki zagraniczne. W otwierajàcym list´
Westdeutsche Landesbank Polska  na jednego pracow-
nika przypada 25.953 tys. z∏ aktywów, czyli prawie 12
razy wi´cej ni˝ Êrednio w bankach detalicznej piàtki12.
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11 Tam˝e, s. 26. 12 Raport o bankach 1999. „Rzeczpospolita” z 24 marca 2000 r., s.  B II.

Nazwa banku Aktywa na zatrudnionego w tys. z∏ Ârednia 1995/1999     

1995 1996 1997 1998 1999

BIG Bank Gdaƒski SA 846,3 661,6 1.604,6 2.257,2 2.970,6 1.668,1

Kredyt Bank  SA 607,5 886,1 1.583,0 2.004,2 2.599,5 1.536,1

Wielkopolski Bank Kredytowy SA 1.060,0 1.263,4 1.540,0 1.873,2 2.372,6 1.621,8

Bank Przemys∏owo-Handlowy SA 1.173,8 1.344,7 1.613,6 2.009,0 2.326,7 1.693,6

Powszechny Bank  Kredytowy SA 1.272,4 1.575,8 1.838,0 2.220,5 2.316,0 1.844,5

Bank Âlàski SA 1.142,9 1.337,7 1.424,0 1.874,4 2.169,5 1.589,7

Bank Pekao SA 850,6 2.050,3 1.187,7 1.410,0 2.421,2 1.584,0

Powszechna Kasa Oszcz´dnoÊci  BP SA 701,2 893,0 1.096,9 1.405,6 1.519,8 1.123,3

Invest Bank SA 466,7 636,3 1.004,2 1.392,3 1.427,1 985,3

Bank Zachodni SA 707,9 821,7 898,9 1.206,4 1.343,1 995,6

Ârednia dziesiàtki 882,9 1.147,1 1.379,1 1.765,3 2.146,6 1.464,2

Ârednia 5 D-D 694,5 1.025,5 1.295,3 1.693,9 2.187,6 1.379,4

Ârednia 5 D-H 1.071,4 1.268,7 1.462,9 1.836,7 2.105,6 1.549,1

Ârednia sektora 1.076,9 1.443,8 1.826,1 2.148,6 2.442,7 1.787,6

Tabela 2 Aktywa na zatrudnionego w wybranych bankach

èród∏o: obliczenia w∏asne na podstawie danych z „Rzeczpospolitej”, Raporty o bankach.



18 BankowoÊç Komercyjna BANK I  KREDYT maj 2001

Aktywa drugiego na liÊcie ABN Amro-Banku  przewy˝-
szajà t´ Êrednià prawie 7 razy, a aktywa trzeciego: ING
N.V.  - 5,7 razy.

Znacznie poni˝ej Êredniej sektora kszta∏tuje si´ w
bankach detalicznej piàtki tak˝e drugi z
analizowanych wskaêników wydajnoÊci personelu -
zysk netto na zatrudnionego. W najlepszych latach by∏
on o jednà czwartà ni˝szy od Êredniej sektora, w
najgorszym - 1998 r. - a˝  o 73%. Najwy˝szy przeci´tny
zysk netto na zatrudnionego w grupie 5 D-D  w latach
1995-1999 odnotowa∏ BIG Bank Gdaƒski SA, a
najni˝szy - PKO BP, choç we wszystkich bankach

grupy wskaênik ten kszta∏towa∏ si´ bardzo ró˝nie
w poszczególnych latach. O s∏abym wyniku PKO BP
zadecydowa∏a strata poniesiona w 1998 r. - gdyby jej
nie uwzgl´dniaç, to Êrednia najwi´kszego banku deta-
licznego w Polsce by∏aby znacznie wy˝sza, a ostatnià
pozycj´ w grupie 5 D-D pod wzgl´dem zysku przypa-
dajàcego na zatrudnionego zajà∏by Invest Bank - zob.
tabela 3.

Znacznie wy˝szy wskaênik zysku na zatrudnione-
go, przekraczajàcy niemal we wszystkich latach Êrednià
sektora, osiàgn´∏y banki grupy 5 D-H. Jedynie w 1999 r.
sytuacja by∏a odwrotna, na co wp∏yn´∏y g∏ównie s∏abe

Wykres 2 Dynamika wskaênika ak-
tywa na zatrudnionego w bankach
detalicznej  piàtki  na t le  dynamiki
sektora

èród∏o: opracowanie w∏asne.

Wykres 3 Dynamika wskaênika zysk
na zatrudnionego w bankach
detalicznej piàtki na tle sektora 

èród∏o: opracowanie w∏asne.

Nazwa banku Zysk netto na zatrudnionego w tys. z∏ Ârednia 1995/1999  

1995 1996 1997 1998     1999

Powszechny Bank Kredytowy SA 8,9 14,1 46,1 45,5 39,4 30,8

BIG Bank Gdaƒski SA 19,3 21,5 12,7 30,8 39,4 24,7

Bank Âlàski SA 42,1 46,4 28,8 29,9 29,2 35,3

Kredyt Bank SA 5,9 11,2 13,3 24,0 27,5 16,4

Bank Pekao SA 28,0 21,7 34,3 1,9 5,5 18,3

Wielkopolski Bank Kredytowy SA 28,8 37,1 27,6 42,0 41,5 35,4

Powszechna Kasa Oszcz´dnoÊci  BP SA 8,7 24,4 14,6 -32,5 7,2 4,5

Bank Przemys∏owo-Handlowy SA 43,0 49,8 12,7 41,9 3,4 30,2

Bank Zachodni  SA 20,9 22,9 20,2 3,9 0,5 13,7

Invest Bank  SA 3,7 6,4 9,1 10,2 8,3 7,5

Ârednia dziesiàtki 20,9 27,0 21,9 19,8 20,2 22,0

Ârednia 5 D-D 13,1 17,0 16,8 6,9 17,6 14,3

Ârednia 5 D-H 28,7 36,9 27,1 32,6 22,8 29,1

Ârednia sektora 17,8 30,9 22,9 18,7 23,6 22,8

Tabela 3 Zysk net to  na zatrudnionego w najwi´kszych bankach na rynku
detalicznym w Polsce

èród∏o: obliczenia w∏asne.



wyniki osiàgni´te przez Bank Zachodni i Bank Przemy-
s∏owo-Handlowy.

Analizujàc z kolei dynamik´ tego wskaênika w cià-
gu ostatnich pi´ciu lat, dochodzimy do wniosków po-
dobnych, jak w wypadku dynamiki aktywów przypada-
jàcych na zatrudnionego. Najwy˝szà dynamik´ wyka-
zywa∏ w tym okresie Êredni wskaênik w bankach deta-
licznej piàtki, a najni˝szà - ujemnà - w grupie 5 D-H.
Âredni zysk sektora przypadajàcy na jednego pracowni-
ka  rós∏ przeci´tnie o 13,8% rocznie, podczas gdy
w grupie 5 D-D a˝ o 31,3% - wykres 3.

Warto jednak zauwa˝yç, ˝e o ile wskaênik akty-
wów na zatrudnionego w bankach detalicznej piàtki
poprawia∏ si´ doÊç systematycznie w ca∏ym analizo-
wanym okresie, o tyle zysk na zatrudnionego wykazy-
wa∏ bardzo du˝e wahania w poszczególnych latach,
a na wysokà dynamik´ Êredniego wskaênika osiàgni´-
tego przez banki grupy 5 D-D du˝y wp∏yw mia∏ jej
gwa∏towny spadek w 1998 r.(spowodowany stratà net-
to PKO BP), a nast´pnie równie gwa∏towny przyrost
w 1999 r., co wp∏yn´∏o w pewnym stopniu na znie-
kszta∏cenie wyników.

Âwiadczy o tym równie˝ fakt, ˝e Êredni zysk grupy
przypadajàcy na 1 zatrudnionego w 1999 r. by∏ tylko
nieco wy˝szy od poziomu tego wskaênika osiàgni´tego
w latach 1996-1997. Zwa˝ywszy na te okolicznoÊci,
trudno by∏oby uznaç, ˝e wysoka przeci´tna dynamika
zysku na zatrudnionego w grupie 5 D-D w analizowa-
nym okresie jest Êwiadectwem rosnàcej wydajnoÊci
pracowników detalicznej piàtki. 

O tym, jak ogromny dystans dzieli jeszcze banki tej
grupy od najbardziej efektywnych pod tym wzgl´dem
banków w Polsce, Êwiadczà wyniki osiàgane przez te
ostatnie. W 1999 r. w pierwszym na liÊcie BRE Banku
zysk przypadajàcy na zatrudnionego wynosi∏ 317 tys.
z∏, a wi´c by∏ 18 razy wy˝szy od Êredniego wskaênika
osiàgni´tego w tym roku przez banki grupy 5 D-D i po-

nad oÊmiokrotnie wy˝szy od wskaênika najlepszego
w tym gronie BIG Banku Gdaƒskiego. Podobny dystans
- rz´du kilkunastu razy - dzieli∏ banki detalicznej piàt-
ki od zajmujàcego drugà pozycj´ Banku Gospodarstwa
Krajowego i trzeciego na liÊcie Westdeutsche Landes-
banku Polska13. Warto tak˝e zauwa˝yç, ˝e o wiele lep-
szy wskaênik zysku na zatrudnionego ni˝ w bankach
grupy 5 D-D wypracowa∏y w minionym roku ma∏e ban-
ki detaliczne, np. Lukas Bank, w którym wskaênik ten
wyniós∏ 35 tys. z∏ na osob´, czy GórnoÊlàski Bank Go-
spodarczy - 27,9 tys. na osob´14.

Ciekawe, choç nie optymistyczne wnioski p∏ynà
z porównania wydajnoÊci pracy w niektórych polskich
bankach majàcych zagranicznych w∏aÊcicieli - tabela 4.

WartoÊç aktywów, którà mo˝e wypracowaç pra-
cownik polskiego banku, jest w skrajnym przypadku
prawie 20-krotnie ni˝sza od wskaênika osiàganego
przez zagranicznego w∏aÊciciela banku, a wartoÊç zy-
sku prawie 33-krotnie ni˝sza (BPH i HypoVereins-
bank)! W pozosta∏ych przypadkach ró˝nice nie sà tak
drastyczne, ale wydajnoÊç polskich pracowników ban-
ków jest wyraênie ni˝sza. 

Poziom wiedzy, kwalifikacji i umiej´tnoÊci zawo-
dowych personelu bankowego jest znacznie trudniej-
szy do oceny od jego efektywnoÊci. OczywiÊcie, cechy
te majà istotny wp∏yw na wydajnoÊç pracy, jednak ko-
nieczne wydaje si´ tak˝e oddzielne ich potraktowanie. 

Wyznacznikiem wiedzy, kwalifikacji i umiej´tno-
Êci zawodowych pracowników mo˝e byç poziom ich
wykszta∏cenia oraz udzia∏ w fachowych szkoleniach.
Dane na temat poziomu wykszta∏cenia osób zatrudnio-
nych w polskich bankach sà praktycznie niedost´pne.
Wiadomo jedynie, ˝e sà to osoby z wykszta∏ceniem co
najmniej Êrednim (z wyjàtkiem personelu administra-
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13 Raport o bankach 2000 ..., op.cit.
14 Raport Najlepsze banki 2000. „Gazeta Bankowa” nr 27/2000, s. 20. 

Nazwa banku Aktywa na zatrudnionego Zysk na zatrudnionego

( w tys. USD ) ( w tys. USD )

UniCredito Italiano 2.724,6 45,6

Bank Pekao SA 583,7 1,4

HypoVereinsbank 10.950,0 16,4

Bank Przemys∏owo-Handlowy SA 560,9 0,7

Bank Austria 7.390,0 31,0

Powszechny Bank Kredytowy SA 558,3 9,4

AIB 2.246,0 37,9

Wielkopolski Bank Kredytowy SA 571,9 10,1

Tabela 3 EfektywnoÊç pracy w wybranych polskich bankach oraz u ich
zagranicznych w∏aÊcicie l i  

èród∏o: A. S∏ojewska: W nowych oddzia∏ach potrzebni sà ludzie. „Rzeczpospolita” z 12-13.08.2000 r., s. B1.
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cyjnego i technicznego, gdzie spotyka si´ tak˝e pracow-
ników o ni˝szym poziomie wykszta∏cenia), przy czym
wÊród kadr kierowniczych regu∏à jest posiadanie dy-
plomu wy˝szej uczelni.

Pewien poglàd na temat poziomu wykszta∏cenia
kadr bankowych mo˝na sobie wyrobiç na podstawie
danych wycinkowych. W 1996 r. wÊród nowo przyjmo-
wanych do pracy w banku 35% stanowi∏y osoby z wy-
kszta∏ceniem wy˝szym, a 54% osoby z wykszta∏ceniem
Êrednim15, natomiast w 1997 r. spoÊród pracowników
najwi´kszego banku detalicznego w Polsce - PKO BP -
12% mia∏o wykszta∏cenie wy˝sze, 10% pomaturalne,
70% Êrednie, a 8% ni˝sze ni˝ Êrednie16. Od tego czasu
proporcje te z pewnoÊcià si´ zmieni∏y, choçby z uwagi
na gwa∏towny wzrost liczby  absolwentów prywatnych
uczelni o profilu finansowo-bankowym, z których wie-
lu jeszcze znajduje prac´ w bankach.

Nieco wi´cej informacji mo˝na uzyskaç na temat
szkoleƒ personelu. Opierajàc si´ na wynikach badaƒ
„Kadry polskiej bankowoÊci” przeprowadzonych w po-
∏owie lat dziewi´çdziesiàtych, mo˝na stwierdziç, ˝e
banki szkolà coraz wi´cej pracowników i przeznaczajà
na ten cel coraz wy˝sze Êrodki. W 1995 r. w bankach
obj´tych wspomnianymi badaniami relacja liczby szko-
lonych pracowników do liczby zatrudnionych w banku
wynios∏a Êrednio 1,17%, a w 1996 r. 1,22%, choç ró˝-
nice mi´dzy poszczególnymi bankami by∏y doÊç spore
- rozpi´toÊç wskaênika wynosi∏a od 0,19% - 2,36%.
Z kolei udzia∏ kosztów szkolenia personelu w ca∏kowi-
tym funduszu wynagrodzeƒ wyniós∏ odpowiednio
2,53% i 2,88% przy rozpi´toÊci od 0,2% do 6% w po-
szczególnych bankach17. 

Dane z 2000 r. potwierdzajà, ˝e banki nie oszcz´-
dzajà na szkoleniach. W wi´kszoÊci z nich w ró˝nego
rodzaju kursach, seminariach i konferencjach bra∏
udzia∏ niemal ca∏y personel - przyk∏adowo w Banku
Âlàskim ponad 10 tys. osób (co oznacza, ˝e cz´Êç bra∏a
udzia∏ w kilku szkoleniach),  zbli˝ona liczba w PBK,
a w Banku Pekao SA oko∏o 13 tysi´cy. Sà to w coraz
mniejszym stopniu tradycyjne szkolenia uczàce banko-
woÊci od podstaw, a w coraz wi´kszym - szkolenia
w systemie distance learning (zw∏aszcza w zakresie
standardów kwalifikacyjnych) oraz szkolenia zwiàzane
z bezpoÊrednià obs∏ugà klientów, co wià˝e si´ ze zmia-
nà struktur organizacyjnych banków i przekszta∏ca-
niem cz´Êci personelu w tzw. personel pierwszego kon-
taktu. Wiele banków organizuje szkolenia i praktyki za-
graniczne, na które wysy∏ana jest g∏ównie kadra mene-
d˝erska i specjaliÊci z poszczególnych obszarów dzia∏a-
nia banku18.

Mimo przeznaczania coraz wi´kszych Êrodków na
szkolenia i obejmowania nimi coraz wi´kszej liczby
pracowników banku, ich skala  - z punktu widzenia
utrzymania przewagi konkurencyjnej jakà jest posiada-
nie wykwalifikowanej i ustabilizowanej kadry - jest cià-
gle niewystarczajàca. Nie wszystkie szkolenia sà przy
tym efektywne - w wielu bankach brak jest perspekty-
wicznego podejÊcia do szkoleƒ i konsekwentnie reali-
zowanej polityki szkoleniowej; cz´sto struktury organi-
zacyjne banku okazujà si´ niedostosowane do nowych
form podnoszenia kwalifikacji pracowników19. Wiele
do ˝yczenia pozostawiajà ponadto: sposób doboru pra-
cowników na szkolenia,  poziom tych ostatnich oraz
sposób ich organizacji. Powoduje to, ˝e banki wydajàc
powa˝ne kwoty na ten cel cz´sto muszà tolerowaç nie-
obecnoÊç w pracy cz´Êci personelu w czasie trwania
szkoleƒ, a po ich zakoƒczeniu wcale nie zyskujà kadr
o wyraênie wy˝szych kwalifikacjach20.

Dodatkowym czynnikiem powodujàcym, ˝e pie-
niàdze wydawane na szkolenie pracowników nie za-
wsze si´ zwracajà, jest wysoka fluktuacja kadr w sekto-
rze bankowym. W 1995 r. wspó∏czynnik fluktuacji wy-
niós∏ a˝ 34,6%, a w rok póêniej 27,4%. Wprawdzie ro-
tacja kadr maleje, jednak ciàgle jest  wysoka - wg da-
nych z pierwszych oÊmiu miesi´cy 1999 r. prac´ zmie-
ni∏o 7% zatrudnionych w bankach21. DoÊç powszechnà
praktykà jest wzajemne podkupywanie sobie pracowni-
ków przez banki. Par´ lat temu „specjalizowa∏y si´”
w tym procederze banki zagraniczne dzia∏ajàce w Pol-
sce, dziÊ coraz cz´Êciej dobrej klasy specjalistów wy-
kradajà sobie banki krajowe22. Znaczna fluktuacja per-
sonelu nie sprzyja tak˝e prowadzeniu racjonalnej poli-
tyki kadrowej. Zresztà - jak wykaza∏y badania - w latach
1995-1996 tylko w jednej trzeciej oddzia∏ów prowadzo-
na by∏a  d∏ugofalowa, Êwiadoma polityka kadrowa,
oparta na przyj´tych w banku za∏o˝eniach strategicz-
nych. W pozosta∏ych brakowa∏o synchronizacji celów
strategicznych banków, strategii zarzàdzania kadrami
oraz celów polityki wynagrodzeƒ23.

Braki te powodujà, ̋ e w wi´kszoÊci banków pracow-
nicy sà niew∏aÊciwie wykorzystywani, odczuwajà prze-
cià˝enie pracà, za którà - ich zdaniem - sà  dodatkowo ni-
sko wynagradzani, majàc zarazem ograniczone mo˝liwo-
Êci awansowania. W po∏owie lat dziewi´çdziesiàtych bli-
sko 70% zatrudnionych w bankach nie widzia∏o zwiàzku
swoich wynagrodzeƒ z efektami pracy, co z pewnoÊcià
nie motywowa∏o ich do wydajniejszej pracy24.

15 M. Juchnowicz: Pracownicy sà niezadowoleni. „Bank” nr 10/1997, s. 23.
16 M. Pokojska: Przekszta∏canie molocha. „Bank” nr 7/1997, s. 11.
17 M. Juchnowicz: Kadry atutem strategicznym polskich banków. „Bank i Kre-
dyt”  nr 5/1998, s. 18.
18 K. Doliniak: Idzie sezon McBanków. „Gazeta Bankowa” nr 36/2000, s. 17-19.

19 M. Juchnowicz: Pracownicy..., op.cit., s. 22.
20 Wiele krytycznych uwag na temat systemu szkolenia kadr w polskich ban-
kach wypowiada E.J. Saunders: System szkolenia wymaga zmian. „Bank”
nr 12/1997, s. 45 i nast.
21 Badania obj´∏y 59 banków zatrudniajàcych ponad 85% ogó∏u zatrudnio-
nych w sektorze bankowym - szerzej zob. ¸. Wilkowicz: Pracownicze dylema-

ty. „Gazeta Bankowa” nr 43/1999, s. 21.
22 M. Pokojska: Wojna o talenty, „Bank” 1997, nr 4, s. 9 -11.
23 M. Juchnowicz: Kadry..., op.cit., s. 17.
24 M. Juchnowicz: Pracownicy..., op.cit., s. 23.



Problem wysokoÊci p∏ac w bankach jest szczegól-
nie wa˝ny w kontekÊcie nasilajàcej si´ presji na obni˝-
k´ kosztów osobowych, majàcych w 1997 r. prawie 60-
procentowy udzia∏ w kosztach dzia∏ania polskich ban-
ków. W bankach zagranicznych dzia∏ajàcych w Polsce
by∏y one wówczas znacznie ni˝sze i stanowi∏y  prze-
ci´tnie 47% kosztów dzia∏ania25. Wydawaç by si´ za-
tem mog∏o, ˝e poziom p∏ac jest w bankach za wysoki
i mo˝na go obni˝yç. Tez´ t´ wydajà si´ potwierdzaç da-
ne o wysokoÊci przeci´tnego wynagrodzenia w us∏u-
gach finansowych, które jest du˝o wy˝sze ni˝ w innych
dzia∏ach gospodarki26. Jednak po pierwsze - na Êrednià
t´ rzutujà cz´sto bardzo wysokie p∏ace mened˝erów za-
rzàdzajàcych bankami, po drugie zaÊ - nie tylko pra-
cownicy uwa˝ajà swoje wynagrodzenia za niesatysfak-
cjonujàce. Podobnego zdania sà bankowcy szczebla kie-
rowniczego, wed∏ug których niskie p∏ace pracowników
sà jednà z istotnych przeszkód w dzia∏alnoÊci banku -
w latach 1997-1998 takiego zdania by∏y dwie trzecie
spoÊród nich27. Obni˝enie p∏ac nie by∏oby zatem do-
brym sposobem zmniejszenia kosztów osobowych; jego
efektem mog∏oby byç jedynie pog∏´bienie si´ niezado-
wolenia  personelu. Nieuniknione wydaje si´ w tej sy-
tuacji zmniejszenie liczby pracowników przy jednocze-
snej poprawie ich wydajnoÊci.

Analiza zasobów rzeczowych banków

Do najwa˝niejszych sk∏adników zasobów rzeczowych
banków - z punktu widzenia rozwijania przez nie ban-
kowoÊci detalicznej i umacniania pozycji na tym rynku
- nale˝à: sieç placówek, sieç bankomatów i systemy in-

formatyczne, pozwalajàce na rozwój nowoczesnych ka-
na∏ów dystrybucji, takich jak bankowoÊç telefoniczna
czy internetowa, oraz na reorganizacj´ placówek
i zmian´ ich funkcji.

Ocena rozwoju sieci placówek

Ostatnie pi´ç lat to okres dynamicznego rozwoju stacjo-
narnej sieci obs∏ugi klienta. Liczba placówek banków ko-
mercyjnych niemal si´ podwoi∏a; podobny przyrost pla-
cówek odnotowano w bankach detalicznej piàtki. Naj-
szybszy rozwój sieci nastàpi∏ jednak w grupie 5 D-H -
liczba placówek nale˝àcych do niej banków zwi´kszy∏a
si´ ponad 2,5-krotnie. By∏o to z jednej strony rezultatem
szybkiego tempa przyrostu nowych placówek, a z dru-
giej - relatywnie niewielkiej ich liczby w 1995 r. W 1999
r. do 10 najwi´kszych banków na rynku detalicznych
us∏ug bankowych nale˝a∏o ponad trzy czwarte ogó∏u pla-
cówek bankowych w Polsce, w tym ponad po∏owa to
placówki banków tworzàcych grup´ 5 D-D - tabela 5. 

Zdecydowana wi´kszoÊç stacjonarnej sieci deta-
licznej nale˝y przy tym do  dwóch najwi´kszych ban-
ków - PKO BP i Banku Pekao SA - ∏àcznie ich placów-
ki to prawie 74% wszystkich placówek grupy 5 D-
D i ponad 38% sieci ogólnokrajowej. Najszybsze Êred-
nie tempo przyrostu stacjonarnej sieci Êwiadczenia
us∏ug odnotowa∏y w ostatnich pi´ciu latach trzy banki
z grupy 5 D-D: Bank Pekao SA, BIG Bank Gdaƒski i Kre-
dyt Bank. W ka˝dym z tych przypadków szybki wzrost
liczby placówek nastàpi∏ jednak g∏ównie dzi´ki proce-
som konsolidacyjnym, czyli przej´ciu innych banków
wraz z ich siecià. 

Gdyby nie ów skokowy wzrost liczby placówek
w wymienionych bankach, liderami rozwoju sieci oka-
za∏yby si´  prawdopodobnie PBK, BIG Bank Gdaƒski
i Bank Âlàski. W Powszechnym Banku Kredytowym
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Nazwa banku Liczba  placówek
1995 1996 1997 1998 1999

Powszechna Kasa Oszcz´dnoÊci BP SA 1.013 1.039 1.045   1.065 1.109

Bank Pekao SA 135 145 564 691 720

Powszechny Bank Kredytowy SA 62 107 158 233 332

BIG Bank Gdaƒski SA 57 82 169 226 330

Wielkopolski Bank Kredytowy SA 68 85 115 138 158

Bank Âlàski SA 89 102 169 212 280

Kredyt Bank SA 39 54 180 217 250

Bank Przemys∏owo-Handlowy SA 118 148 164 188 220

Bank Zachodni SA 111 164 172 175 198

Invest Bank SA 54 55   56 67 68

Razem placówki dziesiàtki 1.752 1.981 2.792 3.212 3.665

Razem placówki sektor 2.512 2.848 3.655 4.266 4.781

Udzia∏ dziesiàtki w sieci sektora 69,7 69,6 76,4 75,3 76,7

Razem placówki 5 D-D 1.298 1.375 2.014 2.266 2.477

Udzia∏ 5 D-D w sieci sektora 51,7 48,3 55,1 53,1 51,8

Razem placówki 5 D-H 454 606 778 946 1.188

Udzia∏ 5 D-H w sieci sektora 18,1 21,3 21,3 22,2    24

Tabela 5 Liczba placówek najwi´kszych banków na rynku detalicznych
us∏ug bankowych w Polsce 

èród∏o: : „Rzeczpospolita”, Raporty o bankach za lata 1995-1999.

25 Czy banki p∏acà za du˝o? „Bank” nr 1/1998,  s. 7.
26 Zob. M. Postu∏a: Taki sektor. „Gazeta Bankowa” nr 2/2000,  s.19.
27 G. Wójtowicz: Pod znakiem wahaƒ. „Bank” nr 4/1998, s. 49.
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rozwój sieci by∏ najbardziej równomierny w analizowa-
nym okresie - co roku liczba jego placówek zwi´ksza∏a
si´ Êrednio o po∏ow´, chocia˝ i w jego przypadku o wy-
sokiej dynamice rozwoju sieci w 1999 r. zadecydowa∏o
przej´cie Pierwszego Komercyjnego Banku SA, który
mia∏ 75 oddzia∏ów i filii. Gdyby nie przej´cie Banku
Gdaƒskiego, podobne tempo przyrostu sieci odnoto-
wa∏by BIG, natomiast Bank Âlàski powi´ksza∏ swojà
sieç co roku Êrednio o jednà trzecià. Mimo szybkiego
rozwoju sieci w trzech spoÊród pi´ciu banków grupy 5
D-D przeci´tny przyrost liczby placówek grupy by∏ tyl-
ko nieco wy˝szy od Êredniej sektora, ale o ponad dwa
punkty procentowe ni˝szy od Êredniej dla ca∏ej dzie-

siàtki, a o prawie dziewi´ç punktów procentowych ni˝-
szy od Êredniej dynamiki grupy 5 D-H. W tej ostatniej
grupie banków liczba placówek zwi´ksza∏a si´ z roku
na rok o ponad jednà czwartà, a tempo przyrostu by∏o
doÊç równomierne. W bankach detalicznej piàtki tem-
po rozwoju sieci w latach 1996, 1998 i 1999 by∏o nato-
miast s∏abe, a gwa∏towny przyrost liczby placówek na-
stàpi∏  tylko w 1997 r. w wyniku procesów konsolida-
cyjnych (wykres 4). 

Warto zauwa˝yç, ˝e w 1999 r. dynamika przyrostu
placówek w grupie 5 D-D wyraênie os∏ab∏a, podczas
gdy w grupie 5 D-H nadal utrzymywa∏a si´ na doÊç wy-
sokim poziomie. Trudno wyrokowaç, czy s∏abnàce tem-
po przyrostu placówek w bankach detalicznej piàtki
przekszta∏ci si´ w sta∏à tendencj´, czy jest tylko zjawi-
skiem przejÊciowym. Zapowiedzi najwi´kszych ban-
ków detalicznych Êwiadczà o ch´ci dalszego rozwoju
sieci stacjonarnych punktów obs∏ugi klienta. Do ofen-
sywy w 2000 r. mia∏ przystàpiç wreszcie PKO BP, któ-
ry zapowiedzia∏, ˝e zamierza otworzyç a˝ 180 nowych
oddzia∏ów i filii, a Bank Pekao SA tylko na pierwszà
po∏ow´ 2000 r. zaplanowa∏ uruchomienie oko∏o 70 pla-
cówek. Ambitne plany rozwoju sieci og∏osi∏y równie˝
Kredyt Bank, Bank Âlàski, a z mniejszych, ale bardzo
dynamicznie rozwijajàcych si´ banków - Lukas Bank28.

Porównujàc dynamik´ przyrostu zatrudnienia
w bankach z dynamikà przyrostu liczby placówek, ∏a-
two zauwa˝yç, ˝e ta ostatnia jest znacznie wy˝sza.
Oznacza to, ˝e przeci´tna liczba osób zatrudnionych
w bankach przypadajàcych na jednà placówk´ maleje.
RzeczywiÊcie, w skali sektora w analizowanym okresie
wskaênik ten wyraênie si´ obni˝y∏ - o ile w 1995 r. na
jednà placówk´ banku przypada∏y Êrednio oko∏o 54

Wykres 4 Dynamika przyrostu
liczby placówek detalicznej  piàtki
na t le  Êredniej  sektora

èród∏o: opracowanie w∏asne.

Nazwa banku Liczba pracowników na 1 placówk´ banku

1995 1998 1999 1998 1999

BIG Bank Gdaƒski SA 82,6 57,4 31,5 21,0 13,0

Invest Bank SA 20,1 22,5 22,4 20,7 21,4

Kredyt Bank  SA 45,1 38,2 30,5 25,9 22,7

Powszechny Bank Kredytowy SA 85,1 54,9 37,4 26,4 22,8

Bank Âlàski SA 68,7 63,0 39,8 31,5 24,3

Wielkopolski Bank Kredytowy SA 59,1 49,8 37,3 31,4 28,2

Bank Przemys∏owo-Handlowy SA 48,2 39,2 36,7 34,9 29,8

Bank Zachodni SA 47,8 37,4 40,5 38,9 33,7

Bank Pekao SA 78,8 77,5 42,7 35,6 34,3

Powszechna Kasa Oszcz´dnoÊci  BP SA 39,2 39,3 40,7 37,6 36,1

Razem dziesiàtka 48,5 44,7 38,9 33,3 29,5

Razem sektor 54,1 50,6 40,2 35,0 30,3

Razem 5 D-D 44,7 43,7 39,1 33,7 30,7

Razem 5 D-H 59,3 47,0 38,4 32,3 27,0

Tabela 6 Liczba pracowników przypadajàcych na 1 placówk´ banku w
najwi´kszych bankach detalicznych 

èród∏o: obliczenia w∏asne na podstawie danych z tabel 12 i 20.

28 Do banku coraz bli˝ej. „Rzeczpospolita”: z 12.01.2000 r., s. B5.



osoby, o tyle  pi´ç lat póêniej ju˝ tylko 30 osób. W gru-
pie 5 D-D w tym samym czasie liczba osób przypadajà-
cych na placówk´ zmala∏a w mniejszym stopniu - z 45
do 31 osób, za to w grupie 5 D-H obni˝y∏a si´ o ponad
100% - z 59 osób w 1995 r. do 27 pi´ç lat póêniej - ta-
bela 6.

Sytuacja w poszczególnych bankach by∏a przy tym
doÊç zró˝nicowana - przyk∏adowo w PKO BP w ciàgu
ostatnich pi´ciu lat nie zasz∏y w tym zakresie istotne
zmiany. W 1995 r. w placówkach tego banku zatrudnia-
no Êrednio po 39 osób, co by∏o - w porównaniu z inny-
mi bankami w tym czasie - liczbà niewielkà. W 1999 r.
by∏o tylko o 3 osoby mniej,  jednak dawa∏o to ostatnià
pozycj´ w grupie 10 banków o liczàcej si´ pozycji na
rynku detalicznych us∏ug bankowych w kraju. W tym
samym czasie BIG Bank Gdaƒski zmniejszy∏ liczb´ pra-
cowników przypadajàcych na 1 placówk´ ponad sze-
Êciokrotnie - z prawie 83 osób  do zaledwie 13! Wyraê-
ny, choç nie tak spektakularny spadek analizowanego
wskaênika nastàpi∏ tak˝e w PBK i Banku Âlàskim; po-
nad lub prawie dwukrotnie spad∏ on w Banku Pekao
SA, Kredyt Banku i WBK. Stosunkowo niewielkie obni-
˝enie tego wskaênika odnotowa∏y  BPH i Bank Zachod-
ni, minimalny - PKO BP, a w Invest Banku  w zasadzie
si´ nie zmieni∏ - przez ca∏e pi´ç lat oscylowa∏ na pozio-
mie 20 - 22 pracowników na placówk´ banku, czyli by∏
bardzo niski - w 1999 r. o po∏ow´ ni˝szy od Êredniej
sektora.

Nie oznacza to jednak, ˝e wskaênik ten jest ju˝ w
polskich bankach zadowalajàcy. W wi´kszoÊci krajów o
rozwini´tych systemach bankowych na jednà placówk´
banku przypada kilkunastu zatrudnionych (wykres 5),
czyli Êrednio dwa razy mniej ni˝ w Polsce. SpoÊród

analizowanych banków tylko w BIG Banku Gdaƒskim
poziom analizowanego wskaênika by∏ podobny jak w
Portugalii, Austrii czy Francji.

Spadek liczby pracowników przypadajàcych na 1
placówk´ banku jest z jednej strony wynikiem racjonali-
zacji zatrudnienia, jednak przede wszystkim jest efektem
otwierania przez banki nowych, ma∏ych placówek, za-
trudniajàcych kilka osób i wyposa˝onych w nowoczesnà
technologi´, zwanych McBankami. Najwi´cej  takich pla-
cówek ma BIG Bank Gdaƒski - uruchomiona przez ten
bank wraz z Banco Commercial Portuges pod odr´bnà
markà sieç Millennium liczy∏a na koniec 1999 r. 115 pla-
cówek. Podobnego typu placówki bàdê sieci uruchamia-
jà tak˝e inne banki - Bank Âlàski do koƒca 1999 r. otwo-
rzy∏  95 placówek typu StaReO,  67 ma∏ych placówek
mia∏ w tym samym czasie Lukas Bank, a 37 Handlobank.
Przyrost liczby McBanków przypomina eksplozj´, ich
liczba zwi´ksza si´ bowiem kilka albo nawet kilkunasto-
krotnie w ciàgu roku - przyk∏adowo w 1998 r. sieç Millen-
nium liczy∏a tylko 22 placówki, sieç Lukas Banku 5, Han-
dlobanku - 4 placówki, a placówek StaReO by∏o 26.

Tak wysoka dynamika jest zjawiskiem charaktery-
stycznym dla poczàtkowych faz rozwoju, niemniej jed-
nak Êwiadczy o pewnej nowej, wyraênie zarysowujàcej
si´ tendencji, jeÊli chodzi o rozwój stacjonarnej sieci
Êwiadczenia us∏ug bankowych w Polsce. Tendencja ta
polega na odwrocie od du˝ych oddzia∏ów i wychodze-
niu naprzeciw klienta poprzez otwieranie ma∏ych pla-
cówek zlokalizowanych w pobli˝u nie tylko miejsca za-
mieszkania klienta, ale równie˝ miejsca jego pracy, na-
uki, dokonywania zakupów itp.

Mo˝na jednak zadaç sobie pytanie, czy tak gwa∏-
towny rozwój tradycyjnych kana∏ów dystrybucji nie
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Wykres  5  Liczba  za t rudnionych
w jednej  placówce bankowej  w wy-
branych krajach europejskich

èród∏o: J. Bielecki, B. Lepczyƒski: Projekcja rozwoju bankowoÊci detalicznej

w Polsce do 2004 r. Instytut Badaƒ nad Gospodarkà Narodowà. Seria „Trans-

formacja Gospodarki” nr 108, Gdaƒsk 2000, s. 27.

Wykres 6 Liczba mieszkaƒców przy-
padajàca na jednà placówk´ bankowà
w wybranych krajach europejskich

Zród∏o: J. Bielecki, B. Lepczyƒski: Projekcja..., op.cit., s. 24.
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jest b∏´dem i nie grozi powtórzeniem sytuacji majàcej
miejsce w krajach zachodnich, które w latach osiem-
dziesiàtych szybko rozwija∏y stacjonarnà sieç Êwiad-
czenia us∏ug, by nast´pnie w latach dziewi´çdziesià-
tych dokonywaç znaczàcej jej redukcji. Wydaje si´, ˝e
tego typu obawy  sà przesadzone, gdy˝ mimo dyna-
micznego przyrostu liczby placówek  na ka˝dà z nich
przypada w Polsce oko∏o 7,8 tys. mieszkaƒców, pod-
czas gdy we W∏oszech liczba ta jest prawie dwa razy
mniejsza, we Francji 3,5 razy,  a w Hiszpanii a˝ 6,5 ra-
zy  - wykres 6.

Poziom nasycenia rynku pod wzgl´dem liczby pla-
cówek jest zatem w Polsce o wiele ni˝szy ni˝ w krajach
zachodnich, bardziej tradycyjne sà te˝ upodobania Po-
laków, jeÊli chodzi o miejsce korzystania z us∏ug ban-
kowych. Na razie znikoma cz´Êç klientów indywidual-
nych  korzysta z us∏ug krajowych banków za poÊrednic-
twem kana∏ów dystrybucji innych ni˝ sieç stacjonarna,
podczas gdy w wielu krajach zakup us∏ug bankowych
przez telefon, za poÊrednictwem Internetu czy innych
nowoczesnych kana∏ów dystrybucji staje si´ powoli
rzeczà normalnà. Przyk∏adowo, w USA ju˝ w 1994 r.
poza siecià oddzia∏ów sprzedawano prawie jednà trze-
cià produktów bankowych, a prognozy na 2000 r. prze-
widywa∏y, ˝e za poÊrednictwem oddzia∏ow trafi do
klientów tylko 41% produktów banku29. Z kolei bada-
nia przeprowadzone we Francji wykaza∏y, ˝e w 2000 r.
tylko 35% klientów banków w tym kraju b´dzie korzy-
staç ze stacjonarnej sieci Êwiadczenia us∏ug, podczas
gdy w 1993 r. w taki sposób nabywa∏a produkty banko-
we po∏owa Francuzów30.

Poniewa˝ jednak tak˝e w Polsce coraz wi´cej ban-
ków daje klientom mo˝liwoÊç zakupu produktów ban-
kowych przez telefon,  za poÊrednictwem komputera
oraz rozwija sieç bankomatów31, ostateczna decyzja
o zakresie i tempie rozwoju sieci placówek powinna
byç wypadkowà strategicznych decyzji banków, podej-
mujàcych konkurencj´ o klienta na rynku detalicznym.

Rozwój sieci bankomatów

Najbardziej rozwini´tym w Polsce alternatywnym ka-
na∏em dystrybucji produktów bankowych, stanowià-
cym zarazem wa˝ny sk∏adnik zasobów rzeczowych
banków obs∏ugujàcych klientów indywidualnych, sà

bankomaty. Zanim przyjrzymy si´ rozwojowi sieci tych
urzàdzeƒ w polskich bankach, nale˝y zastrzec, ˝e sà
one w stanie odcià˝yç placówki stacjonarne jedynie
w ograniczonym stopniu, przejmujàc na siebie g∏ównie
proste, standardowe operacje bankowe o charakterze
masowym, takie jak  wyp∏ata gotówki, zapytanie o sal-
do czy depozyty gotówkowe. Sprzeda˝ bardziej z∏o˝o-
nych czy wr´cz wyrafinowanych produktów finanso-
wych jeszcze d∏ugo pozostanie domenà oddzia∏ów.

W Polsce  bankomaty pojawi∏y si´ w bankach
w pierwszej po∏owie lat dziewi´çdziesiàtych, jednak
ich liczba zacz´∏a gwa∏townie rosnàç w ciàgu ostatnich
pi´ciu lat. G∏ównà tego przyczynà by∏ szybki przyrost
liczby kont osobistych - w latach 1996 - 1999 ich liczba
podwoi∏a si´ i nadal szybko roÊnie - tylko w pierwszym
pó∏roczu 2000 r. banki otworzy∏y ponad 650 tys. no-
wych rachunków, a liczba ROR-ów na koniec czerwca
2000 r. si´gn´∏a 9,5 mln. Tempo przyrostu nowych pla-
cówek nie by∏o a˝ tak szybkie, tote˝ aby obs∏u˝yç gwa∏-
townie rosnàcà liczb´ klientów (choç nie ka˝dy nowy
rachunek to nowy klient), zw∏aszcza w zakresie dost´-
pu do gotówki, banki by∏y zmuszone rozwijaç sieç ban-
komatów. 

Wed∏ug danych NCR Polska, liczba bankomatów
zakupionych przez banki i niezale˝nà firm´ Euronet
wzros∏a w ciàgu ostatnich pi´ciu lat szeÊciokrotnie -
o ile pod koniec 1995 r. banki i Euronet dysponowa∏y
784 urzàdzeniami tego typu, o tyle pod koniec 1999 r.
mia∏y ju˝ 4.694 bankomaty. Najwi´cej bankomatów po-
siada  Powszechna Kasa Oszcz´dnoÊci BP SA - wed∏ug
danych z koƒca grudnia 1999 r. mia∏ on 1.130 takich
urzàdzeƒ, co oznacza, ˝e nale˝y do niego prawie co
czwarty bankomat w Polsce. Na drugim miejscu pod
wzgl´dem liczby zakupionych bankomatów plasuje si´
Bank Pekao SA z 662 bankomatami, na trzecim Euro-
net, posiadajàcy 645 takich urzàdzeƒ, a na czwartym
Bank Âlàski z 430 bankomatami. 

SpoÊród dziewi´ciu na dziesi´ç banków b´dàcych
przedmiotem naszego zainteresowania (nie dysponujemy
danymi dla Invest Banku) najmniej bankomatów na ko-
niec grudnia 1999 r. mia∏y Wielkopolski Bank Kredytowy
SA - 140 oraz BIG Bank Gdaƒski SA - 197  (tabela 7).

W posiadaniu grupy 5 D-D by∏a pod koniec 1999 r.
prawie po∏owa wszystkich zakupionych przez banki i
Euronet bankomatów, zaÊ grupa 5 D-H dysponowa∏a
prawie 28% tych urzàdzeƒ. Podobnie wyglàda∏a
sytuacja w latach poprzednich, choç obydwie grupy
banków musia∏y ustàpiç nieco rynku Euronetowi,
którego sieç bankomatów rozwija∏a si´ najszybciej - w
ostatnich pi´ciu latach liczba automatycznych
kasjerów b´dàcych w jego posiadaniu wzros∏a przesz∏o
dziewi´ciokrotnie, co da∏o mu w 1999 r. trzecià pozycj´
w kraju pod wzgl´dem rozwoju ich sieci. Poza Eurone-
tem najwy˝szà dynamik´ przyrostu liczby bankomatów
zanotowa∏y Bank Przemys∏owo-Handlowy i Powszech-

29 „American Banker” z 16.09.1994 r. za  M. Tilden: Channel vision. „Retail
Banker International” z 28.11.1996 r.
30 L. Lockhart: L'agence bancaire: un magazin en trois dimensions. „Banque”
nr 3/1995, s. 60.
31 Warto odnotowaç, ˝e pod koniec listopada 2000 r. rozpoczà∏ dzia∏alnoÊç
pierwszy, wy∏àcznie wirtualny bank krajowy, obs∏ugujàcy klientów detalicz-
nych. Jest nim mBank BRE Banku, zamierzajàcy obs∏ugiwaç klientów wy∏àcz-
nie za poÊrednictwem nowoczesnych kana∏ów dystrybucji - Internetu, telefo-
nu „zwyk∏ego” i komórkowego. Szerzej zob. P. Jab∏oƒski: Pierwszy bank wir-

tualny. „Rzeczpospolita” z 15.11.2000 r., s. B5.



na Kasa Oszcz´dnoÊci BP, przy czym w pierwszym
z nich by∏a ona wynikiem niewielkiej liczby tych urzà-
dzeƒ w 1995 r. W pozosta∏ych bankach liczba banko-
matów ros∏a w tempie wolniejszym od Êredniej sektora.

Najwi´cej  bankomatów zainstalowano do koƒca
1999 r. w woj. Êlàskim (565) i mazowieckim (560), naj-
mniej w podlaskim (67) i Êwi´tokrzyskim (80). Wi´k-
szoÊç zainstalowanych bankomatów wy∏àcznie wyp∏a-
ca gotówk´. Te, które dzia∏ajà w systemie on-line,
udzielajà równie˝ informacji o wysokoÊci salda  ra-
chunku, a tylko nieliczne sà wyposa˝one w funkcj´ de-
pozytowà (np. bankomaty Banku Pekao SA). G∏ównà
przeszkodà w wykorzystaniu dodatkowych funkcji  nie
jest rodzaj urzàdzeƒ, którymi dysponujà banki (sà to
w wi´kszoÊci tzw. ATM-y32, czyli bankomaty wielo-
funkcyjne) lecz niedorozwój systemów informatycz-
nych banków,  nie pozwalajàcy na uruchomienie tych
funkcji.

Wyposa˝enie banków w systemy informatyczne

Systemy informatyczne banków zosta∏y uznane przez
autork´ za trzeci, wa˝ny element zasobów material-
nych banków anga˝ujàcych si´ w obs∏ug´ klientów in-
dywidualnych. DziÊ ju˝ powszechnie przyznaje si´, ˝e

bez posiadania nowoczesnego, scentralizowanego sys-
temu informatycznego bank nie ma szans na podj´cie
skutecznej konkurencji w bankowoÊci detalicznej, choç
jeszcze par´ lat temu uwa˝ano, ˝e równie skutecznie
mo˝na zarzàdzaç bankiem dysponujàc systemem zde-
centralizowanym33. DoÊwiadczenia nie tylko banków
zagranicznych, ale równie˝ polskich, stosujàcych syste-
my rozproszone (najbardziej znanym poÊród nich jest
zainstalowany w PKO BP system oddzia∏owy „Zorba”),
wykaza∏y, ˝e nie przystajà one do dzisiejszych warun-
ków dzia∏ania banków. Sytuacja na rynku wymusza
bardziej efektywne zarzàdzanie bankiem, a w sferze
bankowoÊci detalicznej m.in. „miniaturyzacj´” placó-
wek i uruchamianie alternatywnych, opartych na no-
woczesnej technologii, kana∏ów dystrybucji.

Aby zrozumieç znaczenie systemu centralnego ja-
ko elementu zasobów rzeczowych banku anga˝ujàcego
si´ w dzia∏alnoÊç na rynku detalicznym, trzeba pokrót-
ce przedstawiç jego istot´ i funkcje. Otó˝ mówiàc naj-
proÊciej, system scentralizowany to taki, w którym ka˝-
da transakcja dokonywana w dowolnym miejscu struk-
tury banku jest na bie˝àco (on-line) rejestrowana w ba-
zie centralnej, do której dost´p ma (tak˝e w trybie on-
line)  nie tylko centrala banku, ale wszystkie jednostki
organizacyjne. Pozwala to m.in. na zwolnienie oddzia-
∏ów z obowiàzku prowadzenia odr´bnej ksi´gowoÊci,
co jest warunkiem koniecznym uruchamiania sieci ma-
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Nazwa banku Liczba bankomatów Przyrost w latach 

1995-1999

1995 1996 1997 1998     1999 (1995 = 100)

Powszechna Kasa Oszcz´dnoÊci  BP SA 183 187 424 699 1.130 617,5

Bank Pekao SA 203 218 334 579 662 326,1

Powszechny Bank Kredytowy SA 51 51 91 140 203 398,0

Bank Âlàski SA 102 105 205 317 430 421,6

Bank Zachodni SA - 11 61 151 291 264,5*

Bank Przemys∏owo-Handlowy SA 35 103 113 143 243 694,3

Kredyt Bank SA - - 75 196 326 434,7**

Wielkopolski Bank Kredytowy SA 54 54 75 90 140 285,5

BIG Bank Gdaƒski SA 69 86 105 215 197 259,3

Euronet 71 174 438 463 645 908,5

Razem  10 banków 697 815 1.483 2.530 3.622 519,6

Razem  sektor + Euronet 784 1.006 1.976 3.215 4.694 598,7

Udzia∏  dziesiàtki w sieci sektora 88,9 81,0 75,1 78,7 77,2 x

Razem grupa 5 D-D 455 491 938 1.689 2.315 508,8

Udzia∏ 5 D-D w  sieci sektora 58,0 48,8 47,5 52,5 49,3 x

Razem  grupa 5 D-H 242 324 545 841 1.307 540,0

Udzia∏ 5 D-H w sieci sektora 30,1 32,2 27,6 26,2 27,8 x

Tabela 7 Bankomaty zakupione przez wybrane banki w latach 1995-1999

*   1996 = 100
** 1997 = 100

èród∏o: obliczenia w∏asne na podstawie danych NCR Polska.

32 ATM (Automated Teller Machine) to tzw. automatyczny kasjer czyli ban-
komat wielofunkcyjny, w odró˝nieniu od bankomatów typu CD (Cash Dispen-
ser) realizujàcych wy∏àcznie funkcj´ wyp∏aty gotówki.

33 Zob. np. Bankowy system informatyczny - scentralizowany czy zdecentra-

lizowany? „Gazeta Bankowa” nr 13/1996, s.28.
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∏ych, kilkuosobowych placówek, zajmujàcych si´ wy-
∏àcznie sprzeda˝à produktów banku. Bez scentralizo-
wanego systemu informatycznego niemo˝liwe jest za-
tem  funkcjonowanie nowoczesnych sieci bankowoÊci
detalicznej, tzw. McBanków.

Zalet posiadania centralnego zintegrowanego sys-
temu informatycznego jest jednak znacznie wi´cej. Naj-
cz´Êciej zalicza si´ do nich:

- pomoc w przeprowadzeniu segmentacji klientów
i jej bie˝àcej aktualizacji,

- mo˝liwoÊç lepszego dopasowania oferty do po-
trzeb poszczególnych grup (segmentów klientów),

- pomoc w zdobyciu nowych klientów i optymali-
zacji korzyÊci z obs∏ugi dotychczasowych,

- mo˝liwoÊç zwi´kszenia rentownoÊci poszczegól-
nych produktów i dzia∏ów oraz ograniczenia  zwiàza-
nego z nimi ryzyka,

- u∏atwienie  wprowadzania nowoczesnych tech-
nologii, w tym nowych kana∏ów dost´pu do us∏ug ban-
kowych,

- mo˝liwoÊç bie˝àcego monitorowania kosztów,
a co za tym idzie ich optymalizacji,

- usprawnienie obs∏ugi klienta,
- zwi´kszenie bezpieczeƒstwa banku i oferowa-

nych przezeƒ produktów.
Posiadanie scentralizowanych systemów informa-

tycznych umo˝liwia zatem skuteczniejsze i efektyw-
niejsze zarzàdzanie bankiem, w tym realizacj´ celów
marketingowych.

Skala korzyÊci, które bank czerpie  z posiadania ta-
kiego systemu, zale˝y m.in. od tempa przebudowy
struktur organizacyjnych banku, niezawodnoÊci syste-
mu, dysponowania niezawodnà siecià komunikacyjnà
(dost´p do informacji) i logistycznà (przemieszczanie
dokumentów). Najwi´cej obaw budzi  wymóg radykal-
nej zmiany struktury organizacyjnej banku, gdy˝ pocià-
ga za sobà najcz´Êciej koniecznoÊç zwolnienia cz´Êci
personelu, a w najlepszym wypadku przekwalifikowa-
nia go i przesuni´cia do bezpoÊredniej obs∏ugi klienta.

Wszystkie te problemy wyst´pujà w polskich ban-
kach, w wi´kszoÊci rozpoczynajàcych wprowadzanie
systemów centralnych. Pierwszym polskim bankiem,

który zainstalowa∏ scentralizowany system informa-
tyczny, by∏ Bank Rozwoju Eksportu (dziÊ BRE Bank),
który w 1993 r. wdro˝y∏ na potrzeby bankowoÊci kor-
poracyjnej system IBS/90. Banki zajmujàce najsilniej-
szà pozycj´ na rynku detalicznym przystàpi∏y do insta-
lowania takich systemów kilka lat póêniej. Jednym
z pierwszych by∏ Bank Âlàski, który wprowadzi∏ system
ICBS firmy Fiserv; w ten sam system zosta∏a wyposa˝o-
na ju˝ na starcie sieç detaliczna Millennium. W pol-
skich bankach najcz´Êciej instaluje si´ jednak system
Profile amerykaƒskiej firmy Sanchez Computer, wybra-
ny przez Bank Przemys∏owo-Handlowy SA, Powszech-
ny Bank Kredytowy, Kredyt Bank, Bank Handlowy (dla
sieci detalicznej Handlobank) oraz Bank Zachodni SA.
Sà to systemy odpowiednie dla banków Êredniej wiel-
koÊci; najwi´ksze polskie banki, takie jak Bank Pekao
SA czy Powszechna Kasa Oszcz´dnoÊci BP SA, potrze-
bujà systemów zdolnych obs∏u˝yç nawet 10 mln ra-
chunków. Takim systemem jest np. dzia∏ajàcy w Bank
of America  Systematics produkcji amerykaƒskiej firmy
Alltel, wybrany przez Bank Pekao SA (i ostatnio przez
PKO BP), czy system Altamira produkowany przez
amerykaƒskà firm´ Andersen Consulting, brany pod
uwag´ przez BRE do obs∏ugi klientów detalicznych34.
Rodzaje systemów centralnych stosowanych w wybra-
nych bankach przedstawia tabela 8.

