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Wprowadzenie

W latach dziewi´çdziesiàtych XX wieku dokona∏ si´ skokowy rozwój polskiego systemu finan-
sowego. Mimo ˝e jest on nadal relatywnie mniejszy ni˝ w krajach wysoko rozwini´tych, jednak
w ciàgu ponad dziesi´ciu lat transformacji ustrojowej istotnie wzros∏y jego rozmiary oraz poda˝ i ja-
koÊç Êwiadczonych us∏ug. Rozwój systemu finansowego ma du˝e znaczenie dla stabilnoÊci ca∏ej go-
spodarki. Niedawne doÊwiadczenia cz´Êci krajów wschodzàcych przypomnia∏y dobitnie o kluczo-
wym znaczeniu sytuacji systemu finansowego dla skutecznoÊci polityki ekonomicznej i utrzymania
zrównowa˝onego tempa wzrostu gospodarczego.

Niniejsze opracowanie jest drugim Raportem o stabilnoÊci systemu finansowego opracowa-
nym przez NBP. Poprzedni Raport, przygotowany w drugiej po∏owie 2000 r., by∏ wzorowany na do-
kumentach Mi´dzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Âwiatowego, opracowywanych
w ramach programu oceny sektorów finansowych poszczególnych paƒstw (Financial Sector Assess-
ment Program). Skoncentrowano si´ w nim na tym, czy i w jakim stopniu sà w Polsce przestrzega-
ne standardy ró˝nych organizacji mi´dzynarodowych, dotyczàce prowadzenia polityki makroekono-
micznej oraz zasady regulujàce funkcjonowanie rynków i instytucji finansowych. W podsumowaniu
Raportu stwierdzono, ˝e zarówno na poziomie makro, jak i mikro polskie akty prawne sà zgodne
z mi´dzynarodowymi standardami prowadzenia polityki finansowej.

W obecnym Raporcie pog∏´biamy jeden wàtek przewijajàcy si´ w opracowaniach instytucji
mi´dzynarodowych, a mianowicie kwesti´ stabilnoÊci finansowej widzianà przez pryzmat zarzàdza-
nia ryzykiem w bankach i innych instytucjach finansowych. Tak rozumianà stabilnoÊç systemu finan-
sowego analizujemy pod kàtem norm regulujàcych funkcjonowanie rynków finansowych oraz za-
sad zarzàdzania ryzykiem na szczeblu poszczególnych instytucji finansowych. W pierwszym przy-
padku jest to przede wszystkim problematyka zabezpieczeƒ instytucjonalnych na wypadek zabu-
rzeƒ w systemie finansowym (ang. safety net). W drugim chodzi o mechanizmy zarzàdzania
na szczeblu mikro.

Charakterystyka poszczególnych segmentów krajowego systemu finansowego wskazuje, ˝e
jego podstawowym ogniwem jest sektor bankowy. Potwierdza to wniosek z poprzedniego Rapor-
tu, ˝e w Polsce stabilnoÊç sektora bankowego decyduje o stabilnoÊci systemu finansowego jako ca-
∏oÊci.

Przedstawione w niniejszym Raporcie analizy prowadzà do trzech podstawowych wniosków:

1. Regulacje systemu finansowego ustanawiane przez w∏adze paƒstwowe sà jakoÊciowo
(w znaczeniu ich kompleksowoÊci i spójnoÊci) coraz lepiej dopracowane, a instytucje nad-
zorcze dzia∏ajà i wspó∏pracujà ze sobà w sposób coraz bardziej skoordynowany i profesjo-
nalny. W du˝ym stopniu t∏umaczy to, dlaczego polski system finansowy w 2000 r.
i w pierwszej po∏owie 2001 r. funkcjonowa∏ bez wi´kszych zaburzeƒ, mimo ma∏o sprzyja-
jàcych warunków – zarówno wewn´trznych (os∏abienie dynamiki wzrostu gospodarczego,
niekorzystne po∏àczenie ekspansywnej polityki fiskalnej i restrykcyjnej polityki pieni´˝nej),
jak i zewn´trznych (spowolnienie tempa wzrostu gospodarki Êwiatowej, niestabilnoÊç nie-
których wa˝nych rynków finansowych, np. Turcji i Argentyny). 

2. Pozytywna ocena funkcjonowania systemu regulacyjnego w latach 2000 – 2001 nie
oznacza, ˝e nie ma on widocznych u∏omnoÊci. W Raporcie zwracamy uwag´ na dwie je-
go s∏aboÊci: brak wypracowanego systemu zarzàdzania potencjalnym kryzysem oraz nie-
typowy sposób realizowania przez paƒstwo funkcji po˝yczkodawcy ostatniej instancji.
W tej sytuacji trudno daç jednoznacznà odpowiedê na pytanie, jak zadzia∏a∏by mecha-
nizm stabilizujàcy rynki finansowe, gdyby realnym zagro˝eniem by∏ upadek banku wa˝-
nego systemowo.

Wprowadzenie
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3. Stopniowo poprawia si´ jakoÊç zarzàdzania na szczeblu mikro. Jest to skutkiem dokona-
nych prywatyzacji i przekazania inwestorom strategicznym znacznej kontroli nad krajowy-
mi instytucjami finansowymi. W rezultacie tych zmian przyswajane sà techniki zarzàdzania
ryzykiem. Proces ten post´puje jednak powoli. Mo˝na wprawdzie zak∏adaç, ˝e b´dzie on
kontynuowany, jednak obecnie, w razie ewentualnych silnych zaburzeƒ destabilizujàcych
gospodark´, nale˝y si´ liczyç z niedostatecznymi reakcjami stabilizujàcymi o charakterze
samoregulacyjnym ze strony instytucji finansowych. Kluczowà sprawà jest zatem, aby po-
lityka w∏adz monetarnych sprzyja∏a wprowadzaniu sprawnych technik zarzàdzania w kra-
jowych instytucjach finansowych.

Raport sk∏ada si´ z dwóch zasadniczych cz´Êci. W pierwszej omawiamy rozwój polskiego sys-
temu finansowego w 2000 r. i w pierwszej po∏owie 2001 r., akcentujàc prawno-instytucjonalne ra-
my jego funkcjonowania. W drugiej cz´Êci koncentrujemy si´ na kwestiach zarzàdzania na szczeblu
mikro, widzianych z perspektywy nadzoru w∏aÊcicielskiego (ang. corporate governance).

Z analiz przedstawionych w niniejszym Raporcie wynika, ˝e polskiemu systemowi finansowe-
mu nie grozi obecnie destabilizacja, mimo ˝e proces reformowania banków i innych instytucji fi-
nansowych nie zosta∏ jeszcze zakoƒczony. Narodowy Bank Polski uwa˝a jednak, ˝e nale˝y rozpo-
znaç potencjalne zagro˝enia, poniewa˝ sprzyja to podejmowaniu trafnych decyzji na szczeblu ma-
kro i mikro. Analiza zagro˝eƒ poprawia efektywnoÊç polityki pieni´˝nej i wiarygodnoÊç banku cen-
tralnego.

Raport zosta∏ przygotowany przez zespó∏ autorów z Narodowego Banku Polskiego i Paƒstwo-
wego Urz´du Nadzoru Ubezpieczeƒ. Zaprezentowano w nim dane statystyczne i prognozy dost´p-
ne w koƒcu 2001 r.
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1
System finansowy: uwagi wst´pne

1.1. System finansowy i jego stabilnoÊç

System finansowy sk∏ada si´ z instytucji finansowych, rynków finansowych oraz ró˝nego ty-
pu regulacji (zarówno ustawowych, jak i ni˝szego szczebla) kszta∏tujàcych powiàzania instytucji
i rynków finansowych. System finansowy spe∏nia wiele istotnych zadaƒ i odgrywa kluczowà rol´
w funkcjonowaniu gospodarki rynkowej.

Dzi´ki niemu wyst´puje i krà˝y pieniàdz, którego zadaniem jest koordynowanie zdecentrali-
zowanych w gospodarce rynkowej mikroekonomicznych procesów decyzyjnych. W praktyce funk-
cja ta przejawia si´ w tym, ˝e podmioty gospodarujàce dokonujà mi´dzy sobà ró˝nego rodzaju
p∏atnoÊci i rozliczeƒ.

System finansowy poÊredniczy w gromadzeniu i alokacji oszcz´dnoÊci. Oznacza to, ˝e z jed-
nej strony umo˝liwia odk∏adanie wypracowanych przez podmioty gospodarujàce wolnych Êrodków
(oszcz´dnoÊci), a z drugiej umo˝liwia ich rozdysponowanie mi´dzy ró˝ne projekty inwestycyjne.
Funkcjonowanie systemu finansowego wp∏ywa wi´c bezpoÊrednio na d∏ugookresowà dynamik´
wzrostu gospodarczego.

Dzia∏anie systemu finansowego wià˝e si´ ze wzrostem gospodarczym równie˝ dlatego, ˝e je-
go mechanizmy umo˝liwiajà kontrol´ realizowanych na bie˝àco przedsi´wzi´ç ekonomicznych oraz
pozwalajà na zwi´kszenie efektywnoÊci wykorzystania ju˝ istniejàcego majàtku. System finansowy
pe∏ni zatem tzw. funkcj´ w∏adania ekonomicznego (ang. corporate governance), która w przypad-
ku instytucji finansowych odnosi si´ przede wszystkim do majàtku o charakterze finansowym,
w tym do zarzàdzania ryzykiem dokonywanych inwestycji.

Bardziej kontrowersyjne jest zdefiniowanie poj´cia stabilnoÊci systemu finansowego. Nie ma
bowiem powszechnie zaakceptowanej, jednoznacznej definicji „stabilnoÊci”, a co za tym idzie
równie˝ „niestabilnoÊci” systemu finansowego. Mo˝na powiedzieç, ˝e stabilnoÊç systemu finan-
sowego oznacza sytuacj´, w której system finansowy jako ca∏oÊç nie wykazuje tendencji do trwa-
∏ego braku p∏ynnoÊci oraz – w przypadkach kraƒcowych – do niewyp∏acalnoÊci. W odniesieniu
do instytucji finansowych oznacza to, ˝e mogà one prowadziç nieprzerwanà dzia∏alnoÊç bez ko-
niecznoÊci uzyskania pomocy z zewnàtrz. W przypadku rynków finansowych poj´cie stabilnoÊci
odnosi si´ do sytuacji, w której transakcje instrumentami finansowymi dochodzà do skutku w spo-
sób ciàg∏y, przy stosunkowo stabilnych cenach, odzwierciedlajàcych g∏´bsze (tzw. fundamentalne)
procesy gospodarcze.

Mówiàc o stabilnoÊci systemu finansowego, nie wyklucza si´ ani mo˝liwoÊci wyst´powania
trudnoÊci (w∏àcznie z bankructwem) pojedynczych instytucji finansowych, ani znaczàcych wahaƒ
cen (kursów) na rynkach finansowych. Ze stabilnoÊcià systemu finansowego mamy do czynienia
do chwili, gdy k∏opoty pojedynczych instytucji finansowych oraz poszczególnych segmentów ryn-
ków finansowych nie przek∏adajà si´ na funkcjonowanie systemu finansowego jako ca∏oÊci, tj. nie
wp∏ywajà negatywnie na realizowanie jego zadaƒ.

StabilnoÊç systemów finansowych w ró˝nych okresach historycznych by∏a – w mniejszym lub
wi´kszym zakresie – w centrum zainteresowania banków centralnych. Zagadnienia stabilnoÊci tych
systemów ponownie nabra∏y pierwszorz´dnego znaczenia w po∏owie lat dziewi´çdziesiàtych
XX wieku. Spowodowa∏a to przyspieszona od pewnego czasu globalizacja rynków finansowych.
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Jednym z jej boleÊnie odczuwanych przejawów sà – pojawiajàce si´ co pewien czas w ró˝nych
punktach Êwiata – kryzysy walutowe i finansowe, wywo∏ujàce zazwyczaj niekorzystne zjawiska
w dziedzinie wzrostu gospodarczego. W szczególnoÊci kryzysy finansowe w krajach Azji Po∏udnio-
wo-Wschodniej w latach 1997–1998 unaoczni∏y, ˝e ich przyczynà mo˝e byç nie tylko wadliwa po-
lityka makroekonomiczna, ale równie˝ zjawiska mikroekonomiczne, zazwyczaj zwiàzane z funkcjo-
nowaniem systemu finansowego. Ponadto kryzysy te pokaza∏y, ˝e stopniowy wzrost wspó∏zale˝no-
Êci rynków krajowych, a wi´c ich globalizacja, prowadzi do przenoszenia si´ niestabilnoÊci finanso-
wej mi´dzy krajami; dotyczy to tak˝e gospodarek znajdujàcych si´ we wzgl´dnie dobrej sytuacji.

Globalizacja rynków finansowych jest – pomimo wspomnianych doÊwiadczeƒ kryzysowych –
zjawiskiem korzystnym. U∏atwiajàc przep∏yw kapita∏u w skali Êwiatowej, daje bowiem szans´ istot-
nego przyspieszenia rozwoju ekonomicznego krajom, którym w∏asne oszcz´dnoÊci na to by nie po-
zwoli∏y. Jednak okresowe pojawianie si´ kryzysów walutowych i finansowych, a wi´c destabilizacje
systemów finansowych, wskazuje, ˝e proces ten cz´sto jest êród∏em zagro˝eƒ.

Sytuacja taka spowodowa∏a podj´cie wielu dzia∏aƒ majàcych na celu ograniczenie tych nie-
bezpiecznych zjawisk. Wspomnimy tutaj tylko o dwóch. Po pierwsze, zarówno instytucje krajowe,
jak i mi´dzynarodowe rozpocz´∏y regularne badania nad stabilnoÊcià systemów finansowych1.
Po drugie zaproponowano, aby kraje przyj´∏y w swoich systemach prawnych rozwiàzania zawarte
w tzw. kodeksach prowadzenia polityki gospodarczej oraz w zasadach regulujàcych funkcjonowa-
nie instytucji i rynków finansowych. Ten drugi nurt dzia∏aƒ ma na celu rozpowszechnienie oraz ujed-
nolicenie zasad prowadzenia bezpiecznej polityki finansowej zarówno na poziomie makroekono-
micznym, jak i mikroekonomicznym. Dzia∏alnoÊç ta zmierza do stworzenia tzw. nowej mi´dzynaro-
dowej architektury finansowej (ang. new international financial architecture), okreÊlanej równie˝
mianem „nowego mi´dzynarodowego krajobrazu finansowego” (ang. new international financial
landscape). Post´pujàca globalizacja rynków finansowych stopniowo prowadzi wi´c do wykrystali-
zowania si´ mi´dzynarodowego systemu finansowego.

W dobie globalizacji rynków finansowych oraz stopniowego powstawania struktur mi´dzy-
narodowego systemu finansowego banki centralne coraz cz´Êciej opracowujà dokumenty oma-
wiajàce sytuacj´ systemów finansowych w ich krajach. Narodowy Bank Polski postanowi∏ równie˝
wpisaç si´ w ten nurt, podejmujàc inicjatyw´ corocznego przygotowywania Raportów o stabilno-
Êci systemu finansowego. 

1.2. System finansowy w Polsce

Mo˝na przyjàç, ˝e rynkowy system finansowy rozwija si´ w Polsce w spójny sposób dopiero
od koƒca lat 80. W konsekwencji jego struktura nie w pe∏ni odpowiada jeszcze strukturze takich
systemów w krajach, w których nieprzerwanie trwa rozwój gospodarki rynkowej.

Przede wszystkim trzeba podkreÊliç, ˝e rynki finansowe w Polsce, mimo ich wysokiej dynami-
ki rozwoju w minionej dekadzie, nadal sà stosunkowo ma∏e. Najwi´kszym, tzw. p∏ynnym2 rynkiem
finansowym w Polsce jest rynek kapita∏owy. W koƒcu 2000 r. kapitalizacja warszawskiej Gie∏dy Pa-
pierów WartoÊciowych wynosi∏a oko∏o 19% PKB, z tym ˝e w 2001 r. istotnie si´ obni˝y∏a. Jej roz-
miary kszta∏tujà si´ wi´c poni˝ej 20% PKB, tj. poziomu, od którego umownie przyjmuje si´, ˝e sy-
tuacja na rynku kapita∏owym mo˝e mieç znaczenie makroekonomiczne. Warto wspomnieç, ˝e

1 Inicjatywy w tym zakresie, a tak˝e dyskusja na temat wielkoÊci ekonomicznych podlegajàcych obserwacji w celu oce-
ny stabilnoÊci finansowej kraju zosta∏y szeroko przedstawione w opracowaniu Mi´dzynarodowego Funduszu Waluto-
wego Macroprudential Indicators of Financial System Soundness, „Occasional Paper” 192, Waszyngton, kwiecieƒ
2000 r.
2 W literaturze rynki finansowe dzieli si´ na tzw. rynki zindywidualizowanych transakcji finansowych oraz na tzw. p∏yn-
ne rynki finansowe. Do pierwszej grupy zalicza si´ takie, na których do transakcji dochodzi w trybie zindywidualizowa-
nym, np. tak jak to jest na rynkach depozytowym, kredytowym czy ubezpieczeniowym. Z kolei p∏ynne rynki finansowe
to takie, na których do transakcji dochodzi w trybie aukcyjnym; ich przyk∏adem sà rynki kapita∏owe oraz rynki pieni´˝ne
(w rozumieniu rynków krótkoterminowych instrumentów finansowych).



w 2000 r. kapitalizacja gie∏dowa w jedenastu krajach nale˝àcych do obszaru euro stanowi∏a 93%
ich PKB, w przypadku USA i Japonii odpowiednie relacje wynosi∏y zaÊ 153% i 68%3.

Rynki pozagie∏dowe sà w Polsce zdecydowanie wi´ksze od rynku kapita∏owego. Najwi´kszy
rynek finansowy w Polsce, tj. rynek depozytów bankowych, osiàgnà∏ w koƒcu 2000 r. rozmiary sta-
nowiàce prawie 38% rocznego PKB4. Z kolei rozmiary drugiego co do wielkoÊci rynku finansowego
w naszym kraju, tj. rynku kredytów bankowych, ukszta∏towa∏y si´ na poziomie 30% PKB. Dla po-

Tabela 1.1
Instytucje finansowe w Polsce, 1995 – czerwiec 2001
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Instytucje finansowe Liczba

1995 1996 1997 1998 1999 2000 VI 2001

1. Instytucje depozytowo-kredytowe 1 717 1 643 1 576 1 492 1 086 901 879

1.1. Banki 1 591 1 475 1 378 1 295 858 754 735

1.1.1. Komercyjne 81 81 83 83 77 74 72

1.1.2. Spó∏dzielcze 1 510 1 394 1 295 1 189 781 680 663

1.2. Spó∏dzielcze Kasy 

Oszcz´dnoÊciowo-Kredytowe 126 168 198 220 228 147 144

2. Towarzystwa ubezpieczeniowe 39 41 50 54 58 66 68

2.1. Na ˝ycie 12 13 20 23 26 32 34

2.2. Majàtkowe 27 28 30 31 32 34 34

3. TFI / fundusze inwestycyjne1 2/4 5/11 10/30 14/38 15/62 21/85 18/90

4. Domy maklerskie 54 50 47 46 48 49 48

5. Otwarte fundusze emerytalne - - - - 21 21 20

Instytucje finansowe Aktywa (mld z∏)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 VI 2001

1. Instytucje depozytowo-kredytowe 149,4 197,3 251,9 321,3 365,3 431,6 452,5

1.1. Banki 149,3 197,1 251,6 320,7 364,4 430,4 451,2

1.1.1. Komercyjne 142,2 188,0 240,3 307,0 349,0 412,4 431,5

1.1.2. Spó∏dzielcze 7,2 9,1 11,3 13,7 15,4 18,0 19,6

1.2. Spó∏dzielcze Kasy 

Oszcz´dnoÊciowo-Kredytowe 0,1 0,2 0,4 0,6 0,9 1,2 1,4

2. Towarzystwa ubezpieczeniowe 5,3 8,1 13,2 20,7 28,9 37,9 42,7  

2.1. Na ˝ycie 2,4 3,9 6,4 10,2 14,7 20,4 23,1

2.2. Majàtkowe 2,9 4,2 6,8 10,6 14,2 17,5 19,6

3. TFI / fundusze inwestycyjne 0,7 1,4 1,9 1,8 3,1 9,5 6,9

4. Domy maklerskie 1,6 1,8 3,0 3,2 3,6 3,9 3,3

5. Otwarte fundusze emerytalne - - - - 2,3 10,0 13,8

3 Europejski Bank Centralny, „The Monetary Policy of the ECB”, Frankfurt nad Menem 2001, s. 29.
4 Depozyty z∏otowe i walutowe (osób prywatnych i podmiotów gospodarczych) sà tu traktowane ∏àcznie.
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równania – w tym samym czasie relacja depozytów do PKB w krajach obszaru euro wynios∏a 79,1%,
w USA 37,6%, a w Japonii 110,7%. Z kolei relacja kredytów bankowych do PKB w strefie euro wy-
nios∏a 107,7%, w USA 50,8%, w Japonii zaÊ 103,8%5. 

Poziom rozwoju poszczególnych rynków finansowych w Polsce ma du˝y wp∏yw na charakter
naszego systemu finansowego, co znalaz∏o odzwierciedlenie w analizie przeprowadzonej w Rapor-

Instytucje finansowe Aktywa – struktura (%)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 VI 2001

1. Instytucje depozytowo-kredytowe 95,2 94,6 93,3 92,6 90,6 87,6 87,1

1.1. Banki 95,1 94,5 93,2 92,4 90,4 87,3 86,9

1.1.1. Komercyjne 90,5 90,1 89,0 88,5 86,5 83,7 83,1

1.1.2. Spó∏dzielcze 4,6 4,4 4,2 3,9 3,8 3,7 3,8

1.2. Spó∏dzielcze Kasy 

Oszcz´dnoÊciowo-Kredytowe 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3

2. Towarzystwa ubezpieczeniowe 3,4 3,9 4,9 6,0 7,2 7,7 8,2

2.1. Na ˝ycie 1,5 1,8 2,4 2,9 3,7 4,1 4,4

2.2. Majàtkowe 1,9 2,0 2,5 3,0 3,5 3,6 3,8

3. TFI / fundusze inwestycyjne 0,4 0,7 0,7 0,5 0,8 1,9 1,3

4. Domy maklerskie 1,0 0,9 1,1 0,9 0,9 0,8 0,6

5. Otwarte fundusze emerytalne - - - - 0,6 2,0 2,7

Instytucje finansowe Aktywa – jako % PKB

1995 1996 1997 1998 1999 2000 VI 20012

1. Instytucje depozytowo-kredytowe 48,5 50,9 53,4 58,0 59,4 63,0 63,9

1.1. Banki 48,5 50,8 53,3 57,9 59,2 62,8 63,7

1.1.1. Komercyjne 46,1 48,5 50,9 55,5 56,7 60,2 60,9

1.1.2. Spó∏dzielcze 2,3 2,4 2,4 2,5 2,5 2,6 2,8

1.2. Spó∏dzielcze Kasy 

Oszcz´dnoÊciowo-Kredytowe 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2

2. Towarzystwa ubezpieczeniowe 1,7 2,1 2,8 3,7 4,7 5,5 6,0

2.1. Na ˝ycie 0,8 1,0 1,3 1,8 2,4 3,0 3,3

2.2. Majàtkowe 1,0 1,1 1,4 1,9 2,3 2,6 2,8

3. TFI / fundusze inwestycyjne 0,2 0,4 0,4 0,3 0,5 1,4 1,0

4. Domy maklerskie 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5

5. Otwarte fundusze emerytalne - - - - 0,4 1,5 1,9

5 Europejski Bank Centralny, op. cit., s. 34.

1 W kolumnach opisujàcych liczb´ dzia∏ajàcych instytucji pierwsza liczba oznacza towarzystwa funduszy inwestycyjnych,
a druga fundusze inwestycyjne. W kolumnach opisujàcych aktywa przedstawione sà aktywa funduszy inwestycyjnych.
2 Szacunki.
Liczby mogà si´ nie sumowaç ze wzgl´du na zaokràglenia.
èród∏o: NBP, PUNU, UNFE, KPWiG i GUS.



1

System finansowy: uwagi wst´pne

RAPORT O STABILNOÂCI SYSTEMU FINANSOWEGO    styczeƒ 2000 - czerwiec 2001 11

cie. W szczególnoÊci niedorozwój p∏ynnych rynków finansowych i wzgl´dnie du˝e znaczenie ryn-
ków zindywidualizowanych oznacza, ˝e kluczowà rol´ w polskim systemie finansowym odgrywajà
instytucje finansowe. Z kolei to, ˝e najwi´kszymi rynkami finansowymi w Polsce sà bankowe rynki
zindywidualizowanych transakcji finansowych (rynki depozytowy i kredytowy), jest odzwierciedle-
niem faktu, ˝e wÊród instytucji finansowych podstawowe znaczenie majà instytucje depozytowo-
-kredytowe, zw∏aszcza banki komercyjne (por. tabela 1.1).

Kluczowà rol´ banków potwierdza wiele innych aspektów funkcjonowania naszego systemu
finansowego. Dlatego system finansowy Polski opisujemy i analizujemy przede wszystkim od stro-
ny instytucjonalno-organizacyjnej. W przypadku rynków finansowych tylko dwa omawiamy odr´b-
nie, tj. rynek kapita∏owy regulowany oraz rynek mi´dzybankowy.

Specjalne potraktowanie rynku kapita∏owego ma dwie g∏ówne przyczyny. Po pierwsze – jak
wspomniano – jest to najwi´kszy p∏ynny rynek finansowy w Polsce. Chocia˝ niektóre cechy (np. nie-
dostateczny stopieƒ p∏ynnoÊci pewnych segmentów rynku akcji) zmniejszajà wp∏yw tego rynku
na sytuacj´ systemu finansowego, w latach 1999 – 2000 jego rozmiary zbli˝y∏y si´ do poziomu
uznawanego za dolnà granic´ rozwini´tego rynku kapita∏owego. Po drugie, bioràc pod uwag´ ten-
dencje rozwojowe naszego systemu finansowego, a zw∏aszcza charakter reformy systemu emery-
talnego, nale˝y si´ spodziewaç szybkiego rozwoju strony popytowej rynku kapita∏owego, a wi´c
mo˝liwy jest dalszy, d∏ugookresowy wzrost jego znaczenia.

Rynek mi´dzybankowy zosta∏ omówiony dlatego, ˝e stabilnoÊç sektora bankowego – g∏ów-
nego segmentu polskiego systemu finansowego – zale˝y w du˝ym stopniu od jego p∏ynnoÊci. Mi´-
dzybankowy rynek finansowy umo˝liwia bowiem zarzàdzanie ryzykiem w bankach. Nale˝y si´ te˝
liczyç z tym, ˝e wraz z rozwojem systemu finansowego zwi´kszy si´ wielkoÊç transakcji w niektó-
rych segmentach rynku mi´dzybankowego (np. walutowym oraz instrumentów pochodnych), po-
dobnie jak w krajach o rozwini´tej gospodarce rynkowej.

1.3. Struktura Raportu

Raport sk∏ada si´ z dwóch cz´Êci. W pierwszej omówiono przede wszystkim zagadnienia roz-
woju polskiego systemu finansowego w 2000 r. i w pierwszej po∏owie 2001 r. oraz kilka kwestii zwià-
zanych z jego bie˝àcym funkcjonowaniem. W cz´Êci drugiej skoncentrowano si´ na problematyce
nadzoru w∏aÊcicielskiego, rozpatrywanej g∏ównie w kontekÊcie zarzàdzania ryzykiem w bankach.

Rozwa˝ania w pierwszej cz´Êci Raportu rozpoczynamy od zaprezentowania sytuacji makro-
ekonomicznej Polski w ostatnich kilku latach. Kolejny rozdzia∏ Raportu omawia sytuacj´ sektora
bankowego. Przedstawia on zarówno jego obecnà sytuacj´ ekonomiczno-finansowà, jak i bardziej
generalnà problematyk´ zarzàdzania ryzykiem w bankach. Do rozdzia∏u do∏àczamy aneks, który od-
nosi si´ do mo˝liwego wp∏ywu zmian regulacji kapita∏owych, proponowanych przez Bazylejski Ko-
mitet ds. Nadzoru Bankowego, na sytuacj´ polskiego sektora bankowego.

Rozdzia∏ czwarty dotyczy sektora ubezpieczeniowego. Rozdzia∏ piàty przedstawia funkcjono-
wanie regulowanego rynku kapita∏owego. Do∏àczono do niego dwa aneksy, które omawiajà kwe-
stie szczegó∏owe: funkcjonowanie funduszy emerytalnych oraz gie∏dowych rynków instrumentów
pochodnych. Rozdzia∏ szósty prezentuje problematyk´ rynku mi´dzybankowego.

Rozdzia∏ siódmy, koƒczàcy pierwszà cz´Êç Raportu, omawia zasady wspó∏pracy instytucji nad-
zorujàcych rynki finansowe w Polsce oraz szeroko rozumiany system gwarancji bezpieczeƒstwa de-
pozytów.

W cz´Êci drugiej Raportu przeanalizowano problematyk´ w∏adania ekonomicznego, widzia-
nego z perspektywy nadzoru w∏aÊcicielskiego i zarzàdzania ryzykiem w polskim systemie banko-
wym. Ta cz´Êç Raportu sk∏ada si´ z trzech rozdzia∏ów i aneksu.

Rozdzia∏ ósmy wprowadza do problematyki nadzoru w∏aÊcicielskiego i omawia jego znacze-
nie dla stabilnoÊci sektora finansowego. Rozdzia∏ dziewiàty przedstawia praktyk´ zarzàdzania w∏a-
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Êcicielskiego w polskich bankach. Ostatni rozdzia∏ drugiej cz´Êci Raportu charakteryzuje pokrótce
zasady nadzoru w∏aÊcicielskiego wypracowane przez Organizacj´ Wspó∏pracy i Rozwoju Gospodar-
czego (OECD). W do∏àczonym aneksie zawarto analiz´ zbie˝noÊci tych zasad z rozwiàzaniami za-
wartymi w Kodeksie spó∏ek handlowych.

Opracowanie koƒczymy krótkim podsumowaniem, w którym przedstawiamy najwa˝niejsze
wnioski z analiz przeprowadzonych w Raporcie.
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Cz´Êç I

KRAJOWY SYSTEM FINANSOWY 

2
Uwarunkowania makroekonomiczne

Do podstawowych czynnoÊci systemu finansowego w gospodarce rynkowej nale˝y umo˝li-
wienie podmiotom gospodarczym zarzàdzania p∏ynnoÊcià i ryzykiem. Sytuacja finansowa poszcze-
gólnych elementów sektora finansowego zale˝y od sytuacji ich klientów. JednoczeÊnie bilanse ban-
ków wystawione sà na ró˝ne zagro˝enia zwiàzane z ryzykiem kursowym i z ryzykiem stopy procen-
towej. Oba rodzaje zagro˝eƒ ÊciÊle wià˝à si´ z szeroko rozumianà stabilnoÊcià makroekonomicznà.

Tabela 2.1
Wskaêniki makroekonomiczne

èród∏o:  GUS, Ministerstwo Finansów i NBP.
1 D∏ug Skarbu Paƒstwa.
2 Oczekiwania obliczane w NBP na podstawie ankiet DEMOSKOPU.

Wskaênik 1998 1999 2000 VI 2001

PKB (wzrost w % w porównaniu z analogicznym 

okresem roku poprzedniego) 4,8 4,1 4,0 1,6

CPI (wzrost w % na koniec roku) 8,6 9,8 8,5 6,2

Oficjalne aktywa rezerwowe 

(w mld USD nakoniec okresu) 28,3 27,3 27,5 27,1

Deficyt sektora finansów publicznych (w % PKB) 2,7 3,2 2,6 b.d.

Deficyt ekonomiczny (w % PKB) 3,2 2,8 2,2 b.d.

D∏ug publiczny (w % PKB) 50,41 44,4 40,9 41,9

Deficyt rachunku obrotów bie˝àcych (w % PKB) 4,3 7,6 6,2 5,2

Pokrycie deficytu obrotów bie˝àcych bezpoÊrednimi inwestycjami 

zagranicznymi (w ciàgu ostatnich 12 miesi´cy, w %) 72,4 55,0 81,9 95,4

Realne stopy procentowe (WIBOR1M na koniec okresu deflowany 

oczekiwaniami inflacyjnymi gospodarstw domowych2 5,9 9,4 8,5 10,6

Zad∏u˝enie zagraniczne ogó∏em (w mld USD) 59,2 64,8 67,5 68,7

- w % PKB 37,6 41,8 42,5 40,7

- w tym krótkoterminowe (w mld USD) 8,4 11,1 9,4 9,4

Zad∏u˝enie zagraniczne - sektor pozarzàdowy 

i pozabankowy (w mld USD) 19,0 24,3 29,2 29,9
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W ocenie zagro˝eƒ stabilnoÊci sektora finansowego istotna jest rola wskaêników bezpieczeƒ-
stwa makroekonomicznego. Niska inflacja, stabilny wzrost gospodarczy i znajdujàcy si´ pod kon-
trolà deficyt obrotów bie˝àcych sà istotnymi elementami zabezpieczajàcymi sektor finansowy
przed popadni´ciem w k∏opoty. Sytuacja makroekonomiczna wp∏ywa na kondycj´ kredytobiorców,
a tym samym na udzia∏ w portfelach banków kredytów o obni˝onej jakoÊci. To z kolei wp∏ywa
na postrzeganie gospodarki przez inwestorów zagranicznych. Jak pokaza∏y kryzysy finansowe, któ-
re w ostatnich latach dotkn´∏y m.in. kraje azjatyckie, Czechy, Rosj´, Brazyli´ i Turcj´, brak równowa-
gi makroekonomicznej mo˝e wyzwoliç panicznà reakcj´ inwestorów, prowadzàcà do gwa∏townej
deprecjacji waluty, wzrostu inflacji, fali bankructw i za∏amania wzrostu. Szczególnie istotna wydaje
si´ w tym kontekÊcie rola polityki pieni´˝nej i fiskalnej. Ostro˝na polityka makroekonomiczna zwi´k-
sza zaufanie inwestorów zagranicznych do gospodarki. Polityka wewn´trznie niespójna bàdê
za ma∏o restrykcyjna mo˝e staç si´ przyczynà gwa∏townych reakcji na rynku walutowym, ze wszyst-
kimi negatywnymi konsekwencjami tego zjawiska. 

Z tych powodów w niniejszym rozdziale omówiono kszta∏towanie si´ makroekonomicznych
wskaêników bezpieczeƒstwa finansowego Polski w ostatnim okresie. Szczególny nacisk po∏o˝ono
na analiz´ jakoÊci polityki gospodarczej oraz wskaêników, które w ostatnich latach by∏y przedmio-
tem szczególnego zainteresowania inwestorów w Polsce i na innych rynkach wschodzàcych. 

Tabela 2.1 przedstawia kszta∏towanie si´ podstawowych wskaêników w latach 1998 – 2001.

2.1. Wzrost gospodarczy

Stopa wzrostu gospodarczego wywiera du˝y wp∏yw na zdolnoÊç kredytobiorców do obs∏ugi
zad∏u˝enia. Szczególnie istotna wydaje si´ w tym przypadku nie tylko bezwzgl´dna stopa wzrostu,
ale równie˝ jego przewidywalnoÊç i prawdopodobieƒstwo wystàpienia nag∏ych za∏amaƒ. Te ostat-
nie bowiem, zw∏aszcza nieoczekiwane, prowadzà do rozbie˝noÊci mi´dzy poziomem zobowiàzaƒ
a mo˝liwoÊcià ich zrealizowania.

Przeci´tna stopa wzrostu gospodarczego notowana w ostatnich dwóch latach wynosi∏a
3,9% i by∏a zdecydowanie ni˝sza od stopy wzrostu notowanej wczeÊniej (wykres 2.1). Po okresie
zaburzeƒ zwiàzanych z kryzysem rosyjskim z lat 1998 – 1999 spadek tempa wzrostu nale˝y przy-
pisaç g∏ównie szokowi poda˝owemu zwiàzanemu ze wzrostem cen ropy oraz oddzia∏ywaniu poli-
tyki pieni´˝nej, które doprowadzi∏o do znacznego os∏abienia dynamiki popytu krajowego (szczegól-
nie gwa∏towny okaza∏ si´ spadek inwestycji). 

Wykres 2.1
Produkt krajowy brutto i popyt krajowy (analogiczny okres roku poprzedniego = 100)

èród∏o: dane GUS.
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Spowolnienie wzrostu PKB w drugiej po∏owie 2000 r. i pierwszej po∏owie 2001 r. nie sprzy-
ja∏o zwi´kszaniu stabilnoÊci sektora finansowego. Trudne do przewidzenia by∏o zw∏aszcza za∏ama-
nie si´ wzrostu w drugim kwartale 2001 r. W grudniu 2000 r. analitycy bankowi szacowali stop´
wzrostu PKB w drugim kwartale 2001 r. na poziomie Êrednio 4,1%, a w sierpniu 2001 r. – 1,4%.
Tymczasem faktyczna stopa wzrostu – opublikowana we wrzeÊniu 2001 r. – wynios∏a 0,9%. Bioràc
pod uwag´ g∏´bokie za∏amanie dynamiki inwestycji i niepewnà sytuacj´ finansów publicznych, nie
nale˝y oczekiwaç rych∏ego powrotu gospodarki na Êcie˝k´ szybkiego wzrostu gospodarczego. 

Oceniajàc spadek dynamiki polskiej gospodarki trzeba jednak zauwa˝yç, ˝e zmniejszenie tem-
pa rozwoju by∏o w pewnym stopniu niezb´dne do ograniczania g∏´bokiej nierównowagi zewn´trz-
nej i wewn´trznej. Mog∏aby ona zagroziç stabilnoÊci systemu finansowego, a nast´pnie rozwojowi
ca∏ej gospodarki, zdecydowanie bardziej ni˝ obserwowane obecnie spowolnienie wzrostu. Wsku-
tek kryzysu finansowego w 1997 r. Czechy wesz∏y w trzyletnià recesj´. Równie˝ w Turcji w rezulta-
cie kryzysu finansowego PKB spad∏ w drugim kwartale 2001 r. o 9,3% w skali rocznej. Nale˝y jed-
nak zwróciç uwag´ na fakt, ˝e przywracanie równowagi makroekonomicznej w Polsce mog∏oby si´
odbyç przy mniejszym spadku dynamiki PKB, gdyby proces ten by∏ realizowany za pomocà korzyst-
niejszego po∏àczenia polityki fiskalnej i pieni´˝nej. Bardziej restrykcyjna polityka fiskalna pozwoli∏a-
by na ograniczenie deficytu na rachunku obrotów bie˝àcych przy mniej restrykcyjnej polityce stóp
procentowych.

2.2. Równowaga zewn´trzna

Saldo rachunku obrotów bie˝àcych, b´dàce miarà zewn´trznego niezrównowa˝enia gospo-
darki (równe ró˝nicy mi´dzy PNB a popytem krajowym), nale˝y do zmiennych makroekonomicz-
nych uwa˝nie obserwowanych przez inwestorów zagranicznych. W d∏u˝szym okresie wysoki defi-
cyt Êwiadczy o nadmiernym zad∏u˝aniu si´ kraju i mo˝e wyzwalaç gwa∏townà deprecjacj´ waluty,
je˝eli jest finansowany po˝yczkami krótkoterminowymi.

Od 1996 r. pog∏´bia∏o si´ zewn´trzne niezrównowa˝enie polskiej gospodarki. Szybki wzrost
popytu wewn´trznego, wzmocniony du˝ym nap∏ywem bezpoÊrednich inwestycji zagranicznych,
os∏abiajàcych dostosowanie kursowe, prowadzi∏ do narastania deficytu na rachunku obrotów bie-
˝àcych. Deficyt ten osiàgnà∏ maksimum w pierwszym kwartale 2000 r., kiedy wyniós∏ 8,3% PKB. Po-
ziom ten – powszechnie uznawany za niebezpieczny i gro˝àcy wybuchem kryzysu walutowego –
doprowadzi∏ wówczas do nerwowych reakcji na rynku walutowym i do znaczàcego os∏abienia z∏o-
tego. 

Wykres 2.2
Saldo rachunku obrotów bie˝àcych 

èród∏o: dane NBP.
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Od drugiego kwarta∏u 2000 r. sytuacja zacz´∏a si´ stopniowo poprawiaç i do czerwca 2001 r.
poziom deficytu obrotów bie˝àcych spad∏ do 5,2% PKB (wykres 2.2). Mo˝na wyró˝niç trzy czynni-
ki, które doprowadzi∏y do znaczàcej poprawy sytuacji. Stopniowe zacieÊnianie polityki pieni´˝nej,
rozpocz´te jeszcze jesienià 1999 r., wp∏yn´∏o na spadek dynamiki popytu krajowego, a tym samym
na zmniejszenie popytu importowego, a korzystne dla nas przyspieszenie rozwoju w krajach Unii
Europejskiej pozytywnie wp∏ywa∏o na dynamik´ eksportu (wykres 2.3). W polskiej gospodarce daje
si´ ponadto zaobserwowaç zjawisko tzw. wypychania eksportu. Przedsi´biorstwa, nie mogàc sprze-
daç produkcji na rynku krajowym w zwiàzku z bardzo niskim popytem wewn´trznym, dodatkowo
zwi´kszajà eksport towarów, nawet jeÊli ta operacja nie zapewnia im zysku. Wydaje si´, ˝e wzrost
eksportu w 2001 r. mo˝na cz´Êciowo przypisaç równie˝ temu zjawisku.

Wykres 2.3
Import i eksport (analogiczny okres roku poprzedniego = 100)

èród∏o: dane GUS.

Do istotnych sukcesów zwiàzanych z ograniczaniem deficytu na rachunku obrotów bie˝àcych
nale˝y tak˝e zaliczyç zdecydowany wzrost pokrycia deficytu bezpoÊrednimi inwestycjami zagranicz-
nymi. Wskaênik ten mala∏ w ostatnich latach – do poziomu 55% w 1999 r. W 2000 r. wzrós∏
do 81,9%. Przewidywania co do kszta∏towania si´ salda rachunku obrotów bie˝àcych w drugiej po-
∏owie 2001 r. sà optymistyczne z uwagi na utrzymujàcà si´ niskà dynamik´ popytu wewn´trznego.
Pewnym zagro˝eniem dla dalszego obni˝ania deficytu mo˝e byç jedynie spodziewane spowolnie-
nie wzrostu eksportu, zwiàzane z realnà aprecjacjà z∏otego i spowolnieniem gospodarczym w kra-
jach Unii Europejskiej. 

W ciàgu ostatnich 12 miesi´cy nastàpi∏a zatem poprawa wskaêników równowagi zewn´trz-
nej i w najbli˝szej przysz∏oÊci prawdopodobnie nie b´dzie zagro˝eƒ z tego tytu∏u dla stabilnoÊci ma-
kroekonomicznej.

2.3. Równowaga wewn´trzna, stopa i zmiennoÊç inflacji

Zmienna i s∏abo przewidywalna inflacja utrudnia instytucjom finansowym ocen´ ryzyka kre-
dytowego, rynkowego i stopy procentowej. Wysoka inflacja wià˝e si´ z du˝à zmiennoÊcià cen
wzgl´dnych, przez co os∏abia baz´ informacyjnà instytucji finansowych, na której wiarygodnoÊci
opierajà si´ decyzje inwestycyjne. 

W ciàgu ostatnich 18 miesi´cy uda∏o si´ zdecydowanie obni˝yç stop´ inflacji. Dzi´ki ustàpie-
niu presji kosztowej (zwiàzanej ze wzrostem cen ropy naftowej) oraz zdecydowanemu zacieÊnieniu
polityki pieni´˝nej inflacja powróci∏a w drugiej po∏owie 2000 r. do trendu spadkowego (wykres
2.4). Na koniec drugiego kwarta∏u 2001 r. roczny wskaênik CPI spad∏ do 6,2%. Podobnie zachowy-
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wa∏y si´ wszystkie liczone w NBP miary inflacji bazowej. W drugiej po∏owie 2001 r. spadek inflacji
by∏ wolniejszy, niemniej jednak nie widaç istotnego zagro˝enia jej gwa∏townym wzrostem. Roczna
stopa wzrostu CPI na koniec 2001 r. najprawdopodobniej nie przekroczy 4%.

Wykres 2.4
Indeks CPI oraz wybrane miary inflacji bazowej 
(analogiczny okres roku poprzedniego = 100) 

èród∏o: dane GUS i NBP.

Warto zauwa˝yç, ˝e stopniowo mala∏a równie˝ zmiennoÊç, a tym samym nieprzewidywal-
noÊç inflacji. Odchylenie standardowe, b´dàce miarà zmiennoÊci, mierzone w trzyletnich okresach
wynios∏o w okresie lipiec 1998 r. – czerwiec 2001 r. 1,9 pkt. proc., podczas gdy jeszcze rok i dwa
lata wczeÊniej w podobnych trzyletnich próbach wynosi∏o odpowiednio 2,8 i 4,4 pkt. proc. (wykres
2.5). Podobnie zmniejsza si´ zmiennoÊç oczekiwaƒ inflacyjnych gospodarstw domowych. Wynika
z tego, ˝e maleje niepewnoÊç co do przysz∏ej stopy inflacji, a tym samym kosztów ponoszonych
z tytu∏u jej nieprzewidywalnoÊci. 

Wykres 2.5
Odchylenie standardowe inflacji w trzyletniej próbie w latach 1995 – 2001

èród∏o: obliczenia w∏asne na podstawie danych GUS.
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2.4. Polityka pieni´˝na

Polityka pieni´˝na wywiera ró˝nokierunkowy wp∏yw na stabilnoÊç sektora finansowego.
Z jednej strony restrykcyjna polityka pozwala przywróciç stabilizacj´ makroekonomicznà, rozumia-
nà jako niska inflacja i akceptowany przez inwestorów zagranicznych poziom deficytu obrotów bie-
˝àcych. Z drugiej strony proces obni˝ania inflacji wymaga utrzymywania na wysokim poziomie re-
alnych stóp procentowych, co przyczynia si´ do spowolnienia wzrostu gospodarczego (czasem
wr´cz do recesji), wzrostu bezrobocia, spadku dynamiki dochodów do dyspozycji gospodarstw do-
mowych i zysków przedsi´biorstw. 

Szacunki empiryczne dla Polski w latach 1995 – 2001 wskazujà, ˝e na skutek przejÊciowego
wzrostu realnych stóp procentowych o 1 pkt proc. dynamika PKB i konsumpcji maleje o oko∏o 0,5
pkt. proc. po up∏ywie oko∏o 3 – 5 kwarta∏ów. Dynamika inwestycji spada nawet o 2 pkt. proc.
w czasie 4 – 5 kwarta∏ów od wystàpienia szoku. Czynniki te negatywnie oddzia∏ujà na jakoÊç port-
fela kredytowego banków i tym samym na stabilnoÊç sektora.

Od jesieni 1999 r. do stycznia 2001 r. Narodowy Bank Polski stopniowo zaostrza∏ polityk´ pie-
ni´˝nà. By∏o to spowodowane g∏ównie coraz szybszà ekspansjà kredytów oraz gwa∏townym wzro-
stem deficytu obrotów bie˝àcych i inflacji, czyli post´pujàcà utratà równowagi makroekonomicz-
nej. W 2001 r. restrykcyjna polityka pieni´˝na, w po∏àczeniu ze spadkiem inflacji, doprowadzi∏a
do dalszego wzrostu realnego oprocentowania po˝yczek na mi´dzybankowym rynku pieni´˝nym
(wykres 2.6), a zatem równie˝ oprocentowania kredytów. Taka sytuacja spowodowa∏a os∏abienie
koniunktury gospodarczej i tym samym wp∏yn´∏a na zmniejszenie zdolnoÊci klientów sektora ban-
kowego do wywiàzywania si´ ze zobowiàzaƒ. 

Z drugiej strony restrykcyjna polityka pieni´˝na zdecydowanie przyczyni∏a si´ do obni˝enia za-
równo stopy inflacji, jak i deficytu obrotów bie˝àcych oraz dynamiki kredytów konsumpcyjnych.
Od momentu zaostrzenia polityki pieni´˝nej jesienià 1999 r. dynamika kredytów dla osób prywat-
nych spad∏a o ponad 30 pkt. proc.: z niemal 53% w skali roku w styczniu 2000 r. do oko∏o 22%
w czerwcu 2001 r. 

W drugim kwartale 2001 r. obni˝ki podstawowych stóp procentowych doprowadzi∏y do nie-
znacznego spadku realnych stóp procentowych, ale skutki tej decyzji nie sà na razie odczuwalne.

Wykres 2.6
Realne stopy procentowe (jednomiesi´czny WIBOR deflowany oczekiwaniami inflacyjnymi go-
spodarstw domowych – DEMOSKOP oraz bie˝àcym – CPI)

èród∏o: obliczenia w∏asne na podstawie danych DEMOSKOP, GUS i NBP.
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Nie widaç natomiast zagro˝eƒ dla stabilnoÊci ze strony polityki kursowej. Wraz z up∏ynnie-
niem kursu z∏otego w kwietniu 2000 r. znikn´∏a bowiem ostatnia przyczyna braku wewn´trznej
spójnoÊci polityki pieni´˝nej. Dodatkowym wsparciem dla polityki pieni´˝nej jest wysoki poziom re-
zerw dewizowych, zdecydowanie przekraczajàcy krótkoterminowe zad∏u˝enie zagraniczne kraju
(odpowiednio 27,5 i 9,4 mld USD w 2000 r.).

2.5. Polityka fiskalna

Deficyt bud˝etu paƒstwa ukszta∏towa∏ si´ w 2000 r. na poziomie 15,4 mld z∏, co stanowi∏o
2,2% PKB. Wynik ten by∏ podobny jak w poprzednich latach, zosta∏ jednak osiàgni´ty poprzez na-
rastanie zobowiàzaƒ paƒstwa, regulowanych cz´Êciowo w 2001 r. 

Deficyt finansów publicznych obni˝y∏ si´ w 2000 r. do 2,6% PKB w porównaniu z 3,2% PKB
w 1999 r. Podobne zaostrzenie polityki fiskalnej mo˝na by∏o zaobserwowaç w przypadku deficytu
ekonomicznego, który w przybli˝eniu okreÊla wp∏yw finansów publicznych na poziom krajowych
oszcz´dnoÊci. Liczony wed∏ug metodologii stosowanej przez Ministerstwo Finansów, spad∏
w 2000 r. do 2,2% PKB z 2,8% PKB w 1999 r. W obu przypadkach podstawowà przyczynà popra-
wy sytuacji by∏y lepsze ni˝ rok wczeÊniej wyniki Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych. 