Wszystkie przedstawione w tabeli 8 systemy zosta-
∏y zakupione u zagranicznych dostawców, poniewa˝ fir-
my krajowe oferowa∏y wówczas jedynie rozproszone
systemy oddzia∏owe. Brak krajowych systemów powo-
duje koniecznoÊç przystosowania systemów produko-
wanych przez zagraniczne firmy do polskich realiów
i potrzeb krajowych klientów35, z czego wynikajà pewne
opóênienia w ich wprowadzaniu i dodatkowe koszty.

Zakup systemu centralnego nie jest jedynà inwe-
stycjà, której muszà dokonaç banki chcàce utrzymaç si´
na rynku. Jego zainstalowanie powoduje wzrost popytu
na us∏ugi integracyjne - ch´ç rozwoju nowych kana∏ów
dystrybucji ∏àczy si´ z koniecznoÊcià zakupu nowych

Nazwa systemu Producent Banki, które wdro˝y∏y lub  wdra˝ajà system

IBS/90 Advanced Banking Solution BRE Bank

ICBS Fiserv Bank Âlàski, Millennium

Profile Sanchez Computer BPH, PBK, Kredyt Bank, Handlobank, Bank  Zachodni

Systematics Alltel Bank Pekao SA

Bank Master Kindle Banking System BISE

Diamond Global Financial System Gospodarczy Bank Wielkopolski

Tabela 8 Scentralizowane systemy informatyczne w wybranych bankach 
w Polsce

èród∏o; M. Pokojska: System..., op.cit. s. 18.

34 Projekt wstrzymano w 1999 r. z uwagi na planowanà wówczas  fuzj´ z Ban-
kiem Handlowym.
35 Proces ten informatycy nazywajà kastomizacjà (ang. customisation).
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aplikacji (np. internetowych), a koniecznoÊç zachowa-
nia bezpieczeƒstwa z inwestowaniem w sieci rozleg∏e
czy systemy transmisji elektronicznej. Zapotrzebowanie
banków na nowà technologi´ jest wi´c du˝e i ciàgle ro-
Ênie, co wià˝e si´ z koniecznoÊcià przeznaczania na ten
cel sporych kwot. Banki niech´tnie udzielajà informacji
na temat wysokoÊci poniesionych lub planowanych wy-
datków na sprz´t i oprogramowanie36. Jeden komplek-
sowy kontrakt, dotyczàcy np. wdro˝enia scentralizowa-
nego systemu informatycznego, wraz z dostawà sprz´tu
i integracjà z systemami ju˝ dzia∏ajàcymi w banku, kosz-
tuje kilkanaÊcie lub kilkadziesiàt milionów dolarów
w przypadku banku Êredniej wielkoÊci, a ponad 100 mi-
lionów w przypadku du˝ego przedsi´wzi´cia37. Co
prawda, jest on zwykle realizowany w ciàgu kilku lat,
jednak jest to powa˝ny wydatek nawet dla du˝ych ban-
ków. Wed∏ug ocen firmy DiS, zajmujàcej si´ badaniem
rynku informatyki bankowej, w Polsce w 1998 r. inwe-
stycje banków w informatyk´ poch∏on´∏y Êrednio
22,22% zysków banków  (osiàgni´tych w 1997 r.), choç
by∏y wÊród nich i takie, które przeznaczy∏y na ten cel od
31 do 90% swoich zysków netto. Przeci´tny udzia∏ na-
k∏adów na informatyk´ w przychodach banków wyniós∏
3,27%38. Najwi´cej w nowe technologie zainwestowa∏y
najwi´ksze banki, zatrudniajàce wielu pracowników,
osiàgajàce du˝e przychody i dysponujàce najwi´kszymi
aktywami, czyli PKO BP i Bank Pekao SA (wydatki
w przedziale 150-200 mln z∏). Zaraz za nimi najwi´k-
szych inwestycji w informatyk´ dokona∏y Bank Handlo-
wy w Warszawie SA i Bank Âlàski (wydatki rz´du 100-
150 mln z∏) oraz BPH i BG˚.

¸àcznie na informatyk´ banki wyda∏y 333,3 mln
dolarów, co stanowi∏o 14,6% ca∏ego rynku IT w Polsce.
Rok wczeÊniej udzia∏ ten by∏ podobny - wg raportu Te-
leinfo 500, banki i instytucje finansowe mia∏y 15%
udzia∏ w rynku odbiorców bran˝y teleinformatycz-
nej39. Nale˝y przypuszczaç (gdy˝ banki nie podajà ta-
kich informacji), ˝e wydatki banków na nowe technolo-
gie w 1999 r. by∏y nieco ni˝sze ni˝ rok wczeÊniej z uwa-
gi na s∏absze wyniki finansowe (mniejsze zyski). Trud-
na do oszacowania jest tak˝e wielkoÊç  nak∏adów po-
niesionych w 2000 r. -  jedynie nieliczne banki poda∏y
szacunkowe rozmiary inwestycji zwiàzanych z nowo-
czesnà infrastrukturà. Przyk∏adowo w Wielkopolskim
Banku Kredytowym ∏àczne wydatki na ten cel mia∏y
wynieÊç oko∏o 50 mln z∏, a w Pierwszym Polsko-
Amerykaƒskim Banku 27 mln z∏40. W kolejnych latach
nak∏ady te powinny utrzymywaç si´ na zbli˝onym po-

ziomie, a w latach 2003-2005, zdaniem DiS, nastàpi
wzgl´dna stabilizacja wydatków na informatyk´ ban-
kowà na poziomie 11-12% wartoÊci krajowego rynku
IT41. Nale˝y przy tym przewidywaç spadek wydatków
zwiàzanych z zakupem scentralizowanych systemów
informatycznych na rzecz wzrostu nak∏adów na apli-
kacje internetowe oraz inne, pozwalajàce na urucho-
mienie nowych kana∏ów dystrybucji, takich jak call
centers czy sprzeda˝ z wykorzystaniem  protoko∏u
WAP (ang. Wireless Application Protocol), pozwalajà-
cego na dost´p do Internetu przy u˝yciu telefonu ko-
mórkowego.

Dotychczasowe poczynania polskich banków,
w tym podmiotów majàcych silnà pozycj´ na rynku de-
talicznych us∏ug bankowych, w zakresie inwestycji w
nowoczesnà infrastruktur´ sà, niestety, doÊç chaotycz-
ne, cz´sto nieprzemyÊlane i nieskoordynowane z inny-
mi wprowadzanymi zmianami. W efekcie wdra˝ane
systemy bàdê okazujà si´ nieprzydatne, bàdê trudno je
zintegrowaç z innymi systemami dzia∏ajàcymi w ban-
ku. Wi´kszoÊç polskich banków do dziÊ nie ma jasnej
strategii rozwoju informatycznego, b´dàcej cz´Êcià
ogólnej strategii rozwojowej banku, która jest warun-
kiem zwi´kszenia efektywnoÊci inwestycji w nowocze-
sne technologie, w tym obni˝enia zwiàzanych z tym
kosztów. Przy wprowadzaniu nowoczesnych rozwià-
zaƒ du˝o zale˝y te˝ od umiej´tnoÊci informatyków i ca-
∏ego zespo∏u zajmujàcego si´ ich wdra˝aniem. Jak si´
szacuje, spe∏nienie tych dwóch warunków pozwala
zmniejszyç koszty zwiàzane z wdro˝eniem i przygoto-
waniem nowych rozwiàzaƒ o oko∏o 20-30%42. Niepo-
kojàcym zjawiskiem jest przeznaczanie na informatyk´
kwot si´gajàcych nawet 90% zysku netto, co mo˝e byç
zgubne dla Êrednioterminowej strategii banku. Lep-
szym rozwiàzaniem by∏oby sukcesywne inwestowanie
w informatyk´, czyli przeznaczanie na ten cel podob-
nych funduszy co roku.

Wnioski

1. W bankach obj´tych analizà pracuje oko∏o 40%
zatrudnionych w krajowym sektorze bankowym, czego
efektem jest szczególnie wysokie obcià˝enie tych ban-
ków kosztami osobowymi. Obecnà liczb´ zatrudnio-
nych w analizowanych bankach nale˝y uznaç za nad-
miernà z punktu widzenia wi´kszoÊci mo˝liwych do
realizacji strategii marketingowych (a zw∏aszcza nie-
których z nich, np. strategii lidera kosztowego), zw∏asz-
cza ˝e w parze z liczebnoÊcià personelu nie idzie jego
jakoÊç, czyli wydajnoÊç pracowników i poziom ich
kwalifikacji. 

36 Szacunki mówià, ˝e w przypadku tworzenia sieci informatycznych koszty
zakupu sprz´tu przez bank stanowià tylko oko∏o jednej czwartej wydatków,
reszta to koszt ró˝nego rodzaju us∏ug.
37 M. Bonarowski: Odbicie przewidywane. „Gazeta Bankowa” nr 39/1998, s. 37.
38 M. Bonarowski: Wzrost kontrolowany. „Gazeta Bankowa” nr 16/1999, s.39.
39 M. Bonarowski: Odbicie..., op. cit., s. 37.
40 A. Myczkowska: Kosztowne, ale op∏acalne. „Rzeczpospolita” z 23.10.2000 r.,
s. B7.

41 M. Bonarowski: Wzrost..., op.cit., s, 39.
42 A. Myczkowska: Kosztowne..., op.cit., s. B7.
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2. WydajnoÊç personelu, mierzona poziomem ak-
tywów i zysku przypadajàcych na jednego zatrudnione-
go, w bankach detalicznej piàtki jest zatrwa˝ajàco niska
- ni˝sza ni˝ Êrednia sektora i znacznie mniej korzystna
ni˝ w wi´kszoÊci krajów europejskich. Ogromny dy-
stans dzieli pod tym wzgl´dem banki detalicznej piàtki
od banków zagranicznych dzia∏ajàcych w Polsce i naj-
lepszych banków krajowych. W wielu analizowanych
bankach zyski na 1 pracownika sà nawet ni˝sze od
kosztów jego zatrudnienia. Pozytywnà tendencjà jest
natomiast relatywnie szybka poprawa wskaênika akty-
wów przypadajàcych na 1 zatrudnionego w ciàgu ostat-
nich pi´ciu lat.

Niska wydajnoÊç personelu utrudnia realizacj´
wi´kszoÊci strategii marketingowych, stawiajàcych wy-
sokie wymogi efektywnoÊciowe wobec pracowników
banków.

3. Ostatnie pi´ç lat to okres wzrostu poziom kwali-
fikacji kadr banków dzia∏ajàcych na rynku detalicz-
nych us∏ug bankowych. Banki zwi´kszajà wydatki na
szkolenia i obejmujà nimi coraz wi´cej pracowników.
Skala szkoleƒ oraz forma, przedmiot i organizacja wie-
lu z nich nie zawsze sà jednak zadowalajàce i nale˝y je
uznaç za niewystarczajàce z punktu widzenia utrzyma-
nia przewagi konkurencyjnej, jakà jest posiadanie wy-
kwalifikowanej  i ustabilizowanej kadry. 

Czynnikiem utrudniajàcym zwi´kszenie efektyw-
noÊci „inwestowania w personel” jest wysoka fluktu-
acja zatrudnienia w sektorze bankowym, która ponadto
nie sprzyja  prowadzeniu racjonalnej polityki kadro-
wej. Negatywny wp∏yw na mo˝liwoÊç realizowania
wi´kszoÊci strategii marketingowych (zw∏aszcza tych,
w których êród∏em przewagi konkurencyjnej jest wyso-
ka jakoÊç us∏ug bankowych i obs∏ugi klienta) mogà
mieç tak˝e: niezadowolenie personelu z warunków
pracy, poziomu wynagrodzeƒ, mo˝liwoÊci awansowa-
nia oraz niedostatecznie rozwini´te  systemy motywa-
cyjne wià˝àce poziom wynagrodzeƒ z efektami pracy.

4. Silnym atutem analizowanych banków w podej-
mowanych dzia∏aniach marketingowych w bankowoÊci
detalicznej jest doÊç g´sta - jak na warunki krajowe -
sieç stacjonarnych punktów obs∏ugi klienta. Wyraênà
przewag´ majà pod tym wzgl´dem banki detalicznej
piàtki (w tym zw∏aszcza PKO BP i Bank Pekao SA), do
których nale˝y ponad po∏owa placówek bankowych
w kraju.

Pozytywnà tendencjà jest tak˝e - obserwowany
niemal w ka˝dym z poddanych ocenie banków  - spa-
dek liczby pracowników przypadajàcych na jednà pla-
cówk´ bankowà. Jest on efektem racjonalizacji zatrud-

nienia oraz rozwijania przez banki sieci ma∏ych placó-
wek, zatrudniajàcych kilka osób i wyposa˝onych w no-
woczesnà technologi´, co jest zgodne z tendencjami
Êwiatowymi.

Nale˝y jednak zauwa˝yç, ˝e plany rozwoju sieci
powinny byç skoordynowane z planami rozwoju pozo-
sta∏ych kana∏ów dystrybucji us∏ug bankowych (wyni-
kajàcymi ze strategii banku). Pozwoli to ograniczyç
koszty oraz uniknàç negatywnych doÊwiadczeƒ krajów
zachodnich zmuszonych do redukcji nadmiernie roz-
budowanej sieci placówek.

5. Szybko rozwija si´ tak˝e sieç bankomatów, szcze-
gólnie w najwi´kszych bankach detalicznych. Jednak ich
liczba jest ciàgle niewystarczajàca z punktu widzenia po-
trzeb klientów i mo˝e staç si´ istotnym ograniczeniem
w rozwijaniu dzia∏aƒ marketingowych banków, zw∏asz-
cza w sferze obrotu p∏atniczego (ROR-y i zwiàzane z ni-
mi produkty, ich wycena itp.).

6. Istotnà barierà dzia∏aƒ  marketingowych podej-
mowanych przez banki na rynku detalicznym jest niedo-
stateczne wyposa˝enie ich w nowoczesnà technologi´.
Utrudnia to lub wr´cz uniemo˝liwia segmentacj´ klien-
tów i bie˝àce kszta∏towanie polityki produktowej, ceno-
wej, dystrybucyjnej itp., dostosowanej do zmieniajàcych
si´ potrzeb klientów. Wi´kszoÊç banków obj´tych anali-
zà wdra˝a scentralizowane systemy informatyczne i do-
konuje ich integracji z pozosta∏ymi systemami dzia∏ajà-
cymi w banku, inwestuje w nowe aplikacje, zwiàzane
najcz´Êciej z uruchamianymi alternatywnymi kana∏ami
dost´pu do us∏ug bankowych. Jednak - w porównaniu
z bankami zagranicznymi - sà one dopiero na poczàtku
drogi, którà te ostatnie podà˝ajà ju˝ od wielu lat.

Inwestycje banków w nowoczesnà infrastruktur´
sà, niestety, cz´sto chaotyczne, nieprzemyÊlane i nie-
skoordynowane z innymi zmianami dokonywanymi
w bankach (w tym zw∏aszcza ze zmianami struktur or-
ganizacyjnych). Bankom brakuje jasnej strategii rozwo-
ju informatycznego (która powinna byç cz´Êcià ogólnej
strategii rozwojowej), warunkujàcej  obni˝enie kosz-
tów i popraw´ efektywnoÊci inwestycji w nowoczesnà
technologi´.

Niekorzystnym zjawiskiem, zagra˝ajàcym realizacji
Êrednioterminowych strategii, jest przeznaczanie na in-
formatyk´ zbyt du˝ej cz´Êci zysków netto w niektórych
bankach (nawet do 90%). Inwestycje takie, choç niewàt-
pliwie konieczne i pilne, powinny byç realizowane suk-
cesywnie, bez nadmiernego obcià˝ania bud˝etów ban-
ków. Tak du˝e obcià˝enia sà rezultatem niedostateczne-
go wyposa˝enia kapita∏owego cz´Êci banków, co utrud-
nia sfinansowanie powa˝niejszych projektów.



Wprowadzenie 

Wyst´powanie w ostatnich latach wielu zjawisk kryzy-
sowych, powstawanie strat w instytucjach finanso-
wych mia∏o niejednokrotnie êród∏o w problemach na-
tury operacyjnej, w s∏aboÊciach i za∏amaniach Êrodowi-
ska operacyjnego wspomagajàcego czynnoÊci bizneso-
we.  Cz´sto twierdzi si´, i˝ ryzyko operacyjne jest naj-
mniej zrozumia∏à kategorià ryzyka w dzia∏alnoÊci in-
stytucji finansowych. Zarzàdzajàcy tymi instytucjami
zacz´li przywiàzywaç coraz wi´kszà uwag´ do rozpo-
znawania ryzyka operacyjnego i zarzàdzania nim. Co
ciekawe, w okresach du˝ej chwiejnoÊci kursów wymia-
ny, stóp procentowych, ataków spekulacyjnych na wa-
luty krajów, to nie ryzyko rynkowe czy kredytowe,
a w∏aÊnie ryzyko operacyjne powoduje wiele proble-
mów. Sàdz´, ˝e w najbli˝szej przysz∏oÊci - w dobie glo-
balizacji, silnej konkurencyjnoÊci, informatyzacji i au-
tomatyzacji czynnoÊci instytucji finansowych, przy co-
raz bardziej zaawansowanych i udoskonalonych pro-
gramach i systemach wspomagajàcych zarzàdzanie
tradycyjnymi ryzykami finansowymi - wewn´trzne
problemy operacyjne b´dà stanowi∏y najwi´ksze wy-
zwanie. Wed∏ug wyników przeglàdu1 przeprowadzo-
nego w maju 1997 r. po∏àczonymi si∏ami British Ban-

kers Association i Coopers & Lybrand, ponad 69% an-
kietowanych banków stwierdzi∏o, i˝ ryzyko operacyjne
jest równie wa˝ne lub nawet wa˝niejsze ni˝ ryzyko ryn-
kowe czy kredytowe. Wysoki odsetek ankietowanych
(24% banków)  doÊwiadczy∏ w ciàgu ostatnich 3 lat
strat przekraczajàcych 1 milion funtów brytyjskich.
JednoczeÊnie podkreÊlano, i˝ problematyka ta - mimo
swej istotnoÊci i z∏o˝onoÊci - znajduje si´ w fazie em-
brionalnej. Dodatkowo, ryzyko to jest bardzo silnie we-
wn´trznie zwiàzane ze specyfikà ka˝dej instytucji. Kie-
rownictwo banków jest, gdy˝ musi byç, zorientowane
na wyniki, maksymalizacj´ dochodów, ekonomicznà
wartoÊç inwestycji. Ma∏o uwagi poÊwi´cano, i w dal-
szym ciàgu poÊwi´ca si´, problematyce wewn´trznych
zagro˝eƒ i wewn´trznej jakoÊci pracy. Odpowiedzial-
noÊç za te zagadnienia jest przesuwana w dó∏ - ale dó∏
musi realizowaç zadania i maksymalizowaç wyniki.
Brak mechanizmów kontroli wewn´trznych dodatko-
wo utrudnia∏ identyfikacj´ zagro˝eƒ.

KoniecznoÊç i korzyÊci z zarzàdzania ryzykiem operacyjnym

Zarzàdzanie ryzykiem nie  powinno s∏u˝yç jedynie za-
pobieganiu stratom i ich nast´pstwom. W przypadku
wszystkich instytucji finansowych zagadnienie reputa-
cji ma olbrzymie znaczenie - strat´ finansowà mo˝na
pokryç, lecz z∏a reputacja mo˝e zniszczyç ka˝dà insty-
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tucj´. Zaawansowane techniki zarzàdzania wypraco-
wywane przez banki mogà s∏u˝yç osiàgni´ciu wa˝-
nych dodatkowych korzyÊci, a mianowicie wzmacnia-
niu wartoÊci firmy oraz zdobywaniu przewagi konku-
rencyjnej. ZnajomoÊç  i wi´ksza ÊwiadomoÊç wÊród
personelu oraz kierownictwa instytucji ró˝norodnych
czynników generujàcych ryzyko operacyjne oraz ich
negatywnych nast´pstw zmusza do uwa˝nej i wyczer-
pujàcej analizy. Takie podejÊcie poprawia z kolei ja-
koÊç procesu decyzyjnego, zmusza do myÊlenia o pla-
nach  awaryjnych na wypadek ujawnienia si´ nieko-
rzystnych zjawisk. Instytucja finansowa w∏aÊciwie za-
rzàdzajàca ryzykiem operacyjnym, nie majàca proble-
mów z w∏aÊciwym przetwarzaniem operacji, dysponu-
jàca konkurencyjnymi, bezpiecznymi i satysfakcjonu-
jàcymi  klientów procedurami operacyjnymi, zapew-
niajàca pewnoÊç, szybkoÊç, skutecznoÊç dzia∏ania  zy-
skuje na rynku  przewag´ konkurencyjnà, ∏atwiej
przyciàga klientów i, co najwa˝niejsze, potrafi ich
utrzymaç. Ca∏oÊciowy proces zarzàdzania ryzykiem
w banku musi obejmowaç  równie˝ zarzàdzanie ryzy-
kiem  operacyjnym. Wa˝ne jest  uj´cie i pomiar tego ry-
zyka oraz przydzielanie czy rezerwowanie stosownego
kapita∏u (podobnie jak dla ryzyka kredytowego czy ryn-
kowego). Wypracowanie i w∏àczenie metodologii po-
miaru ryzyka operacyjnego do pomiaru ogólnego ryzy-
ka instytucji prowadzi do lepszego zrozumienia  insty-
tucji, zwi´ksza ÊwiadomoÊç zagro˝eƒ, poprawia pro-
ces decyzyjny, zwi´ksza efektywnoÊç alokacji kapita-
∏u, ogranicza ryzyko b∏´dów. OczywiÊcie, zbudowanie
nowoczesnych procedur pomiaru tego ryzyka i zarzà-
dzania nim stanowi du˝e wyzwanie dla banków i zaj-
mie z pewnoÊcià kilka lat. Musimy pami´taç tak˝e
o wr´cz rewolucyjnych zmianach w wielu podmiotach,
poczàwszy od wdra˝ania nowych produktów, us∏ug
i systemów a˝ do ca∏kowitych przekszta∏ceƒ w zakresie
sposobów prowadzenia dzia∏alnoÊci (tworzenie holdin-
gów finansowych, powstawanie tzw. bankostruktury,
nowe podejÊcie do prowadzenia bankowoÊci detalicz-
nej). Wywo∏uje to nowe zagro˝enia. Wa˝ne jest wi´c
podj´cie natychmiastowych merytorycznych rozmów
i dzia∏aƒ.

Ka˝da instytucja troszczàca si´ o swojà reputacj´ musi
mieç ÊwiadomoÊç ryzyka i w∏aÊciwe metody zarzàdzania.

Definicja ryzyka operacyjnego

Praktycznie nie istnieje ˝adna uniwersalna definicja ry-
zyka operacyjnego2. Wiele banków definiuje je jako
ka˝de ryzyko niezaklasyfikowane do kategorii ryzyka
rynkowego lub kredytowego i przejawiajàce si´ wystà-
pieniem straty finansowej bàdê os∏abieniem reputacji

na skutek ró˝nych b∏´dów technicznych czy ludzkich3.
Cz´sto twierdzi si´, ˝e to ryzyko to „wszystko pozosta-
∏e” - niesklasyfikowane jako ryzyko rynkowe lub kredy-
towe.  Jest ono cz´sto kojarzone z ryzykiem rozliczenia
i ryzykiem systemów p∏atnoÊci, przerwami w pracy sys-
temów, ryzykiem administracyjnym oraz prawnym. Ma
wiele wspólnego z innymi rodzajami ryzyk bankowych
(p∏ynnoÊci, rynkowym,  kredytowym). Na przyk∏ad pro-
blem techniczny,  zwiàzany z zatrzymaniem pracy sys-
temu rozliczeƒ, wywrze natychmiastowy wp∏yw np. na
ryzyko kredytowe czy rynkowe. Ryzyko technologiczne
jest te˝ cz´sto traktowane jako podgrupa ryzyka opera-
cyjnego. Jest ono szczególnie silne, gdy operacje opie-
wajà na du˝e kwoty, do obrotu wprowadzane sà nowe
produkty, instrumenty, us∏ugi, gdy dokonuje si´ jakich-
kolwiek zmian w systemach informatycznych czy ksi´-
gowych oraz gdy systemy i produkty stajà si´ coraz bar-
dziej z∏o˝one.  Ryzyko to powstaje na skutek pope∏nie-
nia b∏´du czy celowego nadu˝ycia, gdy wystàpi przerwa
w przetwarzaniu,  przekraczane sà limity, kompetencje,
autoryzacje, istnieje niew∏aÊciwy system informacji dla
kierownictwa. Towarzyszy ono nie tylko pionom zaple-
cza (ang. back office), ale tak˝e pionom obs∏ugi klienta,
pionom operacyjnym.

Tworzenie ram zarzàdzania ryzykiem operacyjnym

Identyfikacja ryzyka operacyjnego

Ryzyko operacyjne, szeroko rozumiane jako wszystkie
zagro˝enia niezwiàzane z ryzykiem rynkowym i kredy-
towym, które mogà negatywnie wp∏ywaç na kondycj´
finansowà i reputacj´ instytucji, musi byç bez wàtpie-
nia identyfikowane i zarzàdzane. Ze wzgl´du na brak
standardów bran˝owych ka˝da instytucja powinna we
w∏asnym zakresie rozpoznawaç  wszelkie zagro˝enia
oraz ryzyka wewn´trzne i przychodzàce do banku z ze-
wnàtrz. Wy˝sze kierownictwo powinno mieç pe∏nà
wiedz´ o instytucji, z wyczerpujàcymi opisami wszyst-
kich ryzyk. O ryzykach w banku trzeba rozmawiaç
w sposób wyczerpujàcy, kompleksowy. Wspólny j´zyk,
troska o poprawianie jakoÊci, procedur, komplekso-
woÊç uj´cia zaowocujà poprawà jakoÊci zarzàdzania ry-
zykiem. W instytucji musi istnieç kompleksowa meto-
dologia zarzàdzania ryzykami. Dla poprawiania jakoÊci
zarzàdzania wa˝na jest identyfikacja kluczowych ryzyk
i zagro˝eƒ, do których mo˝na zaliczyç:

- z∏à jakoÊç obs∏ugi klientów, brak profesjonalizmu,
- b∏´dy, nadu˝ycia w procesie decyzyjnym w dzia-

∏alnoÊci kredytowej,
- nieadekwatnà , nie wyczerpujàcà informacj́  zarzàdczà,
- os∏abienie reputacji banku,
- b∏´dy w przetwarzaniu transakcji,
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- b∏´dy w systemach operacyjnych,
- ryzyko personelu,
- przekraczanie przepisów prawa i regulacji we-

wn´trznych,
- ryzyko Êrodowiska wewn´trznego,
- z∏e planowanie,
- zmiany w otoczeniu (konkurencyjnoÊç, nowe

podmioty),
- przerwy w funkcjonowaniu, awarie, zawieszenie

ciàg∏oÊci pracy,
- z∏e zarzàdzanie projektami,
- nowoÊci,
- êle zawierane, od strony technicznej, umowy

z klientami, kontrahentami. 
Dobrym poczàtkiem budowy kompleksowego sys-

temu zarzàdzania ryzykiem oraz identyfikacji czynni-
ków ryzyka jest tworzenie mapy ryzyka. Mapa ryzyka
to wnikliwa analiza ryzyka wykonywana przez piony
operacyjne. W∏àczenie w ten proces osób spe∏niajàcych
ró˝ne funkcje, na ró˝nych stanowiskach w organizacji
mo˝e zaowocowaç identyfikacjà obszarów ryzyka, i je-
go typów. Dalsze zadanie to hierarchizacja wa˝noÊci
i materialnej istotnoÊci tych ryzyk. Proces ten dostarcza
dodatkowych korzyÊci, a mianowicie:

- wzrasta ÊwiadomoÊç ryzyk towarzyszàcych dzia-
∏alnoÊci,

- wymusza si´ koniecznoÊç rozumienia tych ryzyk,
pomiaru, zarzàdzania nimi,

- identyfikuje si´ braki, luki, niedoskona∏oÊci pro-
cedur i technik zarzàdzania, problemy w identyfikacji
ryzyk,

- powstaje doskona∏y materia∏ dydaktyczny
i ostrzegawczy.

Wiele banków rozpocz´∏o analizy w∏asnych syste-
mów, podatnoÊci ich instytucji na zagro˝enia po poja-
wieniu si´ wystàpienia zjawisk kryzysowych czy pro-
blemów z konkurencji (np. upadek banku. BCCI,  Ba-
rings, Sumitomo, Daiwa). Wykorzystywano w tym celu
wszelkie szczegó∏owe informacje na rynku dotyczàce
zagadnieƒ, które z∏o˝y∏y si´ na powstanie problemu.
Banki zacz´∏y zadawaç sobie pytanie: „czy to mog∏oby
równie˝ nas spotkaç”. Analizowano w∏asne systemy za-
rzàdzania i kontroli pod kàtem zabezpieczenia przed te-
go typu problemem czy wr´cz katastrofà. Cz´sto wyniki
by∏y zaskakujàce, gdy˝ istnia∏o powa˝ne niebezpieczeƒ-
stwo, ˝e problem mo˝e dotknàç tak˝e dany bank.

Pomiar ryzyka operacyjnego

Ze wzgl´du na nowy charakter tego ryzyka wiele ban-
ków jest dopiero w fazie wst´pnej identyfikacji i wypra-
cowywania zasad pomiaru oraz  zarzàdzania. Pojawiajà-
ce si´ nowe metodologie pomiaru sà cz´sto doÊç ekspe-
rymentalne, aczkolwiek niektóre banki przeznaczajà

okreÊlone zasoby kapita∏owe na pokrycie ewentualnych
skutków tego ryzyka. Do czynników ryzyka  najcz´Êciej
zaliczane sà elementy zwiàzane z wewn´trznym funk-
cjonowaniem banku, np. rodzaje, z∏o˝onoÊç i wartoÊç
transakcji, obroty, elementy wp∏ywajàce na rentownoÊç,
poziom b∏´dów, chwiejnoÊç dochodów. Nie bierze si´
tu pod uwag´ w szerokim zakresie - czynników ze-
wn´trznych - takich jak rynkowe zmiany cen czy sytu-
acja finansowa  klientów banku. TrudnoÊç i niepewnoÊç
wyboru czynników ryzyka do analiz wynika z faktu, i˝
nie istniejà bezpoÊrednie, mierzalne zwiàzki i wzajem-
ne korelacje mi´dzy ró˝nymi czynnikami ryzyka a wiel-
koÊcià i cz´stotliwoÊcià strat. W przypadku ryzyka ryn-
kowego zmiany cen, stóp czy kursów wymiany majà na-
tychmiastowy, mierzalny wp∏yw na wartoÊç portfela;
równie˝ sytuacja finansowa kredytobiorców zale˝y  od
parametrów ekonomicznych. W bankach cz´sto wyst´-
puje problem, czy badaç wszelkie nawet niewielkie
i ma∏o istotne straty,  pope∏niane np. na skutek b∏´du
ludzkiego, czy badaniami objàç jedynie zagadnienia
o priorytetowym znaczeniu. Pomocny okazuje si´ tu
zdrowy rozsàdek. Nale˝y te˝ pami´taç, ˝e bagatelizowa-
nie nawet drobnych spraw mo˝e daç asumpt, szczegól-
nie przy braku nale˝ytej kontroli, do powa˝niejszych
problemów, a czasem nadu˝yç. Nie bez znaczenia te˝
jest rachunek kosztów ekonomicznych wykrycia danego
problemu w odniesieniu do wielkoÊci straty, jakà te pro-
blemy mogà powodowaç. Pomiar ryzyka operacyjnego
wymaga szacowania zarówno prawdopodobieƒstwa
wystàpienia straty operacyjnej, jak i potencjalnej wyso-
koÊci tej straty. Wa˝na  jest analiza na bazie ciàg∏ej we-
wn´trznych czynników ryzyka w organizacji, które
sygnalizujà zagro˝enia. Czynniki ryzyka majà najcz´-
Êciej charakter iloÊciowy, aczkolwiek przydatna jest tak-
˝e analiza czynników jakoÊciowych oraz pewne subiek-
tywne oceny.  Analizujàc poziom ryzyka operacyjnego
danej jednostki, nale˝y badaç wszelkie parametry
i zmienne obrazujàce ryzyko generowane przez t´ jed-
nostk´. Bardzo przydatna jest tu jakoÊciowa ocena oraz
ratingi przydzielane przez audytorów wewn´trznych.
Identyfikacja i pomiar ryzyka by∏yby o wiele prostsze,
gdyby wewn´trzne, a mo˝e i zewn´trzne czynniki ryzy-
ka by∏y skorelowane z wyst´powaniem strat w przesz∏o-
Êci. Tak niestety nie jest i mo˝e to w∏aÊnie powoduje, ˝e
niektórzy sceptycy sàdzà, i˝ ryzyko operacyjne nigdy
nie b´dzie mierzone i zarzàdzane tak  jak inne ryzyka fi-
nansowe. Dobrym punktem wyjÊcia jest  gromadzenie
danych historycznych na temat strat w naszej instytucji.
Warto te˝ gromadziç oraz analizowaç przyk∏ady wystà-
pienia strat finansowych  w innych instytucjach finan-
sowych. Niezb´dne jest wi´c tworzenie w∏asnych baz
danych, s∏u˝àcych do analizy rodzajów i poziomu  ryzy-
ka operacyjnego. Pami´taç te˝ musimy o ryzyku zara˝a-
nia, które bardzo szybko mo˝e spowodowaç, ˝e dany
problem dotrze równie˝ do naszej instytucji. 
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Monitoring ryzyka operacyjnego

W instytucjach finansowych istotnà rol´ powinien od-
grywaç monitoring  ryzyka operacyjnego. Nale˝y go do-
konywaç poprzez analiz´ bie˝àcych parametrów, miar,
norm dotyczàcych i charakterystycznych dla dzia∏alno-
Êci operacyjnej poszczególnych jednostek (np. wartoÊç
transakcji, obroty, poziom b∏´dów, przerwy, awarie).
Monitoring ten trzeba przeprowadzaç na bazie ciàg∏ej.
Je˝eli wystàpi strata operacyjna, to natychmiast powin-
ny byç analizowane wszelkie okolicznoÊci towarzyszà-
ce jej wystàpieniu. Taka analiza, przeprowadzana bez-
zw∏ocznie,  pozwoli na zidentyfikowanie choç cz´Êci
przyczyn. Opóênienie tego procesu dzia∏a przeciwko
nam samym. Dane stajà si´ mniej dost´pne, w naszej
pami´ci pozostaje mniej informacji, wdra˝amy si´ do
równie wa˝nych nowych zagadnieƒ. Na tym etapie
istotne wydajà si´ analizy dotychczasowych metod za-
rzàdzania i kontrola pewnych ryzyk, analiza  obowià-
zujàcych procedur pod kàtem ich adekwatnoÊci i wy-
starczalnoÊci. Badania te mogà wykazaç koniecznoÊç
ich modyfikacji i wzmocnienia. Du˝e znaczenie w za-
pobieganiu ryzyku b´dzie mia∏a analiza sygna∏ów
ostrzegawczych,  wzajemnych powiàzaƒ, algorytmów
sprawozdawczoÊci.

Kontrola ryzyka operacyjnego

W celu kontroli i zapobiegania wystàpieniu ryzyka mo-
gà byç stosowane ró˝ne techniki i narz´dzia. Najwi´k-
sze znaczenie ma jednak poprawnie funkcjonujàcy sys-
tem kontroli wewn´trznej oraz  efektywny i skuteczny
audyt. Skuteczne mo˝e okazaç si´ tworzenie,  wdra˝a-
nie i przestrzeganie stosownych limitów operacyjnych.
W Êlad za tym powinien powstawaç w∏aÊciwy mecha-
nizm sprawozdawczoÊci wewn´trznej w zakresie prze-
kroczeƒ limitów. Przydatnym rozwiàzaniem mo˝e oka-
zaç si´ skorzystanie z zewn´trznej pomocy w zakresie
awaryjnego przetwarzania, rozliczania, zast´pczej ewi-
dencji, doradztwa. Mo˝na tak˝e tworzyç plany awaryj-
ne. Cz´sto stosowane jest  ubezpieczenie dzia∏alnoÊci
lub jej cz´Êci (np. funkcjonowania systemów informa-
tycznych,  gotówki w kasach i skarbcach banków). Za-
leca si´ tworzenie rezerw zabezpieczajàcych przed ry-
zykiem (rezerw ogólnych bàdê celowych).

Tworzenie zasad i procedur 

Jak  ju˝ wspomniano, dla poprawnego funkcjonowania
ka˝dej instytucji niezwykle du˝e znaczenie majà nowo-
czesne, biznesowo zorientowane procedury wewn´trz-
ne. W procesie kontroli metod zarzàdzania ryzykiem
operacyjnym jakoÊç i adekwatnoÊç procedur operacyj-
nych nabiera du˝ego znaczenia. Wiele instytucji finan-
sowych zaczyna tworzyç w∏asnà, nowoczesnà, przyja-

znà dla u˝ytkownika architektur´ wewn´trznà w zakre-
sie zasad i procedur operacyjnych. Procedury te
odnoszà si´ do produktów bàdê rodzajów i obszarów
ryzyka. Szczególnà troskà nale˝y obejmowaç procedu-
ry tworzone dla nowych produktów, aplikacji, syste-
mów. Olbrzymie znaczenie w procesie  zarzàdzania ry-
zykiem operacyjnym i jego kontroli, a tym samym pre-
wencji, ma audyt i przeglàd nowoÊci w banku. Przeglàd
ten powinien byç nakierowany na kontrol´ nowoÊci
pod kàtem przygotowania banku do ich wdro˝enia (sto-
sowne procedury operacyjne, zarzàdzanie ryzykiem,
procedury kontroli wewn´trznych, rachunkowoÊç,
sprawozdawczoÊç). W przypadku wystàpienia strat fi-
nansowych czy problemów operacyjnych procedury
muszà byç poddane weryfikacji. Badanie powinno byç
rozszerzone równie˝ na systemy zarzàdzania ryzykiem
oraz przetwarzania danych.

Rola systemu kontroli wewn´trznej

Du˝à rol´ w kontroli i ograniczaniu ryzyka operacyjne-
go odgrywajà procedury kontroli wewn´trznych. Cz´-
sto wymienia si´ kontrole wewn´trzne jako podstawo-
we narz´dzie wspomagajàce zarzàdzanie ryzykiem ope-
racyjnym w banku. W∏aÊciwy i czytelny rozdzia∏ obo-
wiàzków, zadaƒ i odpowiedzialnoÊci, kontrola „na dru-
gà r´k´”, zasada czworga oczu, zrozumia∏e kana∏y in-
formacyjne i komunikacyjne, w∏aÊciwa sprawozdaw-
czoÊç, dobre czy najlepsze jakoÊciowo procedury mogà
znacznie wzmocniç bezpieczeƒstwo instytucji. Brak
tych kontroli, zaw´˝enie  zakresu i zmniejszenie cz´-
stotliwoÊci ich przeprowadzania, kierowanie kontroli
na obszary ma∏o istotne, niekoncentrowanie si´ na rze-
czywistych ryzykach organizacji, brak badania powià-
zaƒ mi´dzy ryzykami i potencjalnych nast´pstw w po-
staci zara˝ania, brak u kierownictwa woli zbudowania
nowoczeÊnie funkcjonujàcego audytu i wzmacniania
jego efektywnoÊci - wszystko to wzmacnia ryzyko ope-
racyjne i daje wr´cz gwarancj´ wystàpienia proble-
mów. Nale˝y tak˝e adaptowaç, rozwijaç i wzmacniaç
techniki samokontroli. Pracownicy wykonujàcy opera-
cje najlepiej znajà wszelkie zagro˝enia. Powinni je oce-
niaç, wskazywaç na s∏aboÊci procedur operacyjnych,
raportowaç prze∏o˝onym, sugerowaç potrzeb´ zmian.
Samokontrola powinna byç traktowana nie jako poje-
dyncze czynnoÊci  kilku pracowników, lecz jako szero-
ko rozpowszechniony proces, w∏àczajàcy wszystkich
zatrudnionych i dotyczàcy ca∏oÊci zagadnieƒ. Rang´ te-
go procesu powinni podkreÊlaç przedstawiciele naj-
wy˝szego kierownictwa. Wewn´trzne wykrywanie pro-
blemów jest bardziej po˝àdane ni˝ ich identyfikacja
i zarazem krytyka przez kontrol´ zewn´trznà (audyt ze-
wn´trzny czy nadzór bankowy). Ogromnà rol´ w proce-
sie kontroli ryzyka operacyjnego i zapobiegania mu ma
do odegrania audyt wewn´trzny. Dostarcza on bowiem



obiektywnej i niezale˝nej oceny jakoÊci, efektywnoÊci,
adekwatnoÊci i skutecznoÊci funkcjonowania kontroli
wewn´trznych oraz ocenia jakoÊç przeprowadzanych
operacji bankowych.  Komitety audytowe,  funkcjonu-
jàce w niektórych bankach winny równie˝ monitoro-
waç zagadnienia ryzyka operacyjnego.

Rola nadzoru bankowego4

Nowy charakter, silne wewn´trzne czynniki ryzyka cha-
rakterystyczne dla danej instytucji, poczàtkowy etap
rozpoznawania ryzyka i zarzàdzania nim przez niektóre
banki powodujà, i˝ nadzory bankowe majà uzasadnione
trudnoÊci z wypracowaniem jednolitych zasad czy na∏o-
˝eniem na banki jakichkolwiek limitów  na ryzyko ope-
racyjne.  Jednak˝e obecnie, kiedy banki potrafià zarzà-
dzaç tradycyjnymi rodzajami ryzyka, wiele zaÊ proble-
mów pochodzi z nowych obszarów, nadzór powinien
reagowaç, podkreÊlajàc znaczenie tego ryzyka, wzmac-
niaç ÊwiadomoÊç banków, wskazywaç „najlepsze prak-
tyki” czy zakres obszarów do obj´cia kontrolà, podkre-
Êlaç znaczenie adekwatnych procedur operacyjnych
i potrzeb´ ich kontroli5. Banki centralne czy nadzory
bankowe wspó∏odpowiedzialne w pewnym sensie za
kontrol´ ryzyka systemowego, powinny stworzyç forum
dyskusyjne dla banków. Dyskusje mog∏yby pos∏u˝yç
wypracowaniu  uniwersalnych praktyk6.

Ryzyko operacyjne a obcià˝enia  funduszy w∏a-
snych banków - nowe propozycje Bazylejskiego
Komitetu Nadzoru Bankowego

Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego7 podjà∏ decy-
zj´ o wprowadzeniu nowej metodologii adekwatnoÊci
kapita∏owej8, w miejsce Umowy kapita∏owej9 z 1988 r. 

Wed∏ug propozycji przedstawionej Êrodowisku
bankowemu do dyskusji, tzw. Pierwszego Pakietu Kon-
sultacyjnego z czerwca 1999 r., nowa struktura kapita-
∏u sk∏ada si´ z trzech filarów: minimalnych wymogów

kapita∏owych procesu badania nadzorczego oraz efek-
tywnego stosowania dyscypliny rynkowej. W odniesie-
niu do minimalnych wymogów kapita∏owych, Komitet
stoi na stanowisku, ˝e zmodyfikowana wersja obecnie
obowiàzujàcej Umowy kapita∏owej powinna pozostaç
„standardowym” podejÊciem. Uwa˝a jednak, ˝e stoso-
wanie wewn´trznych ratingów wiarygodnoÊci kredyto-
wej, a w póêniejszej fazie modeli portfela, mo˝e -
w przypadku niektórych wysoko wyspecjalizowanych
banków - przyczyniç si´ do dok∏adniejszego oszacowa-
nia wymagaƒ kapita∏owych dla danego banku w relacji
do jego szczególnego profilu ryzyka. 

Âwiatowy system finansowy by∏ w ciàgu ostatnich
lat Êwiadkiem znacznych wstrzàsów ekonomicznych.
Intencjà autorów  rewizji Umowy kapita∏owej jest po-
prawa sposobu, w jaki okreÊlone prawem wymogi ka-
pita∏owe odzwierciedlajà ryzyka le˝àce u podstaw
tych wymogów. Ich zamiarem jest tak˝e pe∏niejsze
uwzgl´dnienie innowacji finansowych, które pojawi∏y
si´ w ostatnich latach, np. sekurytyzacji aktywów.
W wyniku pojawiania si´ tych innowacji wymogi kapi-
ta∏owe wprowadzone przez obecnie obowiàzujàcà
Umow´ kapita∏owà w coraz mniejszym stopniu odpo-
wiadajà rzeczywistemu profilowi ryzyka banku. Celem
rewizji jest tak˝e wykorzystanie udoskonaleƒ w dzie-
dzinie mierzenia ryzyka oraz jego kontroli. Umowa ka-
pita∏owa powinna nadal promowaç bezpieczeƒstwo
i dobrà kondycj´ systemu finansowego, przyczyniaç
si´ do tworzenia równych warunków konkurencji, po-
winna ujmowaç ryzyka w sposób bardziej wszech-
stronny i koncentrowaç si´ na bankach prowadzàcych
dzia∏alnoÊç mi´dzynarodowà. 

W konstruowaniu poprawionej metodologii kapita-
∏owej uznaje si´ nadal znaczenie minimalnych, okreÊlo-
nych prawem wymogów kapita∏owych. Stanowià one
pierwszy filar metodologii. Komitet podkreÊla obecnie
znaczenie badania nadzorczego w zakresie adekwatno-
Êci kapita∏owej instytucji i wewn´trznego procesu oce-
ny kapita∏u, jako drugiego filaru. Trzeci filar, na który
Komitet zwraca∏ uwag´ w ostatnich latach, to potrzeba
wi´kszej dyscypliny rynkowej. Komitet sàdzi, ˝e te trzy
elementy stanowià zasadnicze filary efektywnej meto-
dologii adekwatnoÊci kapita∏owej.

W odniesieniu do minimalnych, okreÊlonych pra-
wem wymogów kapita∏owych Komitet proponuje mo-
dyfikacj´ obecnej Umowy kapita∏owej oraz rozszerze-
nie zakresu jego stosowania. Dokument ten b´dzie na-
dal s∏u˝y∏ jako „standardowe” podejÊcie do wymagaƒ
kapita∏owych w stosunku do wi´kszoÊci banków.
W odniesieniu do wag ryzyka, które b´dà stosowane do
nale˝noÊci od rzàdów, Komitet proponuje zastàpienie
obecnego rozwiàzania systemem, wykorzystujàcym do
okreÊlania wag ryzyka zewn´trznych ocen wiarygodno-
Êci kredytowej. Istnieje równie˝ zamiar zastosowania
tego rodzaju ocen, w sposób bezpoÊredni lub poÊredni,
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4 Operational Risk Management. Basle Committee on Banking Supervision.
Basle. September 1998
5 Patrz równie˝ „The Economist Inteligence Unit Limited” . EU Strategic Fi-
nance.1998
6 Dobrym rozwiàzaniem by∏oby opracowanie przez nadzór stosownej Reko-
mendacji lub podr´cznika.
7 Bazylejski Komitet  Nadzoru Bankowego jest komitetem w∏adz nadzoru ban-
kowego, który zosta∏ utworzony przez prezesów banków centralnych krajów
Grupy G-10 w 1975 r. W sk∏ad Komitetu wchodzà  przedstawiciele w∏adz nad-
zoru bankowego i banków centralnych z Belgii, Kanady, Francji, Niemiec,
W∏och, Japonii, Luksemburga, Holandii, Szwecji, Szwajcarii, Zjednoczonego
Królestwa i Stanów Zjednoczonych. Komitet spotyka si´  w Banku Rozrachun-
ków Mi´dzynarodowych (BIS) w Bazylei, gdzie mieÊci si´ jego sta∏y Sekretariat.
8 Propozycja zostala opublikowana w dokumencie „A new capital adequacy

framework” ,Basle, June 1999
9 Mi´dzynarodowa konwergencja pomiarów kapita∏u i standardów kapita∏o-

wych. Bazylejski Komitet do spraw Nadzoru Bankowego (lipiec 1988 r.).
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do wa˝enia ryzykiem nale˝noÊci od banków, firm in-
westycyjnych i przedsi´biorstw. Wynikiem wprowa-
dzenia tego rozwiàzania by∏oby zmniejszenie wag ryzy-
ka dla kredytów gospodarczych o wysokiej jakoÊci oraz
wprowadzenie wy˝szej ni˝ 100% wagi ryzyka dla nie-
których nale˝noÊci o niskiej jakoÊci. Proponuje si´ tak-
˝e wprowadzenie nowego systemu wag ryzyka dla se-
kurytyzacji aktywów oraz zastosowanie równowa˝nika
kredytowego w wysokoÊci 20% w stosunku do pew-
nych rodzajów pozabilansowych zobowiàzaƒ krótko-
terminowych.

Komitet uwa˝a, ˝e w przypadku niektórych wyso-
ko wyspecjalizowanych banków podejÊcie oparte na
wewn´trznych ratingach, które podlega∏oby akceptacji
ze strony w∏aÊciwej instytucji nadzorczej oraz wymaga-
∏oby skrupulatnego przestrzegania wytycznych iloÊcio-
wych i jakoÊciowych, mog∏oby stanowiç podstaw´
okreÊlania obcià˝eƒ kapita∏owych. Komitet (w konsul-
tacji z sektorem) b´dzie bada∏ te zagadnienia i dà˝y∏ do
zbudowania, w tych samych ramach czasowych co pro-
wadzona rewizja „standardowego” podejÊcia, alterna-
tywnego rozwiàzania opartego na wewn´trznych ratin-
gach. Komitet sàdzi, ˝e b´dzie to  wa˝nym krokiem
w dzia∏aniach zmierzajàcych do ÊciÊlejszego dostoso-
wania wymagaƒ kapita∏owych do le˝àcego u ich pod-
staw ryzyka. W dalszej przysz∏oÊci Komitet b´dzie Êci-
Êle monitorowa∏ dzia∏ania w zakresie modelowania ry-
zyka kredytowego dla ca∏ych portfeli, w celu ich ewen-
tualnego wykorzystania w wyliczeniach dotyczàcych
wymaganego poziomu kapita∏u. Obecnie obowiàzujàca
Umowa kapita∏owa wprowadza wyraêne wymogi ka-
pita∏owe jedynie w odniesieniu do ryzyka kredytowego
i rynkowego (w portfelu handlowym). Inne rodzaje ry-
zyka, w tym ryzyko stopy procentowej w portfelu ban-
kowym i ryzyko operacyjne, to tak˝e wa˝ne aspekty
dzia∏alnoÊci bankowej. Z tego wzgl´du Komitet propo-
nuje wprowadzenie obcià˝eƒ kapita∏owych odnoszà-
cych si´ do ryzyka stopy procentowej w portfelu ban-
kowym dla tych banków, w których poziom ryzyka
stopy procentowej jest znacznie wy˝szy od przeci´tnej.
Proponuje wprowadzenie obcià˝eƒ kapita∏owych dla
innych rodzajów ryzyka, g∏ównie ryzyka operacyjnego.

Celem drugiego filaru metodologii adekwatnoÊci
kapita∏owej, tj. badania adekwatnoÊci kapita∏owej
przez nadzór, jest zapewnienie spójnoÊci ogólnej pozy-
cji kapita∏owej banku z jego ogólnym profilem i strate-
già ryzyka. Badanie to b´dzie umo˝liwia∏o podejmowa-
nie wczesnych interwencji nadzorczych. Instytucje
nadzoru bankowego powinny mieç mo˝liwoÊç wyma-
gania od nadzorowanych banków utrzymywania kapi-
ta∏u na poziomie powy˝ej minimalnych, okreÊlonych
prawem wskaêników kapita∏owych10. Ponadto, nowa

struktura podkreÊla znaczenie opracowania przez kierow-
nictwo banku wewn´trznego procesu oceny kapita∏u oraz
formu∏owania takich celów w zakresie kapita∏u, które by-
∏yby zbie˝ne ze szczególnym profilem ryzyka banku oraz
oczekiwaniami ze strony otoczenia banku. Ten wewn´trz-
ny proces podlega∏by nast´pnie badaniu nadzorczemu
i ewentualnym interwencjom, jeÊli b´dzie to konieczne.

Trzeci filar, tj. dyscyplina rynkowa, ma na celu
promocj´ wy˝szych standardów w zakresie publicznie
dost´pnych informacji finansowych i zwi´ksza∏ rol´
uczestników rynku w zach´caniu banków do utrzymy-
wania adekwatnego kapita∏u.