Utrzymanie w 2001 r. dyscypliny fiskalnej na poziomie podobnym jak w 2000 r. okaza∏o si´
natomiast niemo˝liwe. Spowodowa∏y to przede wszystkim: bardzo szybki wzrost wydatków bud˝e-
tu centralnego (nominalnie o 20,2% w stosunku do 2000 r.) oraz przeszacowanie dochodów, b´-
dàce skutkiem przyj´cia ma∏o realistycznych za∏o˝eƒ makroekonomicznych (przeszacowana inflacja
i wzrost PKB). W konsekwencji w 2001 r. przeprowadzone zosta∏y dwie nowelizacje bud˝etu (w lip-
cu i w grudniu), wskutek czego deficyt ekonomiczny sektora finansów publicznych ukszta∏towa∏ si´
na poziomie oko∏o 5,3% PKB. 

Z punktu widzenia wp∏ywu polityki fiskalnej na stabilnoÊç makroekonomicznà podobnie wy-
glàdajà perspektywy na 2002 r. Rzàdowy projekt bud˝etu zak∏ada deficyt na poziomie 5,2% PKB
i deficyt ekonomiczny na poziomie 4,8% PKB. Nale˝y jednak zauwa˝yç, ˝e dla stabilnoÊci sektora fi-
nansowego istotna jest równie˝ przewidywalnoÊç polityki fiskalnej. 

2.6. Podsumowanie

W 2000 r. i w pierwszej po∏owie 2001 r. wyraênie poprawi∏a si´ wi´kszoÊç wskaêników bez-
pieczeƒstwa makroekonomicznego. Znaczàco zwi´kszy∏ si´ stopieƒ zrównowa˝enia – zarówno we-
wn´trznego, jak i zewn´trznego – polskiej gospodarki. Zmala∏y: deficyt obrotów bie˝àcych, inflacja
oraz dynamika kredytów. Ze wzgl´du na stabilnoÊci sektora finansowego pewien niepokój budzà
natomiast skutki wolniejszego ni˝ w latach ubieg∏ych tempa wzrostu gospodarczego, zwiàzane
z pogorszeniem sytuacji przedsi´biorstw i gospodarstw domowych oraz wzrostem udzia∏u kredy-
tów zagro˝onych w portfelach banków (por. rozdzia∏ 3). W niepokojàcym kierunku rozwija si´ rów-
nie˝ sytuacja w sektorze finansów publicznych. 
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Sektor bankowy

3.1. Sytuacja ekonomiczno-finansowa

3.1.1. Trendy rozwojowe w sektorze bankowym

Ze wzgl´du na wysokoÊç aktywów i ró˝norodnoÊç prowadzonej dzia∏alnoÊci trzonem sekto-
ra bankowego sà banki komercyjne. Banki spó∏dzielcze, choç niewielkie pod wzgl´dem sumy bilan-
sowej, odgrywajà wa˝nà rol´ na rynkach lokalnych. Sà one tradycyjnie zwiàzane z obs∏ugà rolnic-
twa, przetwórstwa rolno-spo˝ywczego oraz ma∏ej i Êredniej przedsi´biorczoÊci.

Na koniec I pó∏rocza 2001 r. udzia∏ aktywów banków komercyjnych w sumie bilansowej
wszystkich instytucji depozytowo-kredytowych wynosi∏ 95,7%, a banków spó∏dzielczych 4,3% (por.
tabela 1.1). 

Konsekwentnie prowadzona prywatyzacja spowodowa∏a stopniowe zmniejszanie si´ roli
paƒstwa w sektorze bankowym. W koƒcu czerwca 2001 r. Skarb Paƒstwa posiada∏ udzia∏y kapita-
∏owe w 7 bankach: w 3 bezpoÊrednio i w 4 poÊrednio. Do Skarbu Paƒstwa nale˝a∏o 13,2% fundu-
szy w∏asnych sektora oraz 24,2% jego aktywów (por. tabela 3.1). W stosunku do 1999 r., na któ-
rym koƒczy∏ si´ poprzedni Raport, oznacza to zmniejszenie kapita∏owego zaanga˝owania paƒstwa
o 3,2 pkt. proc.

Tendencj´ do zmniejszania si´ zaanga˝owania paƒstwa we w∏asnoÊci sektora bankowego na-
le˝y oceniç pozytywnie w aspekcie efektywnoÊci dzia∏ania banków i zarzàdzania w∏aÊcicielskiego
(por. cz´Êç II Raportu). Przyk∏adem korzystnego wp∏ywu zmian w∏asnoÊciowych i pozyskania przez
bank powa˝nego inwestora prywatnego, dbajàcego o jego rozwój, mo˝e byç Wielkopolski Bank
Kredytowy SA (WBK). Z kolei jako przyk∏ad utraconych korzyÊci, spowodowanych zbyt d∏ugim po-
zostawaniem banku we w∏adaniu w∏aÊciciela paƒstwowego, mo˝e pos∏u˝yç Bank Zachodni SA (BZ).

Liczba banków

1996 1997 1998 1999 2000 VI 2001

1. Banki komercyjne 81 83 83 77 741 722

1.1. Banki paƒstwowe 24 15 13 7 7 7

1.2. Banki prywatne 57 68 70 70 67 65

1.2.1.Banki z wi´kszoÊciowym 

udzia∏em kapita∏u polskiego 32 39 39 31 20 18

1.2.2.Banki z wi´kszoÊciowym 

udzia∏em kapita∏u zagranicznego 25 29 31 39 47 47

2. Banki spó∏dzielcze 1 394 1 295 1 189 781 680 663

3. Sektor bankowy (1+2) 1 475 1 378 1 272 858 754 735

Tabela 3.1 
Struktura sektora bankowego wg form w∏asnoÊci w latach 1996 – 2001
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Udzia∏ w aktywach w %

1996 1997 1998 1999 2000 VI 2001

1. Banki komercyjne 95,4 95,5 95,7 95,8 95,8 95,7

1.1. Banki paƒstwowe 66,5 49,3 45,9 23,9 22,9 24,2

1.2. Banki prywatne 28,9 46,2 49,8 71,8 72,9 71,5

1.2.1.Banki z wi´kszoÊciowym 

udzia∏em kapita∏u polskiego 15,1 30,9 33,2 24,6 3,4 3,1

1.2.2.Banki z wi´kszoÊciowym 

udzia∏em kapita∏u zagranicznego 13,7 15,3 16,6 47,2 69,5 68,4

2. Banki spó∏dzielcze 4,6 4,5 4,3 4,2 4,2 4,3

3. Sektor bankowy (1+2) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1 W tym jeden bank w organizacji, który nie sk∏ada∏ sprawozdaƒ.
2 W tym 3 banki w organizacji, które nie sk∏ada∏y sprawozdaƒ.
3 Kredyty i po˝yczki pomniejszone o utworzone rezerwy; nale˝noÊci od sektora niefinansowego i zobowiàzania wobec

niego.
èród∏o: NBP.

Udzia∏ w kredytach w %3

1996 1997 1998 1999 2000 VI 2001

1. Banki komercyjne 93,9 94,5 95,0 94,9 94,6 94,2

1.1. Banki paƒstwowe 61,3 43,2 38,8 21,4 21,2 20,1

1.2. Banki prywatne 32,6 51,3 56,2 73,5 73,4 74,1

1.2.1.Banki z wi´kszoÊciowym 

udzia∏em kapita∏u polskiego 16,6 33,1 34,3 22,6 3,2 2,4

1.2.2.Banki z wi´kszoÊciowym 

udzia∏em kapita∏u zagranicznego 16,0 18,2 21,9 50,9 70,2 71,7

2. Banki spó∏dzielcze 6,1 5,5 5,0 5,1 5,4 5,8

3. Sektor bankowy (1+2) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Udzia∏ w depozytach w %

1996 1997 1998 1999 2000 VI 2001

1. Banki komercyjne 94,5 94,8 94,8 95,0 94,8 94,8

1.1. Banki paƒstwowe 70,1 58,0 53,6 29,3 28,9 29,5

1.2. Banki prywatne 24,4 36,8 41,2 65,7 65,9 65,3

1.2.1.Banki z wi´kszoÊciowym 

udzia∏em kapita∏u polskiego 12,2 24,1 27,5 20,1 2,4 1,7

1.2.2.Banki z wi´kszoÊciowym 

udzia∏em kapita∏u zagranicznego 12,2 12,7 13,7 45,6 63,5 63,6

2. Banki spó∏dzielcze 5,5 5,2 5,2 5,0 5,2 5,2

3. Sektor bankowy (1+2) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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W momencie powstania oba banki by∏y instytucjami o porównywalnej wielkoÊci, a pod wzgl´dem
zyskownoÊci lepsze miejsce zajmowa∏ BZ. W poczàtkowym okresie istnienia oba banki realizowa∏y
porozumienia bliêniacze i korzysta∏y z doÊwiadczeƒ renomowanych instytucji europejskich: WBK
mia∏ za partnera Allied Irish Bank, a BZ – Midland Montague (dziÊ HSBC). Prywatyzacja WBK rozpo-
cz´∏a si´ w 1993 r., a BZ w 2000 r. W drugiej po∏owie lat 90. sytuacja banków zacz´∏a si´ wyraê-
nie zmieniaç na korzyÊç WBK (por. wykres 3.1).

Wykres 3.1 
Porównanie wyników banków WBK i BZ w drugiej po∏owie lat 90.

èród∏o: NBP.

Na zwi´kszenie stabilnoÊci sektora bankowego wp∏ynà∏ równie˝ wzrost zaanga˝owania kapi-
ta∏owego inwestorów zagranicznych. W du˝ej mierze by∏ on odbiciem procesów prywatyzacyjnych.
Z 47 banków o przewadze kapita∏u zagranicznego, zarejestrowanych w czerwcu 2001 r., 27 to
banki sprywatyzowane, a 20 to banki za∏o˝one przez inwestorów zagranicznych (w tym 3 znajdu-
jà si´ w fazie organizacji). 

Wzrost znaczenia kapita∏u zagranicznego by∏ widoczny zw∏aszcza w latach 1999 – 2000. Je-
go udzia∏ w kapitale sektora powi´kszy∏ si´ w 1999 r. o 25,5 pkt. proc., do 50,2%, a w 2000 r.
o 27,4 pkt. proc., do 77,6%6. W I po∏owie 2001 r. przyrost by∏ znacznie wolniejszy (1,5 pkt. proc.)
i wynika∏ ze zwi´kszenia udzia∏ów w istniejàcych bankach. 

Dzi´ki polityce prywatyzacyjnej, uwzgl´dniajàcej dywersyfikacj´ inwestorów strategicznych
wed∏ug kraju pochodzenia, udzia∏ kapita∏u z poszczególnych krajów jest doÊç wyrównany. Niewiel-
kà przewag´ majà inwestorzy amerykaƒscy i niemieccy. W czerwcu 2001 r. ich udzia∏ w kapitale ak-
cyjnym nale˝àcym do podmiotów zagranicznych wynosi∏ odpowiednio: 22,2% i 20,7%.

Z punktu widzenia stabilnoÊci sektora bankowego pozytywnym przejawem du˝ego zaanga-
˝owania kapita∏owego renomowanych inwestorów zagranicznych by∏o zarówno wzmocnienie ka-
pita∏owe prywatyzowanych banków krajowych, jak równie˝ wniesienie do nich nowoczesnego
know-how. ObecnoÊç inwestorów zagranicznych, chocia˝ przynosi wiele korzyÊci, nie daje jednak
gwarancji sukcesu banków. Pokazujà to przyk∏ady k∏opotów finansowych banków ABN AMRO
na W´grzech oraz Nomura w Czechach (w 2000 r.)7.
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6 Przez kapita∏ rozumie si´ tutaj sum´ funduszy podstawowych i uzupe∏niajàcych.
7 Trzeci co do wielkoÊci bank czeski – Investici a postovni banka (IPB) – zosta∏ sprzedany japoƒskiemu bankowi inwesty-
cyjnemu Nomura. Inwestor nie by∏ jednak zainteresowany d∏ugookresowym, strategicznym zaanga˝owaniem w restruk-
turyzacj´ czeskiego banku. W efekcie ujawnionych nieprawid∏owoÊci w zarzàdzaniu bankiem nastàpi∏o masowe wyco-
fywanie wk∏adów. Po interwencji banku centralnego i powo∏aniu zarzàdu komisarycznego bank zosta∏ sprzedany kon-
kurentowi Ceskoslovenska obchodni banka, w którym strategicznym inwestorem jest belgijski KBC. Por. W. Rogowski:
Sektor bankowy i transformacja gospodarcza w Republice Czeskiej w latach 1989-2001. NBP, lipiec 2001 r. (materia∏ nie-
publikowany).
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Wysoki udzia∏ kapita∏u zagranicznego w sektorze bankowym wzbudza kontrowersje w wie-
lu Êrodowiskach. Spowodowa∏y one przyj´cie we wrzeÊniu 2000 r. uchwa∏y sejmowej stanowiàcej,
˝e po prywatyzacji najwi´kszego polskiego banku, tj. PKO BP SA, Skarb Paƒstwa utrzyma dominu-
jàcy udzia∏ w jego kapitale akcyjnym. Uchwa∏a ta jest sygna∏em politycznym i nie precyzuje sposo-
bu prywatyzacji. Sytuacj´ drugiego du˝ego banku, w którym Skarb Paƒstwa ma znaczne udzia∏y –
tj. BG˚ SA – uregulowa∏a ustawa. Dopuszcza ona – jako jedno z mo˝liwych rozwiàzaƒ – prywaty-
zacj´ banku poprzez przej´cie nad nim kontroli przez banki spó∏dzielcze8.

Sposób prywatyzacji PKO BP jest istotny dla stabilnoÊci sektora bankowego, gdy˝ jest to bank
szczególnie wa˝ny z uwagi na wysokoÊç jego sumy bilansowej, liczb´ obs∏ugiwanych klientów i do-
konywanych rozliczeƒ oraz ze wzgl´du na powszechnie rozpoznawanà mark´. Rzàdowa strategia
prywatyzacji, zatwierdzona w lipcu 2001 r. przez KERM, przewiduje, ˝e na pierwszym etapie Skarb
Paƒstwa zachowa w kapitale akcyjnym PKO BP 50% plus jednà akcj´, 30% sprzeda w ofercie pu-
blicznej obywatelom polskim, a 15% przeka˝e pracownikom. Na drugim etapie nastàpi∏oby pod-
wy˝szenie kapita∏u banku poprzez nowà emisj´ akcji – skierowanà do inwestorów instytucjonal-
nych: krajowych i zagranicznych9.

Projekt prywatyzacji PKO BP zosta∏ oparty przede wszystkim na przes∏ankach politycznych,
a nie ekonomicznych. Z punktu widzenia stabilnoÊci sektora bankowego PKO BP powinien jak naj-
szybciej pozyskaç silnego kapita∏owo prywatnego w∏aÊciciela, który przeprowadzi∏by skutecznà re-
strukturyzacj´ banku. Utrzymanie wi´kszoÊciowego udzia∏u Skarbu Paƒstwa budzi obawy o przy-
sz∏oÊç banku: z jednej strony z powodu niemo˝noÊci dokapitalizowania banku, a z drugiej z powo-
du niebezpieczeƒstwa potencjalnych ingerencji politycznych, które nie sprzyja∏yby poprawie wyni-
ków ekonomicznych. 

Ustawa o funkcjonowaniu banków spó∏dzielczych przekszta∏ci∏a dotychczas istniejàcy model
bankowoÊci spó∏dzielczej: struktura trójszczeblowa zosta∏a zastàpiona modelem dwuszczeblowym.
Utworzono nowà struktur´ opartà na bankach zrzeszajàcych i bankach spó∏dzielczych, przy czym
banki spó∏dzielcze zyska∏y swobod´ wyboru banku zrzeszajàcego. 

Dzi´ki ustawie BG˚ zyska∏ szans´ na sprywatyzowanie poprzez po∏àczenie si´ z dotychczaso-
wymi bankami regionalnymi oraz obj´cie nowej emisji jego akcji przez banki spó∏dzielcze. Aby ope-
racja ta dosz∏a do skutku, przewa˝ajàca cz´Êç banków spó∏dzielczych musia∏aby objàç akcje BG˚
(do 51%). Skarb Paƒstwa umorzy∏by wtedy cz´Êç posiadanych akcji, a banki spó∏dzielcze sta∏yby si´
w∏aÊcicielami 76% walorów. W ten sposób banki spó∏dzielcze zyska∏yby wp∏yw na funkcjonowanie
banku zrzeszajàcego, którym sta∏by si´ BG˚. Realizacja takiego scenariusza napotyka jednak trud-
noÊci z powodu zrzeszania si´ banków spó∏dzielczych w innych bankach.

Zgodnie z ustawà, kapita∏y banku zrzeszajàcego muszà wynosiç co najmniej 10 mln euro, tj.
2,96 mln z∏ (wg kursu Êredniego NBP z 30 czerwca 2001 r.). Kapita∏y BG˚ przewy˝szajà znacznie t´
kwot´, ale sà zbyt niskie w stosunku do skali prowadzonej przez bank dzia∏alnoÊci. Na koniec I pó∏-
rocza 2001 r. kapita∏y BG˚ wynosi∏y 902,2 mln z∏, podczas gdy szacunki wskazujà, ˝e niezb´dne
fundusze powinny wynosiç 2-2,5 mld z∏10. W 2000 r. BG˚ uchwali∏ emisj´ akcji o wartoÊci 400 mln
z∏ skierowanà do banków spó∏dzielczych, ale do lipca 2001 r. pozyska∏ w ten sposób jedynie 15 mln
z∏. Wyniki tej emisji oraz decyzje banków spó∏dzielczych, zmierzajàce do powo∏ania odr´bnych grup
zrzeszajàcych11, wskazujà, ˝e nierealne jest utworzenie zrzeszenia spó∏dzielczego na bazie BG˚.

8 Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spó∏dzielczych, ich zrzeszaniu si´ i bankach zrzeszajàcych,
Dz.U. z 2000 r., nr 119, poz. 1252.
9 W paêdzierniku 2001 r. nowy Minister Skarbu Paƒstwa uniewa˝ni∏ przetarg na wybór doradcy prywatyzacyjnego PKO
BP. 
10 W projekcie nowelizacji Ustawy o bankach spó∏dzielczych i zrzeszajàcych rzàd usi∏owa∏ zwi´kszyç mo˝liwoÊç udzia∏u
w kapitale akcyjnym BG˚ akcjonariuszy innych ni˝ Skarb Paƒstwa i banki spó∏dzielcze z 24% do 49%. Stworzy∏oby to
szans´ na dokapitalizowanie banku nawet przy mniejszym zainteresowaniu banków spó∏dzielczych obj´ciem udzia∏ów
w BG˚. Propozycja ta jednak nie zosta∏a zaakceptowana przez Sejm.
11 Z BG˚ porozumienia intencyjne podpisa∏y nast´pujàce banki regionalne: DolnoÊlàski Bank Regionalny, Pomorsko-Ku-
jawski Bank Regionalny, Mazowiecki Bank Regionalny i Warmiƒsko-Mazurski Bank Regionalny. Po∏àczenie z Gospodar-
czym Bankiem Wielkopolski deklarowa∏ Ba∏tycki Bank Regionalny, a z Gospodarczym Bankiem Po∏udniowo-Zachodnim
– Bank Unii Gospodarczej, Lubelski Bank Regionalny, Ma∏opolski Bank Regionalny, Rzeszowski Bank Regionalny oraz
Warmiƒsko-Mazurski Bank Regionalny (stan na koniec wrzeÊnia 2001 r.). Ostatnia z wymienionych grup ma przyjàç na-
zw´ Bank Polskiej Spó∏dzielczoÊci.
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Silne kapita∏owo i innowacyjne banki zrzeszajàce wydajà si´ niezb´dne do wspierania roz-
drobnionego kapita∏owo sektora spó∏dzielczego. Konsolidacj´ banków spó∏dzielczych wokó∏ kilku
banków zrzeszajàcych nale˝y wi´c uznaç za korzystnà dla sektora. Oznacza ona bowiem ∏àczenie
rozproszonych kapita∏ów (do 2000 r. dzia∏a∏o 11 banków regionalnych: 9 w Krajowej Grupie Ban-
ków Spó∏dzielczych i 2 niezale˝ne).

Spó∏dzielcze Kasy Oszcz´dnoÊciowo-Kredytowe

Dope∏nieniem krajowego rynku us∏ug depozytowo-kredytowych sà Spó∏dzielcze Kasy
Oszcz´dnoÊciowo-Kredytowe (SKOK)12. Sà to spó∏dzielnie kredytowe obs∏ugujàce wy∏àcznie zrze-
szonych cz∏onków. Mogà byç tworzone w Êrodowisku ludzi zwiàzanych miejscem pracy lub za-
mieszkania. W I po∏owie 2001 r. dzia∏a∏y 144 kasy, które dysponowa∏y aktywami równymi
1.378 mln z∏ (por. tabela 1.1).

Kasy nie sà nastawione na osiàganie zysków, co powoduje, ˝e stanowià one konkurencj´ dla
lokalnych banków (g∏ównie spó∏dzielczych). Oferujà swoim cz∏onkom wy˝sze oprocentowanie
wk∏adów i ni˝sze o kilka punktów procentowych obcià˝enia przy zaciàgni´tych po˝yczkach. Klien-
ci SKOK-ów mogà ponadto otwieraç rachunki osobiste, do których do∏àczona jest karta Visa. Kasy
mogà równie˝ prowadziç rachunki spó∏ek cywilnych i osób indywidualnych prowadzàcych dzia∏al-
noÊç gospodarczà. SKOK-i oferujà wi´kszoÊç podstawowych us∏ug Êwiadczonych przez banki. Jed-
noczeÊnie wymogi ostro˝noÊciowe obowiàzujàce banki nie dotyczà kas. Sieç Spó∏dzielczych Kas
Oszcz´dnoÊciowo-Kredytowych nie podlega bowiem jurysdykcji Komisji Nadzoru Bankowego. W∏a-
dzà zwierzchnià jest Kasa Krajowa (KSKOK), która odpowiada równie˝ za bezpieczeƒstwo ca∏ego
systemu (por. rozdzia∏ 7).

KSKOK prowadzi∏a negocjacje w sprawie przystàpienia do systemu rozliczeƒ prowadzonego
przez Krajowà Izb´ Rozliczeniowà SA (KIR). Zdaniem Narodowego Banku Polskiego KSKOK nie mo-
˝e byç uczestnikiem systemu SORBNET, w którym sà prowadzone rachunki bie˝àce uczestników KIR,
gdy˝ nie jest podmiotem nadzorowanym przez niezale˝nà instytucj´ publicznà. Nie spe∏nia zatem
podstawowego warunku wynikajàcego ze standardów obowiàzujàcych banki centralne w Unii Eu-
ropejskiej. NBP wyrazi∏ jednak gotowoÊç otwarcia rachunku bie˝àcego dla KSKOK w jednym ze swo-
ich oddzia∏ów, co umo˝liwi∏oby KSKOK poÊrednie uczestnictwo w rozliczeniach przeprowadzanych
za poÊrednictwem KIR. 

PoÊrednie uczestnictwo w KIR, choç w mniejszym stopniu ni˝ uczestnictwo bezpoÊrednie,
mo˝e spowodowaç ekspansj´ SKOK-ów na obszary do tej pory zarezerwowane dla banków komer-
cyjnych. SKOK-i b´dà jeszcze wi´kszà konkurencjà dla ma∏ych banków lokalnych, przede wszystkim
dla banków spó∏dzielczych, obcià˝onych dodatkowo koniecznoÊcià zwi´kszenia kapita∏ów w∏a-
snych do poziomu wymaganego przez KNB. NierównoÊci w obcià˝eniach banków i SKOK-ów oraz
zwi´kszajàcy si´ jednoczeÊnie katalog przywilejów bankowych, z których korzystajà kasy, powodu-
jà, ˝e system SKOK-ów powinien w najbli˝szej przysz∏oÊci zostaç obj´ty nadzorem Komisji Nadzoru
Bankowego. Obj´cie SKOK-ów nadzorem zewn´trznym nie tylko zapewni wyrównanie praw i obo-
wiàzków instytucji depozytowo-kredytowych, ale równie˝ przyczyni si´ do zwi´kszenia stabilnoÊci
ca∏ego sektora bankowego.

Konsolidacja sektora bankowego

KoniecznoÊç konkurowania z innymi instytucjami finansowymi, w celu zapewnienia sobie
mocnej pozycji na rynku lub wr´cz przetrwania, wymaga zbudowania silnej struktury kapita∏owej
i mo˝liwie szerokiej bazy klientów. 

W pierwszej po∏owie lat 90. g∏ównym mechanizmem nap´dzajàcym proces konsolidacji by-
∏o przejmowanie przez silne banki instytucji b´dàcych w z∏ej sytuacji finansowej. Po∏àczenia prze-
prowadzone w ostatnich latach, g∏ównie w 2000 r. i 2001 r., by∏y natomiast w du˝ej mierze kon-
sekwencjà wczeÊniejszej prywatyzacji banków krajowych i pozyskania dla nich zagranicznych inwe-
storów strategicznych. Mo˝na wi´c wyró˝niç dwa typy po∏àczeƒ: 

12 Podstawà prawnà dzia∏ania SKOK-ów jest Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o spó∏dzielczych kasach oszcz´dnoÊcio-
wo-kredytowych (Dz.U. z 1996 r., nr 1, poz. 2).
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1) mi´dzy bankiem krajowym a spó∏kà banku zagranicznego dzia∏ajàcà w Polsce, 

2) mi´dzy dwoma bankami krajowymi majàcymi tego samego inwestora zagranicznego. 