Komitet zgromadzi∏ i przeanalizowa∏ uwagi ze stro-
ny wszystkich zainteresowanych stron (przedstawicieli
banków oraz nadzorców bankowych - ponad 200 ko-
mentarzy) do 31 marca 2000 r. i przedstawi∏ tzw. Drugi
Pakiet Konsultacyjny w styczniu 2001 r. Pakiet,  podob-
nie jak omówiona wczeÊniej metodologia z czerwca 1999
r., tak˝e sk∏ada si´ z trzech wzajemnie uzupe∏niajàcych
si´ filarów, tj.: minimalnych wymagaƒ kapita∏owych,
procesu inspekcji i oceny nadzorczej oraz dyscypliny
rynkowej. NowoÊcià jest tu udoskonalenie w zakresie
pomiaru ryzyka, czyli oddzia∏ywanie na mianownik
konstrukcji wspó∏czynnika kapita∏owego. Proponuje si´
bardziej zaawansowane podejÊcie do pomiaru ryzyka
kredytowego, nie zmienia  si´ uwzgl´dnianie wartoÊci
ryzyka rynkowego. Po raz  pierwszy proponuje si´ -
oczekujàc komentarzy bran˝y do koƒca maja 2001 r. -
pomiar wartoÊci ryzyka operacyjnego i stosowne obcià-
˝anie kapita∏u11. Komitet wyraênie podkreÊla, ˝e prace
nad doskonaleniem koncepcji uwzgl´dniania tego ryzy-
ka, a tak˝e samej - wcià˝ niejednolitej - definicji ryzyka
sà wcià˝ w fazie rozwoju. Ryzyko zosta∏o zdefiniowane
jako ryzyko poniesienia bezpoÊrednich lub poÊrednich
strat, wynikajàcych z nieodpowiednich lub zawodnych
procesów wewn´trznych, b∏´dów pracowników i syste-
mów oraz z przyczyn zewn´trznych. W definicji
uwzgl´dnia si´ ryzyko prawne, lecz nie uwzgl´dnia si´
ryzyka strategicznego i ryzyka reputacji.

Komitet  - bazujàc na danych przekazanych przez
niewielkà grup´ ankietowanych banków, majàcych me-
tody okreÊlania i alokowania  kapita∏u ekonomicznego
na ryzyko operacyjne - szacuje, ˝e poziom tego kapita∏u
oscyluje wokó∏ 20%. Nie dysponujàc danymi o stratach
z tego tytu∏u, Komitet wykorzysta∏ wartoÊç  20%  bie˝à-
cego minimum kapita∏u regulacyjnego z analizowanej
próby banków do oszacowania  rezerwowego wspó∏-
czynnika skalujàcego (alfa) s∏u˝àcego do wyliczania  ob-
cià˝eƒ kapita∏owych. Zaproponowano trzy metody obli-
czania obcià˝eƒ kapita∏owych dla ryzyka operacyjnego:

11 Ze wzgl´du na fakt, ˝e jest to pierwsza propozycja Bazylei w tej
dziedzinie mo˝e ona ewoluowaç, autor przedstawia jedynie ogólny jej zarys.
Zebranie,  analiza i ocena uwag bankowców powinny zaowocowaç opraco-
waniem nowej wersji Umowy kapita∏owej pod koniec 2001 r., która mia∏aby
obowiàzywaç od  2004 r.

10 Komitet dostrzega ró˝nice w systemach prawnych poszczególnych krajów
oraz trudnoÊci w tym zakresie, które wprowadzenie drugiego filaru mo˝e
powodowaç.



- metod´ podstawowego wskaênika,
- metod´ standardowà,
- metod´ pomiarów wewn´trznych.
W metodzie podstawowego wskaênika banki by-

∏yby obowiàzane tworzyç rezerw´ kapita∏owà z tytu∏u
∏àcznego ryzyka operacyjnego w wielkoÊci okreÊlonej
w stosunku do dochodów brutto, wykorzystujàc wspó∏-
czynnik kapita∏u alfa (obecnie zaproponowany na po-
ziomie oko∏o 30% dochodów brutto). Metoda ta jest
prosta w u˝yciu, nie oddaje jednak specyfiki dzia∏alno-
Êci poszczególnych instytucji. Mog∏aby byç stosowana
np. przez ma∏e banki.

Metoda standardowa stanowi bardziej zaawanso-
wanà technik´, w której dzia∏alnoÊç banków zostanie
podzielona na wystandaryzowane obszary i jednostki
biznesowe na podstawie rodzaju prowadzonej dzia∏al-
noÊci bankowej, np. bankowoÊç inwestycyjna, banko-
woÊç oraz pozosta∏e obszary dzia∏alnoÊci bankowej.
Nast´pnie w ramach tych obszarów wyodr´bnione b´-
dà tzw. linie biznesowe - np. obs∏uga finansowa pod-
miotów, operacje walutowe, operacje  w papierach war-
toÊciowych, operacje z klientami detalicznymi, rozli-
czenia, zarzàdzanie aktywami. Ka˝dej linii biznesowej
przypisano by wartoÊç odniesienia, odzwierciedlajàcà
wielkoÊç i wartoÊç operacji na tym obszarze. WartoÊç ta
(wskaênik)  s∏u˝y∏aby jako przybli˝enie  wartoÊci ryzy-
ka operacyjnego wyst´pujàcego na tym obszarze. By∏by
to np. dochód brutto, Êrednia roczna wartoÊç aktywów.
WielkoÊç obcià˝enia kapita∏owego dla ka˝dej linii biz-
nesowej uzyskano by, mno˝àc odpowiedni wskaênik
przez wspó∏czynnik kapita∏u beta, zwiàzany z histo-
rycznym kszta∏towaniem si´ strat z tytu∏u ryzyka ope-
racyjnego w bran˝y. Ka˝da linia biznesowa mia∏aby
swój wspó∏czynnik beta. ¸àczne obcià˝enie kapita∏owe
z tytu∏u ryzyka operacyjnego by∏oby prostym sumowa-
niem obcià˝eƒ kapita∏owych dla wszystkich linii biz-
nesowych. W celu uzyskania  zgody na korzystanie
z metody standardowej  bank musi wykazaç, ˝e wpro-
wadzi∏ efektywny system zarzàdzania i kontroli we-
wn´trznej, w tym np. powo∏a∏ niezale˝nà jednostk´ za-
rzàdzania ryzykiem operacyjnym, niezale˝nà jednostk´
audytu wewn´trznego, przeprowadzajàcà regularne
przeglàdy jakoÊci i adekwatnoÊci zarzàdzania ryzykiem
operacyjnym, stworzy∏ system zarzàdzania ryzykiem
operacyjnym).

W metodzie pomiarów wewn´trznych dla ka˝dej
linii biznesowej okreÊlane sà rodzaje ryzyka operacyj-
nego. Dla ka˝dej kombinacji  linii biznesowej i rodzaju
ryzyka operacyjnego jednostka nadzoru bankowego da-
nego kraju okreÊla∏aby wspó∏czynnik nara˝enia na ry-
zyko. Na podstawie danych dotyczàcych strat spowo-

dowanych ryzykiem operacyjnym, banki wyznacza∏yby
dla ka˝dej z tych kombinacji nast´pujàce parametry:
prawdopodobieƒstwo wystàpienia strat oraz wielkoÊç
strat. Nadzór okreÊla∏by równie˝ wspó∏czynniki kapita-
∏u gamma. Dane te s∏u˝y∏yby do  wyliczania stosow-
nych obcià˝eƒ kapita∏owych. W celu uzyskania zgody
na  stosowanie tej metody bank musia∏by:

-  wykazaç, i˝ potrafi poprawnie szacowaç parame-
try okreÊlajàce prawdopodobieƒstwo oraz wielkoÊç strat;

- zintegrowaç metod´ pomiarów wewn´trznych
z codziennym procesem podejmowania istotnych decy-
zji zarzàdczych;

- wdro˝yç system raportowania o stratach spowo-
dowanych ryzykiem operacyjnym;

- ustaliç zasady i procedury identyfikowania oraz
budowania bazy danych o stratach spowodowanych ry-
zykiem operacyjnym;

- ustaliç zasady identyfikowania, gromadzenia
i umiej´tnego wykorzystywania informacji o stratach
i ich przyczynach w innych instytucjach finansowych.

Reasumujàc - zaproponowane do konsultacji meto-
dy pomiaru i obcià˝eƒ funduszy w∏asnych z tytu∏u ry-
zyka operacyjnego stanowià pierwszy krok w tym za-
kresie. Ostateczne rozwiàzania przyniesie nowa wersja
Umowy kapita∏owej.

Podsumowanie

Wiele problemów w bankowoÊci w ostatnich latach
mia∏o pod∏o˝e operacyjne. Dlatego pocieszajàce jest, i˝
wzrasta ÊwiadomoÊç ryzyka operacyjnego i jego ewen-
tualnych nast´pstw. RoÊnie te˝ zaanga˝owanie zarzà-
dów oraz  kierownictwa instytucji finansowych w za-
rzàdzania tym ryzykiem. Cz´sto êród∏em tego ryzyka sà
olbrzymie wr´cz ró˝nice mi´dzy stosowanymi proce-
durami i praktykami a tzw. najlepszymi praktykami,
w pójÊcie na skróty, pope∏nianie niezamierzonych b∏´-
dów. Tak jak nie istnieje ˝adna uniwersalna definicja,
nie odnajdziemy równie˝ uniwersalnej metody zarzà-
dzania, oceny, pomiaru i kontroli tego ryzyka. Sà to za-
gadnienia nowe i blisko zwiàzane ze specyfikà ka˝dej
indywidualnej instytucji. Straty, mniejsze lub wi´ksze,
wyst´pujà i dalej b´dà towarzyszyç dzia∏alnoÊci banko-
wej Jednak˝e nowoczeÊnie przygotowana i funkcjonu-
jàca w banku kontrola wewn´trzna,  niezale˝ny i obiek-
tywny audyt bankowy mogà doskonale chroniç przed
choçby cz´Êcià problemów. Wielkà rol´ powinien od-
grywaç nadzór bankowy, który podczas przeprowadza-
nych inspekcji rozpoznaje wiele wewn´trznych s∏abo-
Êci banków. 
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Uwagi wst´pne

Sprawne funkcjonowanie ka˝dego, zw∏aszcza bardziej
z∏o˝onego, organizmu gospodarczego wymaga stosowa-
nia skutecznych metod zarzàdzania, które zwykle mu-
szà zawieraç  elementy audytu, nadzoru i kontroli we-
wn´trznej prowadzonej przez wyspecjalizowane s∏u˝by.

Relacje mi´dzy wspomnianymi wy˝ej, autono-
micznymi wzgl´dem siebie, poj´ciami nie sà ∏atwe do
skrótowego zaprezentowania i - zdaniem autora - wy-
magajà pog∏´bionych badaƒ i prezentacji ró˝norakich
stanowisk, co wykracza poza ramy niniejszego opraco-
wania. Zw∏aszcza wyniki pracy instytucjonalnej kon-
troli wewn´trznej dostarczajà niezmiernie wa˝kich in-
formacji, wykorzystywanych przez s∏u˝by audytorskie
i nadzór z tytu∏u kierowania przedsi´biorstwem.
W przypadku banków dodatkowo funkcjonuje paƒ-
stwowy nadzór bankowy.

Ustalenia wyspecjalizowanych s∏u˝b zawarte sà
w raportach pokontrolnych. W podsumowaniu prze-
prowadzonej kontroli z regu∏y wyra˝a si´ opini´ o ca∏ej
kontrolowanej jednostce, oceniajàc jà wed∏ug przyj´tej
skali ocen.

Mo˝na to traktowaç jako syntez´ syntezy kontroli
pe∏nej, czyli obejmujàcej wszystkie dziedziny dzia∏al-
noÊci podmiotu gospodarczego (lub jego cz´Êci, np. od-
dzia∏u banku).

Ocena syntetyczna kontroli pe∏nej nie uzyska∏a do-
tychczas odpowiedniej rangi w wewn´trznych regula-
cjach banków. Tak˝e literatura przedmiotu problemów
tych nie obejmuje, a nawet nie zauwa˝a.  Dlatego autor
zamierza jedynie wyraziç pewne w∏asne refleksje, wy-
nikajàce z praktyki. Mogà one byç u˝yteczne dla audy-
torów przy formu∏owaniu sumarycznej opinii koƒco-
wej na podstawie przeprowadzonych badaƒ kontrol-

nych  okreÊlonych obszarów. Wykonanie tego zadania,
jak wyraziÊcie dowodzi praktyka, nastr´cza zasadni-
czych trudnoÊci, przede wszystkim ze wzgl´du na nie-
zmiernie istotne ograniczenia dla rzeczywiÊcie obiek-
tywnego wyra˝ania opinii. 

„Kontrola nie jest dzia∏aniem samoistnym, lecz
wtórnym w stosunku do innych dzia∏aƒ zwiàzanych
z realizacjà kolejnych - w nast´pstwie logicznym, a nie-
koniecznie czasowym - faz dzia∏alnoÊci ludzkiej, z ja-
kich sk∏ada si´ koƒcowy proces zorganizowanego dzia-
∏ania” [2., s.17].

Nale˝y zwróciç uwag´ na wydanà przez NBP Re-
komendacj´ H z dnia 1.12.1999 r., dotyczàcà kontroli
wewn´trznej w banku [3]. Mo˝e byç ona podstawà kon-
struowania przez banki w∏asnych systemów kontroli
wewn´trznej. Rekomendacja przybli˝a wzorce mi´dzy-
narodowe Bazylejskiego Komitetu ds. Nadzoru Banko-
wego [5]. Nale˝y wskazaç przede wszystkim na dwie
promowane przez nie zasady:

- zasada 4 mówi o tym, ˝e efektywny system kon-
troli wewn´trznej wymaga rozpoznania i oceny wszyst-
kich rodzajów ryzyka stojàcych przed bankiem;

- zasada 13 podkreÊla, ˝e nadzór bankowy powi-
nien wymagaç, aby wszystkie banki mia∏y odpowiedni
system wewn´trznych czynników kontrolnych ade-
kwatny do profilu ryzyka banku. W przypadku jego
braku nadzór bankowy powinien podjàç odpowiednie
dzia∏ania.

Powy˝sze regulacje ostro˝noÊciowe wskazujà, ˝e
kontrola wewn´trzna powinna przyczyniaç si´ do osiàga-
nia celów zapisanych w strategii banku w wyniku we-
ryfikacji:

- wiarygodnoÊci i rzetelnoÊci informacji,
- zgodnoÊci z politykà, planami, procedurami

i przepisami prawa,

Ocena syntetyczna wyników badaƒ
audytorskich w bankach
Jerzy Âwi´cicki



- bezpieczeƒstwa aktywów,
- oszcz´dnego i efektywnego wykorzystania Êrodków,
- realizacji celów i zadaƒ ustalonych dla poszcze-

gólnych operacji.

Istota i rola obiektywnego wyra˝ania ocen wy-
ników badaƒ audytorskich

Jak wiadomo, istotà ka˝dej kontroli jest okreÊlenie sta-
nu badanej rzeczywistoÊci w odniesieniu do wyzna-
czonego wzorca, czyli okreÊlenie, w jakim stopniu
stan ten odbiega od tego wzorca. Mo˝liwe sà tu trzy
g∏ówne sytuacje:

- jest lepiej ni˝ wymaga tego wzorzec,
- jest podobnie, czyli zgodnie ze wzorcem,
- jest gorzej, ni˝ okreÊla to wzorzec.
RzeczywistoÊç mo˝e byç opisywana o wiele do-

k∏adniej, ale wymaga to stworzenia metodologii doko-
nywania ocen, czyli w miar´ precyzyjnego okreÊlania
rozbie˝noÊci mi´dzy stanem rzeczywistym a poziomem
uznanym za wzorzec; odnosi si´ to zw∏aszcza do prze-
dzia∏u poni˝ej wzorca. Je˝eli nawet nie istnieje  system
wyra˝ania wyników kontroli za pomocà skali ocen, to
i tak audytor w sposób niejako naturalny sk∏ania si´ do
wyra˝ania opinii o kontrolowanym zagadnieniu: jest
dobrze (lub bardzo dobrze) albo êle.      

Rezultatem tej potrzeby syntetycznego wyra˝ania
opinii o badanym zjawisku jest powstanie przynaj-
mniej dwustopniowego modelu: dobrze - êle, ale bez
wyra˝ania stanów poÊrednich. 

Taka opinia audytora mo˝e wydawaç si´ impul-
sywna, ale w rzeczywistoÊci opiera si´ na jego wiedzy
i doÊwiadczeniu.

Ten sposób wyra˝ania ocen jest prosty, co nie
oznacza, ˝e pozbawiony profesjonalnej rzetelnoÊci.
RzeczywistoÊç jest jednak bardziej z∏o˝ona.

Chcàc wyra˝aç mo˝liwie obiektywnie ca∏à gam´
ocen poÊrednich, nale˝y dà˝yç do nadania temu su-
biektywnemu wyra˝aniu opinii przez ka˝dego audyto-
ra bardziej skonkretyzowanych warunków, które za-
wsze muszà byç brane pod uwag´. Chodzi o to, aby
zwykle subiektywna opinia poszczególnego  audytora
nabra∏a cech opinii obiektywnej.

Zgodnie ze „Standardami i wytycznymi profesjo-
nalnego funkcjonowania Kontroli Wewn´trznej” Insty-
tutu Audytorów Wewn´trznych Zjednoczonego Króle-
stwa [5], a tak˝e w przekonaniu autora, istniejà funda-
mentalne uwarunkowania swobodnego wyra˝ania
obiektywnych opinii przez audytorów. Sà nimi
w szczególnoÊci:

1. Niezale˝noÊç, która oznacza, ˝e nie sà oni zwià-
zani z dzia∏alnoÊcià b´dàcà przedmiotem kontroli. Jest
to nast´pstwem rozwiàzaƒ o charakterze organizacyj-
nym, nadajàcych komórkom kontrolnym odr´bnoÊç

i bezpoÊrednio podporzàdkowujàcych je najwy˝szym
szczeblom zarzàdzania.

2. Wiedza i umiej´tnoÊci fachowe, umo˝liwiajàce
w∏aÊciwe wykonywanie czynnoÊci zawodowych przez
audytorów, zw∏aszcza w takich dziedzinach jak: ra-
chunkowoÊç, ekonomia, finanse, statystyka, prawo, in-
formatyka.

Dla praktyków audytu wewn´trznego powy˝sze
kwestie sà, bardzo istotne i dlatego wymagajà dodatko-
wego komentarza. Przyk∏adowo K. Ciosek [1, s. 4-10]
wyró˝nia nast´pujàce czynniki obiektywnego audytu:

- czynniki zewn´trzne - organizacyjne,
- czynniki wewn´trzne - osobowe.

WÊród czynników zewn´trznych podstawowe
znaczenie majà: podleg∏oÊç audytu wewn´trznego bez-
poÊrednio prezesowi zarzàdu, wykluczenie mo˝liwoÊci
podlegania innym osobom w przedsi´biorstwie i poza
nim, wyposa˝enie audytora w odpowiednie uprawnie-
nia, sprecyzowanie zakresu czynnoÊci dopuszczonych
do wykonywania przez audyt (i zakresu czynnoÊci, któ-
rych wykonywaç nie mo˝e), sprecyzowanie organiza-
cyjnych uwarunkowaƒ dzia∏alnoÊci audytorskiej, od-
powiednie wynagrodzenie.

Do osobowych czynników warunkujàcych obiek-
tywizm nale˝y w szczególnoÊci zaliczyç: uczciwoÊç
i starannoÊç, lojalnoÊç wobec pracodawcy, ale z posza-
nowaniem prawa, powstrzymywanie si´ od anga˝owa-
nia w czynnoÊci niegodne z interesami instytucji, po-
dejmowanie si´ tylko dzia∏aƒ mo˝liwych do prawid∏o-
wego wykonania, profesjonalizm, moralnoÊç i godnoÊç.

Nie wydaje si´, aby mo˝liwe by∏o  przezwyci´˝e-
nie ograniczeƒ pe∏nego, obiektywnego wyra˝ania opi-
nii o badanej rzeczywistoÊci, chocia˝by ze wzgl´du na
indywidualne uwarunkowania osobowe i zwykle nie-
powtarzalne doÊwiadczenie zawodowe. Jednak podj´-
cie nawet cz´Êciowych dzia∏aƒ w tym zakresie wydaje
si´ absolutnie niezb´dne. Pewne mo˝liwoÊci w tej kwe-
stii oferuje wielostopniowy system ocen wyników kon-
troli, je˝eli opiera si´ na mocnych podstawach metodo-
logicznych.

Raport pokontrolny podstawà oceny wyników
audytu

Raport pokontrolny jest jedynym dokumentem zawie-
rajàcym wszystkie istotne ustalenia przeprowadzonej
kontroli. Mo˝e byç sporzàdzany w ró˝nej formie, zwy-
kle precyzyjnie okreÊlonej w regulaminie organizacji
i funkcjonowania kontroli wewn´trznej.

Przyk∏adowo, raport pokontrolny mo˝e mieç na-
st´pujàcà struktur´:

1. Informacje identyfikacyjne:
- nazwa kontrolowanej jednostki,
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- terminy rozpocz´cia i zakoƒczenia kontroli,
- sk∏ad zespo∏u kontrolnego ze wskazaniem jego

przewodniczàcego,
- osoba podejmujàca decyzj´ o przeprowadzeniu

kontroli,
- kadra kierownicza kontrolowanej jednostki (sta-

nowiska i okreÊlenie od kiedy pracujà na danym stano-
wisku).

2. Cel kontroli.
3. Zakres kontroli z wyszczególnieniem kontrolo-

wanych obszarów, cz´sto z charakterystykà liczbowà
(wielkoÊç populacji, okreÊlona  zgodnie z wymagania-
mi statystyki próba poddana weryfikacji badawczej).

4. Podstawowa tematyka, np. w banku audyt w za-
kresie przestrzegania ustalonych procedur udzielania
kredytów klientom instytucjonalnym, w tym:

- poprawnoÊç badania zdolnoÊci kredytowej,
- prawid∏owoÊç i terminowoÊç sp∏at nale˝noÊci,
- poprawnoÊç przyj´tych zabezpieczeƒ prawnych,
- kompletnoÊç dokumentacji kredytowej,
- prawid∏owoÊç tworzenia i rozwiàzywania rezerw

celowych,
- przyczyny powstawania nale˝noÊci nieregularnych,
- windykacja nale˝noÊci,
- prawid∏owoÊç i rzetelnoÊç sprawozdawczoÊci

kredytowej.
5. Syntetyczna ocena - przedstawienie sytuacji

w jednostce na podstawie informacji  uzyskanych
w trakcie kontroli ze szczególnym uwzgl´dnieniem
mo˝liwoÊci kadrowych, lokalowych, sprz´towych itp.;
okreÊlenie ich wp∏ywu na rozmiary ujawnionego przez
kontrol´ ryzyka, w tym ocena jakoÊci Êwiadczonych
us∏ug, np. jakoÊç portfela kredytowego, rozmiary re-
zerw celowych i ewentualnie ich wp∏yw na wynik fi-
nansowy badanej jednostki. T´ cz´Êç powinna koƒczyç
ocena konkretnych zbadanych obszarów i ocena ca∏o-
Êciowa (∏àczna) wszystkich zbadanych obszarów. Ten
fragment jest w istocie syntezà syntezy kontroli. 

6. Nieprawid∏owoÊci usuni´te w trakcie kontroli -
dok∏adny opis i sposób usuni´cia.

7. OÊwiadczenie Przewodniczàcego  Zespo∏u Kon-
trolnego potwierdzone jego podpisem:

- zespó∏ zakoƒczy∏ kontrol´,
- badaniem obj´to wszystkie dokumenty,
- opisane nieprawid∏owoÊci sà zgodne ze stanem

faktycznym,
- liczba sporzàdzonych raportów pokontrolnych.
8. OÊwiadczenie dyrektora badanej jednostki doty-

czàce zg∏aszania lub niezg∏aszania zastrze˝eƒ do treÊci
raportu.

9. Wyszczególnienie za∏àczników stanowiàcych
integralnà cz´Êç raportu pokontrolnego:

- arkusze nieprawid∏owoÊci wraz z wyjaÊnieniami,
- zalecenia, sugestie i propozycje Zespo∏u Kon-

trolnego,

- oceny i komentarze Zespo∏u Kontrolnego,
- ewentualne zastrze˝enia dyrektora badanej jed-

nostki.
10. Cz´Êç koƒcowa raportu (liczba stron, miejsce

i data podpisania raportu, podpisy ze    strony kontro-
lowanej jednostki i departamentu audytu.

Powy˝sza przyk∏adowa struktura raportu pokon-
trolnego prezentuje istot´ pracy audytora, a zw∏aszcza
jej wyjàtkowà z∏o˝onoÊç; niezb´dny jest tu dodatkowy
komentarz. Niewàtpliwie  instytucja kontroli wymaga,
by czynnoÊci wykonywane przez audytora by∏y jedno-
czesnie [7] poznawcze i twórcze. 

Wykonujàc czynnoÊci o charakterze poznawczym,
audytor uzyskuje wiedz´ m.in. na temat produktów
bankowych oraz procedur, instrukcji i regulaminów ich
dotyczàcych. Jest to zarówno wiedza teoretyczna, jak
i praktyczna, która pozwala na  tworzenie opisu tego, co
jest przedmiotem kontroli. JednoczeÊnie uzyskany obraz
musi byç stale porównywany ze stanem uznawanym -
na podstawie obowiàzujàcych regulacji za wzorzec.

Efektem czynnoÊci twórczych jest próba odpowie-
dzi na pytania: od czego zale˝y stan faktyczny, czy tak
musi byç, czy mo˝liwe sà inne rozwiàzania (np. proce-
dury). Jak te rozwiàzania zaprojektowaç, czyli stworzyç
coÊ nowego. OczywiÊcie, nale˝y odró˝niç czynnoÊci
projektotwórcze od kopiowania rozwiàzaƒ ju˝ zna-
nych. Kopiowanie  nie mo˝e wnosiç ulepszeƒ w sto-
sunku do tego, co jest w praktyce stosowane. 

Trzeba podkreÊliç, ˝e tworzenie raportu pokontrol-
nego nie jest w praktyce zadaniem ∏atwym. W istocie
jest to szczególne wyzwanie dla audytora, gdy raport
ten obejmuje szeroki zakres badaƒ, które sk∏adajà si´ na
tzw. kontrol´ pe∏nà, obejmujàcà ca∏à dzia∏alnoÊç kon-
trolowanej jednostki.

W kontroli zdajà si´ przewa˝aç czynnoÊci o cha-
rakterze analityczno-badawczym. W fazie sporzàdzania
raportu pokontrolnego przed audytorem staje zadanie
trudne - przede wszystkim ze wzgl´du na koniecznoÊç
dokonania oceny syntetycznej. Kto nie tworzy∏ raportu
pokontrolnego dla wymagajàcego szefa, ten pozostaje
najcz´Êciej na etapie kopiowania tego, co zna∏ dotych-
czas. Gdyby raport pokontrolny nie zawiera∏ elemen-
tów w∏aÊciwej oceny syntetycznej, to w zasadzie móg∏-
by byç przedstawiony w pe∏nej formie z chwilà zakoƒ-
czenia kontroli.

Konstruowanie raportu pokontrolnego, zw∏aszcza
w przypadku kontroli pe∏nych, wymaga czasu i reflek-
sji. Z tego wzgl´du raport w ostatecznej postaci pojawia
si´ po kilkunastu lub kilkudziesi´ciu dniach od zakoƒ-
czenia w∏aÊciwych czynnoÊci kontrolnych.

Przeprowadzenie kontroli ∏àcznie z przygotowa-
niem raportu pokontrolnego, jest w istocie procesem
przetwarzania informacji. Zdaniem autora, jest to se-
kwencja nast´pujàcych dzia∏aƒ: analiza → synteza →
raport pokontrolny.



Nale˝a∏oby tu przypomnieç, ˝e prowadzenie audy-
tu wewn´trznego opiera si´ na ustalonej metodologii
kontroli wewn´trznej, której cz´Êcià jest metodologia
tworzenia raportu pokontrolnego. Do stworzenia oceny
syntetycznej niezb´dny jest system oceny wyników
kontroli. 

Uwagi o konstrukcji systemów ocen   

Wydaje si´, ˝e w wielostopniowym systemie ocen roz-
sàdnym rozwiàzaniem jest system „szkolny”: od 1 do 5
(wzorcem 5) z dopuszczeniem oceny wy˝szej od wzor-
ca (6). W tej skali ocen musi mieÊciç si´ ocena negatyw-
na (1). W praktyce sytuacje odpowiadajàce tej ocenie
mogà wyst´powaç niezmiernie rzadko, jednak ju˝ samo
istnienie oceny negatywnej ma du˝e  znaczenie moty-
wacyjne dla organów zarzàdzajàcych kontrolowanà
jednostkà. Z takà ocenà mogà, a nawet muszà wiàzaç
si´ powa˝ne konsekwencje.

Istniejà dwa zasadnicze zakresy dokonywania
ocen punktowych:

- ocena wyraênie okreÊlonych obszarów dzia∏ania
jednostki,

- zbiorcza ocena wszystkich kontrolowanych ob-
szarów (np. w oddziale banku).

W celu uzyskania ca∏oÊciowej (sumarycznej) oce-
ny kontrolowanej jednostki mogà  byç  stosowane ró˝-
ne rozwiàzania. SpoÊród nich na uwag´ zas∏ugujà trzy:  

1) Êrednia arytmetyczna ocen (stopni) poszczegól-
nych obszarów; jest to najprostszy sposób, poniewa˝
abstrahuje od ró˝nego znaczenia poszczególnych ob-
szarów w ∏àcznym ryzyku jednostki;

2) Êrednia ocen (stopni) poszczególnych obszarów,
powsta∏a w wyniku wa˝enia roli tych obszarów
w zbiorczym ryzyku jednostki - co likwiduje manka-
menty pierwszego sposobu; 

3) oceny (stopnie), przyznane na podstawie limi-
tów punktów (maksymalnej liczby) przypisanych do
poszczególnych obszarów; liczba punktów podlegajàc
uzasadnionym pomniejszeniom, prowadzi do wyzna-
czenia ocen (stopni).

Zaletà dwóch pierwszych sposobów jest to, ˝e po-
legajà one na bezpoÊrednim wyznaczaniu stopni we-
d∏ug przyj´tej skali ocen w ramach poszczególnych ob-
szarów i nast´pnie sk∏adajà si´ na ∏àcznà ocen´ kontro-
li pe∏nej. Oba te sposoby wymagajà zdefiniowania wy-
magaƒ wià˝àcych si´ z konkretnymi ocenami. Ponad-
to, w drugim sposobie zasadniczych trudnoÊci przy-
sparza wywa˝enie znaczenia poszczególnych obsza-
rów kontroli.

Sposób trzeci zak∏ada, ˝e ocena (stopieƒ) kontrolo-
wanego obszaru powstaje w wyniku pewnego procesu:

Etap pierwszy to wyznaczenie limitu punktów dla
poszczególnych obszarów, limity te odgrywajà jedno-

czeÊnie rol´ wag przy wyznaczaniu ∏àcznej oceny kon-
troli pe∏nej.

Etap drugi polega na okreÊleniu sposobu pomniej-
szania limitów przez tzw. punkty karne za uchybienia
stwierdzone w trakcie kontroli.

Etap trzeci to wyznaczenie oceny (stopnia) kon-
trolowanego obszaru przez porównanie rzeczywistej
liczby punktów (limit - punkty karne) z liczbà punk-
tów limitu.

Etap czwarty to wyznaczenie oceny zbiorczej na
podstawie ocen skontrolowanych obszarów. 

Stosowanie przedstawionej metody wià˝e si´
z wieloma trudnoÊciami. O niektórych z nich nale˝y
wspomnieç.

Problem pierwszy to wyznaczenie limitów punk-
tów dla poszczególnych obszarów. Jest to zadanie pra-
wie niewykonalne, poniewa˝ wymaga ró˝nych obsza-
rów, które od strony przedmiotowej sà niemal niepo-
równywalne, np. kredyty a zagadnienia kasowo-skarb-
cowe  a zabezpieczenia informatyczne. Generujà one
∏àczne potencjalne ryzyko jednostki. W przypadku od-
dzia∏u banku b´dzie, w pewnym uproszczeniu, ryzyko
kredytowe i operacyjne. Wydaje si´, ˝e na obecnym eta-
pie zaawansowania technik badawczych praktyki go-
spodarczej limity punktów dla poszczególnych obsza-
rów mogà byç wyznaczone przez zespo∏y ekspertów.

Problem drugi to liczba obszarów wyznaczanych do
kontroli. Z regu∏y ka˝dy obszar ma struktur´ wewn´trz-
nà. Na podstawie doÊwiadczenia musz´ stwierdziç, ˝e
przy wyznaczaniu liczby kontrolowanych obszarów na-
le˝y zachowaç umiar, a mianowicie nie powinno ich byç
wi´cej ni˝ kilkanaÊcie (np. 15). Mno˝enie nowych obsza-
rów odpowiadajàcych liczbie produktów bankowych
powoduje, ˝e rola ka˝dego z nich staje si´ coraz mniej
zauwa˝alna, a ocena zbiorcza zbli˝a si´ do oceny wyzna-
czonej na podstawie Êredniej arytmetycznej,  co przekre-
Êla istotne walory tej metody.

Zasygnalizowana kwestia wymaga takiego rozwià-
zania, które umo˝liwia∏oby zachowanie zalet omawianej
metody. Wydaje si´, ˝e jedynym rozsàdnym rozwiàza-
niem jest grupowanie obszarów kontroli wed∏ug kryte-
rium merytorycznego podobieƒstwa. Tak wydzielony
obszar b´dzie mia∏ w∏asnà struktur´. Ten uk∏ad wielo-
stopniowej z∏o˝onoÊci powinien by wzgl´dnie sta∏y. Nie
jest rzeczà w∏aÊciwà, aby w przypadku kontroli pe∏nej
przyjmowaç ró˝ne struktury kontrolowanych obszarów,
poniewa˝ b´dzie zmniejszaç wyrazistoÊç analiz porów-
nawczych kontrolowanych i ocenianych jednostek.

Podstawowe za∏o˝enia teoretyczne konstrukcji
systemu ocen

W przekonaniu autora, okreÊlenie, wybór i stosowanie
systemu ocen zale˝à g∏ównie od przyj´tych za∏o˝eƒ.
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Rzutujà one na poprawnoÊç otrzymywanych wyników,
czyli rzeczywistà weryfikacj´ metody w trakcie jej sto-
sowania. W zwiàzku z tym nale˝a∏oby zwróciç uwag´
na takie kwestie, jak: 

- liczba stosowanych skal punktowych,
- ich wzajemne relacje,
- sposób okreÊlania tzw. punktów karnych.
Zale˝noÊci te mogà byç przedstawione na wykresie

w nast´pujàcy sposób. Na osi rz´dnych wyra˝one sà
rozmiary ryzyka przypisane okreÊlonym obszarom pod-
legajàcym kontroli, a na osi odci´tych znajdujà si´: ska-
la ocen (1 - 5) i skala punktów dla badanych obszarów
z wyznaczonym limitem punktów (np. 5, 9, 13, ...).

Minimalna liczba skal punktowych dla obszarów
poddawanych kontroli wynosi 2. OczywiÊcie, liczba ta
nie jest wystarczajàca, bioràc pod uwag´ wszystkie ro-
dzaje dzia∏alnoÊci gospodarczej jednostki i ich rol´
w kreowaniu ca∏ego jej ryzyka. Najprostszy model,
uwzgl´dniajàcy zró˝nicowanà rol´ obszarów  dzia∏ania
w generowaniu ca∏oÊciowego ryzyka jednostki, musi
opieraç si´ przynajmniej na trzech skalach punkto-
wych. Jest to za∏o˝enie  kompromisowe. 

Je˝eli natomiast chodzi o zró˝nicowanie skal ocen
wyra˝onych w punktach, to najlepiej przyjàç, ˝e jedna
z tych skal punktowych powinna byç identyczna ze
skalà „wystawiania stopni”, np. od 1 do 5.

Oznacza to, ˝e po uwzgl´dnieniu punktów po-
mniejszajàcych przyznany limit 5 punktów otrzymuje-
my stopieƒ kontrolowanego obszaru. Skala zmiennoÊci
w punktach (od 1 do 5) i wyznaczone przez nià stopnie
ze wzgl´du na liniowy charakter zmian dajà si´  ∏atwo
przenosiç na ka˝dà nowà skal´ punktów i pozwalajà
powiàzaç jà z systemem wyznaczania stopni w prze-
dziale od 1 do 5. Istniejà dwa zasadnicze sposoby roz-
wiàzania tej kwestii: przez odpowiednie dzia∏ania ma-
tematyczne lub w uj´ciu graficznym.

Dodatkowe zalety rachunkowe ma taki uk∏ad skal
punktowych, w których przedzia∏y sà swymi wielo-
krotnoÊciami, np. 1, 2, 3, 4. Ka˝da wy˝sza skala punk-
towa otwiera mo˝liwoÊç, ˝e b´dàc w∏aÊciwà dla bar-
dziej zagro˝onego ryzykiem obszaru umo˝liwia audyto-
rowi wi´ksze zró˝nicowanie oceny, np. od 1 do 17. Dla

skali 5-punktowej przedzia∏ zmiennoÊci punktowej od-
dany do  dyspozycji audytora stanowi 80% ca∏ej skali,
a dla skali 17-punktowej 94,1%.

Najwa˝niejszà kwestià jest okreÊlenie regu∏ po-
mniejszania limitu przyznanych punktów dla konkret-
nej skali punktowej. Nale˝y zgodziç si´, ˝e nie istnieje
˝aden doskona∏y sposób  obiektywnego okreÊlania
punktów karnych dla wykrytych uchybieƒ. Nie ozna-
cza to, ˝e nie nale˝y dà˝yç do okreÊlania, jak dalece rze-
czywistoÊç odbiega od wzorców. Mo˝e to byç w istocie
dokonane w dwóch wzajemnie uzupe∏niajàcych si´
przekrojach:

- w przekroju iloÊciowym: jaki jest odsetek uchy-
bieƒ mierzalnych wykrytych na podstawie kontroli
atrybutowej;

- w przekroju jakoÊciowym; jak wa˝kie sà to uchy-
bienia.

Zbli˝one stanowisko wyra˝a E.J. Saunders, który
napisa∏: „W ocenie zidentyfikowanych s∏aboÊci, prze-
kroczeƒ lub pope∏nionych b∏´dów/pomy∏ek nale˝y
uwzgl´dniç pewnà liczb´ czynników. Najprostsze po-
dejÊcie mog∏oby uwzgl´dniaç tylko dwa czynniki:

- prawdopodobieƒstwo zajÊcia takiej pomy∏ki
- skutki tej pomy∏ki dla banku”. [4, s. 44].
Jak mo˝na zauwa˝yç kwestie iloÊci i jakoÊci wy-

krytych uchybieƒ sà równie wa˝ne, poniewa˝ dotyczà
istoty dzia∏alnoÊci kontrolnej, którà jest badanie kon-
kretnej rzeczywistoÊci. 

Istniejà dwa alternatywne sposoby pomniejszania
limitów punktów za uchybienia: 

- dla ka˝dej skali punktów okreÊla si´ maksymalnà
liczb´ punktów pomniejszajàcych (dla skali 1 - 5 b´dà
to 4 punkty, a dla skali 1 - 9 b´dzie to 8 punktów),

- dla skali punktów podstawowej (1 - 5) okreÊla si´
maksymalnà liczb´ punktów karnych (4), a dla wy˝szych
skal punktowych wprowadza si´ mno˝niki (1, 2, 3, 4).

IloÊciowe i jakoÊciowe aspekty oceny ∏àcznej sà
niezmiernie istotne. W konkretnych przypadkach
wi´ksze mo˝e mieç znaczenie aspekt iloÊciowy lub ja-
koÊciowy. Dlatego wydaje si´, ˝e uzasadnia to przyj´cie
za∏o˝enia o ich jednakowym potencjalnym wp∏ywie -
po 50%. W ocenie jakoÊciowej, dokonywanej ex post

Oceny   (5 - 1) Limity  punktów

Werbalna Liczbowa 5 9 13

Bardzo dobra 5 5 9 13

Dobra 4 4 7 10

Dostateczna 3 3 5 7

Mierna 2 2 3 4

Negatywna 1 1 1 1

Tabela ocen na podstawie l imitu punktów

èród∏o: A. S∏ojewska: W nowych oddzia∏ach potrzebni sà ludzie. „Rzeczpospolita” z 12-13.08.2000 r., s. B1.



audytor musi odpowiednio wywa˝yç liczb´ punktów
karnych. Ocena iloÊciowa mo˝e bazowaç na tzw.
wskaêniku b∏´dów. Je˝eli np. przekracza on poziom
7%, to zostaje wyznaczony maksymalny poziom punk-
tów karnych w tej cz´Êci oceny.

W przypadku banku, jako instytucji zaufania pu-
blicznego, nale˝a∏oby podkreÊliç, ˝e podstawowà funk-
cjà jest minimalizacja ryzyka w procesie przekszta∏cania
depozytów  w kredyty. Do osiàgni´cia tego celu stosowa-
ne sà odpowiednie warunki, wÊród nich znajdujà si´ li-
mity i kompetencje. W zwiàzku z tym uwa˝am, ˝e prze-
kroczenia ustalonych limitów i okreÊlonych kompetencji
sà b∏´dami wr´cz dyskwalifikujàcymi. Oznacza to, ̋ e ich
wykrycie automatycznie pociàga za sobà ocen´ negatyw-
nà, poniewa˝  jednostka nie przestrzega fundamental-
nych regu∏, ograniczajàcych rozmiary akceptowalnego
ryzyka do poziomu okreÊlonego przez w∏adze banku.

Problem oceny zbiorczej wyników audytu

Przypomnimy limity punktów dla danych obszarów po
pomniejszeniu o punkty karne dajà rzeczywistà liczb´
otrzymanych punktów, które  sà podstawà do wyzna-
czenia  oceny w skali 5-stopniowej. Przy wy˝szych ska-
lach punktowych przypisana wi´ksza liczba punktów,
dzi´ki czemu mo˝e byç wyra˝ony dok∏adniej - w posta-
ci u∏amka. Umo˝liwia to dwoisty sposób wyra˝ania
stopnia: cyframi i werbalnie. 

Zalety ocen punktowych opartych na kilku ska-
lach limitów punktów uwidoczniajà si´ w toku doko-
nywania oceny ca∏oÊciowej - zbiorczej, czyli sumarycz-
nej. Ocena ta powstaje w wyniku sumowania punktów
otrzymanych przez poszczególne kontrolowane obsza-
ry i odniesienie tej sumy do przedzia∏u zmiennoÊci
punktów zawartego mi´dzy:

- liczbà badanych obszarów, czyli ocenà negatyw-
nà, poniewa˝ w ka˝dej skali punktowej 1 punkt ozna-
cza taki stopieƒ:

- sumà limitów punktów kontrolowanych obsza-
rów, wyznaczajàcà sumaryczny stopieƒ bardzo dobry.

Mogà istnieç ró˝ne metody wiàzania ocen wyra˝o-
nych  w stopniach z sumà otrzymanych punktów. Ge-
neralnie mo˝liwe sà dwa zasadnicze rozwiàzania:

- jednakowym ró˝nicom punktów odpowiadajà
identyczne ró˝nice w stopniach,

- brak takiej zale˝noÊci.
Autor jest zdecydowanym zwolennikiem pierw-

szego rozwiàzania, poniewa˝ nie zak∏óca go ˝adna in-
terwencja zewn´trzna w tworzenie oceny wyra˝onej
w stopniach. W takiej sytuacji idealnym - w sensie po-
ziomu - stopniom odpowiadajà:

- 5 to suma limitów punktów;
- 4 to punkty dla 5 pomniejszone o 1/4  ró˝nicy

punktów dla 5 i 1;

- 3 to punkty dla 5 pomniejszone o 1/2 ró˝nicy
punktów dla 5 i 1;

- 2 to punkty dla  5 pomniejszone o 3/4 ró˝nicy
punktów dla 5 i 1;

- 1 to liczba kontrolowanych obszarów (suma
punktów dla ocen negatywnych).

Nierespektowanie powy˝szych zale˝noÊci jest
wyrazem arbitralnego sterowania, polegajàcego na
wyznaczaniu przedzia∏ów punktowych dla stopni
o zró˝nicowanej pojemnoÊci, a wi´c preferowaniu
pewnych ocen kosztem innych. Mo˝na spotkaç
rozwiàzania wyraênie naruszajàce proporcjonal-
noÊç skali ocen, w których ocena dobra jest przy-
pisana do obszaru trzykrotnie wi´kszego ni˝ oce-
na mierna.

Tak˝e w przypadku ocen zbiorczych wa˝ne jest
wyznaczanie stopni z dok∏adnoÊcià do jednego miejsca
po przecinku i podawania oceny s∏ownej, zw∏aszcza
w przypadku stosowania komputerów.

Nale˝y podkreÊliç, ˝e prezentowane podejÊcie
wyznaczania ocen audytu dla jednego obszaru i pe∏-
nej kontroli, a wi´c w uj´ciu sumarycznym, ma istot-
nà zalet´.

Uj´cie modelowe systemu ocen  punktowych

Konstrukcj´ metody oceny punktowej wyników audytu
przedstawia wykres.

Skrócony opis modelu:

1. W modelu przyj´to 3 poziomy zagro˝enia ryzy-
kiem bankowym: niski, Êredni i wysoki. Do niskiego
poziomu ryzyka przyk∏adowo zaliczono: administracj´
i gospodark´ w∏asnà oraz zagadnienia kasowo- skarbco-
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we. Âredni poziom ryzyka reprezentujà: rachunki ban-
kowe i bezpieczeƒstwo obrotu gotówkowego. Wysoki
poziom ryzyka dotyczy kredytów i gwarancji oraz bez-
pieczeƒstwa informatycznego.

2. Wymienionym zagro˝eniom przypisano mak-
symalne skale (limity) punktów: 5, 9, i 13. Odpo-
wiadajà im mo˝liwe do zastosowania punkty karne:
4, 8 i 12. W ka˝dej skali 1 punkt oznacza ocen´ ne-
gatywnà.

3. Przyj´to skal´ ocen zawartà w przedziale 1 - 5:
negatywna, mierna, dostateczna, dobra i bardzo dobra.
Skala ta jest równa jednej ze skal punktowych (niski
poziom ryzyka). 

4. Najwa˝niejszymi cechami modelu sà: skala
ocen (od 1 do 5) i funkcja liniowa, okreÊlajàca na-
chylenie prostej ka˝dej oceny (1, 2, 3, 4, 5) do osi
rz´dnych. Tylko te elementy nale˝y traktowaç nie-
zmienne.

Sprawia to, ˝e:
- do oceny mo˝e byç zastosowana ka˝da skala

punktowa z przedzia∏u 5 - 13, a nawet skale wykracza-
jàce poza ten przedzia∏, a wi´c ni˝sze od 5 i wy˝sze od
13, które mogà byç opisywane tak˝e za pomocà liczb
nieca∏kowitych;

- ocena zbiorcza mo˝e byç wyznaczana nie tyl-
ko poprzez rzeczywistà liczb´ uzyskanych punktów
i odnoszenie jej do sumy limitów punktów; mogà
byç równie˝ wykorzystane wartoÊci uzyskane w wy-
niku podzielenia rzeczywistej liczby punktów i su-
my limitów punktów przez liczb´ kontrolowanych
obszarów (n). 

Uwagi koƒcowe

Praktyka dostarcza wielu argumentów potwierdzajà-
cych trafnoÊç przytoczonych wy˝ej sformu∏owaƒ.
Oznaczaç to mo˝e, ˝e system ocen punktowych  wyni-
ków kontroli  pozwala audytorowi lepiej formu∏owaç
oceny, dzi´ki temu, ˝e ocena jest skutkiem zastosowa-
nia jednoznacznie okreÊlonych regu∏, co sprzyja jej
obiektywnoÊci. WartoÊç tej oceny zale˝y od przyj´tych
rozwiàzaƒ. O najwa˝niejszych z nich ju˝ pisa∏em, a tu
przypomnijmy jedynie dwa uwarunkowania:

- przyj´ty system ocen kontroli nie powinien wp∏y-
waç na jej wynik, np. poprzez ró˝nà pojemnoÊç przedzia-
∏ów punktów, z którymi te oceny (stopnie) sà zwiàzane;

- ró˝ne skale punktowe majà w∏aÊciwe sobie prze-
dzia∏y punktów oddanych do dyspozycji audytora i ocena
w skali 5-stopniowej wymaga powiàzania z nimi; inaczej
ocena w skali 5-punktowej jest to˝sama z ocenà w skali 5
stopniowej, je˝eli taka skala zosta∏a zastosowana.

Punktowa metoda oceny wyników kontroli jest
niezmiernie ∏atwa do stosowania pod warunkiem przy-
stosowania do niej rozwiàzaƒ, wymuszajàcych ocen´
wykrytych uchybieƒ pod wzgl´dem iloÊciowym i jako-
Êciowym w ramach poszczególnych kontrolowanych
obszarów. Dalej dzia∏a okreÊlony algorytm wyznacza-
nia oceny zbiorczej pe∏nego zakresu kontroli.

Kontrola i audyt wewn´trzny w wielu polskich
bankach sà zorganizowane  i funkcjonujà w sposób pro-
fesjonalny. Niektóre banki podj´∏y próby wprowadze-
nia zobiektywizowanych metod oceny wyników kon-
troli, co pozwala uniknàç ocen nieobiektywnych. 
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Rynek us∏ug bankowych jest interesujàcym obszarem
badaƒ w zakresie organizacji rynku i konkurencji. Teo-
ria organizacji rynku wskazuje na  - potwierdzanà em-
pirycznie tak˝e w bankowoÊci1 -  zale˝noÊç przyczyno-
wo-skutkowà. Polega ona na tym, ˝e struktura rynku
(koncentracja poda˝y) determinuje  strategie firm, wy-
wo∏ujàc okreÊlone efekty oceniane nast´pnie ze spo-
∏ecznego punktu widzenia, m.in. poprzez efektywnoÊç
produkcyjnà i alokacyjnà. Wed∏ug tej koncepcji, kon-
centracja poda˝y produktu prowadzi do ujawnienia si´
w∏adzy gospodarczej (market power, si∏a rynkowa).
Umo˝liwia  ona najwi´kszym firmom manipulowanie
cenami  i podobnymi wielkoÊciami (jakoÊç, koszty re-
klamy), co powoduje wypaczenia konkurencji i ∏ama-
nie regu∏ gry rynkowej2. Wysoka koncentracja jest ∏à-
czona z wyst´powaniem silnych barier wejÊcia do bran-
˝y. W∏adze regulacyjne monitorujà stan koncentracji
poda˝y i interweniujà, gdy ich zdaniem taka koncentra-
cja rynku (monopolizacja) powoduje znaczne straty
spo∏eczne. W sektorze bankowym w∏adze regulacyjne
stajà przed dodatkowym problemem - na ile struktura
rynku wp∏ywa na stabilnoÊç i bezpieczeƒstwo obrotu

finansowego, a tak˝e jak mo˝e to wp∏ynàç na polityk´
monetarnà. Konkurencja na rynku produktów jest tak-
˝e  jednym z istotnych mechanizmów kontroli w teorii
corporate governance. Znaczenie konkurencyjnoÊci
rynku wzrasta, gdy w systemie w∏adania korporacyjne-
go brak jest innych mechanizmów dyscyplinujàcych
efektywne zachowania mened˝erów - np. wyst´puje
silna dyspersja praw w∏asnoÊci akcji, nie ma rozwini´-
tego rynku kapita∏owego czy te˝ u∏omnie dzia∏a rynek
talentów mened˝erskich.

Celem tego opracowania jest okreÊlenie struktury
wybranych rynków us∏ug bankowych za pomocà meto-
dy wskaênikowej koncentracji, zmian stopnia koncen-
tracji tych rynków w latach 90. na tle koncentracji
w wybranych zagranicznych systemach bankowych.
Intencjà autora by∏o równie˝ zwrócenie uwagi, ˝e kon-
centracja na rynku us∏ug finansowych mo˝e wp∏ywaç
na stabilnoÊç i efektywnoÊç systemu finansowego.

Metodyka

Struktura rynku poda˝y produktów bankowych mo˝e
byç okreÊlana przez liczb´ banków oferujàcych okreÊlo-
ny produkt bankowy (us∏ug´) oraz proporcj´ ich udzia-
∏ów w ca∏kowitym rynku tego produktu. Rynek charak-
teryzuje si´ koncentracjà absolutnà zale˝nà od liczby
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Konkurencja na rynku us∏ug
bankowych - miary koncentracji
Wojciech Rogowski

1 M.in. przez  Molyneux (1997), Ruthenberg (1991). W USA równie˝ wykazy-
wano istnienie tej zale˝noÊci w niektórych grupach banków, niemniej dysku-
sja trwa miedzy koncepcjami „struktura - zachowania-wyniki” a koncepcjà
„efektywnoÊç - wyniki”. Szerzej  o dyskusjji m.in. Konopielko (1999).
2 ¸yszkiewicz (2000).
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wszystkich firm sk∏adajàcych si´ na dany rynek, oraz
koncentracjà wzgl´dnà, czyli rozk∏adem udzia∏ów
w rynku. Obni˝enie liczby firm na rynku skutkuje
wzrostem ich udzia∏ów w rynku. W tym przypadku
wzrost koncentracji absolutnej nast´puje w wyniku re-
dukcji koncentracji wzgl´dnej. 

W badaniach stanu konkurencji poszukiwano
kompleksowego wskaênika koncentracji, który od-
zwierciedla∏by nie tylko ostatecznà liczb´ firm na ryn-
ku, ale tak˝e ich wzgl´dnà wielkoÊç. Do tej pory nie
uda∏o si´ opracowaç jednego, najlepszego miernika
koncentracji. W zale˝noÊci od potrzeb i dost´pnoÊci da-
nych stosuje si´ g∏ównie wskaênik koncentracji CR,  in-
deks przeci´tnej koncentracji na rynku Herfindahla-
Hirschmana, wskaênik dynamiki koncentracji Grossac-
ka, oraz wspó∏czynnik koncentracji Giniego ilustrowa-
ny najcz´Êciej krzywà Lorenza.