Te dwa typy fuzji mia∏y odmienne konsekwencje dla koncentracji sektora bankowego. Pierw-
szy typ nie powodowa∏ du˝ych zmian, gdy˝ zazwyczaj spó∏ki zagranicznych banków nie dyspono-
wa∏y du˝ymi aktywami. Po∏àczenia du˝ych banków krajowych istotnie zmienia∏y natomiast pozycj´
nowego banku w rankingu banków komercyjnych wg wielkoÊci sumy bilansowej13. Ponadto, ze
wzgl´dów nadzorczych, nastàpi∏o po∏àczenie w jednà struktur´ organizacyjnà banków dzia∏ajàcych
przedtem w grupie kapita∏owej14. Znaczenie tych procesów dla koncentracji sektora by∏o zró˝nico-
wane w zale˝noÊci od relatywnych rozmiarów przy∏àczanego banku zale˝nego.

Stosunkowo nowym zjawiskiem sà fuzje banków. Dochodzi do nich na skutek po∏àczeƒ ban-
ków zagranicznych, które sà w∏aÊcicielami banków dzia∏ajàcych na terenie Polski. Mo˝na zatem po-
wiedzieç, ˝e polski sektor bankowy zosta∏ w∏àczony w procesy rozgrywajàce si´ na rynku Êwiato-
wym. Przyk∏adami konsekwencji decyzji podj´tej poza naszym krajem sà: 

1) zapoczàtkowany w 2000 r. proces ∏àczenia BWP Unibanku SA z Bankiem Komunalnym,
b´dàcy rezultatem fuzji duƒskiego Unibanku ze szwedzko-fiƒsko-norweskà grupà Merita
Nordbank, 

2) po∏àczenie Powszechnego Banku Kredytowego SA z Bankiem Przemys∏owo-Handlowym
SA, które jest efektem fuzji ich w∏aÊcicieli, tj. HypoVererinsbanku i Banku Austria Creditan-
stalt.

Nasilanie si´ procesów konsolidacyjnych powoduje wzrost koncentracji w sektorze banko-
wym, polegajàcy na powstaniu silniejszych banków. Skal´ tego zjawiska ilustruje udzia∏ aktywów
najwi´kszych banków w aktywach ogó∏em (por. tabela 3.2)15. Dane wskazujà na wzrost koncentra-
cji aktywów we wszystkich badanych grupach. Najwi´ksze zmiany zasz∏y w bankach z pierwszej
i drugiej piàtki, co odzwierciedla procesy konsolidacyjne zachodzàce wÊród du˝ych banków.

Warto zauwa˝yç, ˝e mimo silnej konkurencji na rynku ∏àczna pozycja dwóch najwi´kszych
banków (PKO PB SA i Banku Pekao SA) nie uleg∏a os∏abieniu w ciàgu minionych kilkunastu miesi´-
cy. Udzia∏ tych banków w aktywach sektora bankowego nieco wzrós∏ – z 32,8% na koniec 1999 r.
do 33,1% na koniec czerwca 2001 r.

Tabela 3.2 
Udzia∏ najwi´kszych banków w aktywach systemu bankowego oraz 
nale˝noÊciach i zobowiàzania od sektora niefinansowego (w %)1

1 W obliczeniach uwzgl´dniono sprawozdania finansowe wszystkich banków.
èród∏o: NBP.

13 Przyk∏adami pierwszego typu po∏àczeƒ sà: Powszechny Bank Kredytowy SA i Bank Austria Creditanstalt Polska SA
(2000 r.), Bank Handlowy w Warszawie SA i Citibank Polska SA (2001 r.), Bank Âlàski SA i ING Bank SA (2001 r.), a dru-
giego – Bank Zachodni SA i Wielkopolski Bank Kredytowy SA (2001 r.).
14 Jako przyk∏ad mo˝e s∏u˝yç przej´cie Gliwickiego Banku Handlowego SA przez Wielkopolski Bank Kredytowy SA
(2000 r.), BIG Banku SA przez BIG Bank Gdaƒski SA (2000 r.) oraz BWR Real Banku SA przez BWR SA (2000 r.). 
15 Analizujàc – dla porównania – stopieƒ koncentracji na rozwini´tych rynkach finansowych mo˝na zaobserwowaç
utrzymywanie si´ dominujàcej pozycji 5 czy 6 banków. Do najbardziej skoncentrowanych rynków w strefie euro nale˝à:
Finlandia, Belgia, Portugalia i Hiszpania. W 1998 r. udzia∏ najwi´kszych pi´ciu banków w aktywach ogó∏em wynosi∏ tam
odpowiednio: 90,5%, 89,7%, 78,6% i 69,5%. Por. A. Balaisch, L. Kodres, J. Levy, A. Ubide: Euro-Area Banking at the
Crossroads. IMF Working Paper WP/01/28.

Najwi´ksze Aktywa netto Nale˝noÊci (brutto) Zobowiàzania 

banki 1999 2000 VI 2001 1999 2000 VI 2001 1999 2000 VI 2001

2 banki 32,8 31,8 33,1 28,5 28,7 28,4 42,6 41,5 41,2

5 banków 47,5 46,3 50,3 45,2 45,2 47,6 56,4 56,2 57,4

10 banków 67,5 66,4 71,6 67,1 66,1 70,7 73,3 73,7 78,9

15 banków 78,7 78,5 81,0 77,4 76,5 78,8 83,6 84,1 86,4
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O wzroÊcie koncentracji w sektorze banków komercyjnych mo˝e równie˝ Êwiadczyç wartoÊç
indeksu Herfindahla-Hirschmana (HHI)16 oraz krzywa Lorenza. Na koniec I pó∏rocza 2001 r. indeks
HHI wyniós∏ 842, podczas gdy pod koniec 2000 r. przyjà∏ wartoÊç 761. Zmiany koncentracji, opisa-
ne krzywà Lorenza, przedstawia wykres 3.2.

Uwzgl´dniajàc przeprowadzenie przewidzianych w 2001 r. po∏àczeƒ banków komercyjnych
mo˝na oszacowaç, ˝e w koƒcu 2001 r. pi´ç najwi´kszych banków b´dzie mia∏o oko∏o 55% udzia∏
w aktywach netto, oko∏o 53% udzia∏ w nale˝noÊciach brutto sektora niefinansowego i oko∏o 62%
udzia∏ w zobowiàzaniach sektora niefinansowego. Odpowiedê na pytanie, czy po∏àczenia te przy-
czynià si´ do wzrostu efektywnoÊci dzia∏ania poszczególnych banków i sektora jako ca∏oÊci, b´dzie
mo˝liwa po d∏u˝szym okresie funkcjonowania nowych struktur (por. ramka 3.3. pt. Analiza sekto-
ra bankowego przy wykorzystaniu metody DEA). 

Wykres 3.2 
Wskaênik koncentracji Lorenza dla banków komercyjnych**

* Wielobok koncentracji Lorenza konstruowany jest poprzez od∏o˝enie na osi rz´dnych procentowej skumulowanej war-
toÊci aktywów banków, a na osi odci´tych procentowej skumulowanej liczby banków dysponujàcych aktywami w okre-
Êlonej wielkoÊci. Koncentracja jest tym wi´ksza, im dalej krzywa Lorenza przebiega od linii 45 wychodzàcej z poczàtku
uk∏adu wspó∏rz´dnych.
èród∏o: NBP.

Innym aspektem konsolidacji sektora bankowego sà fuzje banków spó∏dzielczych. Wià˝à si´
one z ustanowieniem minimalnych wymogów kapita∏owych, które w przysz∏oÊci b´dà musia∏y byç
spe∏nione przez banki spó∏dzielcze. I tak, do koƒca 2001 r. fundusze w∏asne banków spó∏dzielczych
muszà wynosiç przynajmniej 300 tys. euro. Natomiast do koƒca 2005 r. muszà si´ zwi´kszyç do 500
tys. euro, a do koƒca 2010 r. do 1 mln euro. Tymczasem w po∏owie 2001 r. 99 banków spó∏dziel-
czych, tj. 15% ich ogólnej liczby, posiada∏o kapita∏y poni˝ej 300 tys. euro. Spe∏nienie warunku mi-
nimalnych kapita∏ów b´dzie si´ wiàzaç z kontynuacjà procesu po∏àczeƒ i powstawania wi´kszych
banków. Procesy ∏àczenia si´ banków spó∏dzielczych w okresie grudzieƒ 1999 r. – czerwiec 2001 r.
przedstawia tabela 3.3. 
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16 Indeks Herfindahla-Hirschmana definiowany jest jako suma kwadratów udzia∏ów poszczególnych podmiotów w ryn-
ku (tutaj suma kwadratów udzia∏ów banków w aktywach ogó∏em). Im wi´ksza koncentracja, tym wy˝szy jest wskaênik
HHI. 
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Tabela 3.3 
Procesy konsolidacyjne w sektorze banków spó∏dzielczych

èród∏o: NBP.

Konsolidacj´ sektora spó∏dzielczego nale˝y oceniç jednoznacznie pozytywnie, m.in. z uwagi
na jego rozdrobnienie kapita∏owe. Po∏àczenia i zwiàzany z nimi wzrost kapita∏u zapewnià bankom
wi´ksze mo˝liwoÊci dzia∏ania, jak równie˝ pozwolà przesunàç cz´Êç kadry do obs∏ugi klientów. Ba-
dania wskazujà tak˝e, ˝e w wyniku konsolidacji wzrasta efektywnoÊç dzia∏ania banków oraz wyst´-
pujà efekty skali17.

* * *

Trudno jednoznacznie oceniç wp∏yw rosnàcej koncentracji w sektorze banków komercyjnych
na stabilnoÊç systemu finansowego. Rozpatrujàc zjawisko od strony teorii mo˝na stwierdziç, ˝e
wi´ksza koncentracja mo˝e przyczyniç si´ do wzrostu ryzyka systemowego, które poprzez system
p∏atniczy mo˝e wp∏ynàç na pozosta∏e podmioty gospodarujàce. Zmniejszenie si´ liczby banków po-
winno prowadziç do spadku liczby rozliczeƒ mi´dzybankowych, zwi´kszajàc jednoczeÊnie liczb´
dokonywanych rozliczeƒ wewnàtrzbankowych18. Dane empiryczne nie pozwalajà na razie
na stwierdzenie, ˝e w ostatnich latach nastàpi∏y wyraêne zmiany w wymienionych obszarach. Po-
zytywnym efektem przeprowadzonych dotàd konsolidacji jest wzmocnienie kapita∏owe banków.
Mo˝na oczekiwaç, ˝e utworzenie silnych struktur przyczyni si´ do zmniejszenia luki efektywnoÊci
wobec europejskich i amerykaƒskich konkurentów banków dzia∏ajàcych w Polsce.

* * *

Jednà z konsekwencji wzmo˝onej konsolidacji w sektorze bankowym jest ∏àczenie podmio-
tów zale˝nych, np. domów maklerskich, otwartych funduszy emerytalnych (informacje na temat ∏à-
czenia otwartych funduszy emerytalnych zawiera aneks 5.1). 

Do koƒca 2001 r. ma dojÊç do po∏àczenia biur maklerskich Banku Âlàskiego i ING Barings Se-
curities Poland. B´dzie to ju˝ trzecia w 2001 r. fuzja biur maklerskich w nast´pstwie przej´ç w sek-
torze bankowym. W wyniku zmian w∏asnoÊciowych w sektorze bankowym po∏àczy∏y si´ ju˝ bowiem
DM Citibrokerage z COK Banku Handlowego oraz biura maklerskie Wielkopolskiego Banku Kredy-
towego i Banku Zachodniego.

Wydaje si´, ˝e efekty fuzji mi´dzy podmiotami zale˝nymi banków majà podobne skutki dla
stabilnoÊci, jak fuzje banków b´dàcych ich w∏aÊcicielami. Poszerza si´ baza klientów, nast´puje
ograniczanie kosztów dzia∏alnoÊci, co w konsekwencji sprzyja poprawie efektywnoÊci.

* * *

Mówiàc o konsolidacji w sektorze bankowym, warto równie˝ wspomnieç o powstawaniu
grup kapita∏owych, w których sk∏ad wchodzà banki i instytucje z innych segmentów rynku finanso-
wego. Zmniejszajàce si´ dochody z tradycyjnej dzia∏alnoÊci bankowej oraz stopniowe wchodzenie
instytucji niefinansowych na obszary zarezerwowane w przesz∏oÊci dla banków powodujà koniecz-
noÊç przebudowy strategii banków. Oprócz produktów depozytowych i kredytowych banki propo-
nujà klientom us∏ugi inwestycyjne (np. zarzàdzanie portfelem na zlecenie, oferowanie jednostek

Lata Liczba po∏àczeƒ

1999 406

2000 99

I pó∏rocze 2001 15

17 Por. M. Zychowicz: Ocena korzyÊci skali z zastosowaniem metody DEA. „Bank” nr 6/2001. Autor przeanalizowa∏ ban-
ki zrzeszone w GBPZ. Zarówno wskaêniki efektów skali, jak i indeks Malmquista w uj´ciu zmian efektów skali potwier-
dzi∏y pozytywne rezultaty procesów ∏àczeniowych w sektorze banków spó∏dzielczych w latach 1995 – 2000 (definicja
indeksu Malmquista: por. ramka 3.3).
18 Por. Group of Ten: Consolidation in the financial sector. Summary Report, styczeƒ 2001 r.
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uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych), ubezpieczeniowe, poÊrednictwo w zakupie papierów
skarbowych, leasing, factoring i inne. W celu poszerzenia oferty banki budujà grupy kapita∏owe,
sk∏adajàce si´ z wielu podmiotów finansowych, a tak˝e niefinansowych (np. spó∏ek specjalizujàcych
si´ w us∏ugach informatycznych, ochroniarskich). 

Istnienie grup kapita∏owych, zw∏aszcza rozbudowanych i skomplikowanych, o niejasnych po-
wiàzaniach, niesie pewne zagro˝enia dla stabilnoÊci systemu finansowego. Im bardziej skompliko-
wane sà powiàzania wewnàtrz grupy, tym trudniejsza staje si´ bowiem analiza przep∏ywów finan-
sowych i tym trudniej precyzyjnie okreÊliç sytuacj´ ekonomicznà ca∏ej grupy. 

Przy∏àczanie nowych podmiotów nie powoduje zwi´kszenia kapita∏u grupy jako ca∏oÊci. Mo-
˝e natomiast podnieÊç ryzyko podmiotów wchodzàcych w sk∏ad grupy, zw∏aszcza podmiotu domi-
nujàcego. Jest to jednak typowe ryzyko inwestycyjne wynikajàce z mo˝liwoÊci znalezienia si´ pod-
miotów zale˝nych w trudnej sytuacji finansowowej, np. na skutek obcià˝enia nadmiernym ryzykiem
walutowym. Na taki sam typ ryzyka banki sà nara˝ane przez swoich kredytobiorców, którzy z ró˝-
nych przyczyn tracà zdolnoÊç kredytowà i nie sà w stanie obs∏ugiwaç kredytów. Do rozwiàzania tych
problemów przyczyni si´ wprowadzenie w 2002 r. nadzoru skonsolidowanego (por. rozdzia∏ 7).

Rozbudowywanie przez banki grup kapita∏owych bez odpowiedniego wzrostu kapita∏u ban-
ków ogranicza ich mo˝liwoÊç ekspansji. Dzieje si´ tak dlatego, ˝e do obliczania norm ostro˝noÊcio-
wych kapita∏y banków sà pomniejszane o wartoÊç akcji i udzia∏ów w innych instytucjach finanso-
wych19. Ekspansja produktowa banków, a raczej grup zbudowanych wokó∏ banków, musi zatem
iÊç w parze z odpowiednim wzrostem kapita∏ów banków. Ma to znaczenie zw∏aszcza w okresach,
gdy na rynku kapita∏owym panujà niesprzyjajàce warunki do przeprowadzania nowych emisji akcji. 

Grupy kapita∏owe mogà byç równie˝ wykorzystywane do dzia∏alnoÊci nielegalnej. Przyk∏ady
przedsi´biorstw notowanych na Gie∏dzie Papierów WartoÊciowych pokazujà, ˝e cz´Êç spó∏ek za-
le˝nych mo˝e byç wykorzystywana do ukrycia strat ponoszonych w spó∏kach-matkach. Wed∏ug
pracowników nadzoru bankowego proceder „czyszczenia” sprawozdaƒ finansowych banków
i przesuwania strat do podmiotów zale˝nych nale˝y jednak do rzadkoÊci20. Doskonalenie regula-
cji prawnych, zw∏aszcza wprowadzenie nadzoru skonsolidowanego nad grupami kapita∏owymi,
minimalizuje wyst´powanie takich nadu˝yç.

3.1.2. Ryzyko w dzia∏alnoÊci bankowej21

StabilnoÊç finansowa banków zale˝y od podejmowanego przez nie ryzyka. Anga˝owanie si´
banku w projekty o zbyt ma∏ym ryzyku nie zapewnia odpowiednich zysków, zbyt du˝e ryzyko mo-
˝e zaÊ spowodowaç powa˝ne perturbacje, koƒczàce si´ w skrajnych wypadkach upadkiem banku.

Poni˝ej zwrócimy uwag´ na wybrane rodzaje ryzyka: ryzyko kredytowe, walutowe, oraz ryzy-
ko stopy procentowej (szerzej o zarzàdzaniu ryzykiem w bankach traktuje punkt 3.2).

Ryzyko kredytowe

Ryzyko kredytowe najdotkliwiej wp∏ywa na wyniki finansowe krajowego sektora bankowego.
Przejawia si´ ono g∏ównie wysokim udzia∏em nale˝noÊci o obni˝onej jakoÊci w ca∏ym portfelu kre-
dytowym oraz w wysokich odpisach na rezerwy celowe, które obni˝ajà poziom zysku banków. 

19 Por. Uchwa∏a nr 8/98 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 5 sierpnia 1995 r. w sprawie szczegó∏owych zasad ustala-
nia wysokoÊci funduszy w∏asnych banków nale˝àcych do bankowej grupy kapita∏owej lub grupy bankowej dla potrzeb
stosowania norm i granic okreÊlonych ustawà – Prawo bankowe, innych pozycji bilansu banku zaliczanych do funduszy
uzupe∏niajàcych banku oraz warunków i trybu ich zaliczania, a tak˝e pozycji bilansu banku podlegajàcych potràceniu
przy wyliczaniu jego funduszy w∏asnych (Dz.Urz. NBP nr 19/1999).
20 Analiza skonsolidowanych wyników spó∏ek gie∏dowych za trzy kwarta∏y 2001 r. wskazuje, ˝e grupy zbudowane wo-
kó∏ banków majà znacznie gorsze wyniki ni˝ ich spó∏ki matki. Na 11 banków gie∏dowych 8 mia∏o wyniki grup kapita∏o-
wych gorsze ni˝ wyniki spó∏ki-matki. Przyczyn tego stanu nale˝y upatrywaç w sk∏adzie grupy kapita∏owej oraz wynikach
finansowych poszczególnych spó∏ek zale˝nych. Cz´Êç z nich wykazywa∏a strat´, wp∏ywajàc na ni˝sze wyniki finansowe
grupy (np. Powszechne Towarzystwa Inwestycyjne czy Powszechne Towarzystwa Emerytalne). 
21 Dane cytowane w punktach 3.1.2 i 3.1.3, o ile nie zaznaczono inaczej, uwzgl´dniajà wszystkie banki nadsy∏ajàce
sprawozdania finansowe do NBP.
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Od 1998 r. dynamika wzrostu nale˝noÊci zagro˝onych przewy˝sza dynamik´ zwi´kszania si´
nale˝noÊci brutto banków komercyjnych od podmiotów sektora niefinansowego. W rezultacie po-
garsza si´ relacja nale˝noÊci zagro˝onych do nale˝noÊci ogó∏em. W koƒcu 2000 r. wynosi∏a ona
14,9%, czyli o 1,7 pkt. proc. wi´cej ni˝ w 1999 r. W I pó∏roczu 2001 r. nastàpi∏ dalszy przyrost kre-
dytów zagro˝onych: nominalnie o 4,1 mld z∏ (tj. do poziomu 32,6 mld z∏), a w relacji do nale˝no-
Êci ogó∏em – o 1,6 pkt. proc. (do 16,5%) (por. tabela 3.4).

Tabela 3.4 
Udzia∏ procentowy kredytów zagro˝onych w kredytach ogó∏em (sektor niefinansowy)1

1 Kredyty brutto bez odsetek
Liczby mogà si´ nie sumowaç z powodu zaokràgleƒ.
èród∏o: NBP.

Pogarsza si´ jakoÊç portfela nale˝noÊci – zarówno od podmiotów gospodarczych, jak i od go-
spodarstw domowych. Na koniec 2000 r. udzia∏ nale˝noÊci zagro˝onych w nale˝noÊciach ogó∏em
podmiotów gospodarczych wynosi∏ 17,1%, a na koniec I pó∏rocza 2001 r. – 18,6%. Systematycz-
nie wzrasta ryzyko zwiàzane z udzielaniem kredytów konsumpcyjnych. Udzia∏ kredytów zagro˝o-
nych gospodarstw domowych w ca∏oÊci kredytów udzielonych tej grupie kredytobiorców wyniós∏
8,5% na koniec 2000 r. Do po∏owy 2001 r. wzrós∏ do 10,4%.

Przytoczone dane nt. kredytów zagro˝onych sà w pewnym stopniu zafa∏szowane i nieporów-
nywalne z sytuacjà w innych krajach. Kwota kredytów zagro˝onych jest sztucznie powi´kszana przez
wieloletnie niespisywanie z aktywów kredytów straconych (tj. w pe∏ni pokrytych rezerwami celowy-
mi). Mimo ˝e banki mog∏yby wykreÊliç te kredyty, nie czynià tego w oczekiwaniu na ich windykacj´
w przysz∏oÊci. Spisanie tych kredytów na straty pozbawi∏oby banki tytu∏u do starania si´ o ich odzy-
skanie. I tak, kwota kredytów zagro˝onych bez kredytów z kategorii „stracone” udzielonych
do 1996 r. (w∏àcznie) zmniejszy∏aby si´ o 4 mld z∏, a relacja tak obliczonych kredytów do kredytów
ogó∏em wynios∏aby 14,8%. WielkoÊci te, po odj´ciu kredytów straconych udzielonych do 1998 r.
(w∏àcznie), wynios∏yby odpowiednio: 6,7 mld z∏ i 13,6% (stan na koniec I pó∏rocza 2001 r.).

Na poziom kredytów zagro˝onych wp∏ywa∏a sytuacja g∏ównych klientów banków, tzn. przedsi´-
biorstw i gospodarstw domowych. Os∏abienie wzrostu gospodarczego i narastanie zatorów p∏atniczych
mi´dzy kontrahentami powodowa∏y pogorszenie sytuacji finansowej przedsi´biorstw (por. ramka 3.1).
Przyczyn wzrostu nale˝noÊci zagro˝onych od osób fizycznych nale˝y upatrywaç g∏ównie w trudnej sytu-
acji na rynku pracy (wzrost bezrobocia) oraz ni˝szej w 2000 r. sile nabywczej dochodów z pracy najem-
nej i ze Êwiadczeƒ spo∏ecznych. Tendencje te przejawi∏y si´ m.in. w rosnàcej relacji obs∏ugi kredytów ban-
kowych w stosunku do dochodów do dyspozycji (w latach 1998 – 1999 wynosi∏a ona 1,2%, w 2000 r.
1,53%, a w I pó∏roczu 2001 r. – 1,71%22). Bardzo szybkie obni˝anie si´ jakoÊci kredytów udzielonych
osobom fizycznym jest te˝ zapewne opóênionym efektem dynamicznie rosnàcej akcji kredytowej w 1999
r. i w latach poprzednich. Konkurencja o udzia∏ w rynku, w po∏àczeniu z niedoskona∏ymi procedurami
scoringowymi, musia∏a wywo∏aç negatywne skutki w momencie pogorszenia koniunktury gospodarczej. 

Wysokie stopy procentowe wp∏yn´∏y na wzrost kosztu finansowego firm, co przyczyni∏o si´
do pogorszenia wyników zad∏u˝onych przedsi´biorstw. Skutkiem gorszych wyników finansowych
zad∏u˝onych przedsi´biorstw mog∏o byç pojawienie si´ trudnoÊci ze sp∏atà kredytu, a w efekcie po-
gorszenie si´ jakoÊci portfela.

Kategoria kredytów Udzia∏ na koniec:

1999 2000 VI 2001

Poni˝ej standardu 5,0 4,2 5,0

Wàtpliwe 3,3 5,0 5,1

Stracone 4,9 5,6 6,5

Razem 13,2 14,9 16,5

22 Szacunki NBP.
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Do pog∏´biania si´ trudnoÊci w bankach mog∏y si´ ponadto przyczyniaç: niskie kwalifikacje per-
sonelu i nieprzestrzeganie obowiàzujàcych zasad kredytowania, niegospodarnoÊç oraz ma∏a skutecz-
noÊç windykacji. èród∏em k∏opotów mog∏y byç równie˝ niew∏aÊciwe systemy motywacji pracowników.