Powszechnie stosowane sà wskaêniki koncentracji
(wskaênik dyskretny koncentracji), tzw. concentration
ratio: CRn, gdzie n oznacza liczb´ najwi´kszych firm,
których suma udzia∏ów zosta∏a odniesiona do ca∏oÊci
rynku (np. CR5, CR8). Oddajà one jedynie udzia∏ w ryn-
ku g∏ównych firm, pomijajàc wp∏yw pozosta∏ych pod-
miotów na struktur´ rynku. Odczytywane sà g∏ównie
jako wyznaczniki stopnia zmonopolizowania poda˝y
w sektorze3.

Wskaênik opracowany przez O. Herfindahla
i J. Hirschmana cechuje si´ komplementarnoÊcià, gdy˝
jest wyliczany z danych o wszystkich podmiotach ryn-
ku4. Indeks Herfindahla od czasów wykorzystania go
na szerszà skal´ przez w∏adze antymonopolowe USA
do badania konkurencji w przemyÊle stalowym,  po-
wszechnie znany jest jako HH Index i odczytywany ja-
ko syntetyczny miernik si∏y rynkowej. Wskaênik prze-
ci´tnej koncentracji Herfindahla-Hirschmana jest obli-
czany wg wzoru: 

(1)

Stanowi on sum´ kwadratów procentowych udzia-
∏ów podmiotu i w rynku P w kolejnoÊci malejàcej, ze
zbioru n wszystkich wytwarzajàcych podmiotów.

Wspó∏czynnik HH jest szczególnym przypadkiem
równania:  

2)

gdzie Pi jest udzia∏em w rynku podmiotu i, zaÊ α jest
parametrem elastycznoÊci, okreÊlanej na podstawie
udzia∏u w rynku du˝ych firm w stosunku do ma∏ych
firm w populacji. Gdy α przyjmuje du˝e wartoÊci, ozna-
cza to, ˝e waga ma∏ych firm w populacji jest ma∏o istot-
na. Gdy α zbli˝a si´ do 0, wskaênik H przyjmuje war-
toÊç równà liczbie firm, tzn. n firm o takiej samej wiel-
koÊci (H = 1/n); wskaênik ten zmniejsza si´ ze wzro-
stem n. Szczególnym przypadkiem równania (2) jest
indeks Herfindahla, który zaproponowa∏ zastosowanie
α = 2, co pozwala na stosowanie indeksu w zbiorach
o du˝ym zró˝nicowaniu wielkoÊci podmiotów. Im
wi´ksza wartoÊç wyliczonego  wg równania (1) indek-
su, tym bardziej skoncentrowany jest badany rynek
i tym wi´ksza mo˝e byç si∏a rynkowa przedsi´biorstw
dzia∏ajàcych na nim. Wi´c:

1/n < HH < 1, (3)

gdzie HH = 1 oznacza monopol,  zaÊ HH = 1/n oznacza,
˝e podmioty majà taki sam udzia∏ w rynku. Wyliczenie
HH dla rynku z wiodàcà firmà o 70% udziale wyka˝e
wartoÊç indeksu na poziomie 0,49, dla wy˝szych kon-
centracji praktycznie nie jest stosowany.  Wskaênik HH
ma interpretacj´ analitycznà i precyzyjnie mierzy si∏´
rynkowà. Najcz´Êciej jest stosowany i najbardziej u˝y-
teczny jest dla oligopoli, gdy przybiera wartoÊci 0,10 -
0,25, co odpowiada klasycznemu CR4 w przedziale 50-
70%. Wskaênik HH zmniejsza si´ wraz ze zmniejsze-
niem zró˝nicowania udzia∏ów w rynku i ze wzrostem
liczby podmiotów. Wi´kszy wp∏yw na wielkoÊç wskaê-

Wykres 1 Krzywa Lorenza rynku kredy-
tów w latach 1991-2000 (kredyt dla pod-
miotów niefinansowych i jednostek bud˝e-
towych, banki komercyjne m = 50)

èród∏o: opracowanie w∏asne.

3 Mo˝na równie˝  wyliczyç wspó∏czynnik koncentracji poda˝y kredytu
z uwzgl´dnienienm  strumienia finansowania  z zagranicy (kredyty zaciàgni´-
te bezpoÊrednio za granicà) oraz  kredytów udzielonych podmiotom zagra-
nicznym, czyli  CRn = (Pn - En)/(Pt - Et + It), gdzie Pn to poda˝ n najwi´kszych
banków, En - suma kredytów udzielona przez banki n przedsi´biorstwom za-
granicznym, Pt - ca∏oÊç poda˝y kredytu w kraju, Et - ca∏oÊç kredytów udzielo-
nych zagranicy, It - ca∏oÊç kredytów udzielonych przez banki z zagranicy
przedsi´biorstwom krajowym).

4  A.O Hirschman (1964): The Paternality of an Index. „American Economic
Review”, wrzesieƒ, s. 761.

  HH Pi= ∑ 2.

 H Pi= ∑ α ,



nika majà podmioty, których udzia∏ w rynku znacznie
przewy˝sza Êrednià arytmetycznà. Wraz ze wzrostem licz-
by podmiotów na rynku (n) roÊnie wp∏yw du˝ych pod-
miotów w populacji (gdy s = 1/n, to dla n ⇒ ∞ s ⇒ 0).

W badaniach cz´sto wykorzystuje si´ informacje
o udziale w rynku tylko m najwi´kszych banków
z ogólnej liczby n banków, co powoduje zawy˝enie
wskaênika. Aby wyeliminowaç te ograniczenia, Barina
(1986)5 zaproponowa∏ u˝ycie zmodyfikowanego wspó∏-
czynnika  HH.  Poniewa˝ udzia∏ firmy i w rynku  mo˝-
na przedstawiç jako: 

si = xi + s,

gdy xi jest odchyleniem od wartoÊci Êredniej arytme-
tycznej, stàd  mo˝emy zapisaç: 

(4)

po przekszta∏ceniach Barina otrzymujemy:

(5)

gdzie:
n - liczba wszystkich podmiotów dzia∏ajàcych na

danym rynku,
m - liczba podmiotów, których udzia∏y sà znane

i wykorzystane w badaniu, 
si - udzia∏ podmiotu w rynku i w rankingu malejà-

cym  m firm dzia∏ajàcych na rynku,
s - Êrednia arytmetyczna, wyliczona jako iloraz su-

my  m udzia∏ów w rynku oraz liczb´ m podmiotów.
Zaletà indeksu HH jest precyzja pomiaru si∏y ryn-

kowej, gdy dost´pne sà  dane empiryczne. Do jego okre-
Êlenia sà bowiem wymagane informacje o wszystkich
uczestnikach rynku cz´sto niedost´pne powszechnie.
Indeks HH mo˝na odczytywaç jako poprawnà miar´
zmian dobrobytu spo∏ecznego  przy marginalnych
zmianach konfiguracji rynkowej w kierunku optimum
Pareto (¸yszkiewicz, 2000). Ponadto, mo˝liwe jest okre-
Êlenie koncentracji rynku z wykorzystaniem ró˝nych
parametrów, np. liczby punktów sprzeda˝y us∏ug.

Prawid∏owa analiza koncentracji poda˝y wymaga po-
prawnego okreÊlenia w∏aÊciwego produktu i rynku. Mo˝-
na przyjàç, ˝e zbiór podmiotów sektora bankowego, za
sprawà regulacji prawa bankowego, jest jednoznacznie
okreÊlony, choç nie obejmuje wszystkich podmiotów
Êwiadczàcych us∏ugi poÊrednictwa finansowego (paraban-
ki). Przepisy prawa bankowego determinujà form´ praw-
nà podmiotów rynku, warunki jakie muszà spe∏niaç pod-
mioty chcàce dzia∏aç na rynku (licencjonowanie), formy

wejÊcia do bran˝y i wyjÊcia z niej, parametry i cechy nie-
których produktów, sk∏ad i kwalifikacje osób zarzàdzajà-
cych. Prawo bankowe zak∏ada równie˝ kontrol´ konku-
rencji i struktury akcjonariatu banków, czemu ma s∏u˝yç
obowiàzek powiadamiania w∏adz nadzorczych o posiada-
niu przez jednego akcjonariusza okreÊlonych pakietów ak-
cji banku6. Banki poprzez swojà dzia∏alnoÊç tworzà okre-
Êlone rynki produktów lub us∏ug finansowych. Mo˝na
wyró˝niç m.in. rynek deponowania oszcz´dnoÊci (rynek
depozytów)  oraz  rynek po˝yczek i kredytów. 

Przyjmijmy, ˝e produkty oferowane przez banki  - tak
po stronie depozytowej, jak i kredytowej, pomimo wysi∏-
ków banków dla ich marketingowego zró˝nicowania sà
w wysokim stopniu substytucyjne i wykazujà wysokà ela-
stycznoÊç cenowà. Pozwoli nam to na metodologicznie po-
prawne - w ramach produkcyjnego modelu banku, okreÊle-
nie granicy rynku jako granicy bran˝y, jak równie˝ na ana-
lizowanie, po przyj´ciu pewnych uproszczeƒ kategorii za-
gregowanych danych bilansowych. W tym przypadku b´-
dà to „nale˝noÊci od sektora niefinansowego i bud˝etowe-
go ogó∏em” oraz  „zobowiàzania wobec sektora niefinanso-
wego ogó∏em” jako „produktu finalnego” banków7.

Przyj´cie w badaniu koncentracji nadmiernie szcze-
gó∏owej segmentacji produktowej rynku (czy obszaru) po-
woduje przeszacowanie stopnia koncentracji i odwrotnie,
zbyt szeroka agregacja produktów prowadzi do niedosza-
cowania stopnia koncentracji. Mamy z tym do czynienia
w badaniu rynku kredytów - zaw´˝enie rynku, np. do kre-
dytów hipoteczno-mieszkaniowych, uka˝e znacznie wy˝-
szy stopieƒ koncentracji; w koƒcu 2000 r. w Polsce indeks
HH dla tego segmentu rynku wyniós∏ 0,329.

Koncentracja rynku kredytów i depozytów w
Polsce

W przeprowadzonym badaniu wykorzystano dane za-
gregowane banków prowadzàcych dzia∏alnoÊç w Pol-
sce8. Ze wzgl´du na dost´pnoÊç danych przyj´to za∏o-
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5 Im  mniesza jest ró˝nica n - m,  tym mniejsza jest ró˝nica mi´dzy HH a
HHm, gdy m jest znaczàco wi´ksza wzgl´dem n (np. powy˝ej 80% wartoÊci
rynku), w rankingu malejàcym, tym bardziej wartoÊci wskaêników sà zbie˝ne.

6 Istnieje obowiàzek zawiadamiania w∏adz nadzorczych o posiadaniu ponad
5% pakietów akcji przez jednego akcjonariusza, o zamiarze przej´cia kolejne-
go 10% pakietu akcji, oraz obowiàzek uzyskania zgody na przeniesienie akcji
przekraczajàcych 20%, 33%, 50% lub 75% g∏osów na walnym zgromadzeniu.
7 Rozwa˝ane sà dwa modele funkcjonowania banku. W modelu produkcyj-
nym bank jest traktowany jako podmiot, który u˝ywa kapita∏u i pracy dla wy-
tworzenia strumienia kredytów i depozytów uwa˝anych za „produkty banko-
we”.  W modelu poÊrednictwa za g∏ównà dzia∏alnoÊç banku uwa˝a si´ poÊred-
nictwo finansowe, czyli  Êwiadczenie „us∏ug finansowych”,  w tym przyjmo-
wanie depozytów i ich konwersj´ na kredyty  i inwestycje. W zale˝noÊci od
przyjmowanego modelu, ró˝ne sà definicje kosztów. Szerzej m.in. S. Heffer-
nan (1996): Modern banking in theory and practice. Wiley, Chichester, s.124.
8 èród∏a danych: powszechnie dost´pne zestawienia rankingowe opracowane
przez „Rzeczpospolità” i „Gazet´ Bankowà”,  za lata od 1993 do 2000 r., obej-
mujàce grup´ 50 najwi´kszych banków (m). Udzia∏ tej grupy banków  w danej
kategorii poda˝y kszta∏towa∏ si´ powy˝ej 72% ca∏oÊci obliczonej dla systemu
bankowego, bez NBP. Za liczb´ wszystkich banków funkcjonujàcych na ryn-
ku (n) przyj´to kategori´ „liczba banków komercyjnych” z opracowaƒ Sytu-

acja finansowa banków w...., z lat 1994 do 2000, dane na dzieƒ 31 grudnia da-
nego roku oraz dane kwartalne za lata 1996-2000, obejmujàce wszystkie ban-
ki sprawozdajàce do NBP. Banki spó∏dzielcze zosta∏y zgrupowane regionalnie.
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˝enie, ˝e badanymi produktami b´dzie suma kredytów
udzielonych przez banki klientom spoza sektora finan-
sowego - osobom fizycznym, przedsi´biorstwom i in-
stytucjom bud˝etowym - oraz suma depozytów, przyj´-
tych od tych samych grup klientów9. Znaczenie tak
okreÊlonych kategorii poda˝owych us∏ug bankowych
w strukturze aktywów i pasywów ogó∏u banków w Pol-
sce w 1999 r. ilustruje wykres 210. 

W latach 1989-1992 bardzo dynamicznie ros∏a
liczba banków komercyjnych, najwi´cej banków ko-

mercyjnych (87) dzia∏a∏o w 1993 r. (wykres 3). Dyna-
miczny rozwój nowo powsta∏ych banków powodowa∏,
˝e koncentracja rynku kredytów dla klientów i sektora
bud˝etowego systematycznie mala∏a. By∏o to po-
wszechnie odczytywane jako wzrost konkurencji
w sektorze bankowym w wyniku funkcjonowania coraz
wi´kszej liczby banków. 

Analiza klasycznych wskaêników CR wskazuje, ˝e
minimum koncentracji nastàpi∏o w 1998 roku, kiedy 5
najwi´kszych banków posiada∏o w swoich aktywach
35,7% wszystkich kredytów analizowanej kategorii.
Rynek depozytów klientów niefinansowych by∏ znacz-
nie bardziej skoncentrowany: CR5 wynosi∏ 52%, co sta-
nowi∏o minimum w badanym okresie. Od tego momen-
tu obserwujemy wzrost koncentracji.

9 W dalszej cz´Êci opracowania kategoria ta - nale˝noÊci od sektora niefinan-
sowego (klientów) i sektora bud˝etownego - jest okreÊlana skrótowo jako „kre-
dyty”, „kredyty dla gospodarki”.
10 Wg Bilansowe wyniki finansowe banków w 1998 roku. Warszawa GUS
1999, s. 34.

Wykres 2 Struktura aktywów
przychodowych banków ogó∏em (netto)
wg stanu na 31.12.1999 r.

èród∏o: GUS, 2000.

Wykres 3 Dynamika populacji banków
w Polsce 1989-2000 (z BG˚, bez banków
spó∏dzielczych, rok do roku, na 31.12)

èród∏o: dane NBP.

Wykres 4 Koncentracja (CR) rynku
kredytów dla gospodarki (podmioty
niefinansowe i sektor bud˝etowy) w
latach 1993-2000

Wykres 5 Struktura pasywów banków
ogó∏em wg stanu na 31.12.1999 r.

èród∏o: obliczenia w∏asne, na próbie m = 50 banków èród∏o: GUS, 2000.



Zmodyfikowany wskaênik Herfindahla-Hirschma-
na11 (wykres 6) - obliczony na podstawie danych z pró-
by 50 najwi´kszych banków - wykazuje, ˝e najni˝sza
koncentracja na badanym rynku kredytów wystàpi∏a
w 1996 r.  i od tego czasu roÊnie. Z wyliczeƒ dla
wszystkich banków wynika jednak, ˝e do koƒca 1998 r.
wskaênik HH si´ zmniejsza∏, wskazujàc na obni˝enie
koncentracji12. W 1999 r. na wzrost koncentracji rynku
wyraênie wp∏yn´∏y: fuzja Grupy Pekao SA, przej´cie
Pierwszego Komercyjnego Banku SA przez Powszech-
ny Bank Kredytowy  SA oraz przej´cie Banku Energety-
ki przez BISE SA. O skali koncentracji  poda˝y w gru-
pie najwi´kszych banków mo˝e te˝ Êwiadczyç fakt, ˝e
w 1999 r. 15. bank w rankingu by∏ ponad 14-krotnie
mniejszy od najwi´kszego banku, natomiast w 1998 r.
jedynie szeÊciokrotnie. 

W 2000 r. obserwujemy nieznaczne obni˝enie kon-
centracji, za sprawà zwi´kszenia si´ udzia∏ów w rynku
banków Êrednich oraz  s∏abszej dynamiki pozyskiwania
klientów przez najwi´ksze banki. W koƒcu 2000 r. kon-
centracja rynku kredytów dla gospodarki wynosi∏a HH
= 0,0758. Teoretycznie, takà samà si∏´ konkurencji uzy-
skalibyÊmy, gdyby na rynku funkcjonowa∏o 13 banków
o takiej samej wielkoÊci. Pomimo wzrostu koncentracji
w sektorze bankowym od 1998 r. najwi´ksze banki nie
odzyska∏y  jeszcze si∏y rynkowej, wyra˝onej indeksem
HH, którà dysponowa∏y na poczàtku lat 90. Porównujàc
te wartoÊci nale˝y mieç na uwadze wielkà jakoÊciowà
zmian´  tego rynku oraz gospodarki w latach 90., zwià-

zanà z dokonujàcà si´  transformacjà ustrojowà. Pomi-
mo zmian technologicznych i w∏asnoÊciowych, podsta-
wowe funkcje banków sà kontynuowane i rozwijane, co
uzasadnia porównywanie uzyskanych w tej dekadzie
wyników (indeks HH). Nale˝y jednak zauwa˝yç, ˝e na
poczàtku lat 90. w niektórych regionach  koncentracja
(si∏a rynkowa) by∏a jeszcze wi´ksza za sprawà genezy
i silnej regionalizacji, najwi´kszych wówczas, banków
tzw. dziewiàtki.  

Rynek depozytów od klientów sektora niefinanso-
wego i bud˝etowego cechuje si´ wy˝szà koncentracjà,
ale mniejszà zmiennoÊcià ni˝ rynek kredytów. Jednak
i na tym  rynku obserwowaliÊmy w 2000 r. zmniejsze-
nie koncentracji. Jak mo˝na przypuszczaç, by∏o to  spo-
wodowane dzia∏alnoÊcià nowych sieci bankowych
(Millenium, Handlobank, LUKAS Bank, mBank) oraz
rozwojem wielu ma∏ych banków, np. auto-banków.

Uwzgl´dniajàc obecnie dost´pne informacje z ryn-
ku o planowanych oraz realizowanych po∏àczeniach
i fuzjach banków13 oraz przyjmujàc, ˝e po∏àczenia te
nie os∏abià pozycji rynkowej (czyli aktywa nowego ban-
ku nie b´dà mniejsze od sumy aktywów banków ∏àczo-
nych), mo˝na prognozowaç, ˝e w koƒcu 2001 r. kon-
centracja rynku, mierzona wskaênikiem HH, zbli˝y si´
do poziomu z 1994 r., czyli oko∏o HH = 0,09. Znacznie
wzroÊnie stopieƒ dominacji na  rynku,  gdy˝ 5 najwi´k-
szych banków mo˝e udzieliç oko∏o 60% kredytów dla
gospodarki. Jak wskazujà ostatnie doÊwiadczenia
Finlandii i Szwajcarii14, wzrost udzia∏ów w rynku naj-
wi´kszych banków mo˝e post´powaç dalej. 

Wzrostowi koncentracji w ostatnich latach w Pol-
sce towarzyszy rozwój iloÊciowy sieci bankomatów
i placówek banków, co skutkuje zwi´kszeniem dost´p-
noÊci us∏ug dla klientów. Ze wzgl´du na mniejszà g´-
stoÊç tej sieci w Polsce ni˝ w krajach europejskich oraz
koniecznoÊç racjonalizacji jej rozmieszczenia, rozwój
iloÊciowy b´dzie trwa∏ a˝ do momentu upowszechnie-
nia si´ nowych kana∏ów dystrybucji us∏ug (bankowoÊç
elektroniczna). Wskaênik koncentracji HH, obliczony
na podstawie liczby placówek bankowych (bez banków
spó∏dzielczych i bez bankomatów), wyniós∏ - wg da-
nych na koniec 1999 r. - 0,0996. W zwiàzku z planowa-
nymi po∏àczeniami banków w koƒcu 2001 r. koncentra-
cja mo˝e wzrosnàç do HH = 0,1108, choç i tak pozosta-
nie na niskim poziomie (np. w porównaniu z W∏ocha-
mi, gdzie HH = 0,16)15.
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11 Obliczony wg wzoru  (5).
12 Ró˝nica ta, szczególnie du˝a w 1998 r., mo˝e wynikaç z pomini´cia w pu-
blicznych zestawieniach rankingowych istotnych banków oraz ograniczenia
badanej próby do 50 wybranych  banków.

13 Po∏àczenie Banku Handlowego w Warszawie SA i Citibanku Polska SA,
Powszechnego Banku Kredytowego SA z Bank Austria Creditanstalt Polska
SA oraz  Banku Przemys∏owo-Handlowego SA, Wielkopolskiego Banku Kre-
dytowego SA z Bankiem Zachodnim SA. Symulacji dokonano na danych  naj-
wi´kszych banków  wg  rankingu „Rzeczpospolitej”.
14 Gdzie 4 najwi´ksze grupy bankowe kontrolujà oko∏o 97% rynku kredytów
- wg Andersen (2000).
15 P. Angelini, N. Cetorelli (2000): Bank Competition and Regulatory Reform - The

Case of the Italian Banking Industry. Banca d'Italia Temi di discussione, 380, s. 29.
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Przyk∏ady zagraniczne

Index HH jest wykorzystywany w antymonopolowej
dzia∏alnoÊci amerykaƒskiego Departamentu Sprawiedli-
woÊci, który dok∏adnie okreÊla metodologie wyliczenia
indeksu dla okreÊlonego rynku stanowego lub lokalnego.
Przyj´to, ˝e rynek, dla którego HH zawiera si´ w prze-
dziale 0,10 - 0,18, cechuje si´ umiarkowanà koncentra-
cjà, a za wysoce skoncentrowany  uznaje si´ rynek gdy
HH > 0,18. W tym wypadku ka˝da transakcja fuzji lub
przej´cia, która powoduje zwi´kszenie indeksu HH
o 0,01, podlega procedurze antymonopolowej prowa-
dzonej przez US Department of Justice oraz  System Re-
zerwy Federalnej (Fed). Gdy koncentracja rynku prze-
kroczyç mo˝e HH = 0,23, wówczas w∏adze regulacyjne
mogà  nak∏adaç na bank obowiàzek sprzeda˝y cz´Êci pla-
cówek na rynku lokalnym. Stosowany powszechnie
wskaênik HH nie wià˝e bezwzgl´dnie w∏adz regulacyj-
nych; prawo nak∏ada obowiàzek uwzgl´dniania innych
istotnych czynników jakoÊciowych w ocenie zmian kon-
centracji16. Rynek us∏ug bankowych w Stanach Zjedno-
czonych charakteryzuje si´ wysokimi wskaênikami HH.
W latach 90. zmniejszy∏a si´ Êrednia koncentracja na
rynku depozytów: z 0,201 w 1990 r. do 0,195 w 1997 r.
Istotne jest, ˝e koncentracja na obszarach  wiejskich jest
ponad dwukrotnie wi´ksza i w koƒcu 1997 r. wynosi∏a
HH = 0,411.  Wspó∏czynnik CR8  ca∏kowitych aktywów
stale wzrasta i w 1997 r. wynosi∏ 35,4%17. 

Sektor bankowy w Izraelu, w porównaniu z pol-
skim systemem bankowym, jest znacznie bardziej skon-
centrowany; dwa najwi´ksze banki (CR2) udzieli∏y

w 1992 r. 65% ogó∏u kredytów, podczas gdy jeszcze 4
lata wczeÊniej udzia∏ ten wynosi∏ ponad 71%. Wspó∏-
czynnik HH, obliczony w kategorii aktywa ogó∏em w la-
tach 1987-1991 nieznacznie spad∏: z 0,318 do 0,313, co
wskazuje jednak na bardzo wysoka koncentracj´18.
Koncentracja rynku kredytów, okreÊlana wskaênikiem
HH, zmniejszy∏a si´ z 0,24 w koƒcu 1988 r. do oko∏o
0,22 w 1992 r. Zmiany te nastàpi∏y w wyniku reformy
prawa i liberalizacji rynku - wydzielono kilka nowych
banków z dotychczas istniejàcych. Koncentracja rynku
depozytów by∏a mniejsza ni˝ kredytów, choç równie˝
wykazywa∏a tendencj´ spadkowà: z 0,232 do 0,21519. 

W Szwajcarii koncentracja poda˝y us∏ug banko-
wych jest monitorowana na rynkach lokalnych w gra-
nicach 26 kantonów i wykazuje du˝e zró˝nicowanie.
Procesy konsolidacji spowodowa∏y zmniejszenie
liczby banków, jak równie˝ wzrost ich wielkoÊci,
szczególnie najwi´kszych banków, gdy w 1998 r. do-
sz∏o do po∏àczenia UBS z SBC. Po tej fuzji wszystkie
kantony, poza jednym, charakteryzowa∏y si´ koncen-
tracjà depozytów powy˝ej HH = 0,18, a w 11 kanto-
nach obserwowano bardzo wysokà koncentracj´:
HH > 0,32. Jeszcze silniej by∏ skoncentrowany rynek
po˝yczek i kredytów hipotecznych; a˝ w 13 kanto-
nach HH > 0,32. Powstanie nowego UBS powodowa-
∏o najcz´Êciej wzmocnienie koncentracji na tych ob-
szarach gdzie i tak by∏a ona wysoka. Dotyczy to g∏ów-
nie mniejszych kantonów, w których populacja by∏a
mniejsza ni˝ 200 tys. osób20.

18 Wg  Israel's Banking System  1991. Bank of  Israel:   w gospodarce realnej,
gdy HH > 0,25,  oznacza rynek o najwy˝szym poziomie koncentracji , najni˝-
sza koncentracj´ w bran˝y okreÊla si´,  gdy HH < 0,10; wg Rochala (1998).
19 Elias i Samet (1996).
20 C. Braun et al. (1999): The restructuring of the Swiss banking system. BIS
Conferences Papers, vol. 5, s. 70.

16 W. Szpringer (1993): ¸àczenie przedsi´biorstw a regulacja antymonopolo-

wa. Warszawa Municipium, s. 117.
17 Wi´cej informacji na temat wspó∏czynnika HH:  www.usdoj.gov.

Wykres 7 Koncentracja rynku depozytów i kredytów w UE i Polsce w latach 90. 

èród∏o: obliczenia w∏asne wg De Brandt (1999).



W krajach Unii Europejskiej obserwujemy du˝e
zró˝nicowanie koncentracji rynków narodowych (wy-
kres 7). Du˝e kraje, o dobrze rozwini´tych systemach
bankowych, charakteryzujà si´ ni˝szà (Niemcy, Wiel-
ka Brytania, W∏ochy) i Êrednià (Hiszpania, Francja,
Austria) koncentracjà. W mniejszych krajach  (Holan-
dia, Belgia, Szwecja, Finlandia, Portugalia) zaobser-
wowano szybki wzrost koncentracji w latach 90. Wy-
sokà koncentracjà cechujà si´ systemy bankowe Grecji
i Danii, jednak w ostatnich 15 latach obserwowano
tam obni˝enie udzia∏u najwi´kszych (5) banków
w rynku. Jak wskazujà badania, w wi´kszoÊci krajów
rynek depozytów cechuje si´ wy˝szà koncentracjà ni˝
rynek kredytów21.

W Finlandii od roku 1986 do 1991 r. obserwowano
obni˝enie koncentracji w sektorze bankowym: HH wy-
liczony z wartoÊci aktywów ogó∏em zmniejszy∏ si´
z oko∏o 0,14 do 0,092.  Rynek kredytów ogó∏em charak-
teryzowa∏ si´ mniejszymi zmianami koncentracji: od
0,11 do 0,09, a rynek depozytów ogó∏em w latach 1985-
1991 mia∏ mniejszà  koncentracj´ ni˝ rynek kredytów,
a minimum nastàpi∏o w 1991 r., gdy HH = 0,067.
W 1992 r. w wyniku konsolidacji 41 regionalnych ban-
ków  oszcz´dnoÊciowych  i powstania Banku Suomen
Saastopankki koncentracja rynku wyraênie wzros∏a;
obecnie  jest jeden z najbardziej skoncentrowanych
rynków w Europie, a CR5 przekracza 90%22.

W∏oski system bankowy w latach 1976-1984 cha-
rakteryzowa∏ si´ bardzo niskà  koncentracjà (ca∏kowi-

tych depozytów); wykazywa∏a ona tendencj´ malejàcà,
gdy˝ wspó∏czynnik HH wynosi∏ 0,0368 - 0,0341 (Bari-
na & Carlatti, 1986). W tym okresie 5 najwi´kszych ban-
ków posiada∏o od 34,3% do 35,4% depozytów badanej
populacji 200 najwi´kszych banków. Podobne wskaê-
niki koncentracji: HH = 0,031 - 0,033, charakteryzowa-
∏y - wg Barina (1986) - japoƒski system bankowy w la-
tach 80.23

Koncentracja  a stabilnoÊç systemu finansowego

Teoria ryzyka systemowego wskazuje, ˝e problemy
z p∏ynnoÊcià jednej instytucji finansowej mogà spowo-
dowaç podobne problemy u pozosta∏ych uczestników
systemu finansowego, wywo∏ujàc w konsekwencji kry-
zys finansowy i gospodarczy. Wzrost koncentracji spo-
wodowany endo- lub egzogenicznym  zwi´kszeniem
liczby banków mo˝e mieç wp∏yw na wzrost ryzyka sys-
temowego. W wyniku ∏àczenia banków ryzyko wi´kszej
instytucji mo˝e byç  wi´ksze, gdy˝ roÊnie prawdopodo-
bieƒstwo, ̋ e bank ten mo˝e mieç problemy z p∏ynnoÊcià
w systemie rozliczeƒ. Problemy z wyp∏acalnoÊcià lub
upadek banku dominujàcego na rynku przeniosà si´ na
znacznie wi´kszà liczb´ jego partnerów handlowych
i klientów, ni˝ gdyby podobne trudnoÊci z zarzàdza-
niem ryzykiem dotkn´∏y bank mniejszy. Stàd wywodzi
si´ teoria „za du˝y, aby upaÊç” (too big to fail), choç
w imi´ zachowania warunków konkurencji w rozwini´-
tych gospodarkach deklaruje si´ odchodzenie od tej
praktyki. Konsolidacja instytucji finansowych, zw∏asz-
cza z firmami ubezpieczeniowymi, mo˝e prowadziç do
wzrostu kosztów zapewnienia bezpieczeƒstwa funkcjo-
nowania systemu (np. gwarantowania depozytów).

Wzrost si∏y rynkowej dominujàcych banków po-
woduje zwi´kszenie wielkoÊci kredytowania projektów
inwestycyjnych i prawdopodobne zmniejszenie dywer-
syfikacji portfela. Pomimo wzmocnienia nadzoru  ban-
kowego nad wielkimi bankami24, mo˝na przypuszczaç,
˝e ryzyko kredytowe b´dzie wzrasta∏o. Na ryzyko sys-
temowe mo˝e równie˝ wp∏ywaç globalizacja rynku
bankowego, rozumiana tu jako wzrost udzia∏u kapita∏u
zagranicznego kontrolujàcego banki. Z jednej strony
wskazuje si´, ˝e sytuacja ta wzmacnia konkurencyjnoÊç
rynku, oraz w∏àcza system krajowy w mi´dzynarodowy
obieg kapita∏u, co skutkuje poprawà ratingu i obni˝e-
niem ryzyka systemowego (kraju). Z drugiej strony tak
znaczàca kapita∏owa ∏àcznoÊç z innymi systemami  go-
spodarczymi mo˝e skutkowaç przenoszeniem „szo-
ków” finansowych z innych rynków, powodujàc
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21 O. De Brandt (1999): EMU and The struckture of the European banking sys-

tem. BIS Conference Papers, vol.7 s. 121.
22 A. Andersen, et al. (2000).

23 Obliczono na próbie 61 najwi´kszych banków. 
24 Mo˝na przypuszczaç, ˝e zmniejszenie liczby podmiotów i koncentracja
aktywów w bankach dominujàcych mo˝e powodowaç obni˝enie kosztów
nadzoru, choç z drugiej strony  wymaga specjalnych form nadzoru in situ, jak
np. w Szwajcarii.

Wykres 8 Udzia∏ inwestorow zagra-
nicznych z poszczególnych krajów
w kapitale akcyjnym banków w Polsce -
dane na 30.06.2000 r.

èród∏o: GINB, 2000.
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wzrost ryzyka systemowego25. Przeciwdzia∏aç tym za-
gro˝eniom mo˝e dywersyfikacja struktury narodowej
inwestorów w sektorze bankowym.

Obserwowane zmiany koncentracji mogà wp∏ywaç
tak˝e na efektywnoÊç systemu p∏atniczego. Po∏àczenie
banków w jeden organizm oraz zmniejszenie liczby ban-
ków  powinno powodowaç spadek liczby rozliczeƒ mi´-
dzybankowych, gdy˝ wi´kszoÊç transferów prowadzona
b´dzie w ramach wewn´trznych rozliczeƒ banków. Efek-
tywnoÊç systemu p∏atniczego powinna wzrosnàç wraz ze
zmniejszeniem liczby instytucji na rynku - tym bardziej,
im bardziej zmiany strukturalne sprzyjajà technologicz-
nej modernizacji systemów transakcyjnych banków.
W Polsce, gdzie rozliczenia odbywajà si´ mi´dzy oddzia-
∏ami banków, efekt ten mo˝e byç zauwa˝alny na pozio-
mie NBP i KIR,  pomimo dynamicznego w ostatnich la-
tach wzrostu liczby transakcji i wolumenu p∏atnoÊci.

Zmiany  struktury poda˝y us∏ug bankowych (kon-
centracja) mogà wp∏ywaç równie˝ na dost´pnoÊç us∏ug
dla klientów. O ile w zakresie us∏ug dla wielkich klien-
tów koncentracja mo˝e mieç mniejsze znaczenie, gdy˝
banki z zasady podà˝ajà za swoimi wielkimi klientami,
o tyle dost´pnoÊç  us∏ug dla drobnych klientów (ma-
∏ych i Êrednich przedsi´biorstw, klienci detaliczni) mo-
˝e ucierpieç w pewnych warunkach. Dlatego w niektó-

rych krajach (np. USA, Szwajcarii) prowadzi si´ ob-
serwacj´ koncentracji poda˝y us∏ug na rynkach lokal-
nych i jest ona brana pod uwag´ w procedurach nad-
zoru bankowego i urz´du antymonopolowego. Dyna-
miczny rozwój elektronicznych kana∏ów dystrybucji
us∏ug  bankowych (np. internet) w pewnym stopniu
mo˝e ograniczyç utrudnienia w dost´pie do placówek
banków, powsta∏e ewentualnie w wyniku fuzji. Na to
zdajà si´ wskazywaç dane z Finlandii, gdzie w wyni-
ku fuzji banków w 4 najwi´kszych zdeponowanych
jest ponad 95 % depozytów. Liczba oddzia∏ów ban-
ków w ostatnim dziesi´cioleciu zmniejszy∏a si´ o po-
∏ow´26, liczba transakcji elektronicznych wzros∏a zaÊ
19-krotnie. BankowoÊç elektroniczna na masowa ska-
l´ pozostaje w Polsce jeszcze kwestià przysz∏oÊci, ze
wzgl´du na jej ogólne wysokie koszty (tak dla u˝yt-
kownika, jak i dla banku), relatywnie niski - w porów-
naniu z krajami zachodnimi - dost´p klienta do kom-
putera, telefonu komórkowego czy modemu, jak rów-
nie˝  koniecznoÊç prze∏amania przyzwyczajeƒ i bra-
ku wiedzy.

Wyniki obliczeƒ stopnia koncentracji g∏ównych
rynków us∏ug Êwiadczonych przez polskie banki wska-
zujà na wzrost konkurencji w dekadzie lat 90. oraz ist-
niejàcy potencja∏ dalszej koncentracji i wzrostu si∏y
rynkowej najwi´kszych banków. 25 Szczególnie, gdy pomimo wyd∏u˝enia okresów koniunktury  gospodarczej,

zjawisko cyklu  koniunkturalnego nie zosta∏o wykluczone ze  wspó∏czesnej
gospodarki (ekonomii). 26 Przy czym i tak jest bardziej g´sta ni˝ w Polsce.
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Uwagi wst´pne

Koniec obecnego stulecia wyraênie wskazuje, ˝e proces
globalizacji jest nieuchronny i wkrótce obejmie wszyst-
kie dziedziny dzia∏alnoÊci gospodarczej. Ogromny po-
st´p technologiczny, a zw∏aszcza pog∏´biajàca si´ kom-
puteryzacja nasilajà tylko te tendencje. Kraje, które
wczeÊniej zainicjowa∏y dzia∏ania integracyjne i obecnie
tworzà Uni´ Europejskà, dosyç dok∏adnie okreÊli∏y
równie˝ regu∏y liberalizujàce przep∏yw us∏ug banko-
wych w ramach wspólnego rynku. Jednak specyfika
dzia∏alnoÊci bankowej wymaga niejednokrotnie opero-
wania na skal´ mi´dzynarodowà, a nawet mi´dzykon-
tynentalnà. Dlatego te˝ kraje wysoko rozwini´te,
a zw∏aszcza USA, podj´∏y w drugiej po∏owie lat osiem-
dziesiàtych dzia∏ania zmierzajàce do powo∏ania organi-
zacji, której celem mia∏o byç stopniowe zniesienie ba-
rier w wymianie handlowej, w tym równie˝ w zakresie
us∏ug bankowych.

Ta inicjatywa doprowadzi∏a do powstania 1 stycz-
nia 1995 r. Âwiatowej Organizacji Handlu (World Tra-
de Organization - WTO). Nastàpi∏o to w wyniku podpi-

sania 15 kwietnia 1994 r. w Marakeszu Aktu Koƒcowe-
go Rundy Urugwajskiej GATT1. WTO jest wi´c jednà
z najm∏odszych organizacji mi´dzynarodowych o za-
si´gu globalnym. Sam fakt ustanowienia WTO w efek-
cie porozumienia osiàgni´tego w ramach GATT, jedno-
znacznie wià˝e te dwie instytucje mi´dzynarodowych
stosunków gospodarczych.

GATT nie by∏ jednak organizacjà mi´dzynarodowà
w normalnym znaczeniu. Stanowi∏ jedynie nieinstytu-
cjonalne forum konsultacyjne. Dlatego te˝ podstawo-
wymi przejawami jego dzia∏alnoÊci sta∏y si´ rundy ne-
gocjacyjne; ostatecznie odby∏o si´ 8 takich rund. Zmie-
rza∏y one do  uzgodnienia stopniowego zmniejszania
stawek celnych i barier w obrocie towarowym mi´dzy
cz∏onkami Uk∏adu, czyli umawiajàcymi si´ stronami.

Ostatnia z rund negocjacyjnych, do tego najd∏u˝-
sza, rozpocz´∏a si´ 20 wrzeÊnia  1986 r. w Punta del Es-
te w Urugwaju, stàd jej nazwa - Runda Urugwajska.
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Regulacja mi´dzynarodowego
przep∏ywu us∏ug bankowych w myÊl
zasad Âwiatowej Organizacji Handlu
Micha∏  Kruszka

1 Histori´ podpisania Uk∏adu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (Ge-
neral Agreement on Tariffs and Trade  - GATT) oraz jego charakterystyk´ mo˝-
na znaleêç w: T. Bartoszewicz: GATT a mi´dzynarodowa polityka handlowa.
Warszawa 1988 PWN.



Tym razem postawiono sobie ambitniejsze cele ni˝ tyl-
ko kolejne uzgodnienie redukcji ce∏. Chodzi∏o o stwo-
rzenie globalnych zasad obrotu ju˝ nie tylko towarami,
ale równie˝ „w∏asnoÊcià intelektualnà” i us∏ugami. Do
tego zachodzi∏a obawa, ˝e GATT wyczerpuje swojà for-
mu∏´, gdy˝ podstawà jego egzystencji by∏a zasada nie-
dyskryminacji oparta na klauzuli najwi´kszego uprzy-
wilejowania. Tymczasem regu∏à stawa∏y si´ porozu-
mienia regionalne (Wspólnoty Europejskie, NAFTA,
ASEAN), gro˝àce Êwiatowà wojnà handlowà pomi´dzy
poszczególnymi centrami gospodarczymi2.

Dlatego te˝ ustanowienie WTO nale˝y uznaç za
jedno z najwa˝niejszych osiàgni´ç Rundy Urugwajskiej
GATT. Âwiatowa Organizacja Handlu, jako pe∏nopraw-
ny podmiot prawa mi´dzynarodowego, zosta∏a stwo-
rzona na mocy Porozumienia ustanawiajàcego WTO
(WTO Agreement)3. Stanowi wi´c ono formalnà umo-
w´ za∏o˝ycielskà tej organizacji. 

Tak jak ka˝da umowa za∏o˝ycielska, akt ten zawie-
ra najwa˝niejsze postanowienia regulujàce dzia∏alnoÊç
powo∏anej organizacji. Znaleêç w nim mo˝na zapisy,
odnoszàce si´ do: celów i funkcji WTO, jej struktury,
relacji z innymi organizacjami mi´dzynarodowymi,
procedury podejmowania decyzji i zasad przyjmowa-
nia cz∏onków. Oprócz tego Porozumienie zawiera wie-
le niezwykle istotnych aneksów, które dopiero razem
zebrane dajà poglàd na struktur´ umowy ustanawiajà-
cej WTO. Takimi za∏àcznikami sà:

- GATT 1994; jest to kontynuator uk∏adu z 1947 r.;
GATT 1994 stanowi wynik negocjacji Rundy Urugwaj-
skiej w sprawie redukcji ce∏ i zasad obrotu towarami;
w nowej wersji  GATT przetrwa∏ i obecnie stanowi im-
manentnà cz´Êç Porozumienia WTO; do tego do∏àczone
sà porozumienia o rolnictwie, tekstyliach, zasadach ob-
liczania wartoÊci celnej, post´powaniu antydumpingo-
wym i kilka pomniejszych;

- uk∏ad ogólny w sprawie handlu us∏ugami (General
Agreement on Trade in Services - GATS)4 - pierwsze wie-
lostronne porozumienie w sprawie obrotu us∏ugami; jest
to podstawa liberalizacji przep∏ywu us∏ug bankowych;

- porozumienie w sprawie handlowych aspektów
praw w∏asnoÊci intelektualnej (Trade-Related Aspects
od Intellectual Property Rights - TRIPS); 

- uzgodnienie w sprawie zasad i procedur regulu-
jàcych rozstrzyganie sporów - ustanawia ono swoistà
procedur´ rozwiàzywania sporów, bazujàcà na zasa-
dach konsultacji; prowadzi do przeniesienia bilateral-
nych konfliktów handlowych na forum WTO;

- mechanizm przeglàdu polityki handlowej oraz 4
drobne fakultatywne porozumienia handlowe.

Nale˝y jednak podkreÊliç, ˝e poza wspomnianymi
niewielkimi uzgodnieniami dobrowolnymi wszystkie
aneksy do Porozumienia WTO sà obligatoryjne dla
cz∏onków Âwiatowej Organizacji Handlu. W zwiàzku
z tym ka˝de paƒstwo, które chce byç przyj´te do tej or-
ganizacji, musi staç si´ stronà wszystkich wy˝ej wy-
mienionych porozumieƒ5. Dzi´ki temu Uk∏ad ogólny
w sprawie handlu us∏ugami wià˝e obecnie 136 krajów,
bo tylu cz∏onków liczy WTO. W ten sposób tak liczne
grono zosta∏o obj´te takimi samymi generalnymi regu-
∏ami w zakresie mi´dzynarodowego przep∏ywu us∏ug
bankowych.

Klasyfikacja sektora us∏ug wed∏ug GATS

Uk∏ad ogólny w sprawie handlu us∏ugami jest pierwszà
wielostronnà umowà mi´dzynarodowà, która ustana-
wia zasady swobodnego obrotu us∏ugami. Jednak˝e
z uwagi na niejednoznacznoÊci w pojmowaniu ich isto-
ty, ˝aden z artyku∏ów GATS nie przyjmuje definicji
us∏ugi. Wi´kszoÊç paƒstw pos∏uguje si´ w tym zakresie
klasyfikacjà ustanowionà przez ONZ, która dosyç pre-
cyzyjnie wymienia ró˝ne rodzaje us∏ug, jednak bez ich
definiowania6.

Mimo braku doprecyzowania terminu „us∏uga”
GATS jasno okreÊla, w jakim przypadku dochodzi do
mi´dzynarodowego handlu us∏ugami. W Êwietle art.
I ust. 2 nast´puje to, gdy us∏uga jest Êwiadczona:

- z terytorium jednego paƒstwa na terytorium inne-
go kraju, jest to tzw. us∏uga transgraniczna, w przypad-
ku której nie jest konieczne przemieszczanie si´ us∏u-
godawcy lub us∏ugobiorcy - przyk∏adem takiego Êwiad-
czenia mo˝e byç udzielenie porady prawnej przez tele-
fon lub kszta∏cenie korespondencyjne;

- na terytorium jednego cz∏onka GATS dla us∏ugo-
biorcy któregokolwiek innego cz∏onka; jest to tzw. kon-
sumpcja za granicà, czyli sytuacja, gdy us∏ugobiorca
udaje si´ do kraju us∏ugodawcy - przyk∏adem mo˝e byç
choçby wyjazd na zagraniczne studia;

- przez us∏ugodawc´ jednego cz∏onka poprzez jego
obecnoÊç handlowà na terytorium innego cz∏onka
GATS; w takiej sytuacji zagraniczny us∏ugodawca two-
rzy w innym kraju swoje przedstawicielstwo, oddzia∏
czy przedsi´biorstwo;

- przez us∏ugodawc´ jednego cz∏onka GATS po-
przez obecnoÊç osób fizycznych na terytorium którego-
kolwiek innego cz∏onka GATS; zagraniczny us∏ugo-
dawca wysy∏a swój personel do kraju us∏ugobiorcy
i tam nast´puje Êwiadczenie us∏ugi. 
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5 Art. II ust. 2 Porozumienia WTO.
6 Jest to Central Product Classification (CPC).

2 J. Wijaszka: Âwiatowa Organizacja Handlu. „Sprawy Mi´dzynarodowe” nr
3/1995, s. 93.
3 Pe∏na nazwa to Porozumienie ustanawiajàce Âwiatowà Organizacj´ Handlu
(WTO), sporzàdzone w Marakeszu dnia 15 kwietnia 1994 r. Dz.U. nr 98 z1995 r.,
poz. 483. W dalszych cz´Êciach niniejszego artyku∏u okreÊlane b´dzie jako Po-
rozumienie WTO.
4 Polski przek∏ad znajduje si´ w za∏àczniku do Dz.U. nr 34 z 1998 r., poz.195. 



Regu∏y ustanowione przez GATS odnoszà si´ do
wszystkich us∏ug, z wy∏àczeniem takich, które nie sà
Êwiadczone ani na zasadach handlowych, ani w ra-
mach konkurencji z jednym us∏ugodawcà lub ich wi´k-
szà liczbà7. Praktyka stron GATS doprowadzi∏a jednak
do ustanowienia podzia∏u na 12 podsektorów us∏ugo-
wych. Nale˝à do nich: us∏ugi dla biznesu, budowlane,
∏àcznoÊci, us∏ugi dystrybucyjne, transportowe, finanso-
we, edukacyjne, zdrowotne, turystyczne, rekreacyjne,
w zakresie ochrony Êrodowiska oraz podsektor „inne
us∏ugi”, gdzie indziej nie sklasyfikowane8. Us∏ugi ban-
kowe wchodzà, oczywiÊcie, w zakres podsektora finan-
sowego.

Podzia∏ na podsektory jest o tyle istotny, ˝e w ra-
mach GATS ka˝de z paƒstw musi z∏o˝yç listy szczegó∏o-
wych zobowiàzaƒ oraz podaç odst´pstwa od klauzuli
najwi´kszego uprzywilejowania, o czym b´dzie mowa
dalej. Wyszczególnienie podsektorów u∏atwia zatem
formu∏owanie takich list, co zwi´ksza precyzj´ ustale-
nia, czy dana dziedzina podlega swobodnej wymianie,
czy te˝ dost´p do niej jest utrudniony lub wr´cz nie-
mo˝liwy. 

Podstawowe zasady GATS

Uk∏ad ogólny w sprawie handlu us∏ugami, wzorem
GATT 1994, bazuje na klauzuli najwi´kszego uprzywi-
lejowania (KNU) oraz zasadzie narodowego traktowa-
nia. Art. II ust. 1 GATS jednoznacznie stanowi, ˝e ka˝-
dy cz∏onek WTO b´dzie traktowaç us∏ugi i us∏ugodaw-
ców któregokolwiek innego cz∏onka w sposób nie mniej
korzystny ni˝ ten, który dotyczy podobnych us∏ug
i us∏ugodawców z jakiegokolwiek innego kraju. W od-
niesieniu do sfery us∏ug, równie˝ bankowych, KNU ma
charakter bezwarunkowy i natychmiastowy, czyli
wszystkie kraje wst´pujàce do WTO od razu muszà po-
st´powaç zgodnie z tà zasadà. Niestety, w odró˝nieniu
od handlu typowymi towarami, GATS przewiduje
mo˝liwoÊç uchylenia klauzuli najwi´kszego uprzywile-
jowania9. Mo˝e to nastàpiç, jeÊli dany kraj przed pod-
pisaniem Porozumienia WTO stwierdzi∏, ˝e w stosun-
ku do pewnego podsektora us∏ug nie b´dzie honorowa∏
KNU. Sporzàdzenie takiej listy odst´pstw by∏o warun-
kiem uzyskania cz∏onkostwa w WTO. Normy GATS
przewidujà, ˝e stosowanie odst´pstw od KNU nie po-
winno przekroczyç 10 lat i w ka˝dym przypadku sà one
przedmiotem negocjacji podczas kolejnych rund libera-
lizujàcych handel us∏ugami. Jednak w praktyce wiele

paƒstw zastrzeg∏o w swoich listach, ˝e nieuznawanie
KNU b´dzie znacznie d∏u˝sze, a nawet bezterminowe. 

Pewnym Êrodkiem, który mo˝e doprowadziç do
faktycznego post´powania zgodnego z KNU jest podda-
wanie wszystkich odst´pstw od tej klauzuli, o ile sà
one udzielone na okres d∏u˝szy ni˝ 5 lat, przeglàdowi
prowadzonemu przez Rad´ do spraw Handlu Us∏uga-
mi, czyli organ Âwiatowej Organizacji Handlu odpo-
wiedzialny za nadzorowanie funkcjonowania GATS.
Pierwszy taki przeglàd mia∏ nastàpiç nie póêniej ni˝
pi´ç lat po wejÊciu w ˝ycie Porozumienia WTO. Dlate-
go w∏aÊnie od stycznia 2000 r. Rada prowadzi prace
w tym zakresie10. W ich ramach Rada do spraw Handlu
Us∏ugami musi zbadaç, czy istniejà w dalszym ciàgu
okolicznoÊci, które spowodowa∏y odst´pstwo, oraz po-
winna okreÊliç dat´ nast´pnego przeglàdu.

JeÊli dany kraj, b´dàc ju˝ cz∏onkiem WTO, pragnie
wprowadziç w handlu us∏ugami jakieÊ Êrodki niezgod-
ne z KNU i nieuj´te wczeÊniej na jego liÊcie odst´pstw,
to mo˝e zg∏osiç stosowny wniosek do Rady do spraw
Handlu Us∏ugami. Rada w terminie nie przekraczajà-
cym 90 dni rozpatruje wniosek i przedstawia sprawoz-
danie Konferencji Ministerialnej WTO (naczelnemu or-
ganowi WTO). Konferencja mo˝e zgodziç si´ na zawie-
szenie obowiàzków wynikajàcych z klauzuli najwi´k-
szego uprzywilejowania tylko w wyjàtkowych okolicz-
noÊciach, a dodatkowo decyzja w tej sprawie wymaga
wi´kszoÊci 3/4 g∏osów11. Taka procedura wyraênie po-
kazuje, ˝e niezwykle trudno wprowadziç nowe ograni-
czenia swobody Êwiadczenia us∏ug, jednak wczeÊniej
zg∏oszone Êrodki mogà w praktyce znacznie ograniczaç
nieskr´powanà konkurencj´ w tej sferze.

Zasad´ narodowego traktowania ustanawia art.
XVII ust. 1 GATS. Zgodnie z jego treÊcià, ka˝dy cz∏onek
WTO jest zobowiàzany do przyznania us∏ugodawcom
i us∏ugom któregokolwiek innego cz∏onka, w odniesie-
niu do wszelkich Êrodków wp∏ywajàcych na Êwiadcze-
nie us∏ug, traktowania nie mniej korzystnego ni˝ przy-
znane w∏asnym us∏ugom i us∏ugodawcom. Podobnie
jak w przypadku KNU, zasada narodowego traktowania
mo˝e byç uchylona. Inaczej jednak wyglàda mecha-
nizm, który w ramach GATS dopuszcza takà mo˝li-
woÊç. W odniesieniu do KNU uznaje si´, ˝e klauzula ta
ma zawsze zastosowanie, chyba ˝e paƒstwo zastrzeg∏o
w swojej liÊcie jakieÊ odst´pstwo. Zasada narodowego
traktowania b´dzie natomiast stosowana tylko wtedy,
jeÊli dany kraj przyjà∏ na siebie takie zobowiàzanie
w obr´bie konkretnego podsektora us∏ug12. Sporzàdze-
nie listy szczegó∏owych zobowiàzaƒ by∏o warunkiem
przystàpienia do WTO. Im wi´cej sektorów zosta∏o za-
tem obj´tych okreÊlonymi zobowiàzaniami, tym szerzej

53BANK I  KREDYT maj 2001 Rynki i Instytucje Finansowe

7 W przypadku, gdy us∏uga nie jest dostarczana ani na zasadach handlowych,
ani w ramach konkurencji, zostaje przez GATS zakwalifikowana jako us∏uga
„Êwiadczona w wykonaniu funkcji w∏adczych”. Zob. art. I ust. 3 GATS.
8 Uruguay Round: The General Agreement On Trade In Services.
„International Trade Forum”  nr 3/1996, s. 20.
9 Art. II, ust. 2 GATS.