Ramka 3.1

Konsekwencjà pogarszania si´ jakoÊci portfela kredytowego w I pó∏roczu 2001 r. by∏ przyrost
rezerw celowych o 16,1%, czyli o 1,7 mld z∏23. Ryzyko z tytu∏u kredytów zagro˝onych zosta∏o jed-
nak w pe∏ni pokryte, a utworzone rezerwy celowe by∏y wy˝sze od wymaganego minimum. Pokry-
cie kredytów zagro˝onych wynosi∏o przeci´tnie 102,5% w sektorze banków komercyjnych i 101%
w bankach spó∏dzielczych24. 

SEKTOR PRZEDSI¢BIORSTW W I PÓ¸ROCZU 2001 R.

W I pó∏roczu 2001 r. sytuacja finansowa przedsi´biorstw by∏a gorsza ni˝ przed ro-
kiem1. Wynik finansowy brutto ca∏ego sektora stanowi∏ 71% wartoÊci ubieg∏orocznej.
¸àczny wynik finansowy netto, który obok p∏ynnoÊci i amortyzacji okreÊla mo˝liwoÊci
rozwojowe przedsi´biorstwa, a zatem jego zdolnoÊç do zaciàgania zobowiàzaƒ wobec
systemu bankowego oraz ich sp∏aty, wyniós∏ 1.018,1 mln z∏ (na koniec I kwarta∏u br. by∏
ujemny i wynosi∏ -15,8 mln z∏). Na wynik ten z∏o˝y∏y si´: 13.284,9 mln z∏ zysków
i 12.266,8 mln z∏ straty. Wynik finansowy netto wypracowa∏o 56,4% przedsi´biorstw,
a 43,6% podmiotów by∏o deficytowych, podczas gdy na koniec 2000 r. odpowiednie
wielkoÊci wynios∏y 66% i 34%. Niekorzystna sytuacja finansowa sektora przedsi´biorstw
wynika∏a ze stale pogarszajàcej si´ kondycji podmiotów sektora publicznego.

W porównaniu z ubieg∏ym rokiem znacznie spad∏a dynamika przychodów
i kosztów. Dowodzi to ograniczenia dzia∏alnoÊci produkcyjnej w przedsi´biorstwach.
Pojawi∏a si´ ponadto niekorzystna tendencja do szybszego wzrostu kosztów z ca∏o-
kszta∏tu dzia∏alnoÊci (wzrost o 3,9% na koniec II kwarta∏u i o 8,1% na koniec I kwar-
ta∏u) ni˝ przychodów z tego tytu∏u (wzrost odpowiednio o 3,3% i o 7,1%). Wp∏ywa-
∏o to niekorzystnie na kszta∏towanie si´ wskaêników ekonomicznych. 

Gorsze ni˝ przed rokiem by∏y wskaêniki efektywnoÊciowe: 

– wskaênik kosztów z ca∏okszta∏tu dzia∏alnoÊci2 osiàgnà∏ wartoÊç 98,7% (wzrost
o 0,5 pkt. proc. w stosunku do I pó∏rocza 2000 r.),

– rentownoÊç obrotu brutto3 zmniejszy∏a si´ o 0,6 pkt. proc., do poziomu 1,3%.

W I pó∏roczu 2001 r. oko∏o 33% przedsi´biorstw4 nie korzysta∏o z kredytów
bankowych; udzia∏ ten by∏ nieznacznie ni˝szy ni˝ w 2000 r. Podmioty te charakteryzo-
wa∏y si´ relatywnie lepszymi wynikami ekonomicznymi ni˝ przedsi´biorstwa wykazu-
jàce zobowiàzania z tytu∏u kredytów bankowych. 

1 Dane dotyczà podmiotów gospodarczych, które prowadzà ksi´gi rachunkowe i w których liczba
zatrudnionych przekracza 49 osób. Dane nie ujmujà wyników przedsi´biorstw rolnictwa, leÊnictwa,
rybo∏ówstwa i rybactwa, poÊrednictwa finansowego oraz szkó∏ wy˝szych. Na koniec czerwca 2001 r. by∏o
to 16.236 przedsi´biorstw.
2 Relacja kosztów uzyskania przychodów z ca∏okszta∏tu dzia∏alnoÊci do przychodów z ca∏okszta∏tu
dzia∏alnoÊci.
3 Relacja wyniku finansowego brutto do przychodów z ca∏okszta∏tu dzia∏alnoÊci.
4 SpoÊród sporzàdzajàcych sprawozdania F-01, tzn. zatrudniajàcych ponad 49 osób.

23 Kwota ta dotyczy rezerw celowych na nale˝noÊci od sektora niefinansowego.
24 Dane nie uwzgl´dniajà banków w likwidacji oraz upad∏ych. W sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko zwiàzane
z dzia∏alnoÊcià banków por. Uchwa∏a nr 8/1999 r. Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 22 grudnia 1999 r. (Dz. Urz. NBP
nr 26/1999).
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Ni˝sza jakoÊç kredytów, czyli m.in. nieterminowa sp∏ata odsetek lub ca∏kowite zaprzestanie
sp∏at przez klientów, spowodowa∏a spadek efektywnego oprocentowania kredytów (tj. relacji przy-
chodów odsetkowych do udzielonych kredytów). Pog∏´bi∏a si´ równie˝ ró˝nica mi´dzy efektywnym
oprocentowaniem kredytów i depozytów, co mia∏o konsekwencje dla polityki stóp procentowych
banków (por. tabela 3.5). W Êlad za obni˝kami stóp podstawowych NBP, banki w pierwszej kolej-
noÊci zmniejsza∏y oprocentowanie depozytów, utrzymujàc przez pewien czas na niezmienionym
poziomie oprocentowanie kredytów dla gospodarstw domowych25. Celem tej polityki by∏o podtrzy-
manie spadajàcych dochodów odsetkowych. W d∏u˝szej perspektywie nie ma to jednak dobrego
wp∏ywu na jakoÊç kredytów detalicznych. Wysokie stopy procentowe (12 – 15% w wyra˝eniu real-
nym w I po∏owie 2001 r.26) niosà ryzyko negatywnej selekcji klientów.

Reasumujàc, w 2001 r. koszt wzrostu kredytów zagro˝onych udzielonych podmiotom niefi-
nansowym mo˝na szacowaç na oko∏o 2,1 mld z∏ (koszt netto utworzenia rezerw celowych – 1,7
mld z∏, utracone przychody odsetkowe – 445 mln z∏27). Do wielkoÊci tych dochodzi ponadto kwo-
ta podatku dochodowego zap∏aconego od odpisów na rezerwy celowe tworzone na pokrycie kre-
dytów poni˝ej standardu i wàtpliwych28.

Tabela 3.5 
Efektywne stopy procentowe w podziale na przedsi´biorstwa i gospodarstwa 
domowe

1 Dane annualizowane.
2 Efektywna stopa procentowa: relacja otrzymanych przychodów odsetkowych do Êredniego stanu kredytów brutto
(sprawozdawczoÊç nie pozwala na obliczenie tej relacji dla kredytów z∏otowych z uwagi na ∏àcznà prezentacj´ przycho-
dów odsetkowych od kredytów udzielonych w z∏otych i w walutach). W celu zapewnienia porównywalnoÊci ze stopà
efektywnà oszacowano nominalnà stop´ procentowà. Uwzgl´dnia ona stopy procentowe od kredytów w walutach ob-
cych (Êrednia wa˝ona z 12-miesi´cznej stopy przeci´tnej i stopy walutowej; wagami sà udzia∏y kredytów wg walut w ca-
∏oÊci portfela).
èród∏o: NBP.

25 Oprocentowanie kredytów dla przedsi´biorstw by∏o zazwyczaj szybko zmniejszane, gdy˝ konkurencja na rynku kre-
dytów korporacyjnych jest wi´ksza ni˝ na rynku kredytów detalicznych.
26 Ârednia wa˝ona stopa procentowa od kredytów dla gospodarstw domowych udzielanych przez 12 najwi´kszych ban-
ków deflowana wskaênikiem CPI. Wagami sà udzia∏y w rynku. 
27 Kwota nale˝noÊci, których jakoÊç obni˝y∏a si´ w I pó∏roczu 2001 r. (tj. suma nale˝noÊci straconych i 50% nale˝noÊci
wàtpliwych – sektor niefinansowy), pomno˝ona przez najni˝szà nominalnà stop´ procentowà z II kwarta∏u (tabela 3.5).
28 Odpisy na rezerwy celowe traktowane sà jako koszt uzyskania przychodu, gdy dotyczà: (1) kredytów straconych, (2)
straconych nale˝noÊci z tytu∏u udzielonych gwarancji i po˝yczek (po 1 stycznia 1997 r.), (3) 25% kwoty wàtpliwych kre-
dytów oraz (4) 25% kwoty wàtpliwych nale˝noÊci z tytu∏u udzielonych gwarancji i po˝yczek (po 1 stycznia 1997 r.). Do-
datkowo musi byç spe∏niony warunek uprawdopodobnienia nieÊciàgalnoÊci tych nale˝noÊci. Por. art. 16 ustawy o po-
datku dochodowym od osób prawnych z 15 lutego 1992 r. (Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.).

2000 VI 20011

Przedsi´biorstwa

1. Nominalne oprocentowanie kredytów 17,72 16,77

2. Efektywne oprocentowanie kredytów2 14,94 14,63

3. Ró˝nica (1-2) 2,78 2,14

4. Oprocentowanie depozytów 8,99 11,26

5. Efektywna mar˝a (2-4) 5,95 3,37

Gospodarstwa domowe

1. Nominalne oprocentowanie kredytów 19,32 19,57

2. Efektywne oprocentowanie kredytów2 17,76 17,23

3. Ró˝nica (1-2) 1,56 1,74

4. Oprocentowanie depozytów 11,15 12,58

5. Efektywna mar˝a (2-4) 6,61 5,24
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Wydaje si´, ˝e w najbli˝szej przysz∏oÊci nie nale˝y spodziewaç si´ znacznego spadku udzia∏u
kredytów zagro˝onych, ale raczej utrzymywania si´ problemów ze sp∏atà zad∏u˝enia. Dane z 11
najwi´kszych banków sugerujà, ˝e w okresie 2000 – 2001 nast´powa∏ stopniowy wzrost liczby
przedsi´biorstw nie majàcych zdolnoÊci kredytowej w ogólnej liczbie kredytowanych przedsi´-
biorstw. Równie˝ opinie wywiadowni gospodarczych potwierdzajà, ˝e liczba firm, którym nie nale-
˝y udzielaç kredytu kupieckiego, jest du˝a i szybko roÊnie.

Wykres 3.3 
Liczba przedsi´biorstw bez zdolnoÊci kredytowej i ich udzia∏ w ∏àcznej liczbie 
kredytowanych przedsi´biorstw

èród∏o: NBP.

Redukcji kredytów zagro˝onych b´dzie prawdopodobnie sprzyjaç restrukturyzacja i prywaty-
zacja kluczowych przedsi´biorstw paƒstwowych (górnictwa, hutnictwa i energetyki). 

W dalszej perspektywie na popraw´ jakoÊci portfela kredytowego banków wp∏ynie dzia∏al-
noÊç Biura Informacji Kredytowej (utworzonego w 2000 r.). G∏ównym zadaniem Biura jest prowa-
dzenie rejestru kredytobiorców oraz udost´pnianie danych nt. potencjalnych kredytobiorców. Re-
jestr obejmuje nie tylko klientów banku nie wywiàzujàcych si´ z umowy kredytowej, ale równie˝ po-
zosta∏ych klientów bioràcych kredyt w banku.

* * *

Relatywny wzrost wartoÊci kredytów o obni˝onej jakoÊci niekorzystnie wp∏ywa na wyniki ban-
ków, a zatem zmniejsza mo˝liwoÊç akumulacji kapita∏u i odpornoÊç banków na wstrzàsy zewn´trz-
ne. Trzeba jednak pami´taç, ˝e rygorystyczne kwalifikowanie nale˝noÊci do poszczególnych katego-
rii o obni˝onej jakoÊci, konserwatywne zasady tworzenia rezerw i akceptowania oferowanych przez
klientów zabezpieczeƒ oraz skrupulatne egzekwowanie przez nadzór bankowy zarówno oceny
portfela, jak i tworzenia zabezpieczeƒ i rezerw celowych stwarzajà pewien bufor bezpieczeƒstwa
(por. punkt 3.2).

Kredyty, obecnie zakwalifikowane jako zagro˝one, pokryte sà w odpowiednim stopniu rezer-
wami celowymi. Oznacza to, ˝e koszt ich tworzenia zosta∏ ju˝ poniesiony i nie ma ryzyka obni˝enia
wyników sektora bankowego z tego tytu∏u w przysz∏oÊci. Koszty banków mogà natomiast zwi´k-
szyç si´ z powodu reklasyfikowania kredytów do ni˝szych kategorii oraz z powodu przekszta∏cania
si´ nowo udzielonych kredytów w kredyty zagro˝one.

Na koniec warto przypomnieç, ˝e jako kryzys z∏ych d∏ugów krajach UE okreÊlono sytuacj´,
w której relacja kredytów o obni˝onej jakoÊci do ca∏oÊci portfela osiàga∏a wartoÊç
4 – 9%, a wi´c znacznie mniejszà ni˝ obecnie w Polsce29. Ró˝nica polega na tym, ˝e udzia∏ kredy-
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tów w PKB w Polsce jest nieporównanie ni˝szy ni˝ w krajach Unii (w Unii Êrednio 91%30 w 2000 r.,
w Polsce oko∏o 29% w czerwcu 2001 r.). Odpowiednio mniejsze jest wi´c niebezpieczeƒstwo de-
stabilizacji systemu finansowego. Ponadto relacja kredytów zagro˝onych do PKB wynios∏a oko∏o
4,6% w czerwcu 2001 r.

Ryzyko walutowe

Nowe regulacje, okreÊlajàce normy dopuszczalnego ryzyka walutowego w dzia∏alnoÊci ban-
ków31, zobowiàzujà banki do utrzymywania otwartych pozycji na takim poziomie, by wymóg kapi-
ta∏owy z tytu∏u ryzyka walutowego nie by∏ wi´kszy od nadwy˝ki funduszy w∏asnych banku ponad su-
m´ wymogu kapita∏owego z tytu∏u ryzyka kredytowego i rezerwowego wymogu kapita∏owego32.

Analiza stopnia pokrycia przez banki wskazuje, ˝e w koƒcu czerwca 2001 r. wszystkie banki
przestrzega∏y obowiàzujàcych norm dotyczàcych ryzyka walutowego. Niemniej jednak fundusze
w∏asne 14 banków by∏y ni˝sze ni˝ suma wymogu kapita∏owego z tytu∏u ryzyka kredytowego i wy-
mogu rezerwowego. Oznacza to, ˝e banki te – by nie naruszyç normy dopuszczalnego ryzyka wa-
lutowego – nie powinny otwieraç tzw. pozycji ca∏kowitych33, przekraczajàcych 2% funduszy w∏a-
snych.

Jednà z metod pomiaru ryzyka walutowego jest metoda wartoÊci zagro˝onej – Value at Risk
(VaR)34. Pozwala ona na oszacowanie straty z tytu∏u ró˝nic kursowych, która mo˝e wystàpiç
przy za∏o˝onym poziomie prawdopodobieƒstwa. Aby zapewniç wiarygodnoÊç opracowanych mo-
deli oraz porównywalnoÊç uzyskanych wyników, Komisja Nadzoru Bankowego okreÊli∏a jednakowe
zasady tworzenia przez banki w∏asnych modeli35.

Dane z 2001 r. wskazujà, ˝e wartoÊç zagro˝ona z tytu∏u ryzyka kursowego by∏a znacznie ni˝-
sza ni˝ w grudniu 2000 r. W koƒcu II kwarta∏u 2001 r. strata z tytu∏u ró˝nic kursowych, oszacowa-
na przez model, wynios∏a 57 mln z∏ i kszta∏towa∏a si´ na poziomie 1,6% zysku brutto wypracowa-
nego w tym okresie. Przyczynà obni˝ania si´ wartoÊci zagro˝onej by∏a zmniejszajàca si´ ekspozycja
sektora bankowego na ryzyko walutowe. Gdyby jednak banki majàce otwartà pozycj´ walutowà
stosowa∏y model VaR do wyznaczania wymogu kapita∏owego z tytu∏u ryzyka walutowego, to
w I kwartale 2001 r. 14 z 55 banków komercyjnych musia∏oby przyznaç, ˝e nie dysponowa∏o fun-

29 Np. podczas kryzysu w USA (1984 – 1991) kredyty zagro˝one stanowi∏y 4% ca∏oÊci portfela, w Finlandii (1991 –
1993) i w Norwegii (1988 – 1992) – po 9%, w Szwecji (1991 – 1993) – 11%. Udzia∏y te pozwalajà tylko zorientowaç
si´ w skali kryzysu i nie mogà byç bezpoÊrednio porównywalne z sytuacjà w Polsce ze wzgl´du na brak jednolitych, mi´-
dzynarodowych kryteriów klasyfikacji kredytów o obni˝onej jakoÊci. Por. Bank Restructuring in Practice: BIS Policy Papers
No. 6, sierpieƒ 1999, s. 20.
30 Por. EU Enlargement Monitor. Central and Eastern Europe: Deutsche Bank Research, sierpieƒ 2001, s. 8. 
31 31 marca 2001 r. wesz∏a w ˝ycie uchwa∏a Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 8 listopada 2000 r. w sprawie ustale-
nia normy dopuszczalnego ryzyka walutowego w dzia∏alnoÊci banków (Dz.Urz. NBP nr 15/2000). Podstawà dotychcza-
sowych norm by∏o uzale˝nienie dopuszczalnej skali ponoszonego ryzyka walutowego od poziomu funduszy w∏asnych
(tzw. limity pozycyjne). PodejÊcie wprowadzone uchwa∏à 2/2000 KNB jest zbie˝ne z rozwiàzaniem przyj´tym przez nad-
zorców i stosowanym w skali mi´dzynarodowej od po∏owy lat 90. Odzwierciedla ono zasady okreÊlone przez Uni´ Eu-
ropejskà w dyrektywie dotyczàcej adekwatnoÊci kapita∏owej (CAD). Zaproponowana nowa norma ostro˝noÊciowa po-
zwala bankom na ponoszenie ryzyka walutowego w zale˝noÊci od wielkoÊci tej cz´Êci funduszy w∏asnych, które mogà
byç przeznaczone na pokrycie wy∏àcznie tego ryzyka. Wprowadzono mo˝liwoÊç obliczania wymogu kapita∏owego
na pokrycie ryzyka walutowego wed∏ug metody podstawowej (zgodnej z dyrektywà w sprawie adekwatnoÊci kapita∏o-
wej – CAD). Uchwa∏a zawiera równie˝ mo˝liwoÊç wyboru przez banki innej metodologii obliczania wymogu kapita∏o-
wego na pokrycie ryzyka walutowego: metody wartoÊci zagro˝onej (Value at Risk, zgodnej z wymogami zawartymi
w nowelizacji wspomnianej wy˝ej dyrektywy, która potocznie okreÊlana jest jako CAD II) lub metody mieszanej (zak∏a-
dajàcej wykorzystanie kombinacji metody podstawowej i metody wartoÊci zagro˝onej). 
32 Rezerwowy wymóg kapita∏owy stanowi równowartoÊç 8% sumy aktywów i zobowiàzaƒ pozabilansowych wa˝onych
ryzykiem. W przypadku banków, które wybra∏y metod´ podstawowà, metod´ wartoÊci zagro˝onej lub metod´ miesza-
nà, wymóg kapita∏u rezerwowego równy jest odpowiednio: 4%, 3% bàdê 3,5% sumy aktywów i zobowiàzaƒ pozabi-
lansowych wa˝onych ryzykiem. 
33 Pozycja ca∏kowita banku to wi´ksza pod wzgl´dem wartoÊci bezwzgl´dnej suma pozycji d∏ugich lub krótkich banku
w poszczególnych walutach.
34 Zob. § 6 ust. 2 oraz za∏àcznik nr 3 do uchwa∏y KNB nr 2/2000.
35 Poziom istotnoÊci (za∏o˝ony poziom prawdopodobieƒstwa wystàpienia straty zwiàzanej ze zmianà kursu wi´kszej ni˝
VaR) wynosi 0,01, okres prognozy – 10 dni roboczych (do okreÊlenia wymogu kapita∏owego z tytu∏u ryzyka walutowe-
go) i 1 dzieƒ roboczy (w przypadku weryfikacji modelu). Parametry charakteryzujàce zmiennoÊç kursów walutowych sà
szacowane na podstawie próby obejmujàcej dane historyczne z co najmniej 250 poprzedzajàcych dni roboczych.
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duszami w∏asnymi wystarczajàcymi na pokrycie ryzyka walutowego. W koƒcu czerwca 2001 r. sy-
tuacja taka dotyczy∏aby 9 banków36.

Analiza spe∏niania przez banki wymogu kapita∏owego z tytu∏u ryzyka walutowego pokazuje,
˝e przeci´tny bank doÊç konserwatywnie podchodzi do podejmowania ryzyka walutowego. Stwier-
dzenie to nie wystarcza jednak do okreÊlenia ryzyka, na jakie nara˝one sà banki w wyniku wahaƒ
poziomu kursu. Niewiadoma pozostaje bowiem sytuacja klientów banków, którzy zaciàgn´li kredy-
ty walutowe. Tymczasem ewentualna deprecjacja z∏otego stwarza poÊrednio ryzyko dla wyników fi-
nansowych banków – poprzez wp∏yw na zdolnoÊç klientów do sp∏aty zobowiàzaƒ. 

Na koniec czerwca 2001 r. oko∏o 25,9% portfela nale˝noÊci od podmiotów gospodarczych
stanowi∏y kredyty w walucie obcej. W przypadku gospodarstw domowych odsetek ten wynosi∏ oko-
∏o 13,7%. Du˝a ró˝nica mi´dzy oprocentowaniem kredytów w z∏otych i w walutach obcych oraz
oczekiwania na os∏abienie si´ euro w stosunku do z∏otego sprawi∏y, ˝e kredyty w euro by∏y bardzo
popularne w ostatnich kilkunastu miesiàcach, zw∏aszcza wÊród gospodarstw domowych. W stosun-
ku do grudnia 1999 r. udzia∏ kredytów walutowych w portfelu kredytów podmiotów gospodar-
czych wzrós∏ o 1,6 pkt. proc. (tj. o równowartoÊç 20,5 mld z∏), a w portfelu gospodarstw domo-
wych o 8,5 pkt. proc. (tj. o 4,9 mld z∏).

Tabela 3.7 
Struktura walutowa nale˝noÊci od sektora niefinansowego w czerwcu 2001 r. (w %)

èród∏o: NBP.

Brak danych nt. zabezpieczeƒ kredytów udzielonych klientom utrudnia precyzyjnà ocen´ fak-
tycznego ryzyka walutowego banków. Cz´Êç z kredytów podmiotów gospodarczych pokryta jest
wp∏ywami eksportowymi, a cz´Êç zabezpieczona jest instrumentami pochodnymi. Jednak z uwagi
na wysokie koszty tego typu zabezpieczeƒ nie wszyscy duzi kredytobiorcy sà nimi zainteresowani.
JeÊli chodzi o portfel kredytów detalicznych, to z du˝ym prawdopodobieƒstwem mo˝na twierdziç,
˝e jest on w znacznie wi´kszym stopniu nara˝ony na zmian´ wartoÊci z∏otego. W przypadku znacz-
nej dewaluacji z∏otego, sp∏ata tych kredytów przeroÊnie mo˝liwoÊci kredytobiorców i przekszta∏ci
si´ w ryzyko kredytowe. Mimo wi´c domkni´tych pozycji walutowych banki sà nara˝one na ryzyko
wzrostu z∏ych kredytów z tytu∏u dewaluacji.

Tabela 3.6 
WartoÊç zagro˝ona (VaR) ryzykiem walutowym (w tys. z∏)1

1 Suma dziesi´ciodniowych VaR banków.
Banki majàce otwarte pozycje walutowe.
Bez banków upad∏ych i w likwidacji.
èród∏o: NBP.

IV kwarta∏ 2000 I kwarta∏ 2001 II kwarta∏ 2001

111.401,7 88.368,8 57.012,0

36 Pierwszym dniem obowiàzywania nowej uchwa∏y dotyczàcej norm dopuszczalnego ryzyka walutowego by∏ 31 mar-
ca 2001 r.

USD DEM EUR Razem

Podmioty gospodarcze 39,94 29,34 30,72 100

Gospodarstwa domowe 4,99 32,58 62,43 100

Razem 35,71 29,73 34,56 100
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Ramka 3.2

Ryzyko stopy procentowej

Ryzyko stopy procentowej wià˝e si´ z niepewnoÊcià co do przysz∏ego kszta∏towania si´ stóp
procentowych. Niekorzystne zmiany stóp rynkowych mogà doprowadziç do pogorszenia wyniku fi-
nansowego banku bezpoÊrednio – wp∏ywajàc na dochody odsetkowe – lub poÊrednio: poprzez
wp∏yw na wartoÊç aktywów. 

Skala obni˝enia przychodów banku zale˝y od stopnia wra˝liwoÊci pozycji bilansowych i po-
zabilansowych na wahania rynkowych stóp procentowych. Do najwi´kszych pozycji bilansowych,
wra˝liwych na zmian´ stóp procentowych, nale˝y zaliczyç m.in.: kredyty dla podmiotów gospodar-
czych i gospodarstw domowych, papiery wartoÊciowe i depozyty. 

W zale˝noÊci od kierunku zmian rynkowych stóp procentowych najwi´kszym zagro˝eniem, ale
równie˝ szansà dla banku, mogà byç pozycje o sta∏ej stopie procentowej. Wynika to z nieelastycznoÊci
dostosowywania oprocentowania w razie wahaƒ rynkowych stóp procentowych. Mo˝e to spowodowaç
zmniejszenie si´ ró˝nicy mi´dzy p∏aconà a utrzymywanà stopà procentowà lub uzyskaniem ni˝szego
zwrotu z papierów wartoÊciowych o sta∏ym oprocentowaniu. W przypadku pozycji o zmiennej stopie
procentowej, pomimo ich wi´kszej elastycznoÊci, tak˝e nale˝y si´ liczyç z ryzykiem spowodowanym tym,
˝e poszczególne pozycje bilansowe w ró˝ny sposób reagujà na zmiany rynkowej stopy procentowej.

SPRAWOZDAWCZOÂå BANKOWA A SZACUNKI RYZYKA 

W DZIA¸ALNOÂCI BANKÓW

Obecnie w zadowalajàcy sposób uregulowane jest ryzyko kredytowe oraz ryzyko
walutowe. Przyj´te w regulacjach miary tych rodzajów ryzyka sà w pe∏ni zgodne
z normami mi´dzynarodowymi (dokumenty Komitetu Bazylejskiego, Dyrektywy UE).
JednoczeÊnie z omawianymi regulacjami zaprojektowano sprawozdawczoÊç,
pozwalajàcà na wszechstronnà analiz´ ryzyka kredytowego i ryzyka walutowego
w ramach standardowego pakietu sprawozdawczego.

Od stycznia 2002 r. planuje si´ pe∏ne wprowadzenie do polskiego systemu
regulacyjnego rozwiàzaƒ poprawki do Umowy Kapita∏owej Komitetu Bazylejskiego
uwzgl´dniajàcej ryzyko rynkowe oraz dyrektywy w sprawie adekwatnoÊci kapita∏owej
banków i firm inwestycyjnych. Zmiana ta oznacza dla polskiego sektora bankowego
rewolucj´ w zakresie metodologii monitorowania i kontrolowania ryzyka dzia∏alnoÊci
banków. Polega ona na odejÊciu od limitów pozycyjnych na korzyÊç wymogów
kapita∏owych w podstawowych obszarach ryzyka. Podstawy prawne tych rozwiàzaƒ
zosta∏y uj´te w nowelizacji Prawa bankowego. Opracowany projekt regulacji
szczegó∏owej przewiduje wymaganie od banków pomiaru m.in. pe∏nego ryzyka
rynkowego i okreÊlania na tej podstawie wymogów kapita∏owych. 

SprawozdawczoÊç dotyczàca tych rodzajów ryzyka ma na razie charakter doÊç
ogólny. Jej g∏ównym celem jest okreÊlenie ostatecznego poziomu ryzyka i wielkoÊci
wymogów kapita∏owych (z wyjàtkiem ryzyka walutowego, którego regulowanie ma
o wiele d∏u˝szà histori´). Jednak w miar´ utrwalania si´ przyj´tych rozwiàzaƒ oraz
w miar´ wzrostu zapotrzebowania na specjalistyczne analizy planuje si´ rozszerzanie
zakresu i szczegó∏owoÊci sprawozdawanych wielkoÊci. Analizy skrajnych scenariuszy
w tych obszarach b´dà jednà z najciekawszych mo˝liwoÊci oferowanych w ramach
nowych rozwiàzaƒ ostro˝noÊciowych.
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Do po∏owy lat 90. wi´kszoÊç oferowanych przez banki instrumentów finansowych wiàza∏a si´
ze zmiennymi stopami procentowymi. W tym okresie ryzyko stopy procentowej by∏o wi´c wzgl´dnie
ma∏e. W ostatnich kilku latach sytuacja ta stopniowo si´ jednak zmienia. W 2001 r. praktycznie
wszystkie banki oferowa∏y depozyty o sta∏ym oprocentowaniu, a banki najbardziej innowacyjne pro-
ponowa∏y depozyty Êrednioterminowe o zagwarantowanej minimalnej stopie zysku. Tak˝e po stro-
nie aktywów pojawiajà si´ instrumenty o sta∏ej stopie, przede wszystkim papiery skarbowe37. Male-
jàca stopa inflacji pozwala przypuszczaç, ˝e kredyty o sta∏ej stopie procentowej sà znacznie mniej po-
pularne wÊród klientów ni˝ depozyty o sta∏ej stopie procentowej. W bilansach banków powinno za-
tem znajdowaç si´ wi´cej instrumentów o zmiennej stopie po stronie aktywów ni˝ pasywów. Gdyby
tak by∏o, nara˝a∏oby to banki na straty w momencie spadku poziomu rynkowych stóp procentowych.
Trzeba jednak pami´taç, ˝e stosowanie przez banki swapów na stopy procentowe oraz innych instru-
mentów zabezpieczajàcych pozwala uniknàç ryzyka, które potencjalnie wynika∏oby z niedopasowa-
nia terminów zapadalnoÊci. Niestety, NBP nie dysponuje danymi statystycznymi, które odzwierciedla-
∏yby podzia∏ aktywów i pasywów ze wzgl´du na kryterium stopy procentowej. 

3.1.3. Wyniki finansowe sektora

WczeÊniej zwracaliÊmy uwag´ na znaczenie wyniku finansowego dla stabilnoÊci banków. WielkoÊç
wypracowanego przez banki zysku wp∏ywa na mo˝liwoÊci akumulacji kapita∏u oraz zaciàgania d∏ugu.
Dla banków notowanych na gie∏dzie relacja zysku do kapita∏u akcyjnego jest jednym z czynników decy-
dujàcych o powodzeniu nowych emisji akcji i pozyskaniu dodatkowego kapita∏u na finansowanie dzia-
∏alnoÊci. Obecnie zwrócimy uwag´ na kszta∏towanie si´ zysków sektora i ich g∏ówne determinanty.

W I pó∏roczu 2001 r. zysk netto sektora bankowego wzrós∏ w stosunku do I pó∏rocza 2000 r.
o oko∏o 6,6%. Wskaênik inflacji wyniós∏ w tym okresie 6,7%38. 

Sytuacja finansowa banków – analizowana przez pryzmat wspó∏czynników operacyjnych –
wskazuje na stabilizacj´. Wspó∏czynnik zysku z aktywów (ROA) wyniós∏ 1,01% w czerwcu 2001 r.
i 1,07% w grudniu 2000 r. Wspó∏czynnik zysku z kapita∏u (ROE) ukszta∏towa∏ si´, odpowiednio,
na poziomie 14,5% i 15,3% (por. tabela 3.8).

Tabela 3.8 
Wybrane wspó∏czynniki operacyjne (w %) 

1 Dane annualizowane (dane dwunastomiesi´czne z okresu kwiecieƒ 2000 r. – marzec 2001 r. oraz lipiec 2000 r. – czer-
wiec 2001 r.).
2 Kapita∏ sk∏ada si´ z nast´pujàcych pozycji: kapita∏ podstawowy, kapita∏ subskrybowany niewniesiony (wartoÊç ujemna),
fundusz zapasowy, fundusze rezerwowe, fundusz ogólnego ryzyka, wynik z lat ubieg∏ych.
Dane mogà si´ nie sumowaç z powodu zaokràgleƒ. 
èród∏o: NBP.

37 Pierwsze obligacje 2-letnie wyemitowano w czerwcu 1994 r.
38 Styczeƒ – czerwiec 2001 r./styczeƒ – czerwiec 2000 r.

Wskaêniki efektywnoÊci 1999 2000 III 20011 VI 20011

1. Dochody odsetkowe / aktywa (NIM) 4,01 4,26 3,92 3,60

2. Dochody pozaodsetkowe / aktywa 2,48 2,73 2,72 2,81

3. Dochody brutto / aktywa (1+2) 6,49 6,99 6,63 6,40

4. Koszty operacyjne / aktywa 4,10 4,36 4,18 3,96

5. Odpisy netto na rezerwy / aktywa 0,80 1,11 1,15 1,07

6. Zysk brutto / aktywa (3-4-5) 1,60 1,51 1,31 1,37

7. Podatek / aktywa 0,60 0,45 0,39 0,37

8. Zysk netto / aktywa (ROA) (6-7) 1,00 1,07 0,93 1,01

9. Zysk netto z kapita∏u2 (ROE) 14,5 15,3 13,3 14,5
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Sytuacja poszczególnych banków w I pó∏roczu 2001 r. by∏a zró˝nicowana. Ilustrujà to wykre-
sy rozk∏adu banków komercyjnych i ich aktywów wed∏ug wspó∏czynnika ROA (por. wykresy 3.4
i 3.5). W analizowanym okresie 5% aktywów przypada∏o na 16 banków o wspó∏czynniku ROA do-
datnim, ale ni˝szym ni˝ 0,5% (s∏aby rezultat, jak na polskie warunki). Przeci´tne wyniki (ROA 0,5 –
1%) osiàgn´∏y 24 banki, na które przypad∏o 13% aktywów, a wyniki dobre i bardzo dobre (ROA po-
wy˝ej 1%) uzyska∏y 22 banki, majàce 62% aktywów banków komercyjnych.

Wykres 3.4 
Rozk∏ad banków komercyjnych wed∏ug wspó∏czynnika ROA 

èród∏o: NBP.

Wykres 3.5 
Rozk∏ad aktywów banków komercyjnych wed∏ug wspó∏czynnika ROA

Uwaga: w procentach podano udzia∏ aktywów banków o wspó∏czynniku ROA, mieszczàcym si´ w okreÊlonym przedzia-
le, w ca∏oÊci aktywów banków komercyjnych (bez banków w stanie upad∏oÊci i likwidacji). 
Liczby mogà si´ nie sumowaç do 100% z powodu zaokràgleƒ.
èród∏o: NBP.

Dla potencja∏u dochodowego banku kluczowe znaczenie ma mar˝a odsetkowa netto (NIM),
czyli dochody odsetkowe netto podzielone przez przeci´tny w roku poziom aktywów. W polskim
systemie bankowym od koƒca 1996 r. obserwujemy trend spadkowy poziomu tego wspó∏czynnika.
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Wynika to z rosnàcej konkurencji, zmniejszajàcej rozpi´toÊci (ang. spread) mi´dzy oprocentowa-
niem aktywów i pasywów oraz spadku inflacji i stóp procentowych. Kszta∏towanie si´ wyniku od-
setkowego sektora ÊciÊle wià˝e si´ ze zmianami oprocentowania dokonywanymi przez banki w Êlad
za decyzjami Rady Polityki Pieni´˝nej o wysokoÊci podstawowych stóp procentowych NBP. W 2000
r. wyniki odsetkowe przejÊciowo wzros∏y, by w 2001 r. wróciç do tendencji malejàcej (por. wykres
3.6). Wspó∏czynnik NIM jest dwukrotnie wy˝szy ni˝ w krajach Unii Europejskiej, a zatem mo˝na
oczekiwaç presji na jego dalsze zmniejszanie. W 2000 r. wspó∏czynnik NIM ukszta∏towa∏ si´ na po-
ziomie oko∏o 4,26%, a w I pó∏roczu 2001 r. wyniós∏ 3,60%. 

Banki kompensujà malejàce dochody odsetkowe zwi´kszaniem dochodów pozaodsetko-
wych. Wspó∏czynnik dochodów pozaodsetkowych w relacji do aktywów wyniós∏ 2,73% w 2000 r.
i 2,81% w I po∏owie 2001 r.

Wykres 3.6 
Dochody odsetkowe i pozaodsetkowe jako procent aktywów

èród∏o: NBP.

W okresie styczeƒ 2000 r. – czerwiec 2001 r. nastàpi∏o zahamowanie tendencji do wzrostu
relacji kosztów operacyjnych i aktywów (tj. kosztów dzia∏ania banków i amortyzacji). Od pewnego
czasu banki podejmujà prób´ kontroli kosztów dzia∏alnoÊci, w tym przede wszystkim kosztów wy-
nagrodzeƒ. Rozbudowie sieci placówek towarzyszy jedynie umiarkowany wzrost zatrudnienia. Ban-
ki inwestujà w technologie teleinformatyczne, co pozwala im na redukcje stanowisk nie przynoszà-
cych bezpoÊrednio dochodu (tzw. back office). W 2000 r. wspó∏czynnik kosztów operacyjnych
do aktywów ukszta∏towa∏ si´ na poziomie 4,36%. W I pó∏roczu 2001 r. wyniós∏ 3,96%, czyli nadal
by∏ dwukrotnie wy˝szy ni˝ przeci´tnie w Unii Europejskiej. 

Powa˝nà pozycjà kosztów sektora bankowego sà odpisy netto na rezerwy celowe. Stanowià
one finansowe odbicie pogarszania si´ jakoÊci portfela aktywów banków, o czym wspomniano we
wczeÊniejszych fragmentach. W 2000 r. relacja odpisów netto na rezerwy celowe do aktywów wy-
nios∏a 1,11%, a w I pó∏roczu 2001 r. – 1,07%. Wspó∏czynnik ten ulega stopniowemu pogorszeniu
od 1996 r., gdy wynosi∏ poni˝ej 0,1% aktywów (w stosunku do koƒca 2000 r. nastàpi∏a niewielka
poprawa – por. tabela 3.8). 

* * *

Reasumujàc, od koƒca 1996 r. utrzymuje si´ tendencja stopniowego pogarszania si´ relatyw-
nych (odniesionych do przeci´tnej w danym roku wielkoÊci aktywów) wyników finansowych sekto-
ra bankowego (niewielkie odst´pstwo w 2000 r. wydaje si´ zjawiskiem przejÊciowym). Wielkim wy-
zwaniem dla banków sà: malejàca mar˝a odsetkowa oraz nadal wysokie koszty dzia∏alnoÊci. Poten-
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ANALIZA SEKTORA BANKOWEGO 

PRZY WYKORZYSTANIU METODY DEA1

W badaniu obliczono miary efektywnoÊci technologicznej i skali dla 54 najwi´kszych
banków dzia∏ajàcych w Polsce w latach 1997 – 2000. Na podstawie uzyskanych wyników
przedstawionych w tabeli 1 mo˝na wnioskowaç, ̋ e w analizowanym okresie zachodzi∏ po-
wolny proces ró˝nicowania si´ banków pod wzgl´dem efektywnoÊci technologicznej i ska-
li. W 1997 r. sektor bankowy charakteryzowa∏ si´ relatywnie niskà wartoÊcià efektywnoÊci
skali (e_s), która wynios∏a 0,84 i by∏a najni˝sza w latach 1997 – 2000. Ârednia wartoÊç mia-
ry efektywnoÊci technologicznej (e_vrs), przy za∏o˝eniu zmiennych efektów skali, wynios∏a
0,70. Oznacza to, ˝e wynik dzia∏alnoÊci typowego banku musia∏by wzrosnàç Êrednio
o 30% (1-0,70) przy danym poziomie nak∏adów, aby osiàgnàç najkorzystniejszà relacj´ wy-
ników do nak∏adów, charakteryzujàcà banki w pe∏ni efektywne technologicznie. WartoÊç
Êrednia miary efektywnoÊci technologicznej uzyskanej przy za∏o˝eniu sta∏ych efektów skali
(e_crs) by∏a ni˝sza i wynios∏a 0,57. Lata 1998 i 2000 to powolne pogarszanie si´ relatyw-
nej efektywnoÊci w polskich bankach komercyjnych. WartoÊci Êrednie mierników efektyw-
noÊci technologicznej nieznacznie spadajà, natomiast nie zmienia si´ miara efektywnoÊci
skali (e_s). Dla 2000 r. wartoÊci Êrednie miar efektywnoÊci wynoszà odpowiednio: e_crs =
0,58, e_vrs = 0,68, e_s = 0,86. W okresie 1997 – 2000 wartoÊç Êrednia miary efektywno-
Êci skali stabilizuje si´ na poziomie 0,86. Odzwierciedla to pozytywne efekty skali przemian
zachodzàcych w ca∏ym systemie bankowym. Sektor bankowy staje si´ jednak coraz bardziej
niejednorodny z uwagi na efektywnoÊç technologicznà i skali. Oznacza to, ˝e banki dzieli-
∏y si´ na dwie grupy: bardzo efektywne i skrajnie nieefektywne.

Na podstawie przeprowadzonej klasyfikacji banków pod wzgl´dem osiàgni´tych
wyników efektywnoÊci technologicznej i skali autorzy dokonali nast´pujàcych spostrze˝eƒ:

• Wi´kszoÊç analizowanych banków wykorzystywa∏a rosnàce i sta∏e efekty ska-
li. Oznacza to, ˝e wzrost nak∏adów w tych bankach spowoduje wi´cej ni˝ pro-
porcjonalny lub proporcjonalny wzrost wyników dzia∏alnoÊci banków2.

• Na efektywnoÊç analizowanych banków wp∏ywa przede wszystkim ich wiel-
koÊç. Wi´kszoÊç najlepszych polskich banków to banki nale˝àce do grupy du-
˝ych i bardzo du˝ych. Wi´kszoÊç nalepszych polskich banków nale˝a∏a
do grupy Êrednich i ma∏ych3.

• Utrzymywanie si´ znacznej nieefektywnoÊci skali produkcji i technologicznej
banków ma∏ych i Êrednich Êwiadczy o tym, ˝e banki z tej grupy nie sà w sta-
nie samodzielnie poprawiç swojej efektywnoÊci. 

Tabela 1 
Ârednie miary efektywnoÊci technologicznej i skali dla lat 1997 – 2000

e_crsa e_vrsb e_sc

1997 0,57 0,70 0,84

1998 0,54 0,63 0,89

1999 0,58 0,69 0,85

2000 0,58 0,68 0,86
a Miara efektywnoÊci technologicznej uzyskana przy za∏o˝eniu sta∏ych efektów skali.
b Miara efektywnoÊci technologicznej uzyskana przy za∏o˝eniu zmiennych efektów skali.
c Miara efektywnoÊci skali: e_s = e_crs / e_vrs.
èród∏o: T. Kopczewski, M. Paw∏owska: EfektywnoÊç technologiczna i kosztowa banków komercyjnych w latach 1997 –
2000. Cz´Êç II. Materia∏y i Studia NBP (nr 135). 

Ramka 3.3
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Na podstawie oszacowanych miar efektywnoÊci technologicznej nie mo˝na bez-
poÊrednio wnioskowaç o zachodzàcych procesach wzrostu polskiego sektora banków
komercyjnych. Miary te sà relatywne i majà charakter statyczny4. Aby rozstrzygnàç, czy
nastàpi∏a poprawa produktywnoÊci, nale˝y przeprowadziç test zmiany technologicznej
oparty na indeksie produktywnoÊci Malmquista. Jest on dynamicznym rozwini´ciem es-
tymacji miar efektywnoÊci. Indeks Malmquista mo˝na podzieliç na dwa elementy:

– E0 mierzy zmian´ relatywnej efektywnoÊci mi´dzy okresem t i t + 1,

– TC mierzy post´p technologiczny, tj. przesuni´cie empirycznej funkcji produk-
cji mi´dzy okresami t i t + 1.

Na podstawie uzyskanych oszacowaƒ tych indeksów mo˝na przeanalizowaç zmiany
efektywnoÊci sektora banków komercyjnych w latach 1997 – 2000 (patrz tabela 2). W 1998
r. wzrost efektywnoÊci (M) sektora by∏ spowodowany jednoczesnà poprawà relatywnej efek-
tywnoÊci i post´pem technologicznym. W 1999 r. przy notowanej poprawie efektywnoÊci
relatywnej nastàpi∏ regres technologiczny, ale by∏a ona na tyle du˝a, ˝e skompensowa∏a re-
gres technologiczny. Sektor bankowy jako ca∏oÊç odnotowa∏ popraw´ produktywnoÊci.
W 2000 r. w sektorze bankowym nastàpi∏o pogorszenie produktywnoÊci na skutek regresu
technologicznego nieskompensowanego poprawà relatywnej efektywnoÊci. 

Tabela 2 
Ârednie zmiany indeksu produktywnoÊci Malmquista (M) oraz jego sk∏adowych:
poprawy relatywnej efektywnoÊci (E0) oraz post´pu (regresu) technologicznego
(TC)

E0 TC M

1997/1998 1,07 1,15 1,27

1998/1999 1,32 0,90 1,07

1999/2000 1,09 0,88 0,94

èród∏o: jak w tabeli 1.

Analiza danych indywidualnych indeksów produktywnoÊci potwierdza wcze-
Êniejsze wnioski z analizy efektywnoÊci. W latach 1997 – 2000 banki nale˝àce do gru-
py ma∏ych i Êrednich notowa∏y jedynie popraw´ relatywnej efektywnoÊci przy braku
post´pu technologicznego. Jedynie du˝e i bardzo du˝e banki by∏y w stanie nieznacz-
nie usprawniç technologi´ i odnotowywa∏y wzrost produktywnoÊci.
1 Metoda DEA zosta∏a opracowana w 1978 r. przez trzech Amerykanów: Charnesa, Coopera i Rhodesa.
Autorzy ci wykorzystali koncepcj´ produktywnoÊci sformu∏owanà przez Farrela (productive efficiency)
definiowanà jako iloraz pojedynczego nak∏adu i pojedynczego efektu zgodnie ze wzorem:
PRODUKTYWNOÂå = EFEKT / NAK¸AD. Zastosowali jà do sytuacji wielowymiarowej, w której mo˝emy
dysponowaç wi´cej ni˝ jednym nak∏adem i wi´cej ni˝ jednym efektem. DEA jako metoda nieparametryczna
nie wymaga zale˝noÊci funkcyjnej mi´dzy nak∏adami a efektami. Za pomocà programowania liniowego
wyznacza si´ empirycznà funkcj´ produkcji, tzw. obwiedni´. Wzgl´dna efektywnoÊç obiektu jest mierzona
w stosunku do innych obiektów z badanej grupy. W przypadku obiektów le˝àcych na krzywej empirycznej
funkcji produkcji, ich wspó∏czynnik efektywnoÊci wynosi 1. Sà to obiekty efektywne. W przypadku obiektów
le˝àcych poni˝ej krzywej wielkoÊç wspó∏czynnika jest mniejsza ni˝ 1 i wskazuje poziom ich nieefektywnoÊci.
Jest to miara odleg∏oÊci obiektu od empirycznej funkcji produkcji.
T. Kopczewski, M. Paw∏owska: EfektywnoÊç technologiczna i kosztowa banków komercyjnych w latach
1997 – 2000. Cz´Êç II: Materia∏y i Studia NBP (nr 135) 2001.
2 Do pomiaru efektywnoÊci za pomocà DEA zastosowano nast´pujàce czynniki ekonomiczne: (1) nak∏ady:
kapita∏ fizyczny, liczba pracowników, z∏e kredyty, (2) wyniki: depozyty bie˝àce, depozyty terminowe, kredyty
netto, prowizje netto.
3 Klasyfikacj´ wielkoÊci banków oparto na udziale sumy bilansowej analizowanego banku w sumie
bilansowej sektora bankowego. Wyró˝niono cztery grupy banków: bardzo du˝e, du˝e, Êrednie i ma∏e.
4 Poprawa oszacowaƒ miar efektywnoÊci danego banku Êwiadczy jedynie o poprawie relatywnej efektyw-
noÊci, tj. o zbli˝eniu technologii tego banku do technologii banków efektywnych technologicznie. Nie mu-
si to oznaczaç usprawnienia technologii tego banku, gdy˝ poprawa oszacowaƒ miar efektywnoÊci mo˝e
byç spowodowana regresem w technologii banków efektywnych
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cjalnym êród∏em redukcji tych kosztów mo˝e staç si´ restrukturyzacja zatrudnienia w sektorze ban-
kowym. WÊród êróde∏ rozdysponowania dochodów sektora bankowego wa˝nà rol´ odgrywajà
koszty netto tworzenia rezerw celowych. Zmniejszajà one wprawdzie ryzyko kredytowe, ale jedno-
czeÊnie silnie obcià˝ajà wyniki finansowe.

3.2. Zarzàdzanie ryzykiem w bankach

W∏aÊciwe zarzàdzanie ryzykiem, obok odpowiednio wysokiego poziomu kapita∏u i dyscypli-
nujàcej roli rynku, jest uwa˝ane za podstawowy czynnik stabilnoÊci banków. Analizy kryzysów ban-
kowych potwierdzajà tez´, ˝e w sytuacji kryzysu gospodarczego jakoÊç zarzàdzania ryzykiem decy-
duje o przetrwaniu, upad∏oÊci lub przej´ciu banku39.