10 Rada do spraw Handlu Us∏ugami ustali∏a, ˝e przeglàdy odst´pstw od KNU
odb´dà si´ w maju i lipcu 2000 r. 
11 Zob. art. IX ust. 3 Porozumienia WTO.
12 Art. XVII ust. 1 GATS.



praktykowana jest zasada narodowego traktowania. Je-
Êli jednak cz∏onek WTO nie umieÊci∏ danej grupy us∏ug
na swojej liÊcie, to w pe∏ni legalnie mo˝e utrzymywaç
Êrodki dyskryminujàce obcych us∏ugodawców lub ich
us∏ugi. OczywiÊcie, zakres zobowiàzaƒ jest przedmio-
tem wielostronnych negocjacji w ramach GATS.  

W porównaniu z normami GATT 1994 klauzula
narodowa w sferze us∏ug wykazuje jeszcze jednà istot-
nà ró˝nic´. Mianowicie od cz∏onków WTO, którzy sà
automatycznie stronami GATS, nie wymaga si´, aby za-
pewniali w∏asnym i obcym us∏ugodawcom oraz us∏u-
gom formalnie równe traktowanie. Nie chodzi zatem
o stosowanie takich samych wymogów wobec us∏ug
(czy podmiotów Êwiadczàcych us∏ugi) krajowych i za-
granicznych, ale o stosowanie takich Êrodków, które
nie zniekszta∏cajà warunków konkurencji13. JeÊli dany
kraj nie przestrzega tej zasady, to drugie paƒstwo mo˝e
uznaç, ˝e jest traktowane mniej korzystnie i ma prawo
wszczàç procedur´ rozstrzygania sporów w WTO.

Zasady obowiàzujàce w handlu us∏ugami powin-
ny byç powszechnie znane. Dlatego te˝ GATS wyraênie
akcentuje koniecznoÊç przejrzystoÊci regulacji we-
wn´trznych poszczególnych cz∏onków WTO. Art. III
ust. 1 GATS wymaga, aby ka˝dy cz∏onek niezw∏ocznie
opublikowa∏ wykaz wszystkich powszechnie obowià-
zujàcych Êrodków, które odnoszà si´ do dzia∏ania Uk∏a-
du ogólnego w sprawie handlu us∏ugami albo wp∏ywa-
jà na nie. Dodatkowo nak∏ada si´ na strony GATS obo-
wiàzek informowania, co najmniej raz w roku, Rady do
spraw Handlu Us∏ugami o wprowadzeniu jakichkol-
wiek nowych ustaw lub zmian w obowiàzujàcych prze-
pisach, które znaczàco oddzia∏ujà na obrót us∏ugami.
Kolejnà regulacjà, która ma zapewniç swobodny dost´p
do informacji, jest obowiàzek odpowiedzi na wszelkie
zapytania kierowane do danego cz∏onka WTO, a odno-
szàce si´ do jakichkolwiek Êrodków powszechnego za-
stosowania w sferze us∏ug.

GATS ustanowi∏ te˝ ogólne kryteria wprowadza-
nia regulacji prawnych w zakresie us∏ug obj´tych listà
szczegó∏owych zobowiàzaƒ danego cz∏onka WTO.
Przepisy krajowe, w myÊl GATS, majà byç stosowane
umiarkowanie, obiektywnie i bezstronnie. Dodatkowo,
strony GATS majà zapewniç mo˝liwoÊç sàdowej kon-
troli decyzji wydawanych w zakresie handlu us∏ugami.
W szczególnoÊci nale˝y zagwarantowaç obiektywizm
i bezstronnoÊç w rozpatrywaniu odwo∏ania od danej
decyzji. Rada do spraw Handlu Us∏ugami zosta∏a wypo-
sa˝ona w kompetencje do ustanowienia zasad odnoszà-
cych si´ do wymogów kwalifikacyjnych i licencyjnych.
Zasady te majà powstrzymaç wykorzystywanie takich
wymagaƒ jako przeszkód dla handlu us∏ugami. Do cza-
su wypracowania przez Rad´ ogólnych wytycznych zo-
bowiàzano cz∏onków WTO do niestosowania wymo-

gów kwalifikacyjnych w roli instrumentu ograniczajà-
cego konkurencj´ w us∏ugach14.

W ramach GATS ustalono równie˝ regu∏y, którymi
powinny kierowaç si´ paƒstwa przy wzajemnym uzna-
waniu wykszta∏cenia, praktyki, licencji lub zaÊwiad-
czeƒ niezb´dnych do Êwiadczenia us∏ug. JeÊli dany kraj
zawar∏ z innym paƒstwem porozumienie w zakresie
uznawania takich kwalifikacji, to powinien umo˝liwiç
innym stronom GATS negocjowanie przystàpienia do
takiego porozumienia. Na paƒstwa cz∏onkowskie WTO
na∏o˝ono równie˝ obowiàzek informowania Rady do
spraw Handlu Us∏ugami o wszystkich istniejàcych
w danym kraju sposobach uznawania kwalifikacji.
Oprócz tego proces uznawania jest przedmiotem pog∏´-
bionych negocjacji w ramach GATS15.

Kolejnà ogólnà zasadà GATS jest niedopuszczal-
noÊç ograniczeƒ w stosunku do mi´dzynarodowych
p∏atnoÊci i transferów, b´dàcych skutkiem transakcji
zwiàzanych z handlem us∏ugami. Wyjàtkiem mogà byç
tylko restrykcje wprowadzone w przypadku powa˝-
nych trudnoÊci w zakresie bilansu p∏atniczego i finan-
sów zagranicznych. Jednak w takiej sytuacji niezb´dna
jest notyfikacja Rady Generalnej o takich ogranicze-
niach, wprowadzone Êrodki muszà mieç charakter tym-
czasowy, a wprowadzajàcy je kraj zobowiàzany jest do
ich stopniowego usuwania wraz z poprawà bilansu
p∏atniczego16.

Strony GATS zdawa∏y sobie spraw´, ˝e otwarcie
sfery us∏ug na mi´dzynarodowà konkurencj´ nie jest
jednorazowym aktem, lecz wymaga stopniowej liberali-
zacji. Dlatego te˝ za∏o˝ono, ˝e b´dà odbywaç si´ kolej-
ne rundy negocjacji zmierzajàcych do zniesienia ogra-
niczeƒ w handlu us∏ugami, przy czym rokowania takie
muszà uwzgl´dniaç poziom rozwoju poszczególnych
paƒstw, zw∏aszcza najmniej rozwini´tych17. Pierwsza
wielostronna runda negocjacyjna GATS odby∏a si´ w
2000 r.

Przedstawione wy˝ej zasady Uk∏adu ogólnego
w sprawie handlu us∏ugami majà charakter uniwersal-
ny, zatem dotyczà wszelkiego rodzaju dzia∏alnoÊci
us∏ugowej. Oznacza to, ˝e te generalne regu∏y obowià-
zujà równie˝ w przypadku mi´dzynarodowego prze-
p∏ywu us∏ug bankowych. 

Normy GATS dotyczàce wy∏àcznie us∏ug finansowych 

W Êwietle GATS sfera us∏ug finansowych obejmuje
wszystkie us∏ugi ubezpieczeniowe i pokrewne oraz
wszelkie us∏ugi bankowe. Dodatkowo zalicza si´ do
niej równie˝ tzw. inne us∏ugi finansowe, które wykra-
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13 Art. XVII ust. 3 GATS.

14 Art. VI GATS.
15 Art. VII GATS.
16 Art. XII GATS.
17 Art. XIX GATS.



czajà poza typowe pojmowanie czynnoÊci bankowych18.
Przyk∏adem mogà byç: leasing finansowy, maklerstwo
lub zarzàdzanie aktywami. Jak z tego wynika, wyszcze-
gólnienie nie jest zbyt precyzyjne i czasami zaz´bia si´
z innym podsektorem, jakim sà us∏ugi dla biznesu.

Strony GATS generalnie uzna∏y, ˝e ca∏y podsektor
finansowy zostaje obj´ty przepisami Uk∏adu ogólnego
w sprawie handlu us∏ugami. Co prawda, negocjacje
trwa∏y do grudnia 1997 r., lecz w ich wyniku znacznie
rozszerzono dost´p do rynków, na których obraca si´
miliardami dolarów19. Trzeba jednak pami´taç, ˝e ka˝-
dy z cz∏onków móg∏ w tym momencie zastrzec, i˝ pew-
ne specyficzne rodzaje Êwiadczeƒ nie b´dà podlega∏y
dzia∏aniu KNU, oraz mia∏ prawo nie wpisywaç na swo-
jà list´ szczegó∏owych zobowiàzaƒ wybranych grup
us∏ugowych. W praktyce wiele paƒstw z tego skorzysta-
∏o, co cz´Êciowo ograniczy∏o zasi´g liberalizacji, jednak
i tak zasz∏a ona dalej ni˝ w przypadku innych „wra˝li-
wych” podsektorów, np. telekomunikacji.

Dosyç istotnà ró˝nicà mi´dzy ogólnymi regu∏ami
GATS a normami okreÊlajàcymi zasady mi´dzynarodo-
wego handlu us∏ugami finansowymi jest zdefiniowanie
„us∏ug w wykonywaniu funkcji w∏adczych”. Zgodnie
z art. I ust. 3b, zasady GATS nie odnoszà si´ do us∏ug
tego typu. Art. I ust. 3c stwierdza, ˝e us∏ugà w wykony-
waniu funkcji w∏adczych jest us∏uga, która nie jest
Êwiadczona  ani na zasadach handlowych, ani te˝ w ra-
mach konkurencji z jednym us∏ugodawcà lub ich wi´k-
szà  liczbà. Przepisy Za∏àcznika w sprawie us∏ug finan-
sowych stanowià natomiast swoisty lex specialis, gdy˝
zaw´˝ajà poj´cie us∏ug w∏adczych do20:

- dzia∏aƒ banku centralnego albo w∏adz monetar-
nych bàdê innej instytucji publicznej w realizacji poli-
tyki pieni´˝nej lub kursowej;

- dzia∏ania stanowiàcego cz´Êç ustawowego syste-
mu ubezpieczeƒ spo∏ecznych albo powszechnego pro-
gramu emerytalnego;

- innych dzia∏aƒ prowadzonych  przez instytucj´
publicznà na rachunek, z gwarancjà lub u˝yciem zaso-
bów finansowych rzàdu

„Instytucja publiczna” w tym przypadku jest defi-
niowana jako rzàd, bank centralny, w∏adze monetarne
albo taka jednostka organizacyjna, której g∏ównym za-
daniem jest wykonywanie czynnoÊci dla rzàdu lub
dzia∏anie w celu realizacji celów rzàdowych. Mo˝e nià
byç nawet instytucja prywatna, o ile realizuje zadania
wykonywane zwykle przez bank centralny albo w∏adze
monetarne. 

Pomimo za∏o˝onej generalnej swobody w przep∏y-
wach us∏ug finansowych paƒstwa cz∏onkowskie WTO

nie sà powstrzymywane przed wprowadzaniem Êrod-
ków wynikajàcych z przezornoÊci, a obejmujàcych:
ochron´ inwestorów, depozytariuszy, posiadaczy polis
ubezpieczeniowych i innych podobnych grup us∏ugo-
biorców oraz Êrodków zapewniajàcych wewn´trznà
spoistoÊç i stabilnoÊç krajowego systemu finansowego.
Tego typu regulacja wyraênie wynika ze ÊwiadomoÊci
strategicznego znaczenia sektora finansowego dla
wspó∏czesnych gospodarek oraz wiedzy na temat po-
tencjalnej czu∏oÊci sfery monetarnej na destrukcyjne
dzia∏ania spekulacyjne. Strony GATS zastrzeg∏y jed-
nak, ˝e Êrodki bezpieczeƒstwa niezgodne z Uk∏adem sà
dopuszczalne tylko wówczas, gdy ich stosowanie nie
b´dzie prowadzi∏o do uchylenia si´ od wczeÊniej zde-
klarowanych zobowiàzaƒ cz∏onka WTO.

Ogólne normy GATS bardzo wyraênie k∏adà na-
cisk na przejrzystoÊç regulacji w sferze us∏ug. Dlatego
w g∏ównej cz´Êci traktatu znajduje si´ spora liczba za-
pisów o koniecznoÊci ujawniania wewn´trznych prze-
pisów w tym wzgl´dzie i notyfikowaniu wszelkich
zmian. Jednak w podsektorze finansowym pe∏na jaw-
noÊç jest niewskazana i niemo˝liwa. Dlatego strony
GATS zaznaczy∏y, ˝e w Uk∏adzie ogólnym w sprawie
handlu us∏ugami nic nie mo˝e byç interpretowane
w sposób wymagajàcy od cz∏onka WTO ujawnienia in-
formacji o sprawach i rachunkach indywidualnych czy
jakichkolwiek informacji poufnych albo prawnie za-
strze˝onych, b´dàcych w posiadaniu instytucji pu-
blicznej21. 

Poniewa˝ uzgodnienia w sprawie us∏ug finanso-
wych zapad∏y ju˝ po zakoƒczeniu Rundy Urugwajskiej
i po wejÊciu w ˝ycie Porozumienia WTO, zgodnie
z traktatowà wersjà GATS wszelkie zmiany w liÊcie od-
st´pstw od KNU wymaga∏yby przeprowadzenia ˝mud-
nej procedury22. Uczestnicy negocjacji w sprawach fi-
nansowych uznali, ˝e w tym wypadku nale˝y zmieniç
ogólne zasady. Stwierdzono, ˝e w ten sposób wiele
paƒstw b´dzie uprawnionych do wprowadzenia mody-
fikacji we w∏asnej polityce pieni´˝nej, które niejedno-
krotnie przyspieszà liberalizacj´. Dlatego te˝ podpisano
Drugi za∏àcznik w sprawie us∏ug finansowych, który
przewidywa∏ odpowiednie terminy na dokonywanie
zmian w liÊcie odst´pstw od KNU oraz liÊcie szczegó∏o-
wych zobowiàzaƒ.

Listy szczegó∏owych zobowiàzaƒ

Ostatnim elementem, który dope∏nia konstrukcj´
GATS, sà listy szczegó∏owych zobowiàzaƒ (Schedule of
Specific Commitments - SSC) ka˝dego cz∏onka WTO.
W praktyce, wraz z zestawieniem odst´pstw od klauzu-
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18 Pe∏nà typologi´ omawianych us∏ug przedstawia punkt 5 Za∏àcznika GATS
w sprawie us∏ug finansowych.
19 Zob. dokument WTO S/L/45, który stanowi koƒcowe uzgodnienie osiàgni´-
te w wyniku tych negocjacji.
20 Ust. 1b Za∏àcznika GATS w sprawie us∏ug finansowych.

21 Ust. 2 b) Za∏àcznika GATS w sprawie us∏ug finansowych.
22 Zob. ust. 2 Za∏àcznika w sprawie odst´pstw od Artyku∏u II GATS oraz art.
IX ust. 3 Porozumienia WTO.



li najwi´kszego uprzywilejowania, sà to wykazy, które
najsilniej wp∏ywajà na rzeczywistà liberalizacj´ handlu
us∏ugami.

Ka˝da lista szczegó∏owych zobowiàzaƒ musi okre-
Êlaç zasady dost´pu do rynku oraz wymieniaç podsek-
tory us∏ugowe, w przypadku których dany kraj deklaru-
je post´powanie zgodne z klauzulà narodowà. Listy
mogà zawieraç zobowiàzania horyzontalne (Horizontal
Commitments), czyli takie, które swym zasi´giem obej-
mujà ca∏y sektor us∏ugowy. Poszczególne paƒstwa mo-
gà równie˝ tylko enumeratywnie wskazaç grupy Êwiad-
czeƒ, w przypadku których podejmujà okreÊlone zobo-
wiàzania (Sector-Specific Commitments)23.

GATS bardzo precyzyjnie definiuje Êrodki, których
zastosowanie nale˝y uznaç za stworzenie niedozwolo-
nych barier dost´pu do rynku us∏ugowego. Sà nimi24:

- ograniczenie liczby us∏ugodawców poprzez usta-
lenie iloÊciowych limitów lub wprowadzenie monopo-
li bàdê wy∏àcznych us∏ugodawców;

- ograniczenie ca∏kowitej wartoÊci transakcji us∏u-
gowych albo aktywów w postaci kontyngentów okre-
Êlonych liczbowo;

- ograniczenie ca∏kowitej liczby transakcji us∏ugo-
wych lub ca∏kowitej liczby produktów us∏ugowych,
wyra˝one w formie okreÊlonych liczbowo jednostek
bàdê kontyngentów;

- ograniczenie ca∏kowitej liczby osób fizycznych,
które mogà byç zatrudnione w danym sektorze us∏ug al-
bo które mo˝e zatrudniç dany us∏ugodawca, koniecz-
nych i bezpoÊrednio zwiàzanych ze Êwiadczeniem
us∏ugi - liczba tych osób mo˝e byç limitowana;

- Êrodki ograniczajàce lub wymagajàce szczególne-
go rodzaju formy prawnej lub wspólnego przedsi´wzi´-
cia, za pomocà którego us∏ugodawca mo˝e Êwiadczyç
us∏ug´;

- ograniczenie udzia∏u kapita∏u zagranicznego -
w postaci górnego progu procentowego udzia∏u zagra-
nicznych podmiotów albo ca∏kowitej wartoÊci pojedyn-
czego czy te˝ ∏àcznego wk∏adu zagranicznego.

Nale˝y oczywiÊcie pami´taç, ˝e normy GATS do-
tyczà mi´dzynarodowego obrotu us∏ugami, wi´c ka˝do-
razowo niedozwolone bariery odnoszà si´ do praktyk,
które dyskryminujà zagranicznych dostawców.
Z przedstawionego zestawienia wynika jednak, ˝e wie-
le rozwiàzaƒ GATS oznacza nie tylko zlikwidowanie
barier granicznych wyst´pujàcych bezpoÊrednio w wy-
mianie us∏ugowej z drugim krajem, lecz równie˝ zaka-
zuje ograniczania funkcjonowania us∏ugowych pod-
miotów zagranicznych w danym kraju oraz zakazuje
ograniczania swobody konsumentów w nabywaniu

us∏ug Êwiadczonych za granicà25. Jest to znaczna ró˝-
nica w porównaniu z zasadami GATT 1994, który
koncentruje si´ na znoszeniu tylko barier granicz-
nych, g∏ównie ce∏, bez ingerowania w zasady obrotu
wewn´trznego.

TreÊç art. XVI GATS uprawnia wi´c do stwierdze-
nia, ˝e ka˝de paƒstwo ma mo˝liwoÊç swobodnego i jed-
nostronnego wybrania podsektorów us∏ugowych,
w których obowiàzuje swobodne wejÊcie dla zagranicz-
nych konkurentów. Równie dobrze mo˝e zadeklaro-
waç, ˝e brak ograniczeƒ obejmuje ca∏à sfer´ us∏ug.
W przypadku z∏o˝enia takiej deklaracji, czyli wpisania
poszczególnych grup na list´ szczegó∏owych zobowià-
zaƒ, cz∏onek WTO nie mo˝e ju˝ utrzymywaç lub wpro-
wadzaç na swoim terytorium Êrodków, które GATS
uznaje za bariery dost´pu. Tym samym korzyÊci ze
swobodnego dost´pu do rynku us∏ug mogà czerpaç po-
zosta∏e paƒstwa zwiàzane GATS i to niezale˝nie od ich
poziomu zobowiàzaƒ w analogicznych kwestiach26.

Z drugiej strony stopieƒ liberalizacji ca∏kowicie
zale˝y od suwerennej decyzji danego kraju, to rzàd
cz∏onka WTO okreÊla, które podsektory b´dà otwarte
dla zagranicznej konkurencji. OczywiÊcie, zakres swo-
body jest ciàgle przedmiotem wielostronnych negocja-
cji i oczywistym dà˝eniem stron GATS jest ogranicza-
nie barier, jednak sama idea Uk∏adu ogólnego w spra-
wie handlu us∏ugami nie zasadza si´ na wzajemnoÊci.
Dlatego poszczególne paƒstwa mogà utrzymywaç wy-
sokà ochron´ w∏asnego rynku, a jednoczeÊnie us∏ugo-
dawcy z tego kraju mogà swobodnie Êwiadczyç swoje
us∏ugi w innych paƒstwach, które znios∏y wi´kszoÊç
ograniczeƒ.

Drugà cz´Êcià listy szczegó∏owych zobowiàzaƒ
ka˝dego paƒstwa jest wskazanie podsektorów us∏ugo-
wych, w których dany kraj deklaruje post´powanie
zgodne z klauzulà narodowà. Jak ju˝ wczeÊniej nadmie-
niano, przy konstruowaniu swoich list kraje pos∏ugujà
si´ klasyfikacjà dzielàcà us∏ugi na 12 podklas. Istot´
klauzuli narodowej wyjaÊniono wy˝ej.

W tym miejscu nale˝y przypomnieç, ˝e GATS za-
k∏ada cztery sposoby Êwiadczenia us∏ug, które wskazu-
jà na zaistnienie mi´dzynarodowego handlu us∏uga-
mi27. Z uwagi na to ka˝da lista szczegó∏owych zobo-
wiàzaƒ musi odnosiç si´ do tych form. Ca∏y system list
zobowiàzaƒ jest wi´c niezwykle skomplikowany, gdy˝
dotyczà one dwóch aspektów - dost´pu do rynku (Mar-
ket Access) oraz traktowania narodowego (National
Treatment). Dodatkowo ka˝dy z tych aspektów musi
definiowaç zobowiàzania w zakresie 4 mo˝liwoÊci
Êwiadczenia us∏ugi, czyli Êwiadczenia transgraniczne-
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23 C.F. Thornberg, F.L. Edwards: Determinants od Services Trade Liberaliza-

tion: A Study of GATS Negotiation.  Materia∏y konferencyjne "World Services
Congress" Atlanta, 1 - 3 listopada 1999 r., s. 4. 
24 Zob. art. XVI ust. 2 GATS.

25 J. Pietras: Wyniki Rundy Urugwajskiej w sferze us∏ug. W: Polska w WTO.
Praca pod red. J. Kaczurby, E. Kaweckiej-Wyrzykowskiej. Warszawa 1998
IKiCHZ, s. 224.
26 C.F. Thornberg, F.L. Edwards: Determinants of Services Trade ..., op.cit., s. 6.
27 Art. I ust. 2 GATS.



go, konsumpcji za granicà, obcej obecnoÊci handlowej
i obecnoÊci osób fizycznych. W zwiàzku z tym w ra-
mach ka˝dego podsektora us∏ugowego dany kraj musi
sk∏adaç 8 deklaracji. 

Poszczególne paƒstwa majà w tym zakresie trzy
opcje. Pierwsza z nich to stwierdzenie: „bez ograni-
czeƒ” („none”). Taki zapis oznacza przyj´cie dla danej
podgrupy ca∏kowicie swobodnego dost´pu do rynku
wewn´trznego oraz zgod´ na post´powanie zgodne
z klauzulà narodowà. Na przeciwnym skraju znajduje
si´ stwierdzenie „bez zobowiàzania” („unbound”), co
wskazuje, ˝e paƒstwo w danym podsektorze us∏ugo-
wym nie chce przyjàç na siebie zobowiàzaƒ liberaliza-
cyjnych wynikajàcych z postanowieƒ GATS. Nie musi
to byç jednoznaczne z tym, i˝ we wskazanej podklasie
istniejà jakieÊ bariery dost´pu do rynku wewn´trznego
lub ˝e  zagraniczni us∏ugodawcy sà dyskryminowani.
Jest to jedynie informacja, ˝e cz∏onek WTO zastrzega
sobie mo˝liwoÊç wprowadzenia takich Êrodków
w przysz∏oÊci - a takie post´powanie by∏oby niedo-
puszczalne, gdyby wczeÊniej przyjà∏ na siebie okreÊlo-
ne zobowiàzania wynikajàce z GATS28. Ostatnia opcja
ma charakter poÊredni i w dodatku mo˝e przyjàç dwie
formy.  Pierwsza z nich jest formà negatywnà, gdy˝
w przypadku danej grupy us∏ug cz∏onek WTO general-
nie deklaruje post´powanie „bez ograniczeƒ”, a jedno-
czeÊnie wskazuje pewne wyjàtki. Druga forma jest
dzia∏aniem pozytywnym i polega na tym, i˝ dla okre-
Êlonych us∏ug zak∏ada si´ stan „bez zobowiàzaƒ”, jed-
nak dopuszcza si´ odst´pstwa. Taki zapis najcz´Êciej
dotyczy Êwiadczenia us∏ug poprzez obecnoÊç osób fi-
zycznych - normà jest, ˝e wi´kszoÊç paƒstw chroni
w∏asne rynki pracy i nie chce w tym zakresie podejmo-
waç zobowiàzaƒ GATS, lecz w szczególnych przypad-
kach zezwala na obecnoÊç personelu zagranicznego
us∏ugodawcy.

Listy szczegó∏owych zobowiàzaƒ mogà byç wzbo-
gacone o zagadnienia wykraczajàce poza zasady dost´-
pu do rynku oraz traktowanie narodowe. Mogà one do-
tyczyç zw∏aszcza kwalifikacji, standardów i licencji,
które obowiàzujà w handlu us∏ugami29. JeÊli strony
GATS uznajà to za zasadne, mogà w∏àczyç takie dodat-
kowe postanowienia do swoich list zobowiàzaƒ, choç
jest to dzia∏anie fakultatywne.

Elementami dope∏niajàcymi konstrukcj´ omawia-
nych list jest wskazanie harmonogramów wprowadzania
w ˝ycie zobowiàzaƒ ka˝dego cz∏onka WTO. GATS wyraê-
nie zastrzega równie˝, ˝e poszczególne listy zostajà za∏à-
czone do Uk∏adu ogólnego w sprawie handlu us∏ugami
i stanowià jego integralnà cz´Êç, co utrudnia ich zmiany30. 

Ka˝da umowa mi´dzynarodowa, a takà jest GATS,
mo˝e zostaç zmodyfikowana. Postanowienia dotyczàce

tych zagadnieƒ zawsze sà zawarte w treÊci umowy. Tak
te˝ jest w przypadku GATS. Jednak Uk∏ad ogólny
w sprawie handlu us∏ugami ustanawia wiele procedur,
w zale˝noÊci od wagi zmian, których pragnà dokonaç
strony. Najtrudniej jest wprowadziç korekty, które
skutkowa∏yby uchyleniem klauzuli najwi´kszego
uprzywilejowania. Zagadnienie to przedstawiono ju˝
w punkcie 3. Inaczej przedstawia si´ post´powanie,
majàce doprowadziç do zmiany listy szczegó∏owych
zobowiàzaƒ. 

Po pierwsze, ka˝dy cz∏onek WTO mo˝e dokonaç
modyfikacji jakiegokolwiek w∏asnego zobowiàzania,
a nawet mo˝e si´ z niego wycofaç w ka˝dej chwili, lecz
dopiero po up∏ywie trzech lat od  wczeÊniejszego zacià-
gni´cia takiego zobowiàzania. O planowanym posuni´-
ciu nale˝y jednak zawiadomiç Rad´ do spraw Handlu
Us∏ugami i to nie póêniej ni˝ na trzy miesiàce przed do-
konaniem zmian31. 

Na wniosek paƒstwa uwa˝ajàcego, ˝e proponowa-
ne modyfikacje mogà naruszyç jego korzyÊci wynikajà-
ce z GATS, strona dokonujàca zmian musi przystàpiç
do negocjacji, majàcych na celu osiàgni´cie porozumie-
nia w sprawie koniecznej rekompensaty. Negocjacje
powinny dodatkowo zagwarantowaç utrzymanie ogól-
nego poziomu zobowiàzaƒ, nie mniej korzystnego dla
handlu us∏ugami ni˝ ten, który by∏ zawarty w listach
szczegó∏owych zobowiàzaƒ podj´tych przed planowa-
nymi zmianami. OczywiÊcie, rekompensata musi byç
dokonywana zgodnie z zasadà najwi´kszego uprzywi-
lejowania, a zatem nie jest wymagane, aby wszystkie
paƒstwa zwiàzane GATS przyst´powa∏y do wymienio-
nych rokowaƒ, gdy˝ ich wyniki obejmà równie˝ pozo-
sta∏e kraje. JeÊli jednak negocjacje, w przewidzianym
dla nich terminie, nie doprowadzà do zawarcia porozu-
mienia, to cz∏onek WTO, który uznaje si´ za poszkodo-
wanego, mo˝e przekazaç spraw´ do post´powania arbi-
tra˝owego. Wówczas paƒstwa, które chcà skorzystaç
z prawa do rekompensaty, muszà wziàç udzia∏ w arbi-
tra˝u. JeÊli ˝aden kraj nie domaga si´ post´powania ar-
bitra˝owego, paƒstwo dokonujàce zmiany w swojej li-
Êcie szczegó∏owych zobowiàzaƒ ma pe∏nà swobod´
wprowadzania modyfikacji32.

Strona GATS, która pragnie zmieniç wykaz zobo-
wiàzaƒ, mo˝e to uczyniç dopiero po dokonaniu rekom-
pensaty zgodnej z rezultatami post´powania arbitra˝o-
wego, o ile do niego dosz∏o. JeÊli zmieniono list´, a nie
zastosowano si´ do rezultatów arbitra˝u, to poszkodo-
wane paƒstwa, które uczestniczy∏y w post´powaniu ar-
bitra˝owym, mogà dokonaç zmian w∏asnych zobowià-
zaƒ lub nawet wycofaç si´ z zasadniczo równowa˝nych
korzyÊci. Jednak dzia∏anie takie mo˝e byç dokonane
wy∏àcznie w odniesieniu do cz∏onka WTO, który
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pierwszy wprowadza∏ korekty i nie podporzàdkowa∏
si´ rezultatom arbitra˝u33.

Przedstawiona procedura wskazuje na to, ˝e
pierwsze jednostronne modyfikacje list zobowiàzaƒ
mog∏y pojawiaç si´ dopiero po 1 stycznia 1998 r. Do-
datkowo, post´powanie nie jest tak ˝mudne jak w przy-
padku wprowadzania nowych Êrodków niezgodnych
z KNU. Wbudowano jednak mechanizmy, które majà
ustrzec strony GATS przed utratà korzyÊci wczeÊniej
nabytych. Z drugiej strony, jeszcze przed 1998 r. mia∏y
miejsce wielostronne rokowania liberalizacyjne, które
koncertowa∏y si´ na wybranych sektorach. Dotyczy∏o to
równie˝ us∏ug finansowych, w tym oczywiÊcie czynno-
Êci bankowych. W ich wyniku zawarto nowe porozu-
mienia, które skutkowa∏y zmianami pierwotnych list
zobowiàzaƒ i w zwiàzku z tym odpowiednimi modyfi-
kacjami GATS. To poszerzenie poczàtkowego zakresu
otwarcia na mi´dzynarodowà konkurencj´ obj´∏o 71
paƒstw34. Do ich grona nale˝a∏y wszystkie najwi´ksze
pot´gi gospodarcze, oczywiÊcie poza Chinami i Rosjà,
gdy˝ nie sà to cz∏onkowie WTO. Jednostronne korekty
uzgodnionych w grudniu 1997 r. list zobowiàzaƒ mogà
wi´c pojawiç si´ dopiero po up∏ywie 2000 r. Jak z tego
wynika, Uk∏ad ogólny w sprawie handlu us∏ugami jest
„˝ywà” umowà mi´dzynarodowà, a kolejne rundy roz-
mów z pewnoÊcià doprowadzà do rozszerzenia list zo-
bowiàzaƒ, obejmujàc us∏ugi bankowe.

Polskie zobowiàzania GATS w mi´dzynarodo-
wym przep∏ywie us∏ug bankowych

Cz∏onkostwo w Âwiatowej Organizacji Handlu ka˝do-
razowo wià˝e si´ z przystàpieniem do Uk∏adu ogólne-
go w sprawie handlu us∏ugami. Dodatkowo, podpisanie
tego traktatu obwarowane jest koniecznoÊcià z∏o˝enia
wykazu odst´pstw od klauzuli najwi´kszego uprzywi-
lejowania oraz listy szczegó∏owych zobowiàzaƒ. Polska
sta∏a si´ cz∏onkiem WTO i stronà GATS 1 lipca 1995 r.,
uzyskujàc tym samym status cz∏onka pierwotnego
Âwiatowej Organizacji Handlu. Zgodnie z wymogami
Porozumienia WTO, nasz kraj przedstawi∏ równie˝ ob-
ligatoryjne zestawienia35.

Polska lista odst´pstw od klauzuli najwi´kszego
uprzywilejowania nie zawiera ˝adnego odniesienia do
us∏ug bankowych. Oznacza to pe∏ne zaakceptowanie
ogólnych zasad GATS. JeÊli wi´c jakikolwiek kraj lub
grupa paƒstw uzyska od Polski, w zakresie Êwiadczenia
czynnoÊci bankowych, dowolny rodzaj uprzywilejowa-
nia, oznaczaç to b´dzie przyznanie nie mniej korzyst-

nego traktowania pozosta∏ym sygnatariuszom GATS.
Takie uregulowanie jest dowodem na podporzàdkowa-
nie si´ ogólnej idei swobody i konkurencji w przep∏y-
wie us∏ug bankowych, a jednoczeÊnie wskazuje na go-
towoÊç uczestnictwa w globalnym rynku finansowym.

Mniej liberalnie przedstawia si´ polska lista szcze-
gó∏owych zobowiàzaƒ. Pierwotny zakres otwarcia pol-
skiego sektora bankowego na zagranicznà konkurencjà
podlega∏ od 1995 r. nieznacznym korektom. Wyrazem
tych zmian by∏o uczestnictwo w rokowaniach na temat
us∏ug finansowych i podpisanie nowego porozumienia
13 grudnia 1997 r. Polska z∏o˝y∏a wówczas nowà ofer-
t´36, która generalnie jest zgodna z programem uzgod-
nionym wczeÊniej z Organizacjà Wspó∏pracy Gospo-
darczej i Rozwoju (OECD).

Szczegó∏owe zobowiàzania naszego kraju zawiera-
jà postanowienia horyzontalne, czyli odnoszàce si´ do
wszystkich dziedzin us∏ugowych, oraz ÊciÊle dotyczàce
dzia∏alnoÊci bankowej. W tym miejscu nale˝y przypo-
mnieç, ˝e poszczególne zapisy muszà charakteryzowaç
regu∏y dost´pu do rynku oraz wskazywaç ustosunko-
wanie si´ do zasady narodowego traktowania.

Ka˝dy cz∏onek WTO jest zobligowany do przyj´cia
stanowiska wobec przewidzianych przez GATS czte-
rech form mi´dzynarodowego przep∏ywu us∏ug. Sà to:
us∏uga transgraniczna, konsumpcja za granicà, obca
obecnoÊç handlowa i obecnoÊç zagranicznych osób fi-
zycznych. Polskie postanowienia horyzontalne, które
obejmujà równie˝ sektor bankowy, stwierdzajà, ˝e nasz
kraj nie zaciàga ˝adnych zobowiàzaƒ wobec obcych
us∏ugodawców i ich us∏ug w zakresie subsydiów lub in-
nej formy pomocy publicznej. Dotyczy to wszystkich
form mi´dzynarodowej wymiany us∏ug finansowych.
Zagraniczne podmioty, które Êwiadczà swoje us∏ugi
bankowe polskim odbiorcom, nie mogà zatem liczyç
w ˝adnym wzgl´dzie na publicznà pomoc ze strony
polskiego paƒstwa, choçby nawet ta pomoc dociera∏a
do krajowych banków. Jest to z pewnoÊcià pewna barie-
ra w dost´pie do polskich nabywców, jednak jej zna-
czenie jest raczej marginalne, gdy˝ na nasz rynek wcho-
dzà z regu∏y silne podmioty.

Zdecydowanie wi´kszy zakres ograniczeƒ pojawia
si´ w przypadku zadeklarowania obcej obecnoÊci han-
dlowej, czyli za∏o˝enia osobnego przedsi´biorstwa
w Polsce. Generalnym obwarowaniem jest nakaz za-
chowania wówczas formy spó∏ki z o.o. lub akcyjnej. Ta-
kie post´powanie jest przez GATS uznawane za niedo-
puszczalny Êrodek, chyba ˝e dany kraj w momencie
przyst´powania do WTO wyraênie zastrzega mo˝li-
woÊç wystàpienia takich ograniczeƒ. Tak w∏aÊnie po-
stàpi∏a Polska, a dope∏nieniem takich regu∏ sà przepisy
prawa bankowego, które przewiduje, ˝e osoby zagra-
niczne mogà zak∏adaç bank wy∏àcznie w formie spó∏ki
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33 Art. XXI ust. 4 GATS.
34 Zob. A. S∏ojewska: Podpis Polski. WTO -  liberalizacja us∏ug finansowych.
„Rzeczpospolita” nr 292 z dnia 16.12.1997 r.
35 Sà to dokumenty GATS/EL/71 (odst´pstwa od klauzuli najwi´kszego
uprzywilejowania) oraz GATS/SC/71 (lista szczegó∏owych zobowiàzaƒ). 36 Jest to dokument GATS/SC/71/Suppl. 3.



akcyjnej. Dodatkowo, horyzontalnym postanowieniem,
które równie˝ obejmuje sektor bankowy, jest zapis
stwierdzajàcy, ˝e Polska nie zaciàga ˝adnych zobowià-
zaƒ w zakresie zak∏adania oddzia∏ów i przedstawi-
cielstw. Jednak znaczenie tego zastrze˝enia niwelujà
przepisy Prawa bankowego, które zezwala na tworzenie
obu form zagranicznej obecnoÊci bankowej, oczywiÊcie
po spe∏nieniu odpowiednich i wcale nie dyskrymina-
cyjnych wymogów. Ostatnim, dosyç istotnym ograni-
czeniem jest brak jakichkolwiek zobowiàzaƒ w zakresie
nabywania dotychczasowej w∏asnoÊci paƒstwowej.
Udzia∏ w procesach prywatyzacyjnych polskich ban-
ków i przez to ustanowienie zagranicznej obecnoÊci
w krajowym systemie bankowym zosta∏y zatem wy∏à-
czone spod ogólnych norm GATS.

Najmniej liberalnie przedstawia si´ kwestia dost´-
pu do polskiego rynku pracy. Tutaj nasz kraj ogólnie
przyjà∏ opcj´ „bez zobowiàzaƒ” („unbound”), wskazu-
jàc jedynie nieliczne wyjàtki dopuszczajàce zatrudnie-
nie w Polsce zagranicznego personelu. Do tych od-
st´pstw nale˝y zgoda na czasowe zatrudnienie tzw.
kluczowej kadry, tj. osób zarzàdzajàcych przedsi´bior-
stwem lub specjalistów majàcych wysokie i niepo-
wszechne kwalifikacje, niezb´dne do funkcjonowania
tego przedsi´biorstwa, pod warunkiem ˝e osoby te by-
∏y zatrudnione ju˝ uprzednio w tym przedsi´biorstwie
przez co najmniej jeden rok. Zezwolenia na prac´ sà
wydawane wy∏àcznie na czas oznaczony do 1 roku
z mo˝liwoÊcià przed∏u˝enia, jednak dotyczà zawsze
konkretnego cudzoziemca Êwiadczàcego us∏ugi
u wskazanego pracodawcy.

Drugim aspektem postanowieƒ horyzontalnych
jest ustosunkowanie si´ do zasady narodowego trakto-
wania. Generalnie oznacza ona, ˝e us∏ugodawcy zagra-
niczni i ich us∏ugi sà w paƒstwie sygnatariusza GATS
traktowani w sposób nie mniej korzystny ni˝ podmioty
i produkty krajowe. Jedynym odejÊciem w Polsce od tej
regu∏y jest zastrze˝enie, ˝e nabywanie nieruchomoÊci,
bezpoÊrednie i poÊrednie, przez cudzoziemców (osoby
prawne i fizyczne) wymaga zezwolenia. 

Szczegó∏owe zobowiàzania odnoszàce si´ wy∏àcz-
nie do us∏ug finansowych stanowià dodatkowy ele-
ment, wzbogacajàcy wczeÊniej przedstawione zapisy
horyzontalne. Pierwsza grupa obejmuje czynnoÊci zali-
czane przez GATS do Êcis∏ych us∏ug bankowych. Sà to:
przyjmowanie depozytów i innych funduszy zwrot-
nych, dzia∏alnoÊç kredytowa wszystkich typów, doko-
nywanie wszelkich p∏atnoÊci i przekazu pieni´dzy,
udzielanie gwarancji i por´czeƒ. W odniesieniu do tych
us∏ug nasz kraj ponownie musia∏ okreÊliç ewentualne
ograniczenia w dost´pie do rynku wewn´trznego oraz
odst´pstwa od narodowego traktowania. 

W pierwszym przypadku Polska nie zaciàgn´∏a
˝adnych zobowiàzaƒ w zakresie Êwiadczenia transgra-
nicznego oraz konsumpcji za granicà. Oznacza to, ˝e

nasze w∏adze rzàdowe i monetarne zastrzegajà mo˝li-
woÊç wprowadzenia wszelkiego rodzaju Êrodków ha-
mujàcych tego typu przep∏yw us∏ug bankowych. Przy-
k∏adowo, zaciàganie kredytu w banku, który ma siedzi-
b´ w innym kraju, w dodatku z wykorzystaniem Inter-
netu (czyli Êwiadczenie transgraniczne), mo˝e byç
w ka˝dym momencie zakazane, choç zupe∏nie innà
kwestià jest skutecznoÊç takiego zakazu. Prawie tak sa-
mo radykalnie ograniczono zatrudnianie w bankach za-
granicznego personelu. OczywiÊcie, dopuszcza si´ wy-
jàtki wynikajàce z postanowieƒ horyzontalnych (praca
kluczowej kadry), jednak przynajmniej jeden z cz∏on-
ków personelu wykonawczego musi mieç polskie oby-
watelstwo. Najszerzej dopuszcza si´ zagranicznà kon-
kurencj´ do wykonywania czynnoÊci bankowych w for-
mie ustanowienia w Polsce odr´bnego banku. W tym
przypadku pierwszeƒstwo przypada normom polskie-
go prawa bankowego. Elementem uzupe∏niajàcym jest
tylko wprowadzenie przez GATS wymogu krajowego
obywatelstwa dla przynajmniej jednego cz∏onka kadry
zarzàdzajàcej.

Konsekwencjà takich zapisów jest stwierdzenie, ˝e
Polska nie zaciàga ˝adnych zobowiàzaƒ w zakresie na-
rodowego traktowania us∏ug bankowych Êwiadczonych
transgranicznie lub za granicà. Nie przewiduje si´ nato-
miast jakichkolwiek ograniczeƒ w przypadku obcej
obecnoÊci handlowej lub obecnoÊci zagranicznego per-
sonelu. JeÊli zatem osoby zagraniczne za∏o˝à w Polsce
bank lub w nim pracujà (po spe∏nieniu przewidzianych
w prawie wewn´trznym warunków), to sà traktowane
na równi z podmiotami krajowymi. To samo dotyczy
us∏ug Êwiadczonych przez takie osoby zagraniczne.

Druga grupa Êwiadczeƒ, które równie˝ mogà byç
wykonywane przez banki, choç GATS nie zalicza ich
do Êcis∏ych us∏ug bankowych, to: udzia∏ w emisjach pa-
pierów wartoÊciowych (z wy∏àczeniem papierów skar-
bowych), ∏àcznie z gwarantowaniem i lokowaniem
przez banki dzia∏ajàce w roli agenta publicznie lub pry-
watnie oraz  dostarczanie us∏ug zwiàzanych z takimi
emisjami; us∏ugi funduszy powierniczych; us∏ugi do-
radcze i pomocnicze, odnoszàce si´ do us∏ug finanso-
wych zawartych w liÊcie szczegó∏owych zobowiàzaƒ
GATS. W przypadku wy˝ej wymienionych Êwiadczeƒ
Polska zastrzeg∏a sobie prawo wprowadzenia wszelkie-
go rodzaju ograniczeƒ w dost´pie do wewn´trznego
rynku dla us∏ug dostarczanych transgranicznie lub na-
bywanych  za granicà. Wynika to z zadeklarowanej
opcji „bez zobowiàzaƒ”. Równie drastycznie zamkni´-
to drog´ do zatrudniania zagranicznego personelu
w podmiotach oferujàcych wskazane ju˝ us∏ugi. Wyjàt-
kiem sà jedynie przedstawiciele kluczowego personelu,
zgodnie z zaznaczonymi wczeÊniej postanowieniami
horyzontalnymi. Najszerszej Polska otwiera si´ na bez-
poÊrednià obcà obecnoÊç handlowà, gdy˝ ograniczenia
dost´pu przybierajà jedynie postaç nakazu tworzenia
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przedsi´biorstwa w formie spó∏ki akcyjnej i uzyskania
odpowiedniej licencji. Dodatkowo dopuszcza si´ dzia-
∏alnoÊç oddzia∏ów zagranicznych osób prawnych, o ile
sà one we w∏asnych krajach legalnie dzia∏ajàcymi pod-
miotami, dostarczajàcymi us∏ugi z zakresu obrotu pa-
pierami wartoÊciowymi.

Odniesienie si´ do zasady traktowania narodowe-
go omawianej grupy us∏ug jest takie samo jak w przy-
padku zespo∏u Êcis∏ych czynnoÊci bankowych. Ponow-
nie wi´c nasz kraj nie zaciàgnà∏ ˝adnych zobowiàzaƒ
w stosunku do Êwiadczeƒ transgranicznych lub naby-
wanych za granicà. Z drugiej jednak strony nie wpro-
wadzono ˝adnych ograniczeƒ w przypadku obecnoÊci
handlowej lub osób fizycznych.

Ostatnia grupa us∏ug finansowych, która znalaz∏a
si´ na polskiej liÊcie szczegó∏owych zobowiàzaƒ GATS,
to dostarczanie i przekazywanie informacji finansowej,
przetwarzanie danych finansowych i zwiàzane z tym
us∏ugi w zakresie oprogramowania dostarczonego
przez firmy Êwiadczàce inne us∏ugi finansowe. Tym ra-
zem ograniczenia w dost´pie do rynku krajowego
Êwiadczeƒ dostarczanych transgranicznie, nabywanych
za granicà lub oferowanych przez przedsi´biorstwa -
w tym banki - dzia∏ajàce w Polsce, polega na obowiàz-
ku korzystania z telekomunikacyjnej sieci publicznej
lub sieci innego uprawnionego operatora. OczywiÊcie,
generalnie chroni to inny sektor us∏ugowy, jednak
w obliczu lawinowego rozwoju Internetu mo˝e ograni-
czaç zagranicznà konkurencj´ równie˝ w sferze us∏ug
bankowych. Ostatni rodzaj mi´dzynarodowego prze-
p∏ywu Êwiadczeƒ, czyli mo˝liwoÊç zatrudnienia zagra-
nicznych pracowników, ponownie zosta∏ dopuszczony
tylko w zakresie kluczowego personelu.

W odró˝nieniu od pozosta∏ych grup, ostatni zespó∏
us∏ug doczeka∏ si´ najbardziej liberalnego podejÊcia do
narodowego traktowania, gdy˝ tym razem wprowadzo-
no zapis „bez ograniczeƒ”. Oznacza to, ˝e ka˝dy zagra-
niczny podmiot, który dope∏ni∏ wskazanego wymogu
korzystania z sieci publicznej (lub innego uprawnione-
go operatora), oraz jego us∏ugi sà traktowane w sposób
nie mniej korzystny ni˝ osoby i produkty krajowe.

Uwagi koƒcowe

Przedstawione ogólne zasady GATS i szczegó∏owe po-
stanowienia dotyczàce sfery finansowej wskazujà na
generalnà tendencj´ do znoszenia wszelkich barier
w swobodnym przep∏ywie us∏ug, osób i kapita∏u. Doty-
czy to jednak uzgodnieƒ przyj´tych na forum mi´dzy-
narodowym. Poniewa˝ Polska sta∏a si´ cz∏onkiem
Âwiatowej Organizacji Handlu, a przez to stronà Uk∏a-
du ogólnego w sprawie handlu us∏ugami, zaciàgni´te
z tego tytu∏u zobowiàzania muszà byç honorowane
w gospodarczych stosunkach z zagranicà. 

Z drugiej strony Konstytucja RP (art. 87, ust. 1) wy-
raênie stanowi, ˝e umowy mi´dzynarodowe sà w Pol-
sce êród∏ami prawa powszechnie obowiàzujàcego. Do-
datkowo, w sytuacji kolizji ratyfikowanej za zgodà Sej-
mu umowy mi´dzynarodowej (a takà jest Porozumienie
WTO wraz z aneksami, czyli tak˝e GATS) z ustawami,
traktat mi´dzynarodowy ma pierwszeƒstwo. Wynika
z tego, ˝e normy Uk∏adu ogólnego w sprawie handlu
us∏ugami, poniewa˝ sà w ogromnej wi´kszoÊci samo-
wykonalne, znajdujà bezpoÊrednie zastosowanie w kra-
jowym systemie bankowym. Ostatnià kwestià jest nie-
mo˝noÊç wydawania nowych przepisów wewn´trz-
nych, które by∏yby sprzeczne z postanowieniami
GATS.

Szczegó∏owe polskie zobowiàzania GATS w zakre-
sie mi´dzynarodowego przep∏ywu us∏ug bankowych sà
generalnie dosyç liberalne. Prawie wszystkie najistot-
niejsze czynnoÊci bankowe znalaz∏y si´ na naszej liÊcie
zobowiàzaƒ. Pewnym wyjàtkiem sà tu us∏ugi zwiàzane
z wydawaniem kart p∏atniczych i wykonywaniem ope-
racji przy ich u˝yciu.  Niestety, Polska bardzo wyraênie
zamkn´∏a mo˝liwoÊç nieskr´powanego korzystania
z us∏ug dostarczanych poza granicami kraju lub Êwiad-
czonych bez fizycznej obecnoÊci us∏ugodawcy bàdê je-
go personelu. Krajowy us∏ugobiorca mo˝e liczyç si´ za-
tem nawet z ca∏kowitym, prawnie dopuszczalnym, za-
kazem nabywania Êwiadczeƒ transgranicznych.
W obecnej sytuacji wydaje si´ jednak, ˝e taka sytuacja
jest niemo˝liwa.

Istotnie ograniczony jest równie˝ przep∏yw osób,
które Êwiadczà us∏ugi bankowe. W praktyce dopuszcza
si´ jedynie zatrudnienie zagranicznego personelu o klu-
czowym znaczeniu. OczywiÊcie, jest to podyktowane
ch´cià obrony polskiego rynku pracy. Dodatkowo po-
winno to stanowiç impuls do tego, aby zagraniczna ka-
dra zarzàdzajàca szybko wprowadza∏a programy podno-
szàce kwalifikacje polskiego personelu bankowego.

Najszerzej dopuszcza si´ obcà obecnoÊç handlowà,
polegajàcà na tworzeniu w Polsce oddzielnych ban-
ków. OczywiÊcie, innà Êcie˝kà jest udzia∏ w procesach
prywatyzacyjnych, jednak te sà wy∏àczone spod obo-
wiàzywania norm GATS. Wprowadzone ograniczenia
nie stanowià prawie ˝adnej przeszkody w ustanawia-
niu przedsi´biorstw w Polsce.

Nasz kraj ogólnie zaakceptowa∏ zasad´ narodowe-
go traktowania zagranicznych us∏ug bankowych, jed-
nak z pomini´ciem Êwiadczeƒ transgranicznych i naby-
wanych za granicà. Poszerza to  zakres swobody
w przep∏ywie mi´dzynarodowym, choç oczywiÊcie
polska oferta daleka jest od unormowaƒ chocia˝by USA
lub Wspólnoty Europejskiej (WE).

W tym miejscu nale˝y podkreÊliç, ˝e Wspólnota
Europejska jest równie˝ cz∏onkiem WTO i stronà
GATS. Zatem ju˝ dzisiaj Polska i WE sà zwiàzane taki-
mi samymi regu∏ami liberalizacyjnymi, co prawda cza-
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sami mocno ograniczonymi dopuszczalnymi odst´p-
stwami. Niemniej jednak wspólne uczestnictwo w sys-
temie GATS znacznie u∏atwia przep∏yw us∏ug banko-
wych pomi´dzy naszym krajem a najwa˝niejszymi
partnerami gospodarczymi Polski.

Starania Polski o cz∏onkostwo w strukturach go-
spodarczych zjednoczonej Europy powinny dopro-
wadziç do wi´kszej swobody Êwiadczenia us∏ug,
w porównaniu z obecnym stanem. Negocjacje toczàce
si´ w tej sprawie pokazujà, ˝e nie ma pod tym wzgl´-
dem istotnych przeszkód. Strona wspólnotowa gene-
ralnie akceptuje polskie stanowisko, zg∏aszajàc jedy-
nie zastrze˝enia do postulowanego okresu utrzymy-
wania silnych ograniczeƒ nabywania w Polsce nieru-
chomoÊci przez obcokrajowców37. Nie ulega wàtpli-

woÊci, ˝e postanowienia wynikajàce z prawa wspól-
notowego idà dalej ni˝ GATS, który co prawda zmie-
rza do znoszenia ograniczeƒ w przep∏ywie us∏ug,
równie˝ bankowych, lecz w ˝adnej mierze nie jest
ukierunkowany na stworzenie wspólnego rynku na
skal´ ogólnoÊwiatowà. Dlatego te˝ przystàpienie Pol-
ski do Unii Europejskiej zmarginalizuje znaczenie
GATS w kontaktach handlowych wewnàtrz wspólne-
go rynku. 