Znaczny post´p, który dokona∏ si´ w tym zakresie w ostatnich 10 latach, w skali globalnej, przy-
czyni∏ si´ do udoskonalenia takich elementów zarzàdzania ryzykiem, jak: identyfikacja, pomiar, limitowa-
nie, sprawozdawczoÊç nt. ryzyka, oraz metod zabezpieczania przed nim. Rosnàca rola efektywnego za-
rzàdzania ryzykiem, jako kluczowego czynnika stabilnoÊci finansowej banków, znalaz∏a te˝ wyraz w za-
sadach nadzorczych Bazylejskiego Komitetu ds. Nadzoru Bankowego. Odszed∏ on od wy∏àcznie iloÊcio-
wych zaleceƒ w postaci limitów na∏o˝onych na pewne wskaêniki (np. wspó∏czynnik adekwatnoÊci kapi-
ta∏owej) w kierunku iloÊciowo-jakoÊciowych kryteriów stosowanych do wyznaczania wymogów kapita-
∏owych i oceny sytuacji finansowej banków40. Jednym z kluczowych kryteriów jest jakoÊç zarzàdzania ry-
zykiem w bankach. Z drugiej strony wp∏yw najlepszych praktyk bankowych w zakresie zarzàdzania ryzy-
kiem uwidoczni∏ si´ w regulacjach nadzorczych, w ewolucji standardów rachunkowoÊci w kierunku eko-
nomicznego ujmowania bilansu banku, odchodzeniu – tam, gdzie to mo˝liwe – od rachunkowoÊci opar-
tej na koszcie historycznym na rzecz uj´cia pozycji bilansu wg wartoÊci rynkowej lub godziwej41.

Równie˝ w Polsce w okresie 1999 – 2001 nastàpi∏a znaczàca poprawa jakoÊci zarzàdzania ry-
zykiem w bankach. Zaawansowanie zmian by∏o ró˝ne i w du˝ej mierze zale˝a∏o od nak∏adów inwe-
stycyjnych w∏aÊcicieli banków. Ró˝nice w zarzàdzaniu ryzykiem ujawni∏y si´ mi´dzy du˝ymi bankami,
kontrolowanymi przez mi´dzynarodowych inwestorów, oraz bankami Êrednimi i ma∏ymi, które ze
wzgl´du na ograniczone mo˝liwoÊci finansowe nie dokona∏y istotnych zmian w zarzàdzaniu ryzykiem. 

Post´p w zarzàdzaniu ryzykiem polega∏ m.in. w doskonaleniu procedur, limitów, budowie in-
frastruktury informatycznej, niezb´dnych baz danych, sprawozdawczoÊci nt. ryzyka oraz doskona-
leniu kadry. Zmiany te nastàpi∏y przede wszystkim w bankach majàcych zagranicznych inwestorów
strategicznych42. Kontrola 68,4% aktywów polskich banków przez inwestorów z krajów wysoko
rozwini´tych43 (g∏ównie banki globalne lub regionalne o dobrym ratingu) przynios∏a popraw´ ja-
koÊci zarzàdzania ryzykiem i wi´ksze nak∏ady na infrastruktur´ informatycznà. Powsta∏y systemy in-
formacji zarzàdczej nt. ryzyka w wi´kszoÊci banków z pierwszej pi´tnastki. 

StabilnoÊç systemu bankowego w Polsce jest dziÊ, i nadal b´dzie, pochodnà post´pów
w uczeniu si´ zarzàdzania ryzykiem, jak równie˝ zapewnienia w∏aÊciwego poziomu kapita∏u w ban-

39 Bank Failure. An Evaluation of Factors Contributing to the Failure of the National Banks. OCC 1988; Factors determi-
ning the emergence of problem institutions during the deregulation of the banking system. Case study: a comparison
of the Polish experience and a U.S. Study by the Office of the Comptroller of the Currency (OCC). Niepublikowany refe-
rat przedstawiony przez P. Hewelta na IX Konferencji Grupy Nadzorców Bankowych z Europy Ârodkowej i Wschodniej,
Warszawa 1996.
40 Nowelizacja umowy kapita∏owej obejmujàcej rynkowe rodzaje ryzyka. BIS 1996; Podstawowe zasady efektywnego
nadzoru bankowego. BIS 1997; Metodologia podstawowych zasad. BIS 1999; Nowa Bazylejska Umowa Kapita∏owa.
BIS, styczeƒ 2001.
41 Tendencja ta znalaz∏a odzwierciedlenie we wprowadzonej w USA (FAS 133) oraz na poziomie mi´dzynarodowym (IAS
39, od stycznia 2001 r.) metodzie wyceny instrumentów finansowych, szerszym zastosowaniu poj´cia wartoÊci godzi-
wej oraz generalnej tendencji do coraz szerszego stosowania wyceny rynkowej. W pewnym stopniu tendencja ta prze-
nika do polskiej rachunkowoÊci w postaci zapisów znowelizowanej ustawy o rachunkowoÊci. Por.: P. Jackson, D. Lodge:
Fair value accounting, capital standards, expected loss provisions, and financial stability. W: “Financial Stability Review”,
Bank of England, czerwiec 2000. 
42 Zdecydowanie gorzej jest w bankach komercyjnych z przewagà polskiego kapita∏u prywatnego, w bankach o roz-
drobnionym akcjonariacie, w bankach spó∏dzielczych oraz bankach stanowiàcych bezpoÊrednià w∏asnoÊç Skarbu Paƒ-
stwa.
43 Dane NBP, stan na koniec I pó∏rocza 2001 r.
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kach b´dàcych w∏asnoÊcià Skarbu Paƒstwa. Banki te – ze wzgl´du na ich znaczny udzia∏ w syste-
mie bankowym oraz powa˝ne wyzwania dotyczàce wielkoÊci kapita∏u, infrastruktury informatycz-
nej i jakoÊci procesu zarzàdzania – majà i b´dà mia∏y decydujàcy wp∏yw na bezpieczeƒstwo ca∏ego
sektora bankowego. Banki Êrednie i ma∏e, wyraênie pozostajàce w tyle pod wzgl´dem efektywno-
Êci zarzàdzania ryzykiem, nie stanowià powa˝nego zagro˝enia dla stabilnoÊci systemowej, a z ich
ewentualnymi k∏opotami mo˝e poradziç sobie BFG.

Rodzaje ryzyka, na jakie nara˝one sà banki, zostanà omówione w nast´pujàcej kolejnoÊci: 

– ryzyko kredytowe, w tym ryzyko kontrahenta oraz ryzyko rozliczeƒ,

– ryzyko p∏ynnoÊci, 

– ryzyko rynkowe (obejmujàce ryzyko stopy procentowej dla portfela bankowego i handlo-
wego, ryzyko walutowe, towarowe i cenowe), 

– ryzyko operacyjne.

Ponadto, omówiony zostanie tak˝e system kontroli wewn´trznej w bankach, poniewa˝ jest
blisko zwiàzany z zarzàdzaniem ryzykiem. 

Zarzàdzanie ryzykiem kredytowym

W ryzyku kredytowym mo˝na wyodr´bniç ryzyko ogólne, wynikajàce z wp∏ywu sytuacji ma-
kroekonomicznej oraz cykli gospodarczych na kredytobiorców, oraz ryzyko specyficzne, zwiàzane
z czynnikami w∏aÊciwymi dla danego banku, takimi jak strategia kredytowania czy jakoÊç zarzàdza-
nia ryzykiem kredytowym (limity, procedury, zasady polityki kredytowej). Straty w portfelu kredyto-
wym sà zatem funkcjà zarówno ryzyka ogólnego, jak i ryzyka specyficznego. Ryzyko ogólne, wyni-
kajàce z czynników makroekonomicznych, jest istotne dla sektora bankowego jako ca∏oÊci. Rozk∏ad
strat, wynikajàcych z ogólnego ryzyka kredytowego w sektorze bankowym, jest pochodnà czynni-
ków ryzyka specyficznego, np. przestrzegania przez bank wewn´trznych limitów, skutecznoÊci prze-
glàdu kredytów. Mo˝na wi´c przypuszczaç, ˝e w sytuacjach kryzysowych najbardziej zagro˝ona jest
stabilnoÊç banków o ma∏ej umiej´tnoÊci zarzàdzania ryzykiem.

W zarzàdzaniu ryzykiem banki krajowe stosujà wymagane prawem zasady ograniczania

nadmiernego ryzyka koncentracji oraz w∏asne wewn´trzne limity, które nie sà obligatoryjne.
Dzi´ki nadzorowi analitycznemu oraz na podstawie badaƒ na miejscu w bankach, mo˝na stwier-
dziç, ˝e banki na ogó∏ przestrzegajà zasady dywersyfikacji w kredytowaniu podmiotów44. Limity
koncentracji, charakterystyczne dla danego banku45 (takie jak limity sektorowe, geograficzne, pro-
duktowe), wyst´powa∏y rzadziej wÊród ma∏ych i Êrednich banków, niemniej tak˝e w niektórych du-
˝ych bankach nie zosta∏y efektywnie wprowadzone. Po przeanalizowaniu próbki 50 banków, pod-
danych inspekcji ze wzgl´du na podejmowane ryzyko kredytowe w latach 1999 – 2001, okaza∏o
si´, ˝e w wielu brakowa∏o wewn´trznych limitów zaanga˝owania w stosunku do poszczególnych
sektorów. Nie okreÊlono limitów w stosunku do bran˝y leasingowej, faktoringu, poÊredników kre-
dytowych, nieruchomoÊci komercyjnych oraz bran˝ restrukturyzowanych – górnictwa, hutnictwa,
cukrownictwa – a tak˝e rolnictwa i przetwórstwa ˝ywnoÊci46. Sektorowe limity koncentracji sà wa˝-
nym uzupe∏nieniem obligatoryjnych norm nadzorczych. Normy obligatoryjne nie uwzgl´dniajà bo-
wiem faktu, ˝e straty w portfelu kredytowym mogà byç ze sobà skorelowane, gdy mi´dzy niezale˝-
nymi formalnie podmiotami istniejà tak˝e powiàzania innego typu, jak przynale˝noÊç do wspólne-

44 Artyku∏ 71 Prawa bankowego limituje – do 25% funduszy w∏asnych – zaanga˝owanie kredytowe w stosunku do po-
jedynczego podmiotu lub podmiotów powiàzanych kapita∏owo i organizacyjnie i ponoszàcych wspólne ryzyko gospo-
darcze. Ponadto wymaga, aby w sytuacji gdy wierzytelnoÊci pojedynczych lub powiàzanych podmiotów przekraczajà
10% funduszy w∏asnych, ich suma nie mog∏a ∏àcznie przekroczyç 800% funduszy w∏asnych. 
45 Rekomendacja C z dnia 3 marca 1997 r. dotyczàca zarzàdzania ryzykami zwiàzanymi z du˝ymi koncentracjami przed-
stawia zalecenia nadzoru bankowego w tym zakresie. 
46 PowszechnoÊç kredytowania firm leasingowych przez banki, zwa˝ywszy na znane trudnoÊci przedsi´biorstw tej bran-
˝y, wcià˝ odbiegajàce od mi´dzynarodowych norm standardy ksi´gowe oraz podejÊcie podatkowe w zakresie leasingu
mogà mieç pewne reperkusje systemowe. Nale˝y jednak zaznaczyç, ˝e na skutek z∏ej sytuacji niektórych du˝ych firm le-
asingowych w 2000 r. banki zacz´∏y ostro˝niej kredytowaç t´ grup´ podmiotów. 
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go sektora gospodarczego, regionu geograficznego, obs∏uga podobnych grup klientów (np. do-
tkni´tych strukturalnym bezrobociem)47.

Kolejnym elementem zarzàdzania ryzykiem banku jest w∏aÊciwe powiàzanie ceny kredytu

z ryzykiem kredytobiorcy (ang. pricing), tak aby cena kredytu rekompensowa∏a podejmowane ry-
zyko. W wi´kszoÊci du˝ych banków ustalanie ceny kredytów korporacyjnych przebiega coraz lepiej.
Cena kredytów detalicznych nierzadko wynika natomiast z programu zdobywania znaczàcego seg-
mentu rynku. ¸àczenie zani˝onej ceny kredytu detalicznego z liberalnym traktowaniem wiarygod-
noÊci kredytowej klienta oraz wartoÊci zabezpieczeƒ by∏o rezultatem ekspansywnej polityki kredy-
towej. Cz´Êciowo t∏umaczy to od∏o˝ony w czasie efekt pogorszenia si´ w ostatnich latach jakoÊci
portfeli kredytów, w tym kredytów detalicznych. Tego rodzaju zachowania banków, wyst´pujàce
w okresie szybszego wzrostu gospodarczego Polski w koƒcu lat 90., majà procykliczny charakter
i niewàtpliwie os∏abiajà sektor bankowy. Trafnej wycenie kredytu sprzyjajà natomiast rozwijane
w niektórych bankach metody zarzàdzania ryzykiem kredytowym z zastosowaniem systemów sco-
ringu i modelowania statystycznego48. Dotyczy to zw∏aszcza portfeli kredytów detalicznych49, któ-
re znaczàco powi´kszy∏y si´ w ostatnich kilku latach, zarówno w bankach specjalistycznych, jak
i w bankach uniwersalnych. S∏aboÊcià systemów tego rodzaju jest zbyt uboga baza danych, niedo-
inwestowanie systemów informatycznych i sprawozdawczoÊci zarzàdczej. 

WÊród metod zarzàdzania ryzykiem kredytowym w kilku bankach pojawi∏y si´ pierwsze próby
modelowania ryzyka kredytowego kredytów gospodarczych, czyli okreÊlania prawdopodobieƒstwa
straty przy za∏o˝eniu niewyp∏acalnoÊci kredytobiorcy i przyj´tych zabezpieczeniach. Powa˝nym proble-
mem jest tu – podobnie jak w przypadku kredytobiorców detalicznych – brak obszernej bazy danych
historycznych na temat kredytobiorców i stosunkowo ma∏e post´py w budowaniu takiej bazy. Sygna-
∏em post´pu w zarzàdzaniu ryzykiem kredytowym sà te˝ pojawiajàce si´ – choç wcià˝ na ma∏à skal´ –
sekurytyzacje50 nale˝noÊci bankowych, korzystanie z derywatów kredytowych51 i sprzeda˝ kredytów.

Innym istotnym elementem zarzàdzania ryzykiem kredytowym jest terminowa identyfika-

cja rosnàcego zagro˝enia sp∏aty kredytu przez kredytobiorc´, którego sytuacja finansowa si´
pogarsza. Odzwierciedla to w∏aÊciwa wycena bilansowa aktywów, przede wszystkim klasyfikacja
nale˝noÊci, tworzenie rezerw celowych lub odpisów na trwa∏à utrat´ wartoÊci (papiery wartoÊcio-
we), wzmocnienie zabezpieczenia nale˝noÊci. Narz´dziem kontrolnym jest tu sta∏y monitoring ja-
koÊci portfela oraz niezale˝ny i kompetentny przeglàd nale˝noÊci52.

Przyj´ty w Polsce system klasyfikacji nale˝noÊci od podmiotów prowadzàcych dzia∏alnoÊç go-
spodarczà opiera si´ na dwóch roz∏àcznych kryteriach: terminowoÊci sp∏aty oraz sytuacji ekono-
micznej kredytobiorcy. Nale˝y on do najbardziej ostro˝nych w skali europejskiej53. W praktyce do-
minujàcy wp∏yw na wskaênik poziomu nale˝noÊci zagro˝onych wywiera sytuacja ekonomiczno-fi-
nansowa kredytobiorcy. Wskaênik ten nie uwzgl´dnia zabezpieczeƒ przyj´tych przez bank oraz
utworzonych rezerw celowych. Nie informuje te˝ bezpoÊrednio o faktycznym ryzyku kredytowym,

47 Efektem os∏abionego naturalnego efektu dywersyfikacji kredytów w kategorii kredytów detalicznych, w sytuacji spo-
wolnienia gospodarczego, mo˝e byç systematyczny wzrost kredytów zagro˝onych w tej grupie. Por. pkt 3.1.2. 
48 WÊród analizowanych banków kilka najwi´kszych oraz wiele banków niszowych (np. banki samochodowe) stosuje
system scoringu oraz modelowanie statystyczne sp∏acalnoÊci kredytów detalicznych.
49 Obejmujà one kredyty okreÊlane tak˝e jako ratalne lub konsumpcyjne (kredyty na zakup artyku∏ów konsumpcyjnych
typu samochód, sprz´tu AGD itp.), kredyty w karcie kredytowej, w rachunku bie˝àcym. Ich cechà jest stosunkowo du-
˝a homogenicznoÊç, relatywnie mniejsze kwoty oraz doÊç du˝a dywersyfikacja. 
50 Sekurytyzacja – technika finansowania, polegajàca na scalaniu aktywów finansowych podobnego rodzaju i emitowa-
niu na ich podstawie papierów wartoÊciowych. 
51 Derywarty kredytowe – instrumenty pochodne kredytowe sà pozabilansowymi operacjami finansowymi, pozwalajà-
cymi na oddzielenie konkretnych rodzajów ryzyka kredytowego od instrumentu bazowego oraz przeniesienie tego ryzy-
ka mi´dzy stronami zawierajàcymi kontrakt. Kontrakty tego typu nie wymagajà zatem sprzeda˝y posiadanego instru-
mentu w celu wyeliminowania wià˝àcego si´ z nim ryzyka kredytowego. Poj´cie derywatów kredytowych odnosi si´
do ró˝nego rodzaju instrumentów zamiany i opcji, które przenoszà ryzyko kredytowe zwiàzane z danà pozycjà z pod-
miotu kupujàcego zabezpieczenie na podmiot sprzedajàcy zabezpieczenie. Podmiot sprzedajàcy zabezpieczenie otrzy-
muje premi´ lub p∏atnoÊç odsetkowà w zamian za zobowiàzanie do dokonania p∏atnoÊci na rzecz kupujàcego zabez-
pieczenie w razie wystàpienia zdarzenia kredytowego. Zdarzenie kredytowe jest zwykle zdefiniowane jako zrealizowa-
nie si´ ryzyka kredytowego zwiàzanego z instrumentem b´dàcym przedmiotem umowy.
52 Wymóg minimum kwartalnego przeglàdu kredytów zawiera Uchwa∏a nr 8/1999 KNB.
53 Dotyczy to zarówno obowiàzujàcej obecnie Uchwa∏y nr 8/1999 KNB, jak i wczeÊniejszych regulacji, poczàwszy od Za-
rzàdzenia 19/92 Prezesa NBP z 30 listopada 1992 r.
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ale raczej o sytuacji ekonomicznej kredytobiorców i, poÊrednio, sektorów gospodarki, w których oni
dzia∏ajà54. W ocenie stabilnoÊci finansowej sektora bankowego istotniejszy jest zatem poziom po-

krycia nale˝noÊci zagro˝onych rezerwami celowymi. Bioràc pod uwag´ zaostrzony nadzór
analityczny nad spójnoÊcià klasyfikacji nale˝noÊci podmiotów gospodarczych przez banki oraz in-
tensywny nadzór inspekcyjny w ostatnim okresie55, mo˝na z du˝ym prawdopodobieƒstwem przy-
jàç, ˝e ryzyko kredytowe banków nie powinno zagroziç stabilnoÊci finansowej systemu bankowe-
go. JednoczeÊnie jednak znaczne koszty tworzenia rezerw celowych przez banki, przy s∏abych za-
ch´tach podatkowych, mogà sk∏aniaç do nadmiernie optymistycznych ocen sytuacji finansowej kre-
dytobiorców. Banki g∏ównie kierujà si´ terminowoÊcià sp∏aty kredytów oraz posiadanymi zabezpie-
czeniami. Dlatego g∏ównym przedmiotem rozbie˝noÊci mi´dzy bankami a nadzorem bankowym
w ocenie ryzyka kredytowego jest ocena sytuacji finansowej kredytobiorcy lub emitenta papierów
wartoÊciowych oraz wycena zabezpieczeƒ kredytu. Nadzór bankowy zaleca∏ obni˝enie klasyfikacji
Êrednio wobec 20% portfela kredytowego badanych w czasie inspekcji banków56. W wi´kszoÊci ba-
danych banków kredyty sà zabezpieczane zgodnie z wymogami KNB. 

JakoÊç zabezpieczeƒ ma du˝e znaczenie dla równowa˝enia ryzyka kredytowego, gdy˝ sta-
nowià one podstaw´ pomniejszenia rezerw celowych. Dlatego wyst´pujàce w niektórych bankach
nieprawid∏owoÊci w zabezpieczeniach nale˝noÊci57 sà przedmiotem wyraênych zaleceƒ nadzor-
czych i obni˝ajà ocen´ procesu zarzàdzania ryzykiem. Inspekcje w bankach wskazujà na ró˝nice
w charakterze zabezpieczeƒ i mo˝liwoÊci ich egzekwowania. Na ogó∏ banki zagraniczne majà
„twarde” zabezpieczenia finansowe w postaci nieodwo∏alnych gwarancji. Banki mniejsze, banki
kontrolowane przez Skarb Paƒstwa oraz niektóre kontrolowane przez kapita∏ zagraniczny stosujà
cz´Êciej „s∏absze” zabezpieczenia (w postaci np. przew∏aszczenia akcji i nieruchomoÊci), które mo-
gà istotnie zmniejszyç swojà wartoÊç rynkowà w sytuacji spowolnienia gospodarczego. Dla stabil-
noÊci systemowej wykazywane w sprawozdawczoÊci ponadnormatywne rezerwy celowe sà swego
rodzaju buforem bezpieczeƒstwa. 

Innym aspektem zarzàdzania ryzykiem kredytowym, wp∏ywajàcym na odpornoÊç banków
na to ryzyko, jest jakoÊç oceny zdolnoÊci kredytowej. Mimo znaczàcego post´pu banków w za-
kresie oceny kredytobiorcy – zarówno przed udzieleniem kredytu, jak i w czasie kredytowania –
wcià˝ utrzymuje si´ relatywnie du˝o nieprawid∏owoÊci w zakresie oceny zdolnoÊci kredytowej. Pro-
blem ten dotyka g∏ównie mniejszych banków.

Istotnym wyzwaniem systemowym by∏ w ostatnim okresie leasing oraz korzystanie przez ban-
ki z poÊredników kredytowych58. Coraz cz´stsze korzystanie z firm poÊredniczàcych mi´dzy ban-
kiem a klientem przy udzielaniu kredytów detalicznych to outsourcing, powodowany ch´cià obni-
˝enia kosztów banku i przekazania pewnych funkcji wyspecjalizowanym firmom niebankowym.
Wywo∏uje to jednak nowe zagro˝enia, takie jak ryzyko prawne oraz ryzyko operacyjne, zwiàzane
z brakiem wiarygodnoÊci i kompetencji poÊredników w zakresie oceny zdolnoÊci kredytowej klien-
tów59. Obserwacje z inspekcji w bankach dajà podstawy do przypuszczeƒ, ˝e wiele kredytów kon-
sumpcyjnych przyznanych w ostatnich latach i obecnie nieobs∏ugiwanych zosta∏o udzielonych przez

54 System sprawozdawczy nie pozwala rozró˝niç, jakie kryterium by∏o podstawà obni˝enia klasyfikacji nale˝noÊci. Po-
woduje to czasem nadmiernie pesymistyczne interpretacje nara˝enia na ryzyko kredytowe polskich banków.
55 GINB w 2000 r. wys∏a∏ wiele pism do banków, wskazujàc na istniejàce mi´dzy bankami rozbie˝noÊci w klasyfikacji
(sprawozdanie dla NBP – B0300) nale˝noÊci od tych samych kredytobiorców. W rezultacie dokonano ponownego prze-
glàdu kredytów i utworzono dodatkowe rezerwy na kwot´ 1 mld z∏otych. Ponadto 26 banków komercyjnych (spoÊród
obj´tych inspekcjami kompleksowymi i problemowymi) zobowiàzano do przeklasyfikowania cz´Êci aktywów i utworze-
nia rezerw celowych na ∏àcznà kwot´ 1 mld z∏. Koszty utworzenia dodatkowych rezerw celowych stanowi∏y 8,8% kosz-
tów tworzenia rezerw ogó∏em i 0,9% ca∏kowitych kosztów poniesionych przez banki komercyjne w 2000 r. Gdyby ich
nie utworzono, wynik brutto banków komercyjnych za 2000 r. by∏by wy˝szy o 17,4%. 
56 Warto jednak zauwa˝yç, ˝e rozrzut zmian klasyfikacji wÊród banków by∏ znaczny (od 0,6% do 72% zbadanej próbki
przeklasyfikowano do wy˝szej grupy ryzyka).
57 Chodzi m.in. o brak procedur dotyczàcych rodzajów akceptowanych zabezpieczeƒ i zasad ich wyceny, przypadki bra-
ku aktualnych cesji polis ubezpieczeniowych, a tak˝e brak monitoringu wartoÊci zabezpieczeƒ. Cz´stà bolàczkà jest
przyjmowanie wyceny ksi´gowej, wyceny opartej na cenie zakupu lub wartoÊci deklarowanej przez kredytobiorc´ za-
miast szacunkowej choçby wyceny rynkowej. Cz´sty jest te˝ brak aktualizacji wyceny w czasie trwania umowy kredyto-
wej.
58 W wielu bankach brakowa∏o formalnych procedur dotyczàcych wspó∏pracy z poÊrednikami kredytowymi, udzielania
kredytów i monitoringu podmiotów z bran˝y leasingowej, a tak˝e regulacji dotyczàcych uczestnictwa w konsorcjach
bankowych (22 na 50 analizowanych).
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poÊredników, którzy nie zawsze podlegali dostatecznej kontroli banku pod kàtem rzetelnoÊci i wia-
rygodnoÊci procedur kredytowania. 