Jednak nie znamy do tej pory daty w∏àczenia Pol-
ski do zjednoczonej Europy. Nadal wi´c podstawowà
regulacjà prawnomi´dzynarodowà w zakresie wzajem-
nego obrotu us∏ugami jest GATS, a nawet po uzyskaniu
cz∏onkostwa w UE uniwersalizm WTO oznaczaç b´-
dzie, ˝e przep∏yw us∏ug pomi´dzy Polskà a krajami
trzecimi, które pozostanà poza wspólnym rynkiem, b´-
dzie bazowaç na regu∏ach ustanowionych przez Uk∏ad
ogólny w sprawie handlu us∏ugami.  

Wst´p

Dzia∏alnoÊç zak∏adów ubezpieczeƒ poddawana jest
analizie przez ró˝ne podmioty bezpoÊrednio lub po-
Êrednio zainteresowane Êwiadczonymi us∏ugami ubez-
pieczeniowymi, w tym mi´dzy innymi przez: klientów,

potencjalnych inwestorów, w∏aÊcicieli i pracowników
zak∏adów, poÊredników ubezpieczeniowych, paƒstwo-
we organy podatkowe i nadzorcze oraz ró˝ne organiza-
cje spo∏eczne. Istotnym celem analiz jest zwykle okre-
Êlenie sytuacji finansowej zak∏adów ubezpieczeƒ. Ka˝-
da z wymienionych grup podmiotów stosuje w∏asne
narz´dzia oceny sytuacji finansowej zak∏adu ubezpie-
czeƒ. Nie ma wypracowanych standardów w tym za-
kresie. Mo˝na wyró˝niç kilka podstawowych rodzajów
systemów oceny sytuacji finansowej zak∏adu ubezpie-
czeƒ z punktu widzenia wyp∏acalnoÊci, rozumianej ja-
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gocjacji o cz∏onkostwo RP w Unii Europejskiej. „Przeglàd Rzàdowy” nr 3/2000,
s. 68 - 72.

* Artyku∏ przedstawia wyniki badaƒ prowadzonych w zwiàzku z konstruowa-
niem systemu wczesnego ostrzegania na potrzeby polskiego rynku ubezpie-
czeniowego. Wst´pne wyniki zaprezentowane zosta∏y 15 grudnia 2000 r. na
konferencji „Rating ubezpieczeniowy w Polsce”,  zorganizowanej przez Kate-
dr´ Ubezpieczeƒ AE w Poznaniu.

Porównywanie zdolnoÊci
detekcyjnych systemów wczesnego
ostrzegania wybranych krajów oraz
agencji ratingowych w odniesieniu
do zak∏adów ubezpieczeƒ dzia∏u II*
Wojciech Bijak,  Mariusz Sm´tek



ko zdolnoÊç do wywiàzywania si´ zak∏adu ubezpieczeƒ
z obecnych i przysz∏ych zobowiàzaƒ wynikajàcych
z zawartych umów ubezpieczenia. G∏ówne to: system
marginesu wyp∏acalnoÊci (stosowany np. w krajach
Unii Europejskiej i w Polsce), system kapita∏u zwiàza-
nego z ryzykiem RBC (stosowany np. w USA i Japonii)
oraz systemy wskaênikowe. Kondycj´ finansowà zak∏a-
dów ubezpieczeƒ systematycznie oceniajà organy nad-
zoru i agencje ratingowe, wykorzystujàc w tym celu
ró˝ne systemy analiz. Systemy te (nazywane zwykle
systemami wczesnego ostrzegania), wykorzystywane
w praktyce organów nadzoru i agencji ratingowych,
mogà byç poddane badaniom w celu ustalenia ich w∏a-
snoÊci diagnostycznych. 

Opracowany w Paƒstwowym Urz´dzie Nadzoru
Ubezpieczeƒ (PUNU) system wczesnego ostrzegania
(SWO) umo˝liwia zdefiniowanie modu∏ów, reprezen-
tujàcych ró˝ne systemy oceny sytuacji finansowej za-
k∏adów ubezpieczeƒ, bazujàce na wskaênikowej anali-
zie finansowej. Do badaƒ porównawczych wybrano
SWO (obecnie testowany w PUNU zestaw wskaêników
poziomu g∏ównego), QST (Quick Solvency Test)
z Wielkiej Brytanii, FAST (Financial Analysis Tracking
System) rekomendowany przez NAIC w USA, IRIS (In-
surance Regulatory Information System) wykorzysty-
wany od lat siedemdziesiàtych w USA, EWS (Early
Warning System) z Singapuru, S.I.A.P. (Sistema de In-
dicadores de Análisis Preferente1) z Hiszpanii oraz PIR
(Public Information Rating) - zestaw wskaêników wy-
korzystywany przez Standard & Poor's. Ze wzgl´du na
ró˝nice w zakresie sprawozdawczoÊci i rachunkowoÊci
zak∏adów ubezpieczeƒ w poszczególnych krajach trud-
no uzyskaç pe∏nà zgodnoÊç wykorzystywanych w bada-
niu zbiorów wskaêników ze zbiorami oryginalnie okre-
Êlonymi w poszczególnych systemach.

Badania empiryczne przeprowadzono na podsta-
wie danych dotyczàcych zak∏adów ubezpieczeƒ prowa-
dzàcych dzia∏alnoÊç ubezpieczeniowà w Polsce w za-
kresie ubezpieczeƒ dzia∏u II. Wykorzystano wartoÊci
wskaêników z okresu od trzeciego kwarta∏u 1997 r. do
trzeciego kwarta∏u 2000 r.

W niniejszej pracy zaprezentowano analiz´ porów-
nawczà zdolnoÊci detekcyjnych ró˝nych systemów wcze-
snego ostrzegania (systemów analizy wskaênikowej). Zba-
dano korelacj´ ocen nadawanych zak∏adom ubezpieczeƒ
przez ró˝ne systemy wczesnego ostrzegania oraz zgodnoÊç
klasyfikowania zak∏adów do wyró˝nionych grup. Doko-
nano weryfikacji hipotezy o niezale˝noÊci ocen nadawa-
nych przez ró˝ne systemy wczesnego ostrzegania oraz
o prawid∏owoÊci diagnozowania. Zbadano równie˝ hory-
zont „ostrzegania” - d∏ugoÊç okresu negatywnej oceny
nadanej zak∏adowi przez system wczesnego ostrzegania
nieprzerwanie przed bankructwem zak∏adu.

Artyku∏ sk∏ada si´ z trzech zasadniczych cz´Êci.
W cz´Êci pierwszej omówiono badane systemy wcze-
snego ostrzegania - systemy analizy wskaênikowej.
Przedstawiono zakres i charakterystyk´ cz´Êci zbio-
rów wskaêników finansowych mo˝liwych do uzyska-
nia w ramach obowiàzujàcej w Polsce sprawozdaw-
czoÊci finansowej zak∏adów ubezpieczeƒ i jednocze-
Ênie mo˝liwych do zdefiniowania w SWO rozwijanym
w Paƒstwowym Urz´dzie Nadzoru Ubezpieczeƒ.
W drugiej cz´Êci przedstawiono za∏o˝enia i metodolo-
gi´ przeprowadzonych badaƒ. Cz´Êç trzecia zawiera
wyniki badaƒ empirycznych.

Systemy wczesnego ostrzegania

System wczesnego ostrzegania jest jednym z podstawo-
wych elementów procedur stosowanych przez organy
nadzoru w celu realizacji zadaƒ zwiàzanych z monito-
rowaniem wyp∏acalnoÊci zak∏adów ubezpieczeƒ, czyli
zdolnoÊci do wywiàzywania si´ w odpowiednim termi-
nie ze wszystkich zobowiàzaƒ (np. wyp∏aty Êwiadczeƒ
lub odszkodowaƒ), wynikajàcych z zawartych umów
ubezpieczenia.

Istnieje wiele systemów wczesnego ostrzegania.
Tradycyjne systemy definiowane by∏y jako systemy po-
zwalajàce przewidzieç niewyp∏acalnoÊç i upad∏oÊç za-
k∏adu ubezpieczeƒ. Parametry modeli wykorzystywa-
nych w ramach tych systemów szacowane by∏y poprzez
porównanie wyników upad∏ych zak∏adów ubezpieczeƒ
z wynikami dzia∏ajàcych zak∏adów. Wspó∏czeÊnie
opracowywane systemy wczesnego ostrzegania dodat-
kowo identyfikujà warunki, które mogà byç uznane za
przes∏anki wystàpienia w przysz∏oÊci bankructwa za-
k∏adu ubezpieczeƒ. Systemy te oparte sà na ró˝nicach
mi´dzy ma∏o, Êrednio i bardzo ryzykownymi zak∏adami
ubezpieczeƒ.

Systemy wczesnego ostrzegania powinny wi´c
umo˝liwiaç:

- identyfikacj´ zak∏adów ubezpieczeƒ, wobec któ-
rych nadzór powinien podjàç niezb´dne dzia∏ania,
prowadziç sta∏y monitoring (okreÊlenie zakresu
i okresu niezb´dnego monitoringu) bàdê w których
powinny byç przeprowadzone kontrole (ustalenie za-
kresu kontroli),

- indentyfikacj´ sygna∏ów rozregulowania w dzia-
∏alnoÊci zak∏adu ubezpieczeƒ oraz ich przyczyn,

- monitorowanie usuwania przyczyn rozregulowa-
nia i poprawy dzia∏alnoÊci zak∏adu ubezpieczeƒ,

- w∏aÊciwà organizacj´ pracy nadzoru poprzez
skierowanie ograniczonych zasobów nadzoru do zak∏a-
dów najbardziej zagro˝onych,

- syntetycznà ocen´ dzia∏ania zak∏adu ubezpieczeƒ.
Systemy wczesnego ostrzegania bazujà na odpo-

wiednio wybranych wskaênikach, których poziomy
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w zak∏adach ubezpieczeƒ „upad∏ych” bàdê „zagro˝o-
nych” oraz „zdrowych” istotnie ró˝ni∏y si´ w tym sa-
mym czasie. Diagnozujà one sytuacj´ zak∏adu, pos∏ugu-
jàc si´ „normami” poszczególnych wskaêników. „Nor-
ma” jest zwykle ustalana za pomocà jednej z dwóch
podstawowych technik: jako sta∏a wartoÊç, okreÊlajàca
obiektywnà granic´ wartoÊci wskaênika, lub jako war-
toÊç bazujàca na statystykach rynkowych. „Norma”
oznacza wi´c typowy przebieg dzia∏ania zak∏adu „zdro-
wego” bàdê zak∏adu ubezpieczeƒ reprezentowanego
przez wi´kszoÊç zak∏adów ubezpieczeƒ lub wi´kszoÊç
w ramach pewnej wyró˝nionej, w miar´ jednorodnej
grupy zak∏adów ubezpieczeƒ. Jej przekroczenie lub
zbli˝anie si´ wartoÊci wskaênika do wartoÊci krytycz-
nej w kolejnych badanych okresach jest sygna∏em nie-
prawid∏owoÊci i zagro˝enia w∏aÊciwego funkcjonowa-
nia zak∏adu ubezpieczeƒ. 

Podstawà ostatecznej oceny zak∏adu ubezpieczeƒ
we wszystkich systemach wczesnego ostrzegania sà
oceny uzyskane z poszczególnych testów, zale˝ne od
stopnia spe∏nienia bàdê przekroczenia „norm”. W przy-
padku systemów SWO, QST, FAST, PAIS oraz PIR oce-
na syntetyczna okreÊlona jest jako suma ocen uzyska-
nych z poszczególnych testów bàdê jako Êrednia ocen
(co okreÊla jej charakter jako stymulanty), natomiast
w systemach IRIS oraz EWS odpowiada liczbie niezda-
nych testów, czyli liczbie przekroczeƒ ustalonych
„norm” (ma wi´c charakter destymulanty).

Nale˝y pami´taç, ˝e systemy wczesnego ostrzega-
nia sà tylko jednà z wielu procedur stosowanych w oce-
nie zak∏adu i nie powinny byç traktowane jako jedyne
êród∏o informacji przy podejmowaniu kluczowych de-
cyzji. W indywidualnych przypadkach organy nadzoru
mogà odpowiednio korygowaç wyniki uzyskane przez
systemy. Niejednokrotnie bowiem znaczne odchylenia
wartoÊci poszczególnych wskaêników od przyj´tych
norm mogà byç obiektywnie uzasadnione.

System Wczesnego Ostrzegania PUNU (Polska)

System Wczesnego Ostrzegania PUNU opracowywany
jest w Departamencie Analiz Systemu Ubezpieczenio-
wego od czasu powstania Paƒstwowego Urz´du Nadzo-
ru Ubezpieczeƒ. Wraz z rozwojem polskiego rynku
ubezpieczeniowego, g∏´bszym poznawaniem przyczyn,
powodujàcych upad∏oÊç polskich zak∏adów ubezpie-
czeƒ bàdê niespe∏nienie ustawowych warunków wy-
p∏acalnoÊci, system podlega stopniowym zmianom
i rozbudowie2.

W obecnie testowanej wersji SWO PUNU podsta-
wà oceny zak∏adu ubezpieczeƒ sà wartoÊci dziesi´ciu

wskaêników finansowych (g∏ównych bàdê syntetycz-
nych), odpowiadajàcych dziesi´ciu obszarom analizy
dzia∏alnoÊci zak∏adu ubezpieczeƒ.

01. Wskaêniki wyp∏acalnoÊci - badajà wartoÊç
ustawowych wskaêników wyp∏acalnoÊci zak∏adu ubez-
pieczeƒ oraz innych wskaêników mierzàcych wystar-
czalnoÊç Êrodków w∏asnych.

Ârodki w∏asne

Wskaênik g∏ówny : ––––––––––––––––––––––––––––––––

Max (Margines wyp∏acalnoÊci, 

Kapita∏ gwarancyjny)

Wskaênik g∏ówny syntetyczny: obejmuje ocen´ 4
poziomów wskaêników wyp∏acalnoÊci (wskaênika mo-
nitorowania dzia∏alnoÊci, wskaênika pokrycia fundu-
szu ubezpieczeniowego lokatami funduszu ubezpiecze-
niowego, ocen´ pozosta∏ych ustawowych wskaêników
oraz ocen´ 4 wspó∏czynników wystarczalnoÊci Êrod-
ków w∏asnych).

02. Wskaêniki p∏ynnoÊci i zdolnoÊci p∏atniczej -
okreÊlajà zdolnoÊç zak∏adu ubezpieczeƒ do wywiàzy-
wania si´ zak∏adu z krótkoterminowych zobowiàzaƒ
oraz prowadzonà politykà kredytowà.

Aktywa p∏ynne

Wskaênik g∏ówny : ––––––––––––––––––––––––––––––––

Fundusz ubezpieczeniowy

Wskaênik g∏ówny syntetyczny: obejmuje ocen´ 5
poziomów wskaêników p∏ynnoÊci i zdolnoÊci p∏atni-
czej (wskaêniki cash flow, wskaêniki p∏ynnoÊci krótko-
terminowej, wskaêniki p∏ynnoÊci Êrednioterminowej,
wskaêniki poziomu nale˝noÊci oraz zobowiàzaƒ).

03. Wskaêniki dzia∏alnoÊci lokacyjnej - badajà po-
ziom, bezpieczeƒstwo oraz rentownoÊç lokat.

Lokaty przeznaczone na pokrycie 
funduszu ubezpieczeniowego

Wskaênik g∏ówny : ––––––––––––––––––––––––––––––––
Fundusz ubezpieczeniowy

Wskaênik g∏ówny syntetyczny: obejmuje ocen´ 3
poziomów polityki lokacyjnej (wskaêniki poziomu lo-
kat, wskaêniki bezpieczeƒstwa oraz wskaêniki rentow-
noÊci lokat).

04. Wskaêniki struktury kapita∏u - majà za zada-
nie okreÊlenie stopnia zad∏u˝enia firmy oraz ocen´ po-
lityki finansowej prowadzonej przez zak∏ad.

Kapita∏y w∏asne
Wskaênik g∏ówny : ––––––––––––––––––––––––––––––––

Kapita∏y obce
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Wskaênik g∏ówny syntetyczny: obejmuje ocen´ 3
poziomów kapita∏ów w∏asnych (wskaêniki zad∏u˝enia,
struktury finansowania kapita∏ów w∏asnych oraz po-
ziomu kapita∏ów w∏asnych).

05. Wskaêniki poziomu rezerw - oceniajà popraw-
noÊç oszacowania rezerw techniczno-ubezpieczenio-
wych.

Fundusz ubezpieczeniowy
Wskaênik g∏ówny : –––––––––––––––––––––––––––––––––

Sk∏adka przypisana na udziale w∏asnym

Wskaênik g∏ówny syntetyczny: obejmuje ocen´ 4
poziomów rezerw (wskaêniki rezerw ogó∏em, rezerwy
sk∏adki, rezerwy ubezpieczeƒ na ˝ycie oraz na nie wy-
p∏acone odszkodowania i Êwiadczenia).

06. Wskaêniki sprawnoÊci dzia∏ania - wskazujà,
na ile efektywnie i sprawnie zak∏ad ubezpieczeƒ u˝ywa
swoich zasobów.

Sk∏adka przypisana brutto na koniec
okresu sprawozdawczego

Wskaênik g∏ówny : ––––––––––––––––––––––––––––––––––
Sk∏adka przypisana brutto na poczàtek

okresu sprawozdawczego

Wskaênik g∏ówny syntetyczny: obejmuje ocen´ 3
poziomów wskaêników aktywnoÊci (wskaêniki dyna-
miki, skali dzia∏alnoÊci oraz rotacji).

07. Wskaêniki szkodowoÊci - oceniajà trafnoÊç
kalkulacji sk∏adek ubezpieczeniowych.

Odszkodowania i Êwiadczenia
Wskaênik g∏ówny : ––––––––––––––––––––––––––––––––––

Sk∏adka zarobiona
na udziale w∏asnym

Wskaênik g∏ówny syntetyczny: obejmuje ocen´ 3
poziomów wskaêników szkodowoÊci (wskaêniki szko-
dowoÊci brutto, wskaêniki szkodowoÊci na udziale
w∏asnym oraz kosztów likwidacji szkód).

08. Wskaêniki poziomu kosztów - pokazujà poziom
poszczególnych kosztów dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej.

Koszty dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej
Wskaênik g∏ówny : ––––––––––––––––––––––––––––––––––

Sk∏adka przypisana na udziale w∏asnym

Wskaênik g∏ówny syntetyczny: obejmuje ocen´ 3 po-
ziomów wskaêników kosztów (wskaêniki kosztów dzia-
∏alnoÊci ubezpieczeniowej brutto oraz na udziale w∏a-
snym, wskaêniki pozosta∏ych kosztów technicznych).

09. Wskaêniki poziomu reasekuracji - informujà
o poziomie reasekuracji poszczególnych pozycji finan-
sowych oraz wp∏ywu reasekuracji na wynik techniczny
zak∏adu.

Sk∏adka przypisana na udziale w∏asnym
Wskaênik g∏ówny : –––––––––––––––––––––––––––––––––

Sk∏adka przypisana brutto

Wskaênik g∏ówny syntetyczny: obejmuje ocen´ 3
poziomów wskaêników reasekuracji (wskaêniki udzia-
∏u w∏asnego zak∏adu, wskaêniki zale˝noÊci od reaseku-
racji oraz wskaêniki salda z tytu∏u operacji reasekura-
cyjnych).

10. Wskaêniki rentownoÊci - obrazujà relacje za-
chodzàce mi´dzy wynikami finansowymi zak∏adu
ubezpieczeƒ w odniesieniu do ró˝nych kategorii eko-
nomicznych.

Wynik techniczny
Wskaênik g∏ówny : –––––––––––––––––––––––––––––––––

Sk∏adka zarobiona na udziale w∏asnym

Wskaênik g∏ówny syntetyczny: obejmuje ocen´ 5
wskaêników rentownoÊci dzia∏alnoÊci zak∏adu ubezpie-
czeƒ (wskaêniki rentownoÊci technicznej, kapita∏ów w∏a-
snych, aktywów, sprzeda˝y oraz poziomu dywidend).

Przeprowadzone badania statystyczne (mi´dzy in-
nymi metodami analizy czynnikowej) pozwoli∏y usta-
liç, i˝ bez straty informacji syntetyczna ocena zak∏adu
ubezpieczeƒ mo˝e byç dokonana na podstawie mniej-
szej liczby wskaêników. Poniewa˝ wskaêniki 07, 08,
09, 10 wià˝à si´ z dzia∏alnoÊcià technicznà, przyj´to, ˝e
w ocenie syntetycznej dzia∏alnoÊç ta reprezentowana
b´dzie przez wskaênik 10. Ostatecznie w badaniu za∏o-
˝ono, i˝ ocen´ syntetycznà sytuacji finansowej zak∏adu
ubezpieczeƒ stanowiç b´dzie suma ocen 7 wskaêników
g∏ównych: 01, 02, 03, 04, 05, 06 oraz 10.

Quick Solvency Test (Wielka Brytania)

System wczesnego ostrzegania stosowany przez brytyjski
urzàd nadzoru ubezpieczeƒ, znany jako Quick Solvency
Test bàdê Quick Ratio Test, obejmuje badaniem w pod-
stawowej formie 17 wskaêników, oceniajàcych trzy ob-
szary analizy zak∏adów ubezpieczeƒ: wyp∏acalnoÊç,
p∏ynnoÊç oraz rentownoÊç. Dla ka˝dego wskaênika zosta-
∏y standardowo wyznaczone „normy” bezpieczeƒstwa.

Wyp∏acalnoÊç:

Ârodki w∏asne
1. ––––––––––––––––––––––

Margines wyp∏acalnoÊci
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Ârodki w∏asne
2.  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe na udziale w∏asnym

Ârodki w∏asne
3.  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Sk∏adka przypisana na udziale wlasnym

Ârodki w∏asne
4.  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Lokaty w jednostkach zale˝nych i stowarzyszonych

Ârodki w∏asne
5.  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Nale˝noÊci reasekuracyjne 
+ udzia∏ reasekuratorów w rezerwach

6. Wskaênik bezpieczeƒstwa3

P∏ynnoÊç:

Aktywa p∏ynne
1.  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Odszkodowania nale˝ne brutto

Aktywa p∏ynne
2.  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe na udziale w∏asnym

Aktywa p∏ynne
3.  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe brutto

Nale˝noÊci od ubezpieczonych x 365 dni
4.  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Sk∏adka przypisana na udziale w∏asnym

Nale˝noÊci od reasekuratorów x 365 dni
5.  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Udzia∏ reasekuratorów w rezerwach

Zobowiàzania z tytu∏u ubezpieczeƒ x 365 dni
6.  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Odszkodowania i Êwiadczenia

RentownoÊç:

Wynik finansowy netto
1.  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ârodki w∏asne

Wynik na dzia∏alnoÊci lokacyjnej
2.  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Aktywa do ulokowania

Dywidendy
3.  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Wynik finansowy netto

Koszty likwidacji szkód
4.  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––4

Odszkodowanie wyplacone na udziale w∏asnym

Wynik techniczny
5.  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Sk∏adka przypisana na udziale w∏asnym

IRIS - Insurance Regulatory and Information System (NAIC - USA)

System IRIS wprowadzono w 1971 r. jako pierwszy zin-
tegrowany system wczesnego ostrzegania. Wyboru 11
testów oraz ich „norm” dokonano na podstawie badaƒ
przeprowadzonych przez kilka stanowych organów
nadzoru (g∏ównie Kalifornii, Illinois oraz Michigan)
w wyniku analizy finansowej amerykaƒskich zak∏adów
ubezpieczeƒ, które zbankrutowa∏y bàdê mia∏y trudno-
Êci finansowe. 

Wczesne badania wykaza∏y, ˝e przekroczenie czte-
rech lub wi´cej „norm” wyró˝nia∏o oko∏o 11% wszyst-
kich zak∏adów ubezpieczeƒ oraz 80% tych, które og∏o-
si∏y bankructwo w ciàgu trzech kolejnych lat. Wraz
z rozwojem rynku IRIS identyfikowa∏ jako zagro˝one
wi´kszà liczb´ wszystkich zak∏adów ubezpieczeƒ,
a mniejszà tych, które sta∏y si´ niewyp∏acalne. System
IRIS jest jednak powszechnie stosowany i w zwiàzku
z tym trudno by∏oby go zmieniç.

Wskaêniki wykorzystywane w systemie IRIS:

Testy ogólne

Sk∏adka przypisana brutto
1.  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Kapita∏y w∏asne

Sk∏adka przypisana na udziale w∏asnym
2.  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Kapita∏y w∏asne

3.  Zmiana sk∏adki przypisanej na udziale w∏asnym

Prowizje od reasekuratorów innych 
ni˝ zale˝ni czy stowarzyszeni           

4.  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 5
Kapita∏y w∏asne

Testy rentownoÊci

1.  Dwuletni ca∏kowity wskaênik operacyjny

Wynik na dzia∏alnoÊci lokacyjnej
2.  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ârednia wartoÊç aktywow do ulokowania

Zmiana kapita∏ów w∏asnych
3.  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Kapita∏y w∏asne na koniec ubieg∏ego roku
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3 Nie wykorzystany w analizie.

4 W analizie wykorzystano w liczniku pozycj´ „rezerwa na koszty likwidacji szkód”.
5 W analizie wykorzystano w liczniku pozycj´ technicznego rachunku ubezpie-
czeƒ: „otrzymane prowizje reasekuracyjne i udzia∏y w zyskach reasekuratora”.



Testy p∏ynnoÊci

Kapita∏y obce
1.  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Aktywa p∏ynne

Nale˝noÊci od poÊredników ubezpieczeniowych
2.  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 6

Kapita∏y w∏asne

Testy rezerw

Rozwój jednorocznej rezerwy 
na niewyp∏acone odszkodowania

1.  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kapita∏y w∏asne

Rozwój dwuletnie rezerwy 
na niewyp∏acone odszkodowania 

2.  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 7

Kapita∏y w∏asne

Szacowany obecny deficyt rezerwy 
3.  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 8

Kapita∏y w∏asne

FAST - Financial Analisis and Tracking System (NAIC - USA)

System FAST zosta∏ opracowany w 1995 r. w celu
ewentualnego zastàpienia nim systemu IRIS. Dostarcza
bardziej dok∏adnych prognoz niewyp∏acalnoÊci zak∏adu
ubezpieczeƒ. System sk∏ada si´ z ró˝nej liczby wskaêni-
ków (obecnie 25), zmienianych w miar´ rozwoju rynku
ubezpieczeƒ (podobnie jak ich „normy”). W przeci-
wieƒstwie do IRIS, system FAST nadaje ró˝ne oceny po-
szczególnym zakresom spe∏nienia bàdê przekroczenia
„norm”. W analizie wykorzystano zakres wskaêników
zgodny z systemem IRIS. Ocena syntetyczna sytuacji fi-
nansowej zak∏adu ubezpieczeƒ ustalona zosta∏a nato-
miast jako suma ocen poszczególnych wskaêników.

Early Warning System - Singapur

System wczesnego ostrzegania zosta∏ wprowadzony
przez organ nadzoru Singapuru w 1984 r. Jest on mody-
fikacjà systemu IRIS. Dokonane zmiany mia∏y na celu
dostosowanie systemu do zakresu statystyk, wymaga-
nych od zak∏adów ubezpieczeƒ w Singapurze. W prze-
ciwieƒstwie do systemu IRIS, ocena ka˝dego wskaêni-
ka nadawana jest nie wed∏ug standardowej „normy”,
ale na podstawie rozk∏adu wartoÊci wskaênika w popu-
lacji zak∏adów. Dodatnie punkty nadawane sà wskaêni-
kom o wartoÊci powy˝ej Êredniej rynkowej, ujemne:
wskaênikom o wartoÊci poni˝ej Êredniej rynkowej, ze-
ro: wskaênikom o wartoÊci równej Êredniej rynkowej.

System bazuje na 12 wskaênikach:

Wyp∏acalnoÊç

Kapita∏y w∏asne
1.  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Sk∏adka przypisana na udziale w∏asnym

RentownoÊç

Zmiana kapita∏ów w∏asnych
1.  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Kapita∏y w∏asne na koniec ubieg∏ego roku

Wynik techniczny
2.  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Sk∏adka zarobiona na udziale w∏asnym

Odszkodowania i Êwiadczenia
3.  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Sk∏adka zarobiona na udziale w∏asnym

Koszty akwizycji
4.  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Sk∏adka przypisana na udziale w∏asnym

Koszty administracyjne
5.  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Sk∏adka przypisana na udziale w∏asnym

Wynik z dzia∏alnoÊci lokacyjnej
6.  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ârednia wartoÊç aktywów do ulokowania

P∏ynnoÊç

Kapita∏y obee
1.  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Aktywa p∏ynne

Nale˝noÊci od ubezpieczonych i poÊredników
2.  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 9

Kapita∏y w∏asne

Poziom dzia∏alnoÊci

Zmiana sk∏adki przypisanej na udziale w∏asnym
1.  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Sk∏adka przypisana na udziale w∏asnym 
na koniec ubieg∏ego roku

Sk∏adka przypisana na udziale w∏asnym
2.  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Sk∏adka przypisana brutto
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9 W badaniu wykorzystano odwrotnoÊç wskaênika, przyjmujàc, ˝e  ma charak-
ter stymulanty.

6 W badaniu wykorzystano odwrotnoÊç wskaênika, przyjmujàc, ˝e  ma cha-
rakter stymulanty.
7 Nie wykorzystany w analizie.
8 Nie wykorzystany w analizie.



Rezerwy techniczno - ubezpieczeniowe

Rezerwy techniczno - ubezpieczeniowe na udziale w∏asnym
1.  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Sk∏adka przypisana na udziale w∏asnym

PAIS - Preferred Analisis Indicators System (Hiszpania)

PAIS to jeden z najnowszych systemów wczesnego
ostrzegania. W przeciwieƒstwie do wczeÊniejszych sys-
temów, nie analizuje poszczególnych obszarów dzia∏al-
noÊci zak∏adu ubezpieczeƒ, lecz poszczególne spra-
wozdania finansowe: rachunki wyników (wskaêniki
ekonomiczne), bilans (wskaêniki struktury) oraz pozo-
sta∏e sprawozdania (wskaêniki finansowe)10.

Wskaêniki ekonomiczne

Wynik finansowy netto
1.  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Kapita∏y w∏asne

Wynik finansowy netto
2.  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Sk∏adka przypisana na udziale w∏asnym

Sk∏adka przypisana na udziale w∏asnym
3.  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Kapita∏y w∏asne

Wynik finansowy netto
4.  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Aktywa

Wynik techniczny brutto
5.  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Wynik finansowy netto

Wynik techniczny na udziale w∏asnym
6.  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Sk∏adka przypisana na udziale w∏asnym

Wynik na dzia∏alnoÊci inwestycyjnej + nadzwyczajnej
7.  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Wynik finansowy netto

Wynik na dzia∏alnoÊci inwestycyjnej
8.  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Aktywa

Odszkodowania i Êwiadczenia
9.  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Sk∏adka zarobiona na udziale w∏asnym

Rezerwa na niewyp∏acone odszkodowania i Êwiadczenia
10.  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Sk∏adka zarobiona na udziale w∏asnym

Rezerwa na niewyp∏acone odszkodowania i Êwiadczenia
11.  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Sk∏adka zarobiona na udziale w∏asnym

Odszkodowania i Êwiadczenia wyp∏acone
12.  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Odszkodowania i Êwiadczenia

Wskaêniki struktury

Ârodki rzeczowe
1.  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Aktywa

NieruchomoÊci
2.  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Aktywa

NieruchomoÊci
3.  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Lokaty

Nale˝noÊci od ubezpieczonych 
oraz poÊredników ubezpieczeniowych

4.  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Aktywa

Nale˝noÊci od ubezpieczonych 
oraz poÊredników ubezpieczeniowych

5.  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Sk∏adka przypisana brutto

Zobowiàzania z tytu∏u lokacyjnych 
papierów wartoÊciowych i po˝yczek

6.  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kapita∏y obce

Wskaêniki finansowe

Papiery skarbowe przeznaczone na pokrycie rezerw
1.  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe

Ogó∏em lokaty przeznaczone na pokrycie rezerw
2.  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe

Ârodki w∏asne
3.  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Margines wyp∏acalnoÊci
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10 Dost´pne materia∏y nie zawierajà informacji o sposobie oceny poszczegól-
nych obszarów i wskaêników.



Nadwy˝ka Êrodków w∏asnych nad kapita∏em gwarancyjnym
4.  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Margines wyp∏acalnoÊci

Public Information Rating (Standard & Poor's)

Agencje ratingowe sà drugimi - oprócz urz´dów nadzo-
ru ubezpieczeƒ - podmiotami, wykorzystujàcymi syste-
my wczesnego ostrzegania przy ocenie zdolnoÊci zak∏a-
dów ubezpieczeƒ do wyp∏aty odszkodowaƒ. W analizie
uwzgl´dniono wskaêniki wykorzystywane przez jeden
z rodzajów ratingów nadawanych przez Standard & Po-
or's Company: Public Information Rating (PIR). Rating
PIR jest przeprowadzany w stosunku do zak∏adów
ubezpieczeƒ spoza USA, które nie majà pe∏nego ratin-
gu - CPA (claims-paying ability rating).

Rating PIR oparty jest wy∏àcznie na ogólnie do-
st´pnych danych. Jego podstawowa cz´Êç, ocena dzia-
∏alnoÊci zak∏adu ubezpieczeƒ, analizuje 8 g∏ównych
oraz 19 dodatkowych wskaêników finansowych, po-
dzielonych na 5 obszarów dzia∏alnoÊci: ogólne ryzyko
ubezpieczeniowe (test 1 oraz test 2), reasekuracja (test
3), aktywa i p∏ynnoÊç (test 4), rentownoÊç (test 5 oraz
test 6), rezerwy techniczne (test 7 oraz test 8). Test dzia-
∏alnoÊci przeprowadzany jest dla co najmniej trzech
ostatnich lat funkcjonowania zak∏adu ubezpieczeƒ.

Osiem g∏ównych wskaêników, dla których wyzna-
czono standardowe granice bezpieczeƒstwa, to:

Sk∏adka przypisana na udziale w∏asnym 

Test 1.  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Skorygowane kapita∏y w∏asne

Zmiana sk∏adki przypisanej na udziale w∏asnym

Test 2.   ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Sk∏adka przypisana na udziale w∏asnym

na koniec ubieg∏ego roku

Sk∏adka przypisana na udziale w∏asnym

Test 3.   ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Sk∏adka przypisana brutto

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe

Test 4.  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Skorygowane aktywa p∏ynne

Dwuletni wynik techniczny

Test 5.  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Wynik na dzia∏anoÊci inwestycyjnej

Wynik finansowy brutto

Test 6.  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ârednia wartoÊç skorygowanych kapita∏ów w∏asnych

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe +

+ skorygowane kapita∏y w∏asne

Test 7.  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Sk∏adka przypisana na udziale w∏asnym

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe

Test 8.  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Skorygowane kapita∏y w∏asne

Dane i metodologia

Okres analizy

Badanie zdolnoÊci detekcyjnych wybranych systemów
wczesnego ostrzegania przeprowadzono na danych
przekrojowo-czasowych, dotyczàcych wartoÊci wskaê-
ników finansowych z okresu od trzeciego kwarta∏u 1997 r.
do trzeciego kwarta∏u 2000 r., wyznaczonych dla 30-36
zak∏adów ubezpieczeƒ, prowadzàcych dzia∏alnoÊç
ubezpieczeniowà w Polsce w zakresie ubezpieczeƒ po-
zosta∏ych osobowych i majàtkowych (dzia∏ II). Okres
analizy zosta∏ wybrany tak, aby zagwarantowaç kom-
pletnoÊç wyliczanych wartoÊci wskaêników przy mo˝li-
wie najwi´kszej liczbie kwarta∏ów. Badaniem nie obj´to
bardzo interesujàcego z punktu widzenia tematu artyku-
∏u okresu od poczàtku 1995 r. do drugiego kwarta∏u
1997 r. (w tym czasie zanotowano 3 bankructwa zak∏a-
dów ubezpieczeƒ), ze wzgl´du na zbyt szczup∏à baz´ in-
formacyjnà. Problematyka bankructw przedstawiona zo-
sta∏a na przyk∏adzie dwóch bankructw z 1999 r.

„Normy” wskaêników

Badane systemy wczesnego ostrzegania zosta∏y okreÊlo-
ne jako modu∏y w SWO rozwijanym w PUNU. Skon-
struowano je  tak, aby dzia∏ajàc zgodnie z jego zasadami,
zachowa∏y w jak najwi´kszym stopniu swojà specyfik´.
W analizie wykorzystano wi´c „standardowe” bàdê
„statystyczne” metody okreÊlania „norm” wskaêników,
zgodnie z za∏o˝eniami poszczególnych systemów.

Standardowe granice wskaêników
Standardowe granice wskaêników odpowiadajà granicom
okreÊlonym przez ekspertów poszczególnych krajów oraz
agencji ratingowych w wyniku analiz rezultatów upa-
d∏ych zak∏adów. W analizie sta∏e granice wykorzystano
w przypadku trzech systemów: SWO, IRIS oraz PIR (sys-
temy te b´dà dalej oznaczane jako SWO-O, IRIS-O oraz
PIR-O).
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Statystyczne granice wskaêników
Statystyczne granice wskaêników oparto sà na za∏o˝e-
niu, ˝e rynek sam okreÊla w∏aÊciwe granice. Sà one  wy-
znaczane poprzez estymacj´ wartoÊci miar statystycz-
nych, np. kwartyla rz´du 1, kwartyla rz´du 3, mediany,
percentyla zadanego rz´du (np. rz´du 0,1 oraz 0,9) war-
toÊci Êredniej lub odchylenia standardowego, bàdê
ustalonej funkcji tych miar w zale˝noÊci od meryto-
rycznego znaczenia wskaênika i szczegó∏owoÊci prowa-
dzonej analizy. W trakcie badania zak∏ady ubezpieczeƒ
podzielono na trzy klasy. Podzia∏ zgodny z metodologià
SWO polega∏ na zaliczeniu:

- do klasy zak∏adów zagro˝onych - tych zak∏adów,
dla których wartoÊç wskaênika syntetycznego (stymu-
lanty) dla danego systemu wczesnego ostrzegania za-
warta by∏a mi´dzy wartoÊcià minimalnà i wartoÊcià
percentyla rz´du 0,25 (dla destymulanty odpowiednio
mi´dzy wartoÊcià percentyla rz´du 0,75 a wartoÊcià
maksymalnà) - „klasa 0”,

- do klasy zak∏adów wymagajàcych prowadzenia sta-
∏ej obserwacji - tych zak∏adów, dla których wartoÊç wskaê-
nika syntetycznego (stymulanty) dla danego systemu
wczesnego ostrzegania zawarta by∏a mi´dzy wartoÊcià per-
centyla rz´du 0,25 i wartoÊcià percentyla rz´du 0,50 (dla
destymulanty odpowiednio mi´dzy wartoÊcià percentyla
rz´du 0,50 a wartoÊcià percentyla rz´du 0,75) - „klasa 1”,

- do klasy zak∏adów nie wymagajàcych prowadze-
nia sta∏ej obserwacji - tych zak∏adów, dla których war-
toÊç wskaênika syntetycznego (stymulanty) dla danego
systemu wczesnego ostrzegania zawarta by∏a mi´dzy
wartoÊcià percentyla rz´du 0,50 i wartoÊcià maksymalnà
(dla destymulanty odpowiednio mi´dzy wartoÊcià mini-
malnà a wartoÊcià percentyla rz´du 0,50) - „klasa 2”.

Klasyfikacj´ przeprowadzono w dwóch wersjach.
W wersji ze „sta∏ymi granicami” granice statystyczne,
sta∏e w ca∏ym okresie badania, zosta∏y ustalone wed∏ug
danych przekrojowo-czasowych dla wszystkich kwar-
ta∏ów i wszystkich zak∏adów ubezpieczeƒ. W wersji ze
„zmiennymi granicami” granice, sta∏e w poszczegól-
nych kwarta∏ach, wyznaczono na podstawie danych
przekrojowych (dotyczàcych wszystkich zak∏adów
ubezpieczeƒ dzia∏ajàcych w danym kwartale) dla po-
szczególnych kwarta∏ów.

Statystyczne granice zastosowano we wszystkich
analizowanych systemach -  równie˝ w tych, które w za-
∏o˝eniach oparte sà na granicach standardowych. Spowo-
dowa∏y to wczeÊniejsze badania wskazujàce, ̋ e granice te
nie w pe∏ni odpowiadajà warunkom polskiego rynku.

Klasyfikacja kontrolna
W klasyfikacji „kontrolnej” - na zak∏ady zagro˝one oraz
na pozosta∏e zak∏ady - wykorzystano wskaêniki badajà-
ce spe∏nienie ustawowych wymagaƒ co do Êrodków
w∏asnych i kapita∏u gwarancyjnego (marginesu wyp∏a-

calnoÊci) oraz funduszu ubezpieczeniowego i lokat sta-
nowiàcych jego pokrycie. Niespe∏nienie któregokol-
wiek z ustawowych wymagaƒ powodowa∏o zaliczenie
zak∏adu ubezpieczeƒ do klasy zak∏adów zagro˝onych
(klasy wymaganej interwencji nadzoru) - „klasy Z”.

Zdefiniowanie systemu wczesnego ostrzegania, ba-
zujàcego na dwóch podstawowych wskaênikach bada-
jàcych spe∏nienie ustawowych wymagaƒ przy sta∏ej
granicy 100% (wartoÊci krytycznej), gwarantowa∏oby
pe∏nà zgodnoÊç klasyfikacji z „klasà Z”, jednak nie do
koƒca odpowiada celowi badania. Badane systemy
wczesnego ostrzegania majà bowiem szersze zadania
ni˝ tylko rozstrzyganie, czy zak∏ad ubezpieczeƒ jest za-
gro˝ony. Powinny miedzy innymi wskazywaç êród∏a
zagro˝eƒ lub mocne strony zak∏adu, powodujàce, ˝e
mimo niespe∏nienia formalnych wymogów zak∏ad
mo˝na uznaç za prowadzàcy dzia∏alnoÊç ubezpiecze-
niowà we w∏aÊciwy sposób.

Zakres analizy

Korelacja
Systemy wczesnego ostrzegania ró˝nych instytucji ma-
jà realizowaç podobne zadania, w zwiàzku z czym po-
winny prowadziç do podobnych rezultatów. Spe∏nie-
nie tego postulatu zbadano mi´dzy innymi za pomocà
wspó∏czynnika korelacji mi´dzy syntetycznymi ocena-
mi nadawanymi przez poszczególne systemy. Nale˝y
przy tym spodziewaç si´ korelacji dodatniej dla syste-
mów bazujàcych na wskaênikach o identycznym cha-
rakterze (stymulant lub destymulant) oraz ujemnej dla
systemów bazujàcych na wskaênikach o ró˝nych cha-
rakterach (stymulanty i destymulanty). 

ZgodnoÊç klasyfikacji z klasyfikacjà SWO
ZgodnoÊç klasyfikacji zbadano w odniesieniu do klasyfika-
cji dokonanej przez SWO. Jako miar´ zgodnoÊci przyj´to
wartoÊç wspó∏czynnika okreÊlajàcego relacj´ obiektów11

zakwalifikowanych do identycznych klas do ogó∏u sklasy-
fikowanych obiektów („wspó∏czynnika zgodnoÊci”).

ZgodnoÊç klasyfikacji z klasyfikacjà kontrolnà
ZdolnoÊci detekcyjne poszczególnych systemów wcze-
snego ostrzegania zbadano w odniesieniu do klasyfika-
cji kontrolnej. W tym celu poddano weryfikacji hipote-
z´ o zgodnoÊci klasyfikacji dokonanych przez poszcze-
gólne systemy wczesnego ostrzegania z klasyfikacjà
kontrolnà. OkreÊlono procent zgodnych klasyfikacji za-
k∏adów do klasy zak∏adów zagro˝onych - „klasy Z”,
procent pope∏nionych b∏´dów pierwszego rodzaju, po-
legajàcych na zakwalifikowaniu zak∏adów zagro˝onych
do klasy zak∏adów niezagro˝onych, oraz procent pope∏-
nionych b∏´dów drugiego rodzaju - polegajàcych na za-
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11 Przez obiekt rozumiany jest zak∏ad ubezpieczeƒ w okreÊlonym kwartale.



kwalifikowaniu zak∏adów niezagro˝onych do klasy za-
k∏adów zagro˝onych.

Niezale˝noÊç
W badaniu zweryfikowano hipotez´ o niezale˝noÊci
SWO od innych systemów wczesnego ostrzegania
w ocenianiu zak∏adów ubezpieczeƒ. Brak podstaw do
odrzucenia hipotezy zerowej Êwiadczy∏by niekorzystnie
o badanych systemach wczesnego ostrzegania. Weryfi-
kacji hipotezy dokonano za pomocà testu chi-kwadrat.
WartoÊç statystyki chi-kwadrat (wspó∏czynnika zbie˝-
noÊci V - Cramera), podobnie jak wspó∏czynnika korela-
cji, mo˝e Êwiadczyç o sile zbie˝noÊci wyników uzyski-
wanych za pomocà ró˝nych systemów wczesnego
ostrzegania.

Horyzont „ostrzegania”
ZdolnoÊci ostrzegawcze poszczególnych systemów
wczesnego ostrzegania zbadano w odniesieniu do
dwóch zak∏adów, którym Minister Finansów ode-
bra∏ zezwolenie na prowadzenie dzia∏alnoÊci ubez-
pieczeniowej w 1999 r., a których bankructwo zo-
sta∏o og∏oszone w 2000 r. Porównaƒ dokonano za
pomocà parametru nazwanego horyzontem „ostrze-
gania”. Oznacza on d∏ugoÊç okresu negatywnej oce-
ny nadanej zak∏adowi przez system wczesnego
ostrzegania nieprzerwanie przed odebraniem ze-
zwolenia na prowadzenie dzia∏alnoÊci ubezpiecze-
niowej (co z punktu widzenia rynku ubezpieczenio-
wego jest równoznaczne z bankructwem zak∏adu
ubezpieczeƒ).
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Kwarta∏ SWO-O QST IRIS IRIS-O FAST EWS PAIS PIR PIR-O

III 1997 0,580 0,711 -0,697 -0,203 0,581 -0,214 0,689 0,572 0,548

IV 1997 0,620 0,729 -0,384 -0,281 0,305 -0,055 0,718 0,767 0,721

I 1998 0,660 0,806 -0,234 -0,081 0,336 -0,296 0,814 0,783 0,366

II 1998 0,692 0,711 -0,504 -0,584 0,530 -0,390 0,729 0,876 0,729

III 1998 0,748 0,710 -0,475 -0,266 0,596 -0,478 0,726 0,815 0,801

IV 1998 0,594 0,799 -0,589 -0,506 0,558 -0,507 0,808 0,817 0,732

I 1999 0,688 0,713 -0,708 -0,360 0.751 -0,568 0,717 0,835 0,501

II 1999 0,789 0,625 -0,730 -0,339 0,817 -0,569 0,557 0,795 0,540

III 1999 0,755 0,739 -0,505 -0,405 0,716 -0,630 0,711 0,871 0,732

IV 1999 0,710 0,835 -0,631 -0,398 0,533 -0,697 0,818 0,884 0,720

I 2000 0,713 0,743 -0,505 -0,557 0,661 -0,495 0,735 0,897 0,607

II 2000 0,772 0,834 -0,695 -0,594 0,694 -0,529 0,802 0,865 0,693

III 2000 0,696 0,808 -0,548 -0,479 0,612 -0,541 0,797 0,880 0,752

Tabela 1 WartoÊci  wspó∏czynnika korelacji  ocen SWO z ocenami innych
systemów wczesnego ostrzegania w poszczególnych kwarta∏ach

Wykres 1 Korelacja ocen SWO z
ocenami innych systemów

Wykres 2 Korelacja ocen SWO z
ocenami systemów bazujàcych na
ró˝nej  metodologii  ustalania
granic tes tów



Wyniki badaƒ empirycznych

Korelacja

Korelacj´ mi´dzy syntetycznymi ocenami nadawanymi
przez SWO i poszczególne systemy wczesnego ostrzega-
nia zbadano w aspekcie dynamicznym, wyznaczajàc war-
toÊci wspó∏czynników korelacji w poszczególnych kwar-
ta∏ach. Wyniki obliczeƒ zamieszczone zosta∏y w tabeli 1
i przedstawione na wykresach 1 i 2. WartoÊci modu∏u
wspó∏czynników korelacji mieszczà si´ na ogó∏ w prze-
dziale od 0,6 do 0,8, co Êwiadczy o silnej korelacji ocen
SWO z ocenami innych systemów. Mo˝na zaobserwowaç
generalnà tendencj´ do wzrostu i stabilizacji modu∏u
wartoÊci wspó∏czynników korelacji. Zgodnie z oczekiwa-
niami, dla systemów bazujàcych na wskaênikach o cha-
rakterze stymulant wspó∏czynniki korelacji z SWO majà
wartoÊci dodatnie, a dla systemów  opartych na wskaêni-
kach o charakterze destymulanty - wartoÊci ujemne. 

Korelacj´ mi´dzy syntetycznymi ocenami nadawa-
nymi przez poszczególne systemy wczesnego ostrzega-
nia zbadano na podstawie danych przekrojowo-czaso-
wych z ca∏ego okresu badania. Wyniki obliczeƒ za-
mieszczono w tabeli 2.

Najsilniejszà korelacj´ wykazujà systemy QST
i PAIS (wartoÊç wspó∏czynnika korelacji równa 0,985)
oraz systemy IRIS i FAST (wartoÊç wspó∏czynnika ko-
relacji równa -0,845). Warto przypomnieç, ˝e systemy
IRIS i FAST ró˝nià si´ tylko sposobem wyznaczania
oceny syntetycznej. Najni˝szà korelacj´ wykazujà sys-
temy FAST i IRIS-O (wartoÊç wspó∏czynnika korelacji
równa -0,025), EWS i IRIS-O (wartoÊç wspó∏czynnika
korelacji równa 0,083) oraz IRIS i IRIS-O (wartoÊç
wspó∏czynnika korelacji równa 0,113). Niska korelacja
mi´dzy systemem IRIS-O oraz IRIS i FAST wynika ze
sposobu okreÊlenia „norm” wskaêników. Zastosowanie
oryginalnych granic (metodologii) w systemach SWO-
O, IRIS-O oraz PIR-O zmniejszy∏o ich korelacj´ z pozo-
sta∏ymi systemami. System SWO charakteryzuje si´
wysokà korelacjà z systemami PIR, QST i PAIS.

ZgodnoÊç klasyfikacji

ZgodnoÊç klasyfikacji zbadano w odniesieniu do
klasyfikacji dokonanej przez SWO. Przyj´to, ˝e
klasyfikacja zak∏adu ubezpieczeƒ jest zgodna, je˝eli
badany system wczesnego ostrzegania zakwalifikowa∏
dany zak∏ad w danym kwartale do tej samej klasy (kla-
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SWO SWO-O QST IRIS IRIS-O FAST EWS PAIS PIR PIR-O

SWO 1,000 0,672 0,746 -0,561 -0,365 0,607 -0,493 0,736 0,826 0,636

SWO-O 0,672 1,000 0,600 -0,457 -0,179 0,483 -0,503 0,586 0,660 0,594

QST 0,746 0,600 1,000 -0,487 -0,315 0,508 -0,495 0,985 0,700 0,598

IRIS -0,561 -0,457 -0,487 1,000 0,113 -0,845 0,504 -0,462 -0,453 -0,355

IRIS-O -0,365 -0,179 -0,315 0,113 1,000 -0,025 0,083 -0,317 -0,462 -0,531

FAST 0,607 0,483 0,508 -0,845 -0,025 1,000 -0,613 0,495 0,538 0,395

EWS -0,493 -0,503 -0,495 0,504 0,083 -0,613 1,000 -0,485 -0,453 -0,436

PAIS 0,736 0,586 0,985 -0,462 -0,317 0,495 -0,485 1,000 0,702 0,599

PIR 0,826 0,660 0,700 -0,453 -0,462 0,538 -0,453 0,702 1,000 0,730

PIR-O 0,636 0,594 0,598 -0,355 -0,531 0,395 -0,436 0,599 0,730 1,000

Tabela 2 Korelacja mi´dzy ocenami nadanymi przez poszczególne systemy
wczesnego ostrzegania

SWO-O QST IRIS IRIS-O FAST EWS PAIS PIR PIR-O

Granice sta∏e 56,86 63,59 57,36 40,30 59,60 49,63 67,00 70,78 60,32

Granice zmienne 57,11 62,84 57,61 40,05 57,11 50,12 64,00 72,92 60,86

Tabela 3 WartoÊci  „wspó∏czynnika zgodnoÊci”  klasyfikacji  poszczególnych
systemów z klasyfikacjà SWO (%)

SWO-O QST IRIS IRIS-O FAST EWS PAIS PIR PIR-O

Granice sta∏e 533 601 513 427 525 461 603 623 511

Granice zmienne 549 580 514 427 510 464 591 631 514

Tabela 4 WartoÊci  s tatystyki  chi-kwadrat  w teÊcie  niezale˝noÊci  ocen



sy 1, 2 lub 3). WartoÊci „wspó∏czynnika zgodnoÊci”,
okreÊlajàcego procent wszystkich obiektów zakwalifi-
kowanych do identycznych klas do ogó∏u klasyfikowa-
nych obiektów, przedstawia tabela 3.

Najwy˝szà zgodnoÊç klasyfikacji z SWO wykazujà
systemy PIR i PAIS (70,78% i 67,00% zgodnych klasy-
fikacji przy sta∏ych granicach oraz 72,92% i 64,00%
przy zmiennych granicach), najni˝szà - system IRIS-
O (oko∏o 40% zgodnych klasyfikacji). Wprowadzenie
oryginalnej metodologii zmniejszy∏o zgodnoÊç klasyfi-
kacji systemów IRIS-O oraz PIR-O z systemem SWO.

Hipoteza o niezale˝noÊci ocen

Do zbadania stochastycznej niezale˝noÊci klasyfikacji
dokonanej przez SWO od klasyfikacji dokonanej za po-
mocà innego systemu wczesnego ostrzegania u˝yto te-
stu niezale˝noÊci chi-kwadrat. Sformu∏owano hipotez´
zerowà:

H0 : klasyfikacja dokonana przez SWO jest stocha-
stycznie niezale˝na od klasyfikacji dokonanej za po-
mocà systemu wczesnego ostrzegania SWO(i), wobec
hipotezy alternatywnej:

H1 : klasyfikacja dokonana przez SWO nie jest sto-
chastycznie niezale˝na od klasyfikacji dokonanej za
pomocà systemu wczesnego ostrzegania SWO(i), gdzie
SWO(i) oznacza i-ty testowany system wczesnego
ostrzegania. 

WartoÊci statystyki chi-kwadrat w teÊcie niezale˝-
noÊci chi-kwadrat podane zosta∏y w tabeli 4. Przy czte-
rech stopniach swobody i przy prawdopodobieƒstwie
b∏´du pierwszego rodzaju α = 0,001 wartoÊç krytyczna
w teÊcie niezale˝noÊci chi-kwadrat wynosi 18,466.

Hipoteza zerowa o braku zale˝noÊci w klasyfiko-
waniu przez SWO i inny system wczesnego ostrzegania
zosta∏a odrzucona w ka˝dym testowanym przypadku.
WartoÊç statystyki chi-kwadrat, podobnie jak wartoÊç
wspó∏czynnika korelacji, mo˝e mierzyç si∏´ zbie˝noÊci
wyników uzyskiwanych za pomocà ró˝nych systemów

wczesnego ostrzegania. Wnioski, wynikajàce z analizy
wartoÊci statystyki chi-kwadrat sà analogiczne do
wniosków wyciàgni´tych na podstawie „wspó∏czynni-
ka zgodnoÊci” w poprzednim rozdziale.

Stopieƒ zale˝noÊci mi´dzy ocenami nadawanymi
przez SWO oraz pozosta∏e badane systemy mo˝na
zmierzyç równie˝ za pomocà wspó∏czynnika zbie˝no-
Êci V - Cramera, zdefiniowanego jako:

gdzie n oznacza liczb´ klasyfikowanych obiektów, k, l -
liczby klas, m = max(k, l).

Wspó∏czynnik zbie˝noÊci jest unormowany. Przyj-
muje on wartoÊci z przedzia∏u [0, 1]. WartoÊci bliskie 0
Êwiadczà o stochastycznej niezale˝noÊci, natomiast bli-
skie 1 - o zale˝noÊci funkcyjnej. Uzyskane w badaniu
wartoÊci wspó∏czynnika zbie˝noÊci V - Cramera poda-
ne zosta∏y w tabeli 5.

Uzyskane w badaniu wartoÊci wspó∏czynnika
zbie˝noÊci V - Cramera sà bliskie 1 (od 0,733 dla IRIS-
O przy sta∏ych granicach do 0,920 dla PIR przy zmien-
nych granicach). Mo˝e to  Êwiadczyç o istnieniu zale˝-
noÊci funkcyjnej mi´dzy klasyfikacjami dokonywany-
mi za pomocà SWO i innych systemów wczesnego
ostrzegania.

Hipoteza o prawid∏owoÊci diagnozowania

Przed systemami wczesnego ostrzegania stawia si´ mi´-
dzy innymi zadanie identyfikacji zak∏adów zagro˝o-
nych niewyp∏acalnoÊcià oraz zak∏adów majàcych pro-
blemy w prowadzeniu dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej,
a tak˝e wskazania êróde∏ tych problemów. ZdolnoÊci
detekcyjne poszczególnych systemów wczesnego
ostrzegania zbadano w odniesieniu do klasyfikacji kon-
trolnej. Klasyfikacja kontrolna, dokonana na podstawie
niespe∏nienia dwóch podstawowych ustawowych wy-
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SWO-O QST IRIS IRIS-O FAST EWS PAIS PIR PIR-O

Granice sta∏e 0,815 0,865 0,800 0,733 0,809 0,758 0,868 0,914 0,828

Granice zmienne 0,827 0,850 0,800 0,733 0,797 0,761 0,860 0,920 0,830

Tabela 5 WartoÊci  wspó∏czynnika zbie˝noÊci  V -  Cramera 

 

V =
n m- 1

2χ

( ) ,

SWO SWO-O QST IRIS IRIS-O FAST EWS PAIS PIR PIR-O

Granice sta∏e 0,781 2,392 3,954 13,291 253,071 1,220 22,566 3,527 5,382 66,831

Granice zmienne 0,439 0,000 0,439 13,291 253,071 0,012 18,563 0,012 3,527 66,831

Tabela 6 WartoÊci  s tatystyki  chi-kwadrat  w teÊcie  zgodnoÊci  k lasyfikacji
z klasyfikacjà kontrolnà



mogów, zosta∏a przyj´ta na zasadzie kompromisu
mi´dzy tym, co jest osiàgalne, a tym, co powinno
byç. Niespe∏nienie któregokolwiek z dwóch podsta-
wowych ustawowych wymogów nie musi oznaczaç
bie˝àcych k∏opotów zak∏adu ubezpieczeƒ, znaczy
jedynie, ˝e w takiej sytuacji wymagana jest inter-
wencja organu nadzoru, majàca na celu doprowa-
dzenie dzia∏ania zak∏adu ubezpieczeƒ do zgodnoÊci
z prawem.

Sformu∏owano hipotez´ zerowà:
H0 : klasyfikacja dokonana przez SWO(i) jest zgodna

z klasyfikacjà kontrolnà, wobec hipotezy alternatywnej:
H1 : klasyfikacja dokonana przez SWO(i) nie jest

zgodna z klasyfikacjà kontrolnà,
gdzie SWO(i) oznacza i-ty testowany system wczesnego
ostrzegania. 

WartoÊci statystyki chi-kwadrat w teÊcie zgodnoÊci
chi-kwadrat podano w tabeli 6. Przy jednakowym stop-
niu swobody i przy prawdopodobieƒstwie b∏´du
pierwszego rodzaju α = 0,01 wartoÊç krytyczna w teÊcie
zgodnoÊci chi-kwadrat wynosi 6,635.

Nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej
w przypadku systemów SWO, QST, FAST, PIR oraz
PAIS dla sta∏ych i zmiennych granic. W pozosta∏ych
przypadkach hipotez´ zerowà nale˝y odrzuciç na rzecz
hipotezy alternatywnej - g∏oszàcej, ˝e klasyfikacja do-
konana za pomocà systemu wczesnego ostrzegania nie
jest zgodna z klasyfikacjà kontrolnà. 

OkreÊlono procent zgodnych klasyfikacji zak∏adów
do klasy zak∏adów zagro˝onych (brak b∏´du oznaczony
dalej jako „b∏àd 0”), procent pope∏nionych b∏´dów pierw-
szego rodzaju, polegajàcych na zakwalifikowaniu zak∏a-

73BANK I  KREDYT maj 2001 Rynki i Instytucje Finansowe

B∏àd SWO SWO-O QST IRIS IRIS-O FAST EWS PAIS PIR PIR-O

Granice sta∏e

0 74,78 66,96 74,78 71,30 81,74 57,39 65,22 74,78 68,70 32,17

1 25,22 33,04 25,22 28,70 18,26 42,61 34,78 25,22 31,30 67,83

2 7,37 8,42 16,49 23,16 57,89 13,68 29,12 16,14 5,26 1,40

Granice zmienne

0 77,39 73,91 70,43 71,30 81,74 58,26 63,48 69,57 67,83 32,17

1 22,61 26,09 29,57 28,70 18,26 41,74 36,52 30,43 32,17 67,83

2 7,02 10,53 14,04 23,16 57,89 16,49 28,42 11,93 7,02 1,40

Tabela 7 Procent  zgodnych klasyfikacji  zak∏adów zagro˝onych oraz pope∏ -
nionych b∏´dnych klasyfikacji  -  b ∏´dów 1.  i  2 .  rodzaju (%)

Kwarta∏y SWO SWO-O QST IRIS IRIS-O FAST EWS PAIS PIR PIR-O

Granice sta∏e

Ogó∏em 26,68 25,19 33,17 36,91 65,24 26,18 39,40 33,00 25,20 10,99

Granice zmienne

III 1997 30,00 33,33 26,67 40,00 85,71 26,67 40,00 26,67 26,92 15,38

IV 1997 26,67 26,67 26,67 36,67 90,00 33,33 36,67 26,67 25,93 29,63

I 1998 33,33 30,00 33,33 40,00 46,67 40,00 46,67 33,33 25,00 0,00

II 1998 26,67 26,67 26,67 40,00 73,33 26,67 36,67 26,67 27,59 13,79

III 1998 25,81 29,03 25,81 32,26 83,87 29,03 45,16 25,81 27,59 13,79

IV 1998 25,81 32,26 35,48 35,48 86,67 25,81 41,94 29,03 26,67 26,67

I 1999 29,03 29,03 32,26 35,48 51,61 25,81 41,94 35,48 26,67 0,00

II 1999 25,81 29,03 29,03 35,48 48,39 32,26 41,94 25,81 26,67 0,00

III 1999 26,67 30,00 29,03 26,67 66,67 26,67 36,67 26,67 26,67 13,33

IV 1999 25,00 25,00 35,48 37,50 78,13 25,00 31,25 25,00 26,67 16,67

I 2000 26,67 26,67 33,33 36,67 40,00 26,67 36,67 31,03 25,00 0,00

II 2000 25,00 25,00 31,25 43,75 43,75 25,00 25,00 31,25 25,00 3,57

III 2000 27,27 30,30 27,27 39,39 56,25 27,27 39,39 27,27 25,00 10,71

Tabela 8 Procent  zak∏adów zakwali f ikowanych do „klasy 0”  -  zak∏adów
zagro˝onych (%)



dów zagro˝onych do klasy zak∏adów niezagro˝onych
(„b∏àd 1”), oraz procent pope∏nionych b∏´dów drugiego
rodzaju, polegajàcych na zakwalifikowaniu zak∏adów nie-
zagro˝onych do klasy zak∏adów zagro˝onych („b∏àd 2”).

Systemy wczesnego ostrzegania przy przyj´tych
w badaniu za∏o˝eniach, zawsze zaliczajà oko∏o 25% za-
k∏adów do klasy zak∏adów zagro˝onych. WartoÊç tego
parametru mo˝e byç ustalana w zale˝noÊci od stanu
rynku ubezpieczeniowego, zwi´kszajàc procent po-
prawnych klasyfikacji. Na uwag´ zas∏ugujà systemy
SWO oraz PAIS, które w przypadku sta∏ych granic oraz
zmiennych granic, przy du˝ej zgodnoÊci klasyfikacji
zak∏adów do klasy zak∏adów zagro˝onych, charaktery-
zowa∏y si´, odpowiednio niskimi b∏´dami pierwszego
i drugiego rodzaju.

Oryginalne granice testów w systemach IRIS-
O oraz PIR-O spowodowa∏y, i˝ procent zak∏adów zali-
czanych do klasy zak∏adów zagro˝onych by∏ bardzo
ró˝ny. Odpowiednie wartoÊci podano w tabeli 8. Gene-
ralnie, system IRIS-O dzia∏a∏ zbyt rygorystycznie, nato-
miast system PIR-O zbyt ∏agodnie.

System IRIS-O kwalifikowa∏ przeci´tnie 65,24% zak∏a-
dów do „klasy 0” w sytuacji, gdy Êrednio w badanym okre-
sie, zgodnie z klasyfikacjà kontrolnà, w „klasie Z” by∏o
28,75% zak∏adów. Klasyfikacja by∏a bardzo niestabilna
w poszczególnych kwarta∏ach (od 40,0% w I kwartale 2000
r. do 90,0% w IV kwartale 1997 r.). System PIR-O kwalifi-
kowa∏ przeci´tnie 10,99% zak∏adów do „klasy Z”.
W I kwartale 1998 r. oraz I i II kwartale 1999 r. system nie
zidentyfikowa∏ ˝adnego zagro˝onego zak∏adu. W IV
kwartale 1997 r. system PRI-O zakwalifikowa∏ do „klasy
Z” najwi´cej zak∏adów - 29,63%. 

Czas do bankructwa

ZdolnoÊci ostrzegawcze poszczególnych systemów
wczesnego ostrzegania zbadano w odniesieniu do Poli-
sy i Gwaranta - zak∏adów, którym Minister Finansów
odebra∏ zezwolenie na prowadzenie dzia∏alnoÊci ubez-
pieczeniowej w 1999 r. Tabela 9 przedstawia horyzont
„ostrzegania”, mierzony w kwarta∏ach. Uzyskane wyni-
ki nie oznaczajà, ˝e badane systemy wczeÊniej, konse-

BANK I  KREDYT maj 200174 Rynki i Instytucje Finansowe

ZAK¸AD SWO SWO-O QST IRIS IRIS-O FAST EWS PAIS PIR PIR-O

Granice sta∏e

Polisa 8 8 10 7 0 5 6 10 8 1

Gwarant 7 5 7 5 10 5 5 7 6 0

Granice zmienne

SWO SWO 2 QST IRIS IRIS-O FAST EWS PAIS PIR PIR-O

Polisa 8 8 10 7 0 6 6 2 8 1

Gwarant 7 7 7 5 10 5 5 7 8 0

Tabela 9 Czas w kwarta∏ach do bankructwa -  horyzont  ostrzegania

Wykres 3 Czas do bankructwa - horyzont
„ostrzegania” (granice sta∏e)

Wykres 4 Czas do bankructwa - horyzont
„ostrzegania” (granice zmienne)



kwentnie, nie wskazywa∏y na zagro˝enia w dzia∏alno-
Êci ubezpieczeniowej Polisy i Gwaranta.

StabilnoÊcià horyzontu ostrzegania charakteryzujà
si´ SWO, QST, FAST, IRIS, EWS oraz PAIS. Wybiórczo
ostrzega∏ przed zagro˝eniem system IRIS-O, natomiast
ignorowa∏ zagro˝enie system PIR-O.

Wnioski ogólne

Przeprowadzone badanie wykaza∏o du˝e podobieƒstwa
miedzy ró˝nymi systemami wczesnego ostrzegania. Wià˝e
si´ to z tym, ̋ e analizowane systemy obejmujà ca∏à dzia∏al-
noÊç zak∏adów ubezpieczeƒ, w ró˝ny sposób rozk∏adajàc
jedynie akcenty. Stosunkowo s∏abo wypad∏y systemy ba-
zujàce na oryginalnych sta∏ych granicach testów (IRIS-
O oraz PIR-O). Mo˝e to Êwiadczyç o nieadekwatnoÊci gra-
nic przyjmowanych w poszczególnych testach do zmienia-
jàcej si´ sytuacji na polskim rynku ubezpieczeniowym.

Badanie potwierdzi∏o obserwacje dokonane na
amerykaƒskim rynku ubezpieczeniowym, ˝e system
IRIS (w prowadzonym badaniu reprezentowany przez
IRIS-O) bardzo ∏atwo uznaje zak∏ad ubezpieczeƒ za za-
gro˝ony, przez co nara˝a analityków na cz´ste pope∏-
nianie b∏´du drugiego rodzaju.

Wyniki dzia∏ania systemów wczesnego ostrzegania
zdecydowanie si´ poprawiajà, gdy do ustalania granic
stosuje si´ podejÊcie statystyczne. Pozwala ono ustalaç
„normy” (granice) zale˝nie od bie˝àcej sytuacji (zmien-

ne granice) lub d∏ugookresowej (sta∏e granice) na da-
nym rynku ubezpieczeniowym.

Próg 25% zak∏adów zaliczanych do zagro˝onych
wydaje si´  w∏aÊciwy.  Móg∏by byç obni˝ony w przy-
padku wykorzystywania systemu wczesnego ostrzega-
nia o bardzo dobrych w∏asnoÊciach detekcyjnych lub
gdyby czasoch∏onnoÊç i pracoch∏onnoÊç dzia∏aƒ zmu-
sza∏a organ nadzoru do koncentrowania si´ na najbar-
dziej zagro˝onych zak∏adach ubezpieczeƒ. 

W badaniu pomini´to analiz´ w∏asnoÊci progno-
stycznych poszczególnych systemów wczesnego ostrze-
gania, poniewa˝ wykracza ona poza zakreÊlone ramy ni-
niejszego artku∏u. Od strony narz´dziowej badania takie
sà mo˝liwe do przeprowadzenia, gdy˝ SWO rozwijany
w PUNU pozwala w sposób automatyczny dokonywaç
prognoz na jeden kwarta∏ do przodu. Z punktu widzenia
prowadzenia bie˝àcego nadzoru taki horyzont prognozy
wydaje si´ wystarczajàcy. W sytuacjach budzàcych wàt-
pliwoÊci analityka prognozy mogà byç pomocne w pod-
j´ciu decyzji co do zakresu dzia∏aƒ podejmowanych wo-
bec badanego zak∏adu ubezpieczeƒ.

Wyniki przeprowadzonego badania wskazujà kierun-
ki dalszych prac nad systemem wczesnego ostrzegania dla
polskiego rynku ubezpieczeniowego. Powinny si´ one
koncentrowaç na niewielkiej korekcie zestawu wskaêni-
ków poziomu g∏ównego lub nadaniu wag poszczególnym
obszarom dzia∏alnoÊci zak∏adu ubezpieczeƒ, opisanym
wskaênikami poziomu g∏ównego. Dalszych badaƒ wyma-
ga równie˝ optymalizacja struktury systemu.
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Wprowadzenie

Globalizacja rynków finansowych stawia przed analizà
finansowà nowe zadania. Inwestorzy, budujàc swoje
portfele inwestycyjne sk∏adajàce si´ z inwestycji na
mi´dzynarodowych rynkach, stajà przed zasadniczym
pytaniem: jakich trzeba informacji, aby przy ró˝nych
poziomach ryzyka krajowego, ró˝nej inflacji, koszcie
kredytu czy ró˝nych standardach rachunkowoÊci mo˝-
na by∏o oceniaç i porównywaç efektywnoÊç poszcze-
gólnych inwestycji. Tradycyjne miary ksi´gowe, po-
wszechne w dotychczasowej praktyce, nie spe∏niajà
obecnie stawianych przed nimi zadaƒ. Takie mierniki,
jak P/E (cena/zysk), ROI (zwrot nak∏adów inwestycyj-
nych), ROE (zwrot z kapita∏u w∏asnego), zdaniem wie-
lu autorów, wykazujà ma∏à korelacj´ z wartoÊcià
przedsi´biorstwa1. Innymi zarzutami stawianymi tym
miarom jest: nieuwzgl´dnienie wartoÊci pieniàdza
w czasie i faktu, ˝e inwestycja przynosi korzyÊç tylko
wówczas, gdy zwrot z niej jest wi´kszy od zwrotu ryn-
kowego, a tak˝e tego, ˝e zysk uwzgl´dniany w tych
miarach jest podatny  na manipulacj´ (poprzez ustala-
nie ró˝nej stopy amortyzacji, sposobu wyceny zapa-
sów, rozliczenia mi´dzyokresowe itp.) i zale˝y od
standardów rachunkowoÊci obowiàzujàcych w po-
szczególnych krajach.

W wyniku krytyki tradycyjnych miar od oko∏o 10
lat w Stanach Zjednoczonych trwajà goràczkowe po-
szukiwania nowych miar, odpowiadajàcych aktualnym
wymaganiom w zakresie pomiaru efektywnoÊci, jak
i zwi´kszania wartoÊci firm. Randy Myers pisze wr´cz
o „wojnie miar”2. Toczà jà g∏ównie firmy konsultingo-
we, przekonujàc wszystkich, ˝e to w∏aÊnie ich narz´-
dzie jest najlepszym kreatorem wartoÊci i miernikiem
osiàgni´ç przedsi´biorstwa. Jak podaje,  na polu bitwy
pozosta∏o trzech g∏ównych rywali: Stern Stewart & Co
z EVA (ang. Economic Value Added), HOLT Value As-
sociates z CFROI (ang. Cash Flow Return on Invest-
ment) oraz LEK/Alcar Consulting z SVA (ang. Share-
holder Value Added). 

EVA jest miernikiem ju˝ spopularyzowanym
w polskiej literaturze. O SVA ukaza∏o polskie t∏uma-
czenie ksià˝ki autora tej koncepcji, a zarazem za∏o˝y-
ciela firmy Alcar - Alfreda Rappaporta3, natomiast nie-
wiele jest jeszcze w polskiej literaturze opisów trzecie-
go z wymienionych parametrów. Celem niniejszego ar-
tyku∏u jest zaprezentowanie koncepcji miernika osià-
gni´ç finansowych CFROI oraz cyklu ˝ycia firmy
propagowanego przez firm´ konsultingowà z Chicago
HOLT Value Associates.

CFROI

Firma HOLT rozwin´∏a koncepcj´ narz´dzia finanso-
wego, które - jej zdaniem - dobrze objaÊnia dynamiczny

CFROI jako nowe narz´dzie pomiaru
osiàgni´ç finansowych przedsi´biorstw
Tadeusz Dudycz

1 M.C. Gunn: Global Equity Management and Valuation. W: Practical Issues

in Equity Analysis, AIMR 2000. s, 68-69: E. Mäkeläinen: Why EVA is better

than ROI (ROCE, ROIC, RONA, ROA) and earnings, operating profit etc.

http//www.evanomics.com, 12.03.1998, s.1; .A. Rappaport: WartoÊç dla akcjo-

nariuszy - poradnik menad˝era i inwestora. Warszawa 1999 WIG-Press, s. 15-
33; A. Black, P. Wright, J.E. Bachman: W poszukiwaniu wartoÊci dla akcjona-

riuszy. Warszawa 2000 DW ABC, s. 50.

2 R. Myers: Metric Wars. CFO Magazine, October 1996.
3 A. Rappaport: WartoÊç dla... op.cit.



stosunek mi´dzy finansowymi osiàgni´ciami przedsi´-
biorstwa a cenà akcji okreÊlanà przez rynek. Koncepcja
ta, zdaniem HOLT, powinna znaleêç zastosowanie
w planowaniu w przedsi´biorstwie oraz jako narz´dzie
wspomagajàce budowanie portfela inwestycyjnego.
W przedsi´biorstwie koncepcja ta umo˝liwia kszta∏to-
wanie polityki finansowej, optymalnà alokacj´ kapita∏u
mi´dzy poszczególnymi jednostkami gospodarczymi
oraz tworzenie systemów wynagrodzeƒ. Doradcy  in-
westycyjni, dzi´ki stosowaniu tej koncepcji, majà nato-
miast mo˝liwoÊç dobrego pomiaru osiàgni´ç przedsi´-
biorstwa, przewidujà oczekiwania rynku oraz tworzà
portfel inwestycyjny, optymalizujàc ryzyko.

Koncepcja ta bazuje na dwóch zasadniczych za∏o-
˝eniach:

- rynek p∏aci za osiàgni´cia ekonomiczne (gotów-
kowe), a nie za osiàgni´cia przedstawiane w sprawoz-
daniach ksi´gowych;

- istnieje zasadnicza ró˝nica mi´dzy osiàgni´ciami
ekonomicznymi a osiàgni´ciami ksi´gowymi.

„Zwroty ksi´gowe (rentownoÊç) nie sà miarami re-
alnymi, ale skrzy˝owaniami liczb odbijajàcych z∏o˝one
interakcje zmian wywo∏anych inflacjà i du˝à liczbà
ksi´gowych konwencji. Z tego powodu nie sà one od-
powiednie do mierzenia d∏ugoterminowych trendów
przedstawiajàcych ekonomiczne osiàgni´cia”4. B∏´dy
te sà szczególnie widoczne przy porównywaniu przed-
si´biorstw o ró˝nych poziomach zmian w aktywach,
jak równie˝ przedsi´biorstw z ró˝nych krajów. Istotnà
przeszkodà w stosowaniu zwrotów ksi´gowych jest tak-
˝e ich historyczny charakter. Powoduje to, ˝e porówny-
wanie ich z przysz∏ym kosztem kapita∏u rodzi du˝o wàt-
pliwoÊci. Wa˝ne zaÊ jest, aby szacujàc przysz∏e osiàgni´-

cia, mo˝na by∏o bazowaç na przesz∏ych. HOLT opraco-
wa∏ koncepcj´ miernika osiàgni´ç finansowych, który -
jego zdaniem - jest wolny od tych wad. Jest nim CFROI.
Zbudowano go na podstawie ekonomicznych przep∏y-
wów Êrodków pieni´˝nych ustalanych w cenach sta∏ych.
Jest on wolny od wielu „spaczeƒ”, znajdujàcych si´
w tradycyjnych miarach ksi´gowych, takich jak:

- inflacja,
- amortyzacja,
- zmiany w aktywach,
- okres ˝ycia aktywów,
- odroczone podatki,
- rezerwy emerytalne,
- pozabilansowe sk∏adniki aktywów (leasing,

dzier˝awa),
- ksi´gowanie zgodnie z regu∏ami LIFO i FIFO,
- utrzymujàcy si´ wzrost lub spadek aktywów,
- goodwill,
- inwestycje.
Dzi´ki tym korektom CFROI, zdaniem jego auto-

rów5, odzwierciedla osiàgni´cia finansowe przedsi´-
biorstwa porównywalne w ró˝nych okresach, nawet
przy ró˝nych wskaênikach inflacji, a tak˝e mi´dzy
przedsi´biorstwami bez wzgl´du na zmiany w akty-
wach, które w nich zachodzà. Tak obliczone CFROI
jest, zdaniem firmy HOLT, miarà zwrotu, która od-
zwierciedla oczekiwania akcjonariuszy, czyli inaczej
CFROI jest realnym ROI. 

Procedura obliczania CFROI sk∏ada si´ z dwóch
kroków:

1. Specyfikacja strumienia gotówki wp∏ywajàcej
i wyp∏ywajàcej, skorygowanej o inflacj´, w okresie ˝y-
cia projektu.
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OD KSI¢GOWOÂCI DO GOTÓWKI

Zysk netto (przed zdarzeniami nadzwyczajnymi)
+ amortyzacja
+ wydatki odsetkowe po opodatkowaniu
+ wydatki zwiàzane z udzia∏owcami mniejszoÊciowymi
+ wydatki dzier˝awne (czynsz)
+/- zyski/straty na aktywach monetarnych
- FIFO korzyÊç

Aktywa ksi´gowe
+ zakumulowana amortyzacja
+ korekta inflacyjna wartoÊci brutto majàtku
+ korekta inflacyjna LIFO zapasów
+ pozabilansowe aktywa
- bezkosztowe zobowiàzania bie˝àce
- aktywa finansowe odroczonym podatkiem

Schemat 1 Logika dochodzenia do Êrodków pieni´˝nych,  bazujàc na
danych ksi´gowych

Zysk netto

Aktywa ksi´gowe

Ârodki pieni´˝ne
wyp∏ywajàce

Ârodki pieni´˝ne
wp∏ywajàce

Skorygowane 
o inflacj´

brutto cash flow

Skorygowane 
o inflacj´

inwestycje brutto

èród∏o: materia∏y otrzymane przez autora od firmy HOLT.
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2. Obliczanie wewn´trznej stopy zwrotu wolnej od
wp∏ywu inflacji. 

Pierwszy krok przedstawiono na schemacie 1.
Strumieƒ wp∏ywajàcy jest to strumieƒ generowany
przez przedsi´biorstwo (projekt). W sk∏ad tego strumie-
nia oprócz pozycji przedstawionych na schemacie 1,
wchodzi tak˝e wartoÊç up∏ynnienia aktywów nie amor-
tyzowanych na koniec ˝ycia projektu. Strumieƒ wyp∏y-
wajàcy jest natomiast realnym wydatkiem poniesionym
na poczàtku trwania inwestycji. 

Drugi krok polega na znalezieniu takiej stopy dys-
kontowej, przy której suma zdyskontowanych realnych
przep∏ywów pieni´˝nych w okresie ˝ycia projektu
zrówna si´ z realnymi wydatkami poniesionymi na po-
czàtku ˝ycia projektu.

gdzie:
BCF - brutto cash flow
IB - inwestycje bruto
i - stopa dyskontowa
n - okres ˝ycia projektu

Bardziej szczegó∏owo procedura obliczania CFROI
zostanie przedstawiona na podstawie danych hipote-
tycznego przedsi´biorstwa X - por. tabele 1, 2, 3 oraz
dane uzupe∏niajàce.

W pierwszym etapie obliczane sà przep∏ywy pie-
ni´˝ne brutto (brutto cash flow), które generuje przed-
si´biorstwo (projekt). Niezb´dne dane pochodzà z tabel
2, 3, 4 i 5.

Obliczanie brutto cash flow

Zysk netto 2 244,47
+ amortyzacja 5 602,47
+ koszty odsetkowe po opodatkowaniu 2 348,18

AKTYWA 1998 1999 Âredni stan PASYWA 1998 1999 Âredni stan

A. Majatek trwa∏y 27 072,31 29 047,34 28 059,82 A. Kapita∏ w∏asny 40 344,15 41 589,41 40 966,78

I.  WartoÊci niematerialne 319,31 1034,97 677,14 I.  Kapita∏ podstawowy 5 354,80 5 354,80 5 354,80

i prawne

II. Rzeczowy majàtek trwa∏y 26 575,69 27 567,01 27 071,35 Udzia∏ mniejszoÊci 165,61 165,61 165,61

1. Grunty w∏asne 2 346,46 2 346,46 2 346,46 II.  Kapita∏ zapasowy 25 615,33 28 170,80 26 893,07

2. Budynki i budowle 9 572,94 9 160,05 9 366,50 III. Kapita∏ rezerwowy 5 774,32 5 653,73 5 714,03

3. Urzàdzenia techniczne         7 335,37 8 660,62 7 998,00 IV. Wynik finansowy 3 434,09 2 244,47 2 839,28

i maszyny roku obrotowego

4. Ârodki transportu 281,57 315,31 298,44 1. Zysk 3 434,09 2 244,47 2 839,28

5. Pozosta∏e Êrodki trwa∏e 4 507,21 5 093,76 4 800,48 2. Strata -

6. Inwestycje rozpocz´te 2 424,69 1 987,84 2 206,27 B. Rezerwy 2 247,20 717,00 1 482,10

7. Zaliczki na poczet 107,46 2,97 55,21 C. Zobowiàzania 800,00 500,00 650,00

inwestycji d∏ugoterminowe

III. Finansowy majàtek trwa∏y 177,31 445,36 311,33 D. Zobowiàzania 22 779,48 17 492,01 20 135,75

krótkoterminowe

IV. Nale˝noÊci d∏ugoterminowe - 1. Kredyty bankowe 12 229,64 9 300,00 10 764,82

B. Majatek obrotowy 38 077,48 30 386,41 34 231,94 2. Zobowiàzania 10 549,84 8 192,01 9 370,93

handlowe

I.  Zapasy 27 817,11 15 855,58 21 836,34 E. Rozliczenia 561,65 985,81 773,73

mi´dzyokresowe 

i przychody przysz∏ych 

okresów

II. Nale˝noÊci i roszczenia 9 731,88 9 969,79 9 850,84 SUMA PASYWÓW 66 732,48 61 284,23 64 008,36

III. Papiery wartoÊciowe 

przeznaczone do obrotu -

IV. Ârodki pieni´˝ne 528,49 4 561,04 2 544,76

C. Rozliczenia mi´dzyokresowe 1 582,70 1 850,48 1 716,59

RAZEM AKTYWA 66 732,48 61 284,23 64 008,35

Tabela 1 Bilans skonsolidowany przedsi´biorstwa X

èród∏o: opracowanie w∏asne.
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+ koszty czynszu i dzier˝awy 
po opodatkowaniu 1 501,36

+ zysk przypadajàcy na udzia∏y 
mniejszoÊciowe 45,49

+/- operacje nadzwyczajne 
po opodatkowaniu 1,69

+/- zysk (strata) na aktywach monetarnych -393,21
- FIFO zysk -837,87

Brutto cash flow - ceny bie˝àce 10 512,58

Amortyzacja jest dodawana, gdy˝ nie stanowiàc wy-
datku pieni´˝nego, pomniejszy∏a zysk. Koszty odsetkowe
dodaje si´ w celu uzyskania informacji o Êrodkach pie-
ni´˝nych, które b´dà do dyspozycji dawców kapita∏u,
czyli sà to Êrodki nie uwzgl´dniajàce kosztów zaanga˝o-
wanych kapita∏ów. Pomniejsza si´ je o wielkoÊç os∏ony
podatkowej, którà wywo∏ujà, przy stopie podatku wyno-
szàcej 36%. Koszty czynszu i dzier˝awy sà zwracane przy
dochodzeniu do cash flow, natomiast póêniej sà kapitali-
zowane i powi´kszajà aktywa. Podobnie jak koszty odset-
kowe, sà równie˝ pomniejszane o os∏on´ podatkowà.
W ten sposób majàtek dzier˝awiony (leasing operacyjny)
jest uwidoczniany w aktywach. Zysk przypadajàcy na
udzia∏y mniejszoÊciowe pojawia si´ wówczas, gdy strona
trzecia jest w∏aÊcicielem okreÊlonej cz´Êci jednej z obj´-
tych konsolidacjà spó∏ek zale˝nych6. Zysk lub strata z ak-

tywów monetarnych zwiàzane sà z prowadzeniem ra-
chunkowoÊci w warunkach inflacji zgodnie z metodà
CPP - sta∏ej si∏y nabywczej (ang. Constant Purchasing Po-
wer) Wed∏ug tej metody, je˝eli przedsi´biorstwo przetrzy-
muje przez okreÊlony czas Êrodki pieni´˝ne lub inny ma-
jàtek pieni´˝ny (aktywa monetarne), to w wyniku inflacji
spada jego si∏a nabywcza i traktowana jest ona jako stra-
ta. Je˝eli jednak przedsi´biorstwo ma wi´cej zobowiàzaƒ
pieni´˝nych ni˝ majàtku pieni´˝nego, to z tytu∏u jego
przetrzymywania osiàga zysk, gdy˝ w jednostkach sta∏ej
si∏y nabywczej musi mniej zwróciç7. Sposób obliczania
zysku z aktywów monetarnych przedstawia tabela 4.

FIFO zysk jest korzyÊcià, którà uzyskuje si´ przez
niedoszacowanie zapasów w tej metodzie. Przyk∏ad jego
obliczania przedstawia tabela 5. W Polsce praktycznie
nie jest stosowany, gdy˝ najpopularniejszym sposobem
wyceny zapasów jest metoda oparta na Êredniej cenie.

Po obliczeniu przep∏ywów pieni´˝nych brutto
(brutto cash flow), oblicza si´ wartoÊç nak∏adów nie-
zb´dnych do ich osiàgni´cia. WartoÊci sk∏adników ma-
jàtkowych uwzgl´dnianych w tych obliczeniach odpo-
wiadajà Êrednim stanom tych sk∏adników znajdujàcych
si´ w bilansie przedsi´biorstwa (por. tabela 1).
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1. Przychody ze sprzeda˝y 128 087,70

2. Koszty dzia∏alnoÊci operacyjne 117 494,78

3. Zysk ze sprzeda˝y 10 592,92

4. Pozosta∏e przychody operacyjne 3 489,46

5. Pozosta∏e koszty operacyjne 6 989,16

6. Zysk z dzia∏alnoÊci operacyjnej 7 093,22

7. Przychody finansowe 691,94

8. Koszty finansowe, w tym: 4 255,50

a) odsetki od kredytów bankowych 3 669,03

b) pozosta∏e koszty finansowe 586,47

9. Zysk na dzia∏alnoÊci gospodarczej 3 529,66

10. Zyski nadzwyczajne 11,67

11. Starty nadzwyczajne 14,31

12. Zysk brutto 3 527,02

13. Podatki dochodowe 1 269,73

14. Zysk z udzia∏ów w jednostkach 

stowarzyszonych 32,67

15. Zysk udzia∏owców mniejszoÊciowych -45,49

16. Zysk netto 2 244,47

Tabela 2 Skonsolidowany rachunek
zysków i  s trat  X

èród∏o: opracowanie w∏asne.

Dane uzupe∏niajàce:

Op∏aty roczne leasingu operacyjnego 2 345,87
Realny koszt kredytu 11%
Liczba wyemitowanych akcji 34 000 
Ârednia cena akcji w 1999 r. 1,24

A. Przep∏ywy Êrodków pieni´˝nych z dzia∏alnoÊci operacyjnej

I. Wynik finansowy netto 2 244,47

II. Korekty o pozycje

1. Amortyzacja 5 602,47

2. Zysk udzia∏owców mniejszoÊciowych 45,49

3. Podatek dochodowy od zysku brutto 1 328,28

4. Podatek dochodowy zap∏acony -1 158,07

5. Pozosta∏e korekty 10 664,97

III. Ârodki pieni´˝ne z dzia∏alnoÊci operacyjnej 18 727,61

B. Przep∏ywy Êrodków pieni´˝nych z dzia∏alnoÊci 

inwestycyjnej

Ârodki pieni´˝ne z dzia∏alnoÊci inwestycyjnej -6 982,82

C. Przep∏ywy Êrodków pieni´˝nych z dzia∏alnoÊci 

finansowej

Ârodki pieni´˝ne z dzia∏alnoÊci finansowej -7 712,24

Zmiana stanu Êrodków pieni´˝nych 4 032,55

Ârodki pieni´˝ne na poczatku roku obrotowego 528,49

Ârodki pieni´˝ne na koniec roku obrotowego 4 561,04

Tabela 3 Sprawozdanie z  przep∏ywów
pieni´˝nych X

èród∏o: opracowanie w∏asne.

6 Por. T. Copeland, T. Koller, J. Murrin: Wycena: mierzenie i kszta∏towanie

wartoÊci firm. Warszawa 1997 WIG Press, s. 166.
7 Por. D. Myddelton: RachunkowoÊç i decyzje finansowe. Warszawa 1996
PWE, s. 146.



Obliczanie aktywów nieamortyzowanych

Monetarne aktywa krótkoterminowe 12 395,60
- Nieoprocentowane zobowiàzania 

krótkoterminowe -9 370,93
(A) Aktywa monetarne netto 

(bez zobowiàzaƒ) 3 024,67

+ Zapasy 21 836,34
+ Korekta inflacyjna LIFO zapasów 1 427,00
+ Ziemia 2 346,46
+ Korekta inflacyjna ziemi 1 055,91
+ Inwestycje 2 261,48
(B) Aktywa nieamortyzowane 31 951,86

Dokonywana jest korekta inflacyjna LIFO zapasów
(tabela 6), gdy˝ w przypadku wyceny zapasów metodà
FIFO i tak jest ona transponowana na LIFO poprzez ko-
rygowanie o powsta∏y z tego tytu∏u zysk odejmowany
od brutto cash flow.

WartoÊç ziemi korygowana jest w przyk∏adzie
wspó∏czynnikiem 0,45.

Obliczanie ca∏kowitych aktywów brutto

Rzeczowe Êrodki trwa∏e brutto 69 709,63
+ Korekta inflacyjna rzeczowych 
Êrodków trwa∏ych 14 910,19
+ Majàtek dzier˝awiony 15 230,22
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Wyszczególnienie 1998 1999

Aktywa monetarne

Nale˝noÊci i roszczenia 9 731,88 9 969,79

Papiery wartoÊciowe przeznaczone do obrotu - -

Ârodki pieni´˝ne 528,49 4 561,04

Razem 10 260,37 14 530,83

Pasywa monetarne

Zobowiàzania handlowe 10 549,84 8 192,01

Razem 10 549,84 8 192,01

Âredni stan pasywów  monetarnych 9 370,93

Âredni stan aktywów monetarnych 1 2395,60

Ró˝nica mi´dzy pasywami i aktywami -3 024,67

Zysk/strata przy inflacji 13% -393,21

Tabela 4 Obliczanie zysku z aktywów monetarnych

èród∏o: opracowanie w∏asne.

Wyszczególnienie 1998 1999

Stan zapasów - bilans 27 817,11 15 855,58

Wzrost ceny zapasów o 9%

Stan zapasów w sta∏ych jednostkach przeliczeniowych 27 817,11 14 546,40

Zapas dost´pny na poczàtku roku 27 817,11

Dostawa (zapasy dro˝sze o 9%) 45 889,08

Dostawa w sta∏ych jednostkach przeliczeniowych 42 100,07

Zu˝ycie zapasów w okresie 57 850,60

Zu˝ycie zapasów w sta∏ych jednostkach przeliczeniowych 55 370,77

WartoÊç zu˝ycia wg FIFO 57 850,60

WartoÊç zu˝ycia wg LIFO 59 159,78

FIFO zysk 1 309,18

Podatek 471,30

FIFO zysk netto 837,87

Tabela 5 Obliczanie FIFO zysku

èród∏o: opracowanie w∏asne.



- Aktywa finansowane odroczonym 
podatkiem -170,20
+ WartoÊci niematerialne i prawne 677,14
(C) Aktywa amortyzowane 
- ceny bie˝àce 100 356,98
(D) Aktywa brutto (B + C) 
- ceny bie˝àce 132 308,84
D∏ugoÊç ˝ycia projektu 12 lat

WartoÊç dzier˝awionego majàtku uzyskuje si´
przez zsumowanie zdyskontowanych przysz∏ych wy-
datków dzier˝awnych (op∏at leasingu operacyjnego)
w okresie ˝ycia projektu. Jako stop´ dyskontowà przyj-
muje si´ realny koszt zad∏u˝enia.

WartoÊç odroczonego podatku wynika z ró˝nicy
uj´tych w przep∏ywach (tabela 3) danych o podatku na-
liczonym i zap∏aconym. D∏ugoÊç ˝ycia projektu obli-
czono, dzielàc Êrednià wartoÊç Êrodków trwa∏ych brut-
to przez amortyzacj´.

Obliczanie CFROI

Majàc obliczone przep∏ywy pieni´˝ne brutto (brutto
cash flow) i niezb´dne nak∏ady inwestycyjne na ich
osiàgniecie, mo˝na przystàpiç do wyznaczania takiej
stopy dyskonta przy której suma zdyskontowanych

brutto cash flow i przep∏ywów z nie amortyzowanych
aktywów równa si´ aktywom brutto. WartoÊç tej stopy
jest poszukiwanym CFROI.

Procedur´ obliczania CFROI przedstawia schemat 2.
HOLT podaje przypadki, w których procedura ob-

liczania si´ komplikuje. Nale˝à do nich: wyst´powanie
wysokich nak∏adów na badania i rozwój, okresowa re-
waloryzacja Êrodków trwa∏ych, dyskrecjonalne zmiany
rezerw ksi´gowych (Niemcy), bardzo stare Êrodki trwa-
∏e (koleje), rezerwy zasobów naturalnych, otrzymywa-
nie wysokich subsydiów, prowadzenie stosunkowo du-
˝ej dzia∏alnoÊci finansowej przy niewielkich Êrodkach
trwa∏ych, du˝a wartoÊç reputacji w przesz∏oÊci (np.
IBM/Lotus).

WartoÊç rynkowa spó∏ki zale˝y od zwrotu, jaki
osiàga w stosunku do przeci´tnego zwrotu na rynku.
Podobnie jak wartoÊç rynkowa obligacji zale˝y od tego
czy wartoÊç kuponów jest wy˝sza od aktualnej stopy
procentowej, czy ni˝sza, tak cena akcji zale˝y od tego
czy CFROI jest wy˝sze od przeci´tnego, czy te˝ ni˝sze.
CFROI wy˝sze od przeci´tnego powoduje, ˝e rynek wy-
cenia przedsi´biorstwo powy˝ej aktualnej wartoÊci net-
to jego aktywów, czyli:

gdzie:
ROIp - przeci´tna wartoÊç realnego zwrotu rynkowego,
WartoÊç - ca∏kowita wartoÊç rynkowa przedsi´-

biorstwa,

81BANK I  KREDYT maj 2001 Przedsi´biorstwo

W metodzie LIFO w magazynie zostanà zapasy taƒsze 
(stara dostawa) od ostatniej dostawy o 9%, w zwiàzku 
z tym nale˝y urealniç ich wartoÊç korygujàc o 9% 15 855,58
WartoÊç korekty inflacyjnej 1 427,00
Bie˝àca wartoÊç zapasów (starej dostawy)
Pozosta∏a cz´Êç zapasów nie wymaga korekty gdy˝ odpowiada cenom bie˝àcym. 17 282,58

Tabela 6 Korekta inf lacyjna LIFO zapasów

èród∏o: opracowanie w∏asne
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Lp. WartoÊç Êrodków Stopa dokonanych WartoÊç Êrodków Rok Wspó∏czynnik Bie˝àca wartoÊç

trwa∏ych netto odpisów amortyzacyjnych trwa∏ych brutto zakupu inflacji Êrodków trwa∏ych 

(%) brutto

1 688,45 80 3 442,25 1992 2,29 7 882,75

2 2 752,76 90 27 527,60 1995 1,20 33 033,12

3 8 443,34 60 21 108,35 1997 1,16 24 485,69

4 10 578,86 40 17 631,43 1998 1,09 19 218,26

Razem 22 463,41 69 709,63 84 619,82

Korekta inflacyjna Êrodków  trwa∏ych 14 910,19

Tabela 7 Obliczanie korekty inf lacyjnej  Êrodków trwa∏ych brutto

èród∏o: opracowanie w∏asne.
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Koszt - bie˝àca wartoÊç netto aktywów.
Poszczególne pozycje powy˝szego wzoru oblicza-

ne sà w nast´pujàcy sposób:

Ca∏kowita wartoÊç rynkowa przedsi´biorstwa

WartoÊç rynkowà kapita∏u w∏asnego 
wylicza si´ na podstawie Êredniej 
z najwy˝szej i najni˝szej ceny 
akcji w roku 42 160,00

WartoÊç zad∏u˝enia
D∏ug krótkoterminowy 10 764,82
+ D∏ug d∏ugoterminowy 650,00
+ WartoÊç zobowiàzaƒ dzier˝awnych 8 670,09
+ WartoÊç zobowiàzaƒ emerytalnych -
+ Inne zobowiàzania 2 255,83

Razem zad∏u˝enie 22 340,74

Ca∏kowita wartoÊç rynkowa = wartoÊç rynkowa 
Kapita∏u w∏asnego + wartoÊç zad∏u˝enia       64 500,74

Bie˝àca wartoÊç aktywów netto

Aktywa nie amortyzowane - ceny bie˝àce 31 951,86
+ Rzeczowe Êrodki trwa∏e brutto 
- ceny bie˝àce 84 619,82
- Rezerwy amortyzacyjne - ceny bie˝àce -58 414,73
+ Majàtek dzier˝awiony netto 8 670,09
- Aktywa finansowane odroczonym 

podatkiem -170,20
+ WartoÊci niematerialne i prawne 677,14

Ca∏kowite aktywa netto - ceny bie˝àce 67 333,99

Zobowiàzania emerytalne wyst´pujà w krajach,
w których istnieje obowiàzek ujawniania w sprawozda-
niach finansowych niedoborów funduszy posiadanych
przez plany emerytalne8. W polskich warunkach tego ty-
pu zobowiàzania nie wyst´pujà. Rezerwa amortyzacyjna
jest obliczana w stosunku do bie˝àcej wartoÊci Êrodków
trwa∏ych (tabela 9). Ró˝na wartoÊç majàtku dzier˝awio-

Lata

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

BCF 10 512,58 10 512,58 10 512,58 10 512,58 10 512,58 10 512,58 10 512,58 10 512,58 10 512,58 10 512,58 10 512,58 10 512,58

ANA 31 951,86

Przep∏ywy - 132 308,84 10 512,58 10 512,58 10 512,58 10 512,58 10 512,58 10 512,58 10 512,58 10 512,58 10 512,58 10 512,58 10 512,58 42 464,44

PV 10 263,84 10 020,98 9 783,87 9 552,37 9 326,35 9 105,68 8 890,23 8 679,87 8 474,50 8 273,98 8 078,21 31 858,96

Suma PV 132 308,84

Aktywa brutto 132 308,84

CFROI 2,42%

Tabela 8 Obliczanie CFROI

ANA - aktywa nieamortyzowane

BCF - brutto cash flow

èród∏o: opracowanie w∏asne.

Schemat 2 Obliczanie CFROI

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie materia∏ów otrzymanych przez autora od firmy HOLT.

Okres ˝ycia projektu 12 lat

132 308,84

10 512,58 Brutto cash flow

31 951,86
Cash Flow ROI (CFROI)

2,42%
Aktywa

nie amortyzwane

8 Por. T. Copeland, T. Koller, J. Murrin: ... op.cit., s.165.



nego ujmowanego przy szacowaniu aktywów brutto i ak-
tywów netto wynika stàd, ˝e obecnie dzier˝awiony ma-
jàtek mo˝e byç cz´Êciowo zamortyzowany (zu˝yty), wi´c
jego wartoÊç jest mniejsza (jest to wartoÊç netto). Kwota
uj´ta powy˝ej odpowiada zdyskontowanym p∏atno-
Êciom dzier˝awnym w ciàgu przysz∏ych pi´ciu lat, stopà
dyskontowa odpowiadajàcà realnemu kosztowi kredytu.

Taki poziom wskaênika oznacza, ˝e rynek dyskontu-
je przedsiebiorstwo za zwrot ni˝szy od przecietnego i wy-
cenia je poni˝ej bie˝àcej wartoÊci netto jego aktywów.

WartoÊç/koszt

WartoÊç  
=

Ca∏kowita wartoÊç rynkowa     
=

64 500,74  
= 0,96

Koszt Bie˝àca wartoÊç netto aktywów 67 333,99

Cykl ˝ycia przedsi´biorstwa
U podstaw rozumowania, na których oparto cykl ˝ycia
przedsi´biorstwa, le˝y spostrze˝enie G. Stiglera9: „Bar-

dzo wa˝nym wnioskiem w teorii ekonomii jest to, ˝e
pod wp∏ywem konkurencji stopa zwrotu we wszyst-
kich ga∏´ziach przemys∏u zmierza do jednolitego po-
ziomu. Przedsi´biorcy zawsze b´dà wycofywaç swe
kapita∏y z niekorzystnych ga∏´zi i lokowaç w korzyst-
nych”. Na tej podstawowej zasadzie konkurencji mi´-
dzyga∏´ziowej skonstruowany jest ekonomiczny cykl
˝ycia firmy.

Ka˝da spó∏ka dà˝y do uzyskiwania zwrotu powy-
˝ej przeci´tnego. Osiàgajà to na ogó∏ wprowadzajàc no-
we produkty na rynek, ulepszajàc istniejàce, poprawia-
jàc wyglàd, marketing czy serwis. Uzyskujàc zwrot po-
wy˝ej przeci´tnego, firmy szybko przyciàgajà konku-
rencj´, która próbuje lepiej s∏u˝yç klientom. B´dzie to
powodowa∏o, ˝e przedsi´wzi´cia z wysokimi zwrotami
zacznà zanikaç i zmierzaç do przeci´tnych. I odwrot-
nie, zwroty znacznie poni˝ej przeci´tnej sk∏aniajà
przedsi´biorstwa do restrukturyzacji i szukania sposo-
bów zarabiania powy˝ej kosztu kapita∏u firmy. Sche-
mat 3 pokazuje, jak relacja wartoÊç/koszt odzwierciedla
rynkowà opini´ o etapie, na jakim jest firma w jej cyklu
˝ycia. 
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Lp. WartoÊç Êrodków Bie˝àca wartoÊç Stopa dokonanych Rezerwy

trwa∏ych brutto Êrodków trwa∏ych brutto odpisów amortyzacji amortyzacyjne

1 3 442,25 7 882,75 80% 6 306,20

2 27 527,60 33 033,12 90% 29 729,81

3 21 108,35 24 485,69 60% 14 691,41

4 17 631,43 19 218,26 40% 7 687,30

Razem 69 709,63 84 619,82 58 414,73

Tabela 9 Obliczanie rezerwy amortyzacyjnej  od bie˝àcej  wartoÊci  Êrodków
trwa∏ych

èród∏o: opracowanie w∏asne.

9 G. Stigler; Capital and Rates of Return in Manufacturing Industries.
Princeton Uniwersity Press, Princeton 1963, s.54

Schemat 3 Ekonomiczny cykl  ˝ycia przedsi´biorstwa -  realna ekonomiczna
stopa zwrotu

èród∏o: materia∏y otrzymane przez autora od firmy HOLT Value Associetes.

Wzrost CFROI i wysokie
reinwestycje 

Rosnàcy Zanikajàcy Dojrza∏y

Wysoka premia Premia

WartoÊç/Koszt

Przeci´tnoÊç Potràcenie

Chory

Stopa dyskontowa
(Oczekiwana przez
inwestorów stopa
zwrotu

CFROI

Powy˝ej Êredniej, lecz 
zanikajàce CFRCI

Âredni CFROI CFROI poni˝ej 
Êredniej
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Stosunek ten zawiera wartoÊç rynkowà (kapita∏
w∏asny plus obcy) podzielonà przez wielkoÊç aktywów
netto wyra˝onà w cenach bie˝àcych. Zarówno licznik,
jak i mianownik sà wyra˝one w jednostkach odzwier-
ciedlajàcych t´ samà si∏´ nabywczà. Relacja ta jest wi´c
wolna od zniekszta∏ceƒ wywo∏anych inflacjà. WartoÊç
rynkowa spó∏ki zale˝y od realnego zwrotu, który osiàga
w stosunku do przeci´tnego zwrotu na rynku. Najlep-
szà miarà tego zwrotu jest, zdaniem HOLT, CFROI, czy-
li realne ROI. 

Przewidujàc d∏ugoterminowe wyniki finansowe,
rynek akcji powinien braç pod uwag´ zr´cznoÊç zarzà-
dów w wyszukiwaniu przedsi´wzi´ç, które zapewniajà
zwrot wy˝szy od przeci´tnego. Dla poparcia tego wnio-
sku, HOLT na podstawie badaƒ empirycznych opraco-
wa∏ tabel´ przewidywanych zmian CFROI w ciàgu czte-
rech lat nast´pujàcych po roku bazowym.  Obliczenia te
oparto na Êredniej z trzech parametrów: CFROI, zmien-
noÊci i wspó∏czynnika wzrostu. Opracowane tabele sà
z jednej strony empirycznym potwierdzeniem popraw-
noÊci logiki ekonomicznego cyklu ˝ycia firmy, z drugiej
zaÊ strony pozwalajà przewidzieç kierunek i si∏´ zmian
CFROI w stosunku do przeci´tnego realnego ROI.

Podsumowanie

Zaprezentowana miara, podobnie jak EVA bazuje na
przep∏ywach pieni´˝nych oraz stopie dyskontowej od-
powiadajàcej kosztowi kapita∏u. Jakkolwiek pierwszeƒ-
stwo pod wzgl´dem liczby aplikacji przypisuje si´ EVA
(ponad 300 aplikacji), to równie˝ CFROI ma swoich
zwolenników. Podstawowà przewagà EVA nad CFROI

jest prostota tej metody i ∏atwoÊç zrozumienia przez
ni˝sze  szczeble zarzàdzania. Sà jednak autorzy, którzy
pierwszeƒstwo przypisujà CFROI. Nale˝y do nich M.C.
Gunn, który zestawiajàc wymagania stawiane mierni-
kom osiàgni´ç wykazuje, ˝e to CFROI spe∏nia ich naj-
wi´cej (tabela 2).

Inni autorzy piszà10: „podobieƒstwo mi´dzy EVA,
CFROI i innymi nowymi miarami jest co najmniej tak
wielkie, jak ró˝nice. Faktycznie, wszystko jest zakorze-
nione w stwierdzeniu, ˝e spó∏ki nie powinny patrzeç na
zyski w sprawozdaniach ksi´gowych, podlegajàce ma-
nipulacjom i ksi´gowym wykrzywieniom, ale na to, czy
zwrot, jaki uzyskuje spó∏ka z zainwestowanego kapita-
∏u, przewy˝sza koszt tego kapita∏u. W ka˝dym mierniku
u˝ywa si´ równie˝ podstaw metody dyskontowanych
przep∏ywów gotówki”. „Economist” podaje nato-
miast11: „Zwyci´zcy rankingów opracowywanych
przez jednych konsultantów sà przegrywajàcymi w
innych rankingach i odwrotnie. Wynika to tak˝e w du-
˝ej mierze z ró˝nych okresów branych do porównaƒ
i korzystania z ró˝nych konsultantów”.

Jak widzimy, dyskusja na temat wy˝szoÊci jed-
nych mierników osiàgni´ç nad innymi trwa i prawdo-
podobnie b´dzie jeszcze trwa∏a d∏ugo. Znamienne jest
jednak to, ˝e coraz wi´ksza jest zgodnoÊç w
twierdzeniu, i˝ tradycyjne mierniki ksi´gowe nie spe∏-
niajà ju˝ oczekiwaƒ zarówno jako stymulatory warto-
Êci, jak i sk∏adniki systemów wynagrodzeƒ zarzàdów
spó∏ek, sk∏aniajàcych ich do dzia∏ania zgodnie z inte-
resem akcjonariuszy.

Wymagania EVA SVA CFROI

Prosty i ∏atwy w u˝yciu Nie ? Nie

Odpowiedni do porównaƒ mi´dzynarodowych i ró˝nych przemys∏ów Nie Tak Tak

Skorelowany z ca∏kowitym zwrotem dla akcjonariuszy Nie ? Tak

Uwzgl´dnia ryzyko Tak Tak Tak

Uwzgl´dnia inwestycje rozwojowe Nie Tak Tak

Koryguje wp∏yw inflacji Nie Tak Tak

Uwzgl´dnia zmian´ wartoÊci pieniàdza w czasie Nie Tak Tak

Tabela 10 Porównanie trzech al ternatywnych metod oceny osiàgni´ç f inan-
sowych

èród∏o: M.C. Gunn, ...op.cit., s. 71.

10 R. Myers: Metric ...op.cit.
11 A Star to Sail by. „Economist”, 08/02/97, Vol. 344 Issue 8028, s. 53.
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15 marca 2001 r. odby∏o si´ w Warszawie VII Forum
Bankowe na temat „Zagro˝enia i szanse dla banków
u progu XXI wieku”.

Forum Bankowe jest dorocznà konferencjà organi-
zowanà z inicjatywy Zwiàzku Banków Polskich przez
Fundacj´ Edukacji i Badaƒ Bankowych. S∏u˝y bezpo-
Êredniej wymianie poglàdów mi´dzy przedstawiciela-
mi kierownictw banków, w∏adz gospodarczych oraz za-
interesowanych bankowoÊcià Êrodowisk naukowych. 

Porzàdek obrad tegorocznego Forum przewidywa∏
trzy sesje - dyskusje panelowe, prowadzone przez mo-
deratorów. Do udzia∏u w poszczególnych sesjach zosta-
li zaproszeni wybitni specjaliÊci, reprezentujàcy banki
komercyjne, Narodowy Bank Polski i Rad´ Polityki Pie-
ni´˝nej oraz oÊrodki naukowe i eksperckie.

Pierwszà sesj´ - na temat: Ryzyko kryzysu waluto-
wego lub finansowego. Reakcje banków - poprowa-
dzi∏ dr hab. Jan K. Solarz, a w dyskusji udzia∏ wzi´li:

- dr Jerzy Pruski, Cz∏onek Rady Polityki Pieni´˝nej;
- dr Krzysztof Rybiƒski, G∏ówny Ekonomista ING

Banku SA;
- prof. dr hab. Zdzis∏aw Sadowski, Prezes Polskie-

go Towarzystwa Ekonomicznego.

Moderatorem drugiej sesji: Presja konkurencji wewnàtrz
systemu finansowego oraz ze strony podmiotów spoza sekto-
ra, by∏ dr Pawe∏ Wyczaƒski, a w dyskusji uczestniczyli:

- prof. dr hab. Jan Szambelaƒczyk z Akademii Eko-
nomicznej w Poznaniu;

- dr Eugeniusz Âmi∏owski, Prezes Zarzàdu, Pentor
Instytut Badania Opinii i Rynku SA;

- prof. dr hab. Adam Noga, Dyrektor Instytutu Fi-
nansów w Wy˝szej Szkole Ubezpieczeƒ i BankowoÊci.

Trzecià sesj´: Szanse i zagro˝enia zwiàzane z no-
wymi tendencjami w gospodarce Êwiatowej, prowa-
dzi∏ prof. dr hab. Leszek Paw∏owicz, a uczestnikami
dyskusji byli:

- prof. dr hab. Dariusz Filar, G∏ówny Ekonomista
Banku Pekao SA;

- prof. dr hab. Jerzy Kleer, Rektor Wy˝szej Szko∏y
BankowoÊci, Finansów i Zarzàdzania;

- dr S∏awomir Lachowski, Cz∏onek Zarzàdu BRE
Banku SA.

W trakcie konferencji wyg∏oszono równie˝ komu-
nikaty prezentujàce wnioski z poprzedzajàcych Forum
seminariów tematycznych, dotyczàcych: roli banków
w finansowaniu polskiego eksportu (dr Jerzy Rutkow-
ski, Cz∏onek Zarzàdu KUKE SA), instrumentów wspie-
rania ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw (Tomasz Sy-
pu∏a, Zast´pca Dyrektora Departamentu Programów Ce-
lowych, BGK) oraz narz´dzi i warunków koniecznych
do wspierania przez banki budownictwa mieszkanio-
wego (dr Irena Herbst, Wiceprezes BGK).

Tradycyjnie, obradom Forum towarzyszy∏ uroczy-
sty bankiet, podczas którego Prezes Narodowego Banku
Polskiego, prof. Leszek Balcerowicz, podzieli∏ si´

„Zagro˝enia i szanse banków u progu
XXI wieku”
Informacja o przebiegu i wnioskach VII Forum Ban-
kowego - Banki 2001
Antoni Kantecki



z bankowcami swoimi opiniami na temat przysz∏oÊci
polskiego systemu finansowego.

W toku dyskusji w kolejnych sesjach sformu∏owa-
no opinie i wnioski.

Ryzyko kryzysu walutowego lub finansowego
oraz reakcje banków

Dyskusja koncentrowa∏a si´ wokó∏ kwestii, czy polity-
ka monetarna i polityka fiskalna sà w stanie zneutrali-
zowaç zagro˝enia zwiàzane ze stanem gospodarki i wy-
zwaniami, jakie przed nià stajà.

Ilustracjà zagro˝eƒ, które mogà si´ pojawiç w naj-
bli˝szej przysz∏oÊci, by∏ przedstawiony przez dr. K. Ry-
biƒskiego scenariusz kryzysu oparty na przyj´tych
przez autora za∏o˝eniach zdarzeƒ i decyzji policy - mix
w latach 2001 i 2002. Istotnymi elementami tej projek-
cji jest: luêna polityka fiskalna, prowadzàca do pe∏nego
wykonania deficytu bud˝etowego ju˝ w pierwszych
miesiàcach br., decyzja RPP o nieobni˝eniu stóp pro-
centowych, wzmo˝ony nap∏yw kapita∏u portfelowego,
ujawnienie danych o wzroÊcie deficytu na rachunku
obrotów bie˝àcych, za∏amanie negocjacji prywatyzacyj-
nych (TP SA i PZU SA), publikacja informacji o wzro-
Êcie zad∏u˝enia polskich przedsi´biorstw  za granicà,
kolejna informacja o wzroÊcie deficytu obrotów bie˝à-
cych, gwa∏towne wycofywanie si´ inwestorów zagra-
nicznych, silna deprecjacja z∏otego, nieudana próba in-
terwencji NBP na rynku walutowym, kolejna fala gwa∏-
townej deprecjacji z∏otego, decyzja RPP o podniesieniu
stóp procentowych dla przeciwdzia∏ania wzrostowi in-
flacji. Sekwencja tych zdarzeƒ, datowanych przez auto-
ra na kolejne miesiàce 2001 r., prowadzi do ponowne-
go przestrzelenia celu inflacyjnego (oprócz deprecjacji
z∏otego przyczynia si´ do tego wzrost cen towarów im-
portowych, a g∏ównie paliw), wyhamowania wzrostu,
a nast´pnie do spadku (rok 2002) PKB, wzrostu bezro-
bocia (23%), spadku wynagrodzeƒ realnych (3%), po-
nownego otwarcia niektórych rozdzia∏ów negocjacyj-
nych i oddalenia perspektywy przystàpienia do UE.
Autor tej projekcji, opartej na zbudowanym przez nie-
go hipotecznym modelu, postawi∏ pytanie, czy decy-
denci mieli wystarczajàcà iloÊç informacji, pozwalajà-
cych ujawniç potencjalne skutki podejmowanych decy-
zji wówczas, gdy skutkom tym mo˝na by∏o jeszcze
przeciwdzia∏aç. 

Kolejny mówca - dr J. Pruski - odnoszàc si´ do
g∏ównych problemów polityki makroekonomicznej, na-
wiàzywa∏ do pierwszej prezentacji. Wskazywa∏, i˝
przedstawiony scenariusz ma charakter nazbyt deter-
ministyczny, nie uwzgl´dnia bowiem reakcji uczestni-
ków gry gospodarczej (NBP, rzàd, banki i podmioty
spoza systemu finansowego) na pojawiajàce si´ zagro-

˝enia. Ponadto, scenariusz ten nie uwzgl´dnia roli
p∏ynnego kursu jako czynnika ograniczajàcego za-
gro˝enie wystàpieniem kryzysu walutowego. Wed∏ug
dr J. Pruskiego, nie zdarzy∏ si´ jeszcze kryzys walutowy
w kraju, w którym istnieje system p∏ynnego kursu wa-
lutowego; system ten zwi´ksza bowiem ryzyko kurso-
we po stronie inwestorów. JeÊli wi´c rynki finansowe
mogà antycypowaç przysz∏e wydarzenia, nie ma powo-
du, aby przyjmowaç, ˝e b´dà si´ zachowywaç nieracjo-
nalnie. Warunkiem tych racjonalnych zachowaƒ jest
jednak przejrzystoÊç polityki i struktury gospodarczej
kraju. 

Nast´pny panelista, prof. Z. Sadowski, zgadzajàc
si´ z zawartà w wystàpieniu dr. K. Rybiƒskiego ocenà
znacznego zagro˝enia kryzysem, wskaza∏ na inny
aspekt sprawy: struktur´ handlu zagranicznego i ten-
dencje w sferze wymiany z zagranicà. PodkreÊli∏, ˝e od
policy - mix nale˝a∏oby oczekiwaç takich decyzji, które
przyczyni∏yby si´ do stymulowania produkcji krajowej
bez jednoczesnego stymulowania importu. Uznajàc
ograniczone mo˝liwoÊci manewru w zakresie polityki
monetarnej (nazbyt szybkie obni˝anie  stóp procento-
wych mog∏oby spowodowaç gwa∏towny odp∏yw kapi-
ta∏ów), nie wyklucza∏ u˝ycia administracyjnych narz´-
dzi ograniczenia importu.

W dyskusji, po wystàpieniach panelistów ocenio-
no stopieƒ zagro˝enia kryzysem i dzia∏ania - z zakresu
polityki monetarnej i polityki fiskalnej - które nale˝a∏o-
by podjàç. Wobec zró˝nicowania opinii trudno wska-
zaç podzielane przez wszystkich jednoznaczne konklu-
zje, mo˝na jednak zasygnalizowaç poglàdy dominujàce
w dyskusji, a wÊród nich:

1. Przekonanie, ˝e obecny splot czynników warun-
kujàcych rozwój gospodarczy (uwarunkowania poli-
tyczne, niedostosowane regulacje rynku pracy, regula-
cje odnoszàce si´ do finansów publicznych), stawia
bardzo ostre wymagania wobec policy - mix przy wyjàt-
kowo ma∏ej swobodzie manewru, zarówno w sferze po-
lityki pieni´˝nej, jak i fiskalnej. Niewàtpliwie grozi to
wybuchem kryzysu walutowego i finansowego, aczkol-
wiek opinie w sprawie bliskoÊci i realnoÊci owych za-
gro˝eƒ by∏y mocno podzielone.

2. Poglàd, i˝ p∏ynny kurs walutowy jest rozwiàza-
niem systemowym zmniejszajàcym ryzyko wybuchu
kryzysu, jednak pod warunkiem, i˝ polityka pieni´˝na
i fiskalna oraz funkcjonowanie gospodarki b´dà przej-
rzyste. Dopiero wówczas bowiem uczestnicy gry gospo-
darczej b´dà mogli w∏aÊciwie reagowaç na bie˝àcà sy-
tuacj´. Oznacza to potrzeb´ monitorowania zdarzeƒ
i wczesnego ostrzegania o ewentualnym nasilaniu si´
czàstkowych zagro˝eƒ, które ∏àcznie mog∏yby spowo-
dowaç wybuch.

3. Poglàd o potrzebie nie tylko systematycznego
obserwowania i ostrzegania o narastaniu zagro˝eƒ, ale
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tak˝e o potrzebie uzgadniania poszczególnych elemen-
tów policy - mix przez instytucje odpowiedzialne z jed-
nej strony za polityk´ monetarnà, a z drugiej za polity-
k´ fiskalnà. Jednak równie˝ w tej kwestii szczegó∏owe
oceny i propozycje ewentualnych korekt obecnych roz-
wiàzaƒ instytucjonalnych by∏y znacznie zró˝nicowane.

Presja konkurencyjna wewnàtrz systemu finan-
sowego

Jako pierwszy w dyskusji wystàpi∏ prof. J Szambelaƒ-
czyk, wyg∏aszajàc wiele tez dotyczàcych konkurencji na
rynku finansowym w Polsce. Nasilajàca si´ konkurencja
mi´dzy instytucjami z rynku finansowego oraz coraz
lepsza edukacja ekonomiczna sprawiajà, i˝ wzrasta po-
zycja i si∏a przetargowa klientów. W odniesieniu do
banków w wi´kszym stopniu dotyczy to us∏ug depozy-
towych i rozliczeniowych ni˝ kredytowych. Wraz z doj-
rzewaniem struktury rynku finansowego w Polsce i jego
upodobnianiem si´ do rozwini´tych gospodarek rynko-
wych zwi´kszajà si´ mo˝liwoÊci dywersyfikowania
strumienia oszcz´dnoÊci. Wprowadzanie nowych me-
tod w procesach poÊrednictwa stopniowo os∏abia pozy-
cj´ konkurencyjnà banków. Istniejàce rozwiàzania sys-
temowe, jak rezerwy obowiàzkowe, po˝yczki BFG na sa-
modzielnà sanacj´, zak∏ócajà - w krótkim okresie - dys-
cyplin´ rynkowà. Rozwój rynku instrumentów d∏u˝-
nych przyczyni si´ do ograniczenia rentownoÊci ban-
ków depozytowo-kredytowych i zmusi je do poszuki-
wania nowych obszarów Êwiadczenia us∏ug, w tym tak-
˝e zwiàzanych z emisjà tych instrumentów. Obecnie do-
minacja banków na polskim rynku finansowym w wi´k-
szym stopniu zale˝y od subiektywnie postrzeganej wia-
rygodnoÊci i bezpieczeƒstwa ni˝ od rentownoÊci ich
produktów. 

Interesujàcym aspektem rozwa˝aƒ o konkurencyj-
noÊci jest podkreÊlane przez M. Portera znaczenie czyn-
ników lokalnych, mimo zwi´kszania mobilnoÊci kapi-
ta∏u i rozwoju techniki w Êrodowisku globalnym. Czyn-
niki lokalne wp∏ywajà na mo˝liwe formy rywalizacji
w danym kraju i w okreÊlonych segmentach rynku.
KonkurencyjnoÊç jest równie˝ wynikiem efektywnoÊci,
z jakà firmy zlokalizowane na danym terenie wykorzy-
stujà posiadane zasoby do dzia∏alnoÊci gospodarczej.
Zrozumienie istoty czynników lokalnych wp∏ywa na
konkurencj´, ujawnia nowà rol´ instytucji finansowych
w kszta∏towaniu ich pozycji na rynku, koniecznoÊç bu-
dowania nowych relacji mi´dzy biznesem, w∏adzami
i pozosta∏ymi instytucjami lokalnymi. Firma globalna,
konkurujàca ponad granicami paƒstw, powinna wyko-
nywaç okreÊlone rodzaje dzia∏alnoÊci na ró˝nych ryn-
kach, aby wykorzystaç ich przewag´ lokalizacyjnà, ró˝-
norako koordynujàc ich dzia∏ania i dyskontujàc zalety
sieci regionalnych lub globalnych.

Istotne jest w tym kontekÊcie rozró˝nienie efek-
tywnoÊci operacyjnej i wyboru strategii. Wy˝sza efek-
tywnoÊç operacyjna oznacza wykonywanie podobnych
czynnoÊci lepiej ni˝ rywale. Wybór pozycji strategicz-
nej jest natomiast zwiàzany z wykonywaniem czynno-
Êci inaczej ni˝ rywale lub w inny sposób. Poprawa efek-
tywnoÊci operacyjnej nie przek∏ada si´ na trwa∏à prze-
wag´ konkurencyjnà. Istotne jest dynamizowanie uk∏a-
du obejmujàcego ciàg∏oÊç doskonalenia efektywnoÊci
operacyjnej i wyboru strategii z wykorzystaniem cech
lokalizacji.

Do problematyki konkurencji mi´dzy bankami i gru-
pami banków nawiàza∏ w swoim wystàpieniu równie˝
prof. A. Noga. Przypomnia∏, i˝ na gruncie teorii mo˝na
wyró˝niç cztery fazy myÊlenia o rozwoju konkurencji:

1) poglàd, i˝ konsument uzyskuje najwi´cej korzy-
Êci wówczas, gdy na rynku dzia∏a wiele konkurujàcych
ze sobà podmiotów, 

2) poglàd, i˝ rynek wielu podmiotów nie musi byç
dla konsumenta sytuacjà optymalnà, gdy˝ móg∏by uzy-
skaç wi´ksze korzyÊci, gdyby na rynku pojawi∏y si´
wielkie, dominujàce instytucje, 

3) poglàd zwiàzany ze szko∏à tzw. efektywnej kon-
kurencji, zak∏adajàcy, i˝ dzi´ki korzyÊciom skali mo˝na
wybraç odpowiednià liczb´ grup podmiotów, które
z korzyÊcià dla w∏asnego rozwoju i dla konsumentów
utrzymajà si´ na rynku, 

4) przekonanie - zwiàzane z najnowszym sposo-
bem myÊlenia o konkurencji i uwzgl´dniajàce najnow-
sze techniki informatyczne - ˝e kwestià podstawowà
jest elastycznoÊç struktury, która b´dzie u∏atwia∏a szyb-
kie wy∏anianie si´, stosownie do sytuacji, nowych pod-
miotów dominujàcych na rynku.

Odnoszàc uogólnienia teoretyczne do obecnej sy-
tuacji banków w Polsce, prof. A. Noga stwierdzi∏, ˝e
trudno by∏oby dzisiaj przesàdzaç, i˝ du˝e podmioty
zdob´dà i utrzymajà przewag´ rynkowà, tak jak to za-
k∏ada∏y tradycyjne teorie dominacji. Na struktur´ pod-
miotowà rynku du˝y wp∏yw b´dà mia∏y czynniki lokal-
ne, co jest ocenà zgodnà z podejÊciem prezentowanym
wczeÊniej przez prof. J. Szambelaƒczyka.

W dyskusji nawiàzywano do zasygnalizowa-
nych wystàpieƒ oraz wystàpienia trzeciego panelisty
- dr. E. Âmi∏owskiego, który prezentowa∏ wyniki badaƒ
„Pentora” na temat percepcji konkurencyjnoÊci przez
bankowców i klientów banków. Wypowiadane opinie
by∏y zró˝nicowane, wydaje si´ jednak, i˝ nale˝y pod-
kreÊliç przynajmniej dwa nurty wypowiedzi:

1. Zmienia si´ model konkurowania i zarzàdzania
firmà. Coraz wa˝niejsza staje si´ znajomoÊç wartoÊci
banku z punktu widzenia jego bazy klientów. Jednak
nieliczne tylko banki wprowadzajà zarzàdzanie przez
wartoÊç. Mo˝e to os∏abiaç ich pozycj´, gdy˝ bez zarzà-
dzania, które uwzgl´dnia interesy akcjonariuszy, banki
nie mogà byç konkurencyjne.



2. Banki powinny podjàç kompleksowe badania
czynników, które faktycznie decydujà o konkurencyj-
noÊci. Wyniki takich badaƒ pokaza∏yby, czy strategie
formu∏owane przez banki odpowiadajà warunkom ryn-
kowym istniejàcym w Polsce u progu nowego dziesi´-
ciolecia.

Szanse i zagro˝enia zwiàzane z nowymi tenden-
cjami w gospodarce Êwiatowej

W trakcie tej sesji dyskutowano na temat Êwiatowych
tendencji w sferze polityki, ekonomii i technologii,
które warunkujà rozwój gospodarczy i wp∏ywajà na
przekszta∏cenia systemów finansowych.

T∏o polityczne, zwiàzane z ró˝nicowaniem po-
zycji gospodarek poszczególnych krajów, przedsta-
wi∏ prof. J. Kleer. Ró˝ne stopy wzrostu oraz poziomy
PKB na jednego mieszkaƒca ró˝nicujà wspó∏czesne
gospodarki. Zró˝nicowanie to jest tak˝e pog∏´biane
przez wysokà koncentracj´ badaƒ i innowacji w kra-
jach najbardziej rozwini´tych. W rezultacie, pozo-
sta∏e kraje b´dà skazane na „wtórnà imitacj´”. In-
nym aspektem ró˝nicowania sytuacji poszczegól-
nych krajów jest to, i˝ mo˝na je okreÊliç jako za-
mkni´te, pó∏zamkni´te lub otwarte. Rozró˝nienie to
ma du˝e znaczenie, gdy˝ gospodarki ma∏e i za-
mkni´te nie majà ˝adnych szans, aby w rankingach
Êwiatowych przesuwaç si´ w gór´. Nie majà one
mo˝liwoÊci, przy wykorzystaniu w∏asnych Êrodków,
dokonania modernizacji i przeprowadzenia wyma-
ganych reform.

Wed∏ug prof. J. Kleera, g∏ównym zadaniem
paƒstw postkomunistycznych (bez Rosji) jest utrzy-
manie wysokiej stopy wzrostu, co wymaga spe∏nie-
nia trzech warunków. Po pierwsze, musi nastàpiç
aktywne w∏àczenie si´ do wymiany mi´dzynarodo-
wej wraz z maksymalnym otwarciem gospodarki. Po
drugie, przy wyborze i stosowaniu nowych techno-
logii, wyborze priorytetów rozwojowych i zmianach
w strukturze produktu krajowego trzeba wykorzy-
staç mechanizm imitacyjny. Kolejnym warunkiem
jest w∏àczenie si´ do wi´kszego ugrupowania gospo-
darczo-politycznego.

Gospodarka polska jest na wpó∏zamkni´ta, o czym
Êwiadczy wysokoÊç eksportu na jednego mieszkaƒca,
o oko∏o 200 USD ni˝sza od Êredniej Êwiatowej i o oko-
∏o 5 000 USD ni˝sza ni˝ w krajach UE. Relacja ekspor-
tu do PKB w 1999 r. wynosi∏a w Polsce 17,6%, podczas
gdy w Czechach oko∏o 49%, a na W´grzech 52%. Od
poczàtku transformacji Polska by∏a obj´ta mocnym
efektem naÊladownictwa, jednak wystàpi∏ on silniej
w przypadku konsumpcji ni˝ produkcji. Poziom krajo-
wych oszcz´dnoÊci nie wystarcza do zapewnienia
przyÊpieszonego wzrostu oraz modernizacji gospodar-

ki. Od 5 lat roÊnie relacja spo˝ycia do PKB, co wskazu-
je, i˝ gospodarka polska nie b´dzie w stanie dokonaç
modernizacji opierajàc si´ na w∏asnych Êrodkach.
Szansà jest wejÊcie do UE, ale wymaga to dostosowania
norm, prawa oraz g∏´bokich przemian w gospodarce re-
alnej. Samo wejÊcie do UE nie jest gwarancjà, i˝ warun-
ki gospodarcze znacznie si´ poprawià. Równie˝ w wy-
soko rozwini´tych ugrupowaniach integracyjnych
mo˝na pozostaç gospodarkà zmarginalizowanà.

Zagadnienie wp∏ywu globalnych tendencji na sy-
tuacj´ banków podjà∏ kolejny, wyst´pujàcy w tej sesji,
mówca: prof. D. Filar. Wed∏ug niego, otwarty zosta∏ glo-
balny supermarket produktów finansowych o znacznej
dost´pnoÊci i du˝ym zró˝nicowaniu asortymentu pro-
duktów. Banki wchodzà na okreÊlone rynki, idàc Êla-
dem swoich klientów, co stwarza mo˝liwoÊç budowy
nowych uk∏adów lojalnoÊci i perspektywicznej wspó∏-
pracy z klientem. JednoczeÊnie przenikanie banków na
ró˝ne rynki owocuje mi´dzynarodowymi sojuszami
i aliansami strategicznymi. Oznacza to przyspieszenie
rozwoju sektora, gdy˝ nast´puje proces wzajemnego
uczenia si´. Alianse zwiàzane z firmami informatycz-
nymi otwierajà nowe obszary dzia∏alnoÊci i prowadzà -
w koƒcowym efekcie - do przeobra˝enia samej istoty
bankowoÊci.

Rozwa˝ania o wp∏ywie tendencji globalnych
i nowych technologii informatycznych na sytuacj´
sektora bankowego kontynuowa∏ prezes S. La-
chowski. Zmiany technologiczne zachodzàce
w gospodarce Êwiatowej tworzà nowà jakoÊç
w funkcjonowaniu przedsi´biorstw. Model bizne-
sowy firm zarabiajàcych na rozwoju technologii
informacyjnych i internetu pokazuje, ˝e mo˝na
osiàgnàç zyski nieporównywalne z osiàganymi
w tradycyjnej gospodarce. Nowa ekonomia to ra-
dykalnie nowe sposoby u˝ywania komputera, no-
we zastosowanie informatyki, telekomunikacji, in-
ternetu. Dajà one poczàtek funkcjonowaniu gospo-
darki na zupe∏nie innych zasadach ni˝ tradycyjne,
z nowymi zadaniami, zagro˝eniami i wyzwaniami.
W coraz wi´kszym stopniu z nowych rozwiàzaƒ
technologicznych b´dà korzystaç banki, tworzàc
nowe produkty i oferujàc bankowoÊç internetowà.
Wed∏ug S. Lachowskiego, za 2-3 lata b´dzie wi´cej
u˝ytkowników internetu ni˝ posiadaczy kart p∏at-
niczych.  Tempo pozyskiwania klientów przez
utworzony, jako pierwszy w Polsce, bank wirtual-
ny w BRE SA potwierdza, ˝e tendencje te kszta∏tu-
jà sytuacj´ tak˝e w Polsce.

Podsumowujàc ten fragment (sesja trzecia) dys-
kusji mo˝na stwierdziç zgodnoÊç opinii w sprawie
znaczenia tendencji, charakteryzujàcych rozwój go-
spodarek Êwiatowych, dla systemów finansowych,
a tak˝e dla sposobu dzia∏ania i dla oferty produkto-
wej dzia∏ajàcych w Polsce banków.
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Komunikaty o wynikach seminariów poprzedza-
jàcych obrady Forum Bankowego

Wypowiedê dr. J Rutkowskiego nawiàzywa∏a do semi-
narium w sprawie roli banków w finansowaniu pol-
skiego eksportu. Porównujàc w skali mi´dzynarodowej
zaanga˝owanie banków w finansowanie krajowego
eksportu, mo˝na dostrzec znaczna dysproporcj´ na
niekorzyÊç polskich eksporterów. W Niemczech kre-
dytowane jest 65-70% eksportu, z tego 10-12% w kre-
dycie d∏ugoterminowym. W Wielkiej Brytanii kredy-
tem jest obj´te oko∏o 50% eksportu, z czego 20% kre-
dytem d∏ugoterminowym. W Polsce skala kredytowa-
nia si´ga 3-4%. Dysproporcja ta niewàtpliwie przyczy-
nia si´ do obni˝enia szans polskich eksporterów i w ja-
kimÊ stopniu jest odpowiedzialna za deficyt na ra-
chunku obrotów bie˝àcych. 

System wspierania eksportu sk∏ada si´ z trzech
segmentów: rzàdu, instytucji ubezpieczeniowych
(KUKE) oraz banków. Niskie zaanga˝owanie banków
w finansowanie eksportu wynika z wielu powodów,
wÊród których istotnym jest ma∏a wiarygodnoÊç kredyto-
wa eksporterów, zwiàzana z ich niskà (0,7% w 1999 r.)
rentownoÊcià. Po stronie eksporterów ograniczeniem
jest z kolei wysoki poziom stóp procentowych, zwi´k-
szajàcy koszt kredytu.

Jako czynniki wp∏ywajàce na popraw´ sytuacji
mo˝na wskazaç niektóre podejmowane ostatnio roz-
wiàzania, a wÊród nich polis´ KUKE. KUKE podpisa∏a
z wi´kszoÊcià banków umow´ o honorowaniu polisy
do wysokoÊci (2000 r.) oko∏o 85 mln USD. Mimo poten-
cjalnej skutecznoÊci tego rozwiàzania wynikajàce z nie-
go ubezpieczenie obejmuje jedynie 15% kredytów eks-
portowych. Oznacza to, ˝e cz´Êç eksporterów nie ubie-
ga∏a si´ o taki kredyt bàdê, ˝e niektórzy eksporterzy,
majàcy takà polis´, nie byli dla banku wiarygodnymi
kredytobiorcami. Równie˝ potencjalnie wa˝ne, aczkol-
wiek dotychczas praktycznie s∏abo wykorzystywane,
jest kredytowanie eksportu w sferze kredytu dla na-
bywcy. Obecnie KUKE mo˝e ubezpieczaç 100% kredy-
tów dla nabywcy. Zabezpieczenie tego typu zosta∏o
uznane przez Komisj´ Nadzoru Bankowego za obcià˝o-
ne zerowym ryzykiem i nie powoduje koniecznoÊci
tworzenia rezerw przez banki.

Do innych dzia∏aƒ, budzàcych nadziej´ na wzrost za-
interesowania banków finansowaniem eksportu, nale˝à:

- poprawa parametrów w ustawie o dop∏atach do
kredytów eksportowych (wzrost mo˝liwych dop∏at
z 20% do 40%);

- wejÊcie w ˝ycie ustawy (od stycznia 2002 r.) o do-
p∏atach do kredytów o sta∏ej stopie procentowej;

- ustawa o por´czeniach i gwarancjach Skarbu Paƒ-
stwa, która sprzyja finansowaniu kredytów eksporto-
wych, inwestycyjnych w fazie przedsprzeda˝nej - gdy
uruchamiana jest produkcja;

- nowelizacja ustawy o gwarantowanych przez
Skarb Paƒstwa ubezpieczeniach kredytów eksporto-
wych, dzi´ki której KUKE b´dzie mog∏a ubezpieczaç li-
nie finansowe, a nie tylko - jak dotychczas - konkretne
kontrakty.

Przebieg i wyniki seminarium na temat instru-
mentów wspierania ma∏ych i Êrednich przedsi´-
biorstw przedstawi∏ dyrektor T. Sypu∏a. Podstawo-
wym êród∏em zewn´trznego zasilania przedsi´biorstw
jest kredyt bankowy, aczkolwiek coraz cz´Êciej stoso-
wane sà tak˝e inne formy finansowania, takie jak fun-
dusze venture capital, franchising czy rynek pozagie∏-
dowy. Oferta produktów kredytowych dla ma∏ych
i Êrednich przedsi´biorstw jest coraz bardziej zró˝nico-
wana, jednak pozyskiwanie kredytu wià˝e si´ ciàgle
z ostrymi warunkami, wynikajàcymi z wysokiego opro-
centowania, koniecznoÊci poddania si´ ucià˝liwym
procedurom i zabezpieczenia si´ przed ryzykiem. Ogra-
niczenia te nie zniknà w najbli˝szym czasie, gdy˝ -
z jednej strony - banki nie zrezygnujà z dzia∏aƒ mini-
malizujàcych ryzyko, z drugiej zaÊ strony trudno ocze-
kiwaç radykalnej poprawy sytuacji ma∏ych i Êrednich
przedsi´biorstw. Oznacza to potrzeb´ istnienia i rozwo-
ju Funduszy Por´czeƒ Kredytowych. Dzia∏alnoÊç Fun-
duszy Por´czeƒ Kredytowych datuje si´ w Polsce od
1994 r.  Powstawa∏y one poczàtkowo w ramach Progra-
mu Inicjatyw Lokalnych, finansowanego ze Êrodków
PHARE. W 1995 r. rozpoczà∏ dzia∏alnoÊç Krajowy Fun-
dusz Por´czeƒ Kredytowych, stworzony ze Êrodków
bud˝etowych; zosta∏ on ulokowany w BGK. Obecnie
dzia∏a oko∏o 19 lokalnych funduszy o kapita∏ach od
500 tys. do 2 mln. z∏. Nie jest to skala dzia∏ania wystar-
czajàca w stosunku do potrzeb ma∏ych i Êrednich
przedsi´biorstw. Zjawiskiem pozytywnym jest znaczna
liczba inicjatyw powo∏ywania tego typu instytucji po-
r´czeniowych. Inicjatywy te pochodzà mi´dzy innymi
z samorzàdów, organizacji przedsi´biorców i innych
organizacji wspierajàcych przedsi´biorczoÊç. Równie˝
banki anga˝ujà si´ w t´ dzia∏alnoÊç, stajàc si´ udzia∏ow-
cami funduszy. Instytucje te sà merytorycznie przygo-
towane do prowadzenia dzia∏alnoÊci, ich skutecznoÊç
zale˝y jednak od mo˝liwoÊci pozyskiwania kapita∏u.
Z tego punktu widzenia wa˝ne jest w∏àczenie si´ insty-
tucji dysponujàcych Êrodkami, takich jak Agencja W∏a-
snoÊci Rolnej Skarbu Paƒstwa lub Polska Agencja Roz-
woju Przedsi´biorczoÊci. Nadzieje na zwi´kszenie ska-
li dzia∏alnoÊci por´czeniowej mo˝na wiàzaç z noweli-
zacjà ustawy o gwarancjach i por´czeniach udziela-
nych przez Skarb Paƒstwa. W jej wyniku Krajowy Fun-
dusz Por´czeƒ Kredytowych uzyska mo˝liwoÊç wspie-
rania lokalnych funduszy poprzez regwarantowanie zo-
bowiàzaƒ instytucji lokalnych bàdê  poprzez bezpo-
Êrednie zasilanie kapita∏owe Funduszy Por´czeƒ Kre-
dytowych zyskiem Krajowego Funduszu, pochodzà-
cym z inwestowania Êrodków w∏asnych. 



Kolejnym komunikatem, zawierajàcym informacje
o przebiegu seminarium poprzedzajàcego Forum, by∏a wy-
powiedê dr Ireny Herbst na temat narz´dzi wspierania bu-
downictwa mieszkaniowego. Szczególny charakter  kredy-
tu mieszkaniowego (kredyt d∏ugookresowy, relatywnie tani
i znaczny,  gdy˝ pokrywajàcy oko∏o 70% transakcji) spra-
wia, ˝e konieczne sà specjalne rozwiàzania instytucjonalno-
prawne. Sprawa jest niezwykle wa˝na i pilna ze wzgl´du na
spo∏eczne i gospodarcze znaczenie mieszkalnictwa, a po-
nadto dystans, jaki dzieli nas w tej dziedzinie od krajów wy-
soko rozwini´tych (w krajach tych 90% transakcji na rynku
mieszkaniowym finansowanych jest z kredytu, natomiast
w Polsce wskaênik ten w 2000 r. wyniós∏ oko∏o 14 - 15%).

Dr Irena Herbst wskaza∏a - powo∏ujàc si´ na wspo-
mniane seminarium oraz wyniki prac zespo∏u dzia∏ajà-
cego przy ZBP - warunki, które powinny byç spe∏nione
dla zmiany obecnej sytuacji.

Nale˝à do nich:
- uregulowanie - w sposób klarowny i jednolity dla

wszystkich uczestników obrotu gospodarczego - kwe-
stii hipoteki; hipoteka ustawowa powinna zostaç ca∏ko-
wicie wyeliminowana z systemu prawnego, a o kolej-
noÊci zaspokajania wierzycieli powinna decydowaç ko-
lejnoÊç wpisów do ksi´gi wieczystej;

- rozwiàzany powinien byç problem nadmiernych
kosztów zwiàzanych z obrotem wierzytelnoÊciami za-
bezpieczonymi hipotecznie; nale˝y ustaliç op∏at´ od
wniosku o wpis przelania wierzytelnoÊci hipotecznej
do ksi´gi wieczystej na poziomie kwoty przewidzianej
dla wpisu hipoteki oraz znieÊç koniecznoÊç poÊwiad-
czenia przez notariusza przelewu wierzytelnoÊci hipo-
tecznej mi´dzy bankami;

- wierzyciele hipoteczni powinni uzyskaç wi´ksze
prawa w post´powaniu upad∏oÊciowym poprzez przy-
wrócenie zasady, i˝ przywileje egzekucyjne sà zaspoka-
jane przed przekazaniem uzyskanej sumy do masy upa-
d∏oÊciowej;

- powinny zostaç zmniejszone koszty wià˝àce si´
z obrotem nieruchomoÊciami poprzez wprowadzenie
op∏at sta∏ych zamiast dotychczasowych, zale˝nych od
wartoÊci transakcji;

- w celu likwidacji barier infrastrukturalnych nale-
˝y zreformowaç system wieczysto-ksi´gowy (elektroni-
zacja ksiàg) oraz wprowadziç podatek od wartoÊci nie-
ruchomoÊci (podatek katastralny);

- nale˝y okreÊliç docelowy model systemu
oszcz´dnoÊciowo-kredytowego, powiàzanego z instru-
mentami wspierania przez bud˝et oszcz´dzania na ce-
le mieszkaniowe; konieczne jest wyjaÊnienie i ustabi-
lizowanie przepisów dotyczàcych kas mieszkanio-
wych (zw∏aszcza wobec corocznych dzia∏aƒ aparatu
skarbowego);

- nale˝a∏oby w miejsce dotychczasowego systemu
ulg podatkowych wprowadziç ulgi dla osób zaciàgajà-
cych kredyty na cele mieszkaniowe (np. poprzez przy-
j´cie przepisu, ˝e odsetki od kredytu zmniejszajà pod-
staw´ opodatkowania);

- konieczne jest wyeliminowanie patologii,
z którymi styka si´ inwestor mieszkaniowy (przerzu-
canie na inwestora kosztów budowy infrastruktury
technicznej przez monopole infrastrukturalne, ko-
rupcjogenne procedury uzgadniania i za∏atwiania
projektów w gminie).
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Recent years have seen increased competition between
countries in the field of financial systems, including
taxation. Some countries have been successful, others
not, still others have not even responded to the
challenge.

One of the most fascinating contemporary
developments is the growth of Eurocurrency markets,
e.g. markets where instruments denominated in a
foreign currency (in terms of  the country of
transaction) are traded. Financial centres such as
London, Luxembourg or the Cayman Islands have
received wide coverage in literature. By contrast, little
attention has been given to special Eurocurrency zones.
Those zones allow for deposits to be accepted and
loans granted in the domestic currency, but along the
lines valid for a foreign currency.  Apparently
governments are finding it difficult to design principles

of operation for those zones in a way which would
secure unaffected conduct of monetary policy; or
perhaps they are simply not too interested in
liberalising the operations of their banks - as only a
handful of them have so far chosen to single out such
zones. The best known of those are the American
International Banking Facilities or the Japanese
Offshore Market. Other countries have established the
zones, but banned operations in the domestic
currency (Bangkok  International Banking Facilities
in Thailand, Labuan International Offshore Center in
Malaysia). The paper seeks to assess, with the
example of the American zone, the advantages and
difficulties involved in the functioning of the zones
and to explain why their development - both in terms
of numbers and the scale of operations - has been so
disappointing so far.

Special Eurocurrency Zones (Example of International Banking
Facilities)
Jacek Karwowski

The paper resumes the considerations on the internal
determinants of the choice of marketing strategy in
Polish retail banks. In the April 2001 issue of „Bank i
Kredyt”, the role of banks' financial resources  was
analysed; the present paper deals with material assets
and human resources. The author seeks to capture the
relationship between the size and quality of those
assets and the marketing activities of the banks.

With respect to the staffing levels in the banks
under analysis one has to conclude that they are too
high from the point of view of marketing strategy
implementation  (excluding in particular some of them,
notably the cost leadership strategy). This fact becomes
even more pronounced when we consider that the
magnitude of the workforce by no means correspond
with its quality in terms of either labour productivity or
qualifications. In the five retail banks labour

productivity measured as assets or profit per employee
is alarmingly low - lower than sector average and much
below the levels achieved by banks in most European
countries.

Other factors potentially impairing a bank's
capacity to implement various marketing strategies
(particularly those where the competitive advantage is
built on the quality of banking products and customer
service) include staff dissatisfaction with the working
conditions, remuneration, or career prospects. Other
obstacles are posed by the lack of sophisticated
performance-related incentive systems,  inadequate
training system and high staff turnover in the banking
sector. 

The banks in question boast an extensive  network
of branches, at least in Polish terms, which constitutes
a major advantage from the point of view of marketing

Internal Determinants of Retail Banks' Marketing Strategy 
in Poland - Material and Human Assets
Janina Harasim



strategy. In almost every bank analysed, a positive
trend towards reducing the average number of staff per
branch has been noted.

At the same time, although the ATM network is
expanding fast, it remains too limited in relation to
customers' demand. This may again inhibit marketing
activities, especially in the field of payments (current
accounts and the products related to them, their prices)
and the development of multi-channel distribution
strategy for banking products. 

An important barrier to retail banks' marketing
activities is the insufficient technology infrastructure,
in particular with respect to centralised computer
systems. Market segmentation is thus rendered
difficult or even impossible; so is continuous

adjustment of product, pricing, distribution etc.
policies  in response to the ever-changing customer
requirements.

Some banks earmark an excessive portion of their
profits to investment in computer technology in the
respective years, which may jeopardize the
implementation of their medium-term development
strategies. Even worse, the resources are not expended
very rationally as many banks lack a clear strategy of IT
development. This strategy should be part of the
general business strategy; only then would technology
investment help improve efficiency and reduce costs.
As it is, marketing activities may suffer, especially
those relating to distribution policy (the development
of electronic banking etc.).

In the recent years,  as competition in the banking
sector has intensified and banking operations have
become extensively automated, the issue of operational
risk has been attracting increasingly more attention.
Operational risk is defined as the risk of direct or
indirect losses resulting from inadequate or unreliable
business processes, systems, workforce - or from
external factors. The definition includes legal risk, but
does not cover strategic risk or adverse effect on
reputation. Judging from the operational problems
recently experienced by many financial institutions,
there exists a need to develop modern methods of
managing this kind of risk. It would help protect and
enhance the value of the institution, maintain a stable
client base and contribute to building up competitive
advantage. By developing a methodology of operational
risk and including this category in its general risk
measure,  an institution can help those involved
understand it better, sensitise them to potential threats,
improve the decision-making process, raise the

efficiency of capital allocation and finally reduce the
probability of errors. In his paper, the author presents
the key problems of operational risk management.
These include, among others, the identification of key
risks and their basic factors, the case of risk
measurement requiring an estimate of probability of a
loss and its amount, the issue of monitoring and control
as well as the design of principles and procedures. The
role of an appropriate internal control system in
assisting risk management has also been discussed.
Moreover, the role of banking supervision as promoter
of best practice has been highlighted. Finally, the
author presents the latest proposals for the calculation
of new principles of capital adequacy, which have been
presented to the banking sector for consultation. The
Basle Committee proposals of January 2001 indicate the
need to tie up operational risk with appropriate capital
levels, and present three calculation methods, i.e. the
basic index method, the standard method and the
internal measurement method.

Operational Risk in Banking Activities: New Challenges, Urgent
Call for Management
Dariusz Lewandowski
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World Trade Organisation is the youngest international
organisation operating on the global scale. Its key
objective is to abolish restrictions in the flows of goods
and services. In order to achieve this objective, member
countries of WTO concurrently signed the general
Agreement on Trade in Services (GATS). It is the first
multilateral agreement to lay down principles for free
cross-border provision of services, including banking
services. 

The purpose of the article was to present the
general rules underpinning GATS as well as the
detailed provisions relating to banking services. The
most favoured nation clause and the equal treatment of
foreign providers of service are the cornerstones of
GATS. The countries who have accepted the provisions

of the General Agreement have thereby declared
themselves willing to participate in the free flow of
services. This lays the foundations for the global market
of services, including banking services. 

As a member of WTO, Poland is party to GATS.
The country has submitted a list of specific
commitments relating to GATS, which grant foreign
parties a rather liberal access to the domestic banking
services market. The list covers most of the basic
banking services, with only a few restrictions. In this
way, Poland declares its willingness to accept foreign
competition in the domestic market; an attitude
which is very much in line with the general trend
towards globalisation, based on removal of barriers to
the world trade.

Regulation of International Banking Services Flows According 
to WTO Principles
Micha∏  Kruszka

The paper raises issues previously overlooked by the
literature of the field, relating to the assessment tools in
audits covering the entire activity of companies (e.g.
banks) or their branches. These are usually full
inspections, where the findings must be integrated e.g.
through the scoring method.

In this method, respective areas of banking activity
(loans, bank accounts, cash operations) are assigned an
allowance of scores. A full inspection may distinguish
several areas of potential bank risk. The higher the risk,
the higher the score allowance assigned to the area, e.g.
loans may earn the maximum of 13 scores, computer
system security - 13 scores, bank accounts - 9 scores,

administration and internal support functions - 5
scores. The allowances act as weights of risk related to
the respective fields of activity. They constitute an
extremely important tool of synthesising the findings of
an inspection.

From the full assignment of scores, marks are
deducted as the auditor identifies mistakes and
evaluates their significance. The overall assessment is
based on two criteria: the number of mistakes and how
they translate into increased risk - that is, the potential
or real losses. Based on these, partial and final grades
are determined, according to the following scale: 5:
very good, 4: good, 3: fair, 2: poor, 1: negative.

Synthetic Appraisal of Bank Audit Findings 
Jerzy Âwi´cicki



The paper presents a comparative research of various
ratio-based appraisal systems of the financial standing
of insurance companies. The systems covered include
the PUNU's (Polish Insurance Supervision Office) SWO
test, QST (Quick Solvency Test) applied in the UK,
FAST (Financial Analysis Tracking System)
recommended by the American NAIC, IRIS (Insurance
Regulatory Information System), in use in the USA
since the 70s, the Singaporean EWS (Early Warning
System), S.I.A.P (Sistema de Indicadores de Analisis
Preferente) from Spain and PIR (Public Information
Rating ) - a set of indicators used by Standard & Poor's.

Given the differences in the reporting and
accounting standards of insurance companies in the
different countries, it is difficult to find,  for the
purposes of the research, a selection of ratios closely
matching the set of ratios originally employed by the
systems analysed. The paper presents a description of
those systems alongside a possible selection of ratios
obtainable in Poland.

The empirical research is based on the data for
2nd sector insurance companies operating in Poland.
The ratio values covered are those from the period
between the third quarter of 1997 and the third quarter
of 2000 inclusive. 

The findings of the research presented in the paper
relate to the detective capability of the respective early
warning systems (ratio analysis systems). The correlation
of ratings ascribed to companies by the different system
has been analysed, as well as the consistence, across
those systems, in classifying companies into categories,
particularly the „threatened” category. The research
confirmed the independence of the ratings, as well as the
accuracy of the assessment. Additionally, the warning
time horizon  has been analysed, i.e. the length of the
period of uninterrupted negative rating granted to a
company prior to its bankruptcy.

The research confirms the usefulness of a
statistical approach in determining the critical values
for the ratios. This approach has an important role in
assessing the financial position of companies operating
in young, developing insurance markets or markets
under heavy structural changes.

The research indicates that the different early
warning systems, based on different sets of financial
ratios, lead to similar conclusions as to the financial
health of insurance companies. This is because the
systems usually to relate to the entire activity of the
company, even though the emphasis on the respective
elements varies. 
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The paper seeks to determine the structure of selected
banking services markets through the concentration
ratio method, as well as capture the concentration
trends in the 90s against the background of foreign
banking systems. 

The degrees of concentration computed as the
classic concentration ratio (CR) and the Herfindahl-
Hirschman (the HH) Index of average market
concentration  indicate that competition in the 90s
became more intensive. The analysis covers the
markets for key banking services offered by Polish

banks, such as deposits from the non-financial or
government sectors as well as loans extended to them.

In comparison with the EU figures,  concentration
degree computations for the Polish banking sector
reveal scope for further concentration. If that
happened, the market position of the biggest banks
would be strengthened. Among other considerations,
the author wishes to point out that the increasing
concentration in the financial services market may
influence the stability and efficiency of the financial
system.

Competition in the Banking Services Market
Wojciech Rogowski

Detection Capability of Early Warning Systems of Selected
Countries vs. Credit Rating Agencies with Respect to Insurance
Companies of the Second Sector
Wojciech Bijak,  Mariusz Sm´tek
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The mounting criticism of conventional accounting
measures of financial performance has prompted a search
for new measures, on a par the challenges of today.

Most of the work on the new measures has been
carried out by American consultancies, and three
measures have earned the most recognition:

1. EVA, Economic Value-Added, developed by
Stern Stewart & Co.;

2. CFROI, Cash Flow Return on Investment,
proposed by HOLT Value Associates and the Boston
Consulting Group (BCG);

3. SVA, Shareholder Value Added, designed by
LEK/ Alcar Consulting.

The paper discusses CFROI, which is the discount
rate equilising the net present value of cash flows with
the investment employed to generate them. Both the
flows and the investment are estimated at constant
prices, through the application of an economic model
which eliminates many of the distortions involved in
the traditional (accounting) measures of performance.

Thanks to this solution, CFROI is the real return on
investment, comparable across periods, even with
varying levels of inflation. It can also be applied to
different companies, regardless of the country in which
they operate or its accounting standards. Whenever
CFROI exceeds the average real market return, the
market evaluates the company at above the present
value of its net assets.

CFROI is related to companies' life cycle. It is
assumed that companies boasting a higher than average
return will attract competition, which will bring the
return rate back towards the average.

Based on data for a fictitious company X, the
paper presents the calculation procedure for all the
inputs necessary to compute the CFROI and to estimate
the present value of the company's net assets. 

The final part discusses the criteria for comparison
of the different performance measures. In the author's
opinion, those criteria yield CFROI as the most accurate
of them.

CFROI: New Measure of Financial Performance
Tadeusz Dudycz

ERRATA
W nr. 4/2001 w artykule Pana Jerzego J. Wajszczuka pt. Regulatorzy wobec globalizacji rynków finansowych,
na str. 27 w prawym ∏amie 10 wiersz od góry powinien brzmieç:

w miejsce Basle Committee25.

Za b∏àd przepraszamy Autora i Czytelników.