W zwiàzku z tendencjami makroekonomicznymi oraz potencjalnym zagro˝eniem kryzysem
walutowym istotna sta∏a si´ kwestia monitorowania przez banki nara˝enia ich kredytobiorców
na ryzyko kursowe, które w sytuacji gwa∏townych zmian kursu walutowego przekszta∏ci si´ w ryzy-
ko kredytowe banków. Cz´Êç kredytobiorców banków jest bowiem zad∏u˝ona w walutach obcych
i ponosi ryzyko kursowe. Ankieta przeprowadzona przez GINB na poczàtku lipca 2001 r., oparta
na deklaracjach banków, wskazuje, ˝e wi´kszoÊç banków z upowa˝nieniem dewizowym monitoru-
je ryzyko kursowe swoich g∏ównych klientów oraz bierze je pod uwag´, oceniajàc zdolnoÊç kredy-
towà. Tylko niektóre banki nie majàce upowa˝nienia dewizowego (g∏ównie ma∏e i Êrednie) analizu-
jà ryzyko kursowe w∏asnych klientów, którzy zaciàgn´li kredyty walutowe w innych bankach. Powy˝-
sze deklaracje wymagajà weryfikacji, gdy˝ – jak pokazujà sygna∏y z inspekcji w bankach – tylko nie-
liczne banki prowadzà analizy szokowe w zakresie ryzyka kursowego i kredytowego dla swoich kre-
dytobiorców (ang. stress-testing). Wcià˝ wysokie koszty kupna zabezpieczenia przed ryzykiem kur-
sowym60, stosunkowo niewielki odsetek podmiotów i osób prywatnych majàcych naturalne zabez-
pieczenia przed tym ryzykiem (wp∏ywy z eksportu) oraz relatywnie du˝a importoch∏onnoÊç produk-
cji wielu podmiotów mogà istotnie zwi´kszaç wp∏yw ryzyka kursowego kredytobiorców na pozycj´
finansowà banków i bezpieczeƒstwo systemowe.

Ryzyko kontrahenta 

Ryzyko kontrahenta wyst´puje przede wszystkim na rynku mi´dzybankowym. Dotyczy g∏ów-
nie transakcji o bardzo krótkich terminach zapadalnoÊci, zawieranych na rynku depozytów mi´dzy-
bankowych. Konsekwencje ewentualnego niezrealizowania p∏atnoÊci sà jednak bardzo powa˝ne
i przy du˝ych kwotach mogà prowadziç do efektu domina oraz zak∏óceƒ w ca∏ym systemie finan-
sowym. 

Ryzyko kontrahenta jest ograniczane w ramach wymaganego wspó∏czynnika wyp∏acalnoÊci61.
Wagi ryzyka sà przypisane do ró˝nego rodzaju kontrahentów, produktów i terminów zapadalnoÊci
transakcji.

W Polsce, podobnie jak w innych krajach, nie ma limitów koncentracji obowiàzujàcych w sto-
sunku do zaanga˝owaƒ banków na rynku mi´dzybankowym, choç istniejà w tym zakresie rekomen-
dacje nadzorcze62. Banki majà na ogó∏ wewn´trzne limity kontrahenta dla rynku mi´dzybankowe-
go, weryfikowane zazwyczaj raz na rok. 

Zarzàdzanie ryzykiem p∏ynnoÊci

Wi´kszoÊç banków od lat stosuje podstawowe zasady zarzàdzania p∏ynnoÊcià krótkotermi-
nowà, definiowanà jako p∏ynnoÊç do 1 lub 3 miesi´cy. Zarzàdzanie szerzej rozumianym ryzykiem
p∏ynnoÊci63 poprawi∏o si´ natomiast doÊç niedawno, zw∏aszcza w zakresie oceny stabilnoÊci bazy
depozytowej. Poziom zarzàdzania tym ryzykiem jest odmienny w ró˝nych bankach. Efektywnemu
zarzàdzaniu p∏ynnoÊcià – zarówno w walucie krajowej, jak i w walutach obcych – sprzyja∏a wzgl´d-
nie du˝a p∏ynnoÊç rynku pieni´˝nego oraz mo˝liwoÊç swobodnego zaciàgania po˝yczek na rynku
mi´dzybankowym, sprzeda˝y posiadanych papierów wartoÊciowych, zawierania transakcji warun-
kowych i zaciàgania kredytów w NBP. Do znacznego wzbogacenia instrumentarium zarzàdzania

59 Dobrà ilustracjà tego typu problemów jest zawieszenie jednego z banków spó∏dzielczych w 2001 r. z powodu po-
wa˝nych nieprawid∏owoÊci zwiàzanych z poÊrednictwem kredytowym.
60 Problem zabezpieczania kredytobiorców niefinansowych przed ryzykiem kursowym istnieje – wskazujà na to badania
ankietowe Departamentu Statystyki NBP z poczàtku lipca 2001 r., gdzie ze 194 przedsi´biorstw jedynie 17% stosuje za-
bezpieczenia przed ryzykiem kursowym. Przyczynà jest stosunkowo wysoki koszt tych zabezpieczeƒ.
61 Zarzàdzenie nr 5/98 KNB z 2 grudnia 1998 r. 
62 Rekomendacje dla banków dotyczàce systemu monitorowania p∏ynnoÊci finansowej z czerwca 1996 r., wydane przez
GINB, zalecajà tworzenie limitów dla lokat sk∏adanych w innych bankach.
63 Ryzyko p∏ynnoÊci jest definiowane jako aktualne lub potencjalne zagro˝enie dla wyniku finansowego lub kapita∏u, wy-
nikajàce z niezdolnoÊci banku do realizacji swoich zobowiàzaƒ, kiedy stanà si´ one wymagalne. 
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p∏ynnoÊcià dosz∏o pod wp∏ywem dynamicznego rozwoju w ostatnich kilku latach rynku swapów
walutowych.

Najwi´ksze banki, majàce rozbudowane bazy depozytowe i szeroki dost´p do rynku mi´dzy-
bankowego, na ogó∏ nie napotykajà powa˝nych problemów z pozyskaniem p∏ynnoÊci. Banki Êred-
nie i ma∏e sà w trudniejszej sytuacji. Ich dost´p do rynku depozytów mi´dzybankowych jest ogra-
niczony, gdy˝ du˝e banki majà ma∏e limity w stosunku do banków o s∏abszym ratingu (ocenie) lub
z zasady nie udzielajà po˝yczek bankom nie majàcym odpowiedniej wiarygodnoÊci finansowej. Tak
wi´c ma∏e banki, nie majàce wsparcia du˝ego zagranicznego inwestora, w razie pogorszenia sytu-
acji finansowej lub nawet tylko pogorszenia si´ opinii o bezpieczeƒstwie finansowym, mogà szyb-
ko straciç mo˝liwoÊç uzyskania p∏ynnoÊci na rynku mi´dzybankowym. Zagro˝enie mo˝e byç wywo-
∏ane lub wzmocnione nawet plotkà lub alarmistycznymi artyku∏ami prasowymi. Wówczas jedynym
êród∏em p∏ynnoÊci dla tej grupy banków jest NBP (kredyt lombardowy pod zastaw papierów war-
toÊciowych) lub bank zrzeszajàcy w przypadku banków spó∏dzielczych. W razie zagro˝enia p∏ynno-
Êci bank o kapitale zagranicznym ma do dyspozycji otwarte linie kredytowe w bankach zagranicz-
nych, zw∏aszcza w banku, który jest jego w∏aÊcicielem. 

Analiza zarzàdzania ryzykiem p∏ynnoÊci w bankach wskazuje na wcià˝ istniejàce s∏aboÊci pro-
cedur w zakresie pomiaru ryzyka p∏ynnoÊci. S∏aboÊci te polega∏y m.in. na niedokonywaniu pomia-
ru p∏ynnoÊci w d∏u˝szych horyzontach czasowych, braku badaƒ stabilnoÊci bazy depozytowej w nie-
których bankach, nieuwzgl´dnianiu pozycji pozabilansowych, braku urealnienia terminów zapadal-
noÊci lub wymagalnoÊci.

Kluczowym wyzwaniem pozostaje jednak – mimo post´pu w ostatnich dwóch latach64 –
brak kompleksowych planów awaryjnych na wypadek zachwiania p∏ynnoÊci (m.in. brak warianto-
wych scenariuszy).

Nierzadkim problemem jest istnienie jedynie nieformalnych zasad zarzàdzania ryzykiem p∏yn-
noÊci, bez wprowadzenia pisemnych procedur zarzàdzania (7 przypadków), lub wycinkowoÊç
wprowadzonych regulacji65 (15 przypadków na 47). W niektórych bankach (8 przypadków) brako-
wa∏o jakichkolwiek formalnych limitów dotyczàcych p∏ynnoÊci.

Zarzàdzanie ryzykiem rynkowym

Ryzyko rynkowe66 odnosi si´ na ogó∏ do portfeli handlowych, wycenianych rynkowo, choç
w szerokim rozumieniu obejmuje tak˝e ryzyko stopy procentowej portfela bankowego. Obejmuje
ryzyko walutowe, cenowe i towarowe. Jest ono istotne z punktu widzenia systemowego, gdy˝ mo-
˝e spowodowaç znaczny spadek rynkowej wartoÊci papierów wartoÊciowych, walut i instrumentów
pochodnych znajdujàcych si´ w aktywach banków. Ryzyko rynkowe ró˝ni si´ od ryzyka kredytowe-
go tym, ˝e straty z jego tytu∏u mogà si´ pojawiç znacznie szybciej ni˝ straty w portfelu kredyto-
wym67. Poziom zarzàdzania ryzykiem rynkowym, zw∏aszcza jego modelowanie, oraz dost´p do no-
woczesnych instrumentów zabezpieczajàcych sà w Polsce – podobnie jak w innych krajach – znacz-
nie lepsze ni˝ jakoÊç zarzàdzania ryzykiem kredytowym. G∏ównym powodem jest fakt, ˝e dla ryzy-
ka rynkowego istnieje znacznie wi´kszy zbiór danych niezb´dnych do przeprowadzania analiz sta-
tystycznych, szczególnie do okreÊlenia zmiennoÊci (ceny rynkowe sà bardziej dost´pne i na ogó∏ sà
codziennie kwotowane).

64 Jego g∏ównym motorem by∏y przygotowania do Problemu Roku 2000, presja nadzoru bankowego oraz polepszenie
systemów informatycznych i informacji zarzàdczej w dealing roomach. 
65 Przyk∏ady luk to: brak formalnej metodologii badania stabilnoÊci bazy depozytowej, odnawialnoÊci i zrywania lokat
oraz brak programu utrzymywania i rozwoju bazy depozytowej.
66 Definiowane jest jako ryzyko poniesienia straty lub pomniejszenia funduszy w∏asnych w wyniku niekorzystnych zmian
stóp procentowych, kursów walutowych, cen akcji lub towarów.
67 O ile bank nie u˝ywa spekulacyjnie derywatów kredytowych. 
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Zarzàdzanie ryzykiem walutowym

Ryzyko walutowe68 jest od 1993 r. przedmiotem rygorystycznych norm nadzorczych, które
w ostatnim czasie znacznie si´ zmieni∏y. Obowiàzujàca od 31 marca 2001 r. Uchwa∏a 2/2000 KNB
zastàpi∏a dotychczasowe normy nadzorcze o charakterze limitów otwartej pozycji walutowej nor-
mami o charakterze kapita∏owym. Jest to wa˝ny krok we wprowadzaniu w Polsce dyrektyw Unii Eu-
ropejskiej (tzw. CAD I i II, na razie tylko w odniesieniu do ryzyka kursowego)69.

W zakresie zarzàdzania tym ryzykiem w wielu najwi´kszych bankach wyraênie poprawi∏a si´
zarówno szybkoÊç, jak i dok∏adnoÊç przesy∏ania nadzorowi informacji o pozycjach walutowych ban-
ków. Jest to efektem wzmocnienia systemów informatycznych oraz wprowadzenia nowoczesnego
oprogramowania70. 

Banki aktywne na rynku walutowym dysponujà obecnie technologià umo˝liwiajàcà bie˝àcy
monitoring pozycji walutowej. Wi´kszoÊç tych banków stosuje metodologi´ wartoÊci zagro˝onej
(ang. Value at Risk) do monitorowania pozycji walutowej. Ponadto, kilkanaÊcie banków wprowa-
dzi∏o monitorowanie ryzyka walutowego w zakresie pozycji wynikajàcych z opcji (a niektóre banki
monitorowanie ryzyka rynkowego), stosujàc wskaêniki typu wra˝liwoÊci, takie jak delta, gamma,
kappa i ro, oraz oparte na nich limity. ˚aden bank nie wybra∏ dotàd metody VaR do obliczania ka-
pita∏u regulacyjnego z tytu∏u ryzyka walutowego, zgodnie z mo˝liwoÊciami oferowanymi przez
Uchwa∏´ 2/2000 KNB71.

W wi´kszoÊci banków funkcje kontrolne w zakresie ryzyka walutowego sprawowane sà pra-
wid∏owo. Rozdzielone sà strukturalne piony: skarbowy i rozliczeniowy. Zwi´ksza si´ automatyzacja
dzia∏alnoÊci zarówno w dealingach (nowoczesne systemy transakcyjne, umo˝liwiajàce monitorowa-
nie ryzyka wewnàtrz departamentów skarbu), jak i w centrach rozliczeniowych (ang. back office).
Banki najbardziej aktywne na rynku walutowym majà tak˝e komórki kontrolujàce poziom podejmo-
wanego ryzyka walutowego, ryzyka stopy procentowej i ryzyka cenowego. Kontrolujà one systemy
limitów stosowane w dealingach (na ogó∏ dostatecznie rozbudowane) – np. limity strat bilanso-
wych, tzw. stop loss, limity kontrahenckie oraz VaR. Niektóre banki utworzy∏y tak˝e jednostki tzw.
middle office w celu dodatkowej kontroli prawid∏owoÊci wyniku departamentów skarbowych oraz
wielkoÊci otwieranych pozycji.

W wielu mniejszych bankach oraz w bankach kontrolowanych przez Skarb Paƒstwa, prowa-
dzàcych dzia∏alnoÊç walutowà, nadal s∏aboÊcià sà bankowe systemy informatyczne oraz informacje
zarzàdcze, cz´sto nie funkcjonujàce w trybie „on-line”. Powoduje to, ˝e banki najcz´Êciej mogà po-
znaç swà ca∏kowità pozycj´ walutowà dopiero z 24-godzinnym opóênieniem. Dlatego na bie˝àco
znajà tylko swà przybli˝onà ca∏kowità pozycj´ walutowà. Niemniej zakres informacji nieobj´tej bie-
˝àcym monitorowaniem jest nieznaczny, co umo˝liwia w miar´ poprawne zarzàdzanie ryzykiem
walutowym.

Najwi´cej zastrze˝eƒ w ramach zarzàdzania ryzykiem walutowym budzi kontrola wewn´trz-
na, gdzie wcià˝ zdarzajà si´ nieprawid∏owoÊci72. W niektórych bankach, zw∏aszcza mniejszych, pro-

68 Definiowane jako mo˝liwoÊç obni˝enia wyniku finansowego lub kapita∏u w efekcie niekorzystnych zmian kursów wa-
lutowych. 
69 Normy kapita∏owe wyra˝one w tej uchwale sà bardziej restrykcyjne ni˝ rozwiàzania dyrektyw UE: CAD I i CAD II,
na których si´ opierajà. Niemniej b´dà one stopniowo liberalizowane w kierunku pe∏nej zgodnoÊci z dyrektywami CAD
I i II. W przypadku stosowania przez bank tzw. metody wartoÊci zagro˝onej (VaR) do obliczania wymaganego narzutu
kapita∏owego z tytu∏u ryzyka kursowego. Uchwa∏a nak∏ada obowiàzek stworzenia tzw. rezerwowego wymogu kapita-
∏owego (3%) oraz wymogu kapita∏owego z tytu∏u ryzyka rynkowego. Wobec banków stosujàcych tzw. metod´ podsta-
wowà lub mieszanà rezerwowy wymóg kapita∏owy oraz wymóg kapita∏owy z tytu∏u ryzyka walutowego stosuje si´ je-
dynie wtedy, gdy otwarta pozycja walutowa ca∏kowita przekracza 2% funduszy w∏asnych ca∏kowitych. Gdy norma ta nie
jest przekroczona, bank nie podlega wymogom kapita∏owym Uchwa∏y nr 2/2000 KNB i poprzestaje na wspó∏czynniku
wyp∏acalnoÊci.
70 W kilku du˝ych bankach wprowadzono do dealing roomu zaawansowany system typu Kondor Plus, pozwalajàcy
na bie˝àco monitorowaç pozycj´ walutowà oraz limity ró˝nego rodzaju.
71 Uchwa∏a nr 2/200 KNB narzuca bankom stosujàcym VaR ostre wymogi iloÊciowe i jakoÊciowe. W perspektywie krót-
koterminowej banki nie dostrzegajà wi´c korzyÊci z wprowadzenia metody wartoÊci zagro˝onej – w postaci oszcz´dno-
Êci kapita∏u regulacyjnego.
72 Najcz´stsze zastrze˝enia to s∏aboÊç audytu wewn´trznego w tym zakresie, gdy˝ kontrola operacji dealerskich i dzia-
∏alnoÊci komórki zarzàdzania ryzykiem wymagajà du˝ych specjalistycznych kwalifikacji.
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blemem pozostaje nie zawsze w∏aÊciwa struktura organizacyjna, nie zapewniajàca wystarczajàcego
podzia∏u funkcji w ramach operacji walutowych. 

W kilku bankach zauwa˝ono braki w systemie pomiaru ryzyka, brak technicznych mo˝liwo-
Êci bie˝àcego monitoringu pozycji walutowej. W grupie mniejszych banków odnotowano tak˝e
uchybienia w zakresie systemu limitów, ich monitorowania lub brak wewn´trznych limitów pozycji. 

W zakresie instrumentów zarzàdzania ryzykiem walutowym nastàpi∏o dalsze upowszechnie-
nie i rozwój instrumentów zabezpieczajàcych, w tym równie˝ w formie opcji walutowych. 

Zarzàdzanie ryzykiem stopy procentowej

JakoÊç zarzàdzania ryzykiem stopy procentowej73 wyraênie poprawi∏a si´ w ciàgu ostatnich
2-3 lat, przede wszystkim w bankach o charakterze hurtowym, nie majàcych trudnoÊci ze Êciàga-
niem danych z oddzia∏ów, oraz w niektórych bankach wielooddzia∏owych, obs∏ugujàcych tak˝e
klientów detalicznych. Jeszcze do niedawna, gdy wi´kszoÊç produktów bankowych by∏a oparta
na zmiennej stopie procentowej, banki ogranicza∏y si´ do analizy mar˝y odsetkowej i stawek opro-
centowania konkurencyjnych banków. Coraz cz´stsze oferowanie produktów majàcych sta∏e opro-
centowanie oraz pewnych opcji (np. prawa zerwania depozytu przed terminem bez nadmiernego
obni˝enia oprocentowania) spowodowa∏o, ˝e dotychczasowe zarzàdzanie mar˝à odsetkowà oka-
zuje si´ niewystarczajàce. W ostatnim okresie, w warunkach zmieniajàcych si´ stóp procentowych
i malejàcych przychodów odsetkowych, zacz´∏a rosnàç ÊwiadomoÊç tego, jak du˝à wag´ ma syste-
matyczne zarzàdzanie ryzykiem74. Banki cz´Êciej stosujà przynajmniej elementarne metody pomia-
ru ryzyka stopy procentowej75.

Rozwój rynku pieni´˝nego i rynku obligacji oraz zwi´kszenie zapotrzebowania klientów ban-
ków na produkty charakteryzujàce si´ sta∏ym kosztem wymuszajà sprawniejsze zarzàdzanie ryzy-
kiem stopy procentowej. W odpowiedzi banki zaoferowa∏y instrumenty pochodne, g∏ównie w po-
staci FRA i IRS, co znacznie u∏atwia dynamiczne dostosowanie struktury bilansu do oczekiwanych
zmian stóp procentowych.

Nadal wyst´pujà jednak pewne braki w mechanizmach zarzàdzania ryzykiem stopy procen-
towej. Dowodem by∏y m.in. straty banków spowodowane zmianami stóp procentowych z prze∏o-
mu lat 1999 – 2000, dotyczàce przede wszystkim portfeli handlowych papierów skarbowych. 

Badania w bankach wskazujà, ˝e w zakresie zarzàdzania ryzykiem stopy procentowej najwi´-
cej zastrze˝eƒ budzà obecnie: system pomiaru tego ryzyka oraz limity. Ponadto w kilkunastu ban-
kach poziom zarzàdzania tym ryzykiem by∏ niedostateczny. Brakowa∏o m.in. procedur dotyczàcych
pomiaru, monitorowania oraz przyj´tych metod zabezpieczania przed tym ryzykiem, system limi-
tów bywa∏ niekompletny, a przyj´te limity – zbyt liberalne. 

Z punktu widzenia stabilnoÊci systemowej wzrost znaczenia instrumentów o sta∏ym oprocen-
towaniu (na przyk∏ad kredytów na nieruchomoÊci), w po∏àczeniu z niedostatecznie rozwini´tym in-
strumentarium zarzàdzania ryzykiem stopy procentowej oraz rosnàcà konkurencjà mi´dzy banka-
mi, mo˝e byç istotnym êród∏em ryzyka, przynajmniej dla pewnej grupy banków.

73 Definiowane jako mo˝liwoÊç obni˝enia wyniku finansowego lub kapita∏u w wyniku niekorzystnych zmian stóp pro-
centowych. Ryzyko to odnosi si´ przede wszystkim do portfela bankowego i przyjmuje g∏ównie postaç ryzyka niedopa-
sowania terminów przeszacowania aktywów i pasywów. Obejmuje tak˝e ryzyko opcji klienta (ang. embedded options),
krzywej dochodowoÊci i ryzyko bazowe (ang. basic risk).
74 Do wzrostu jakoÊci zarzàdzania ryzykiem stopy procentowej przyczyni∏o si´ wprowadzenie przez Komisj´ Nadzoru
Bankowego Rekomendacji G z 23 czerwca 1999 r., która okreÊli∏a podstawowe zasady skutecznego procesu zarzàdza-
nia. Stanowi ona punkt odniesienia dla inspektorów przeprowadzajàcych badania na miejscu w banku. Dla kierownic-
twa banku by∏a wyrazem oczekiwaƒ w∏adz nadzorczych w zakresie zarzàdzania ryzykiem stopy procentowej.
75 M.in. banki zacz´∏y u˝ywaç metody luki stopy procentowej, choç jest ona obarczona licznymi ograniczeniami. 
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Zarzàdzanie ryzykiem operacyjnym76

Ryzyko operacyjne jest ryzykiem podstawowym, wpisanym w dzia∏alnoÊç ka˝dej organizacji.
JednoczeÊnie jest ryzykiem wielowymiarowym, dotyczàcym ró˝nego rodzaju dzia∏aƒ i operacji.
Wszystkie wyst´pujàce rodzaje ryzyka operacyjnego wynikajà ze s∏aboÊci nadzoru w∏aÊcicielskiego
i procesu zarzàdzania oraz wad systemu i mechanizmów kontroli wewn´trznej. Ryzyko operacyjne,
towarzyszàce tak˝e dzia∏alnoÊci bankowej, roÊnie wraz ze z∏o˝onoÊcià organizacji, stosowanych sys-
temów oraz oferowanych produktów i us∏ug. Wzrost ryzyka operacyjnego towarzyszy g∏ównie
wprowadzaniu nowych produktów i us∏ug (zw∏aszcza w zakresie bankowoÊci elektronicznej) oraz
zmianom w procesach operacyjnych, np. w przypadku ∏àczenia banków. èród∏em podwy˝szonego
ryzyka operacyjnego sà wszelkie gwa∏towne zmiany transformacyjne i wprowadzane nowe techno-
logie77.

Ryzyko operacyjne wynika g∏ównie z nieprawid∏owego funkcjonowania sieci i systemów tele-
informatycznych, celowych lub przypadkowych dzia∏aƒ ludzkich i nieodpowiednich mechanizmów
kontroli wewn´trznej. Nieprawid∏owoÊci te mogà prowadziç do powstania straty finansowej w wy-
niku: b∏´du, oszustwa, przekraczania kompetencji przez pracowników banków, dzia∏ania w sposób
nieetyczny lub powy˝ej dopuszczalnego ryzyka czy na skutek niemo˝noÊci prowadzenia dzia∏alno-
Êci operacyjnej. Inne aspekty ryzyka operacyjnego wià˝à si´ z czynnikami zewn´trznymi, jak np. po-
˝ar czy kataklizmy przyrodnicze.

Ryzyko operacyjne jest jednym z wa˝niejszych rodzajów ryzyka w odniesieniu do poszczegól-
nych banków. W odró˝nieniu od ryzyka rynkowego i kredytowego – ze wzgl´du na zró˝nicowanie
jego charakteru – nie kumuluje si´ w sektorze (tzn. rzadko wspó∏wyst´puje w kilku bankach jedno-
czeÊnie). W danym momencie nie musi wi´c stanowiç zagro˝enia dla ca∏ego systemu bankowego
i jego stabilnoÊci. Je˝eli w wyniku s∏aboÊci zarzàdzania ryzykiem operacyjnym nastàpi znaczàce za-
k∏ócenie dzia∏alnoÊci du˝ego banku o znaczeniu strategicznym dla systemu bankowego i rynku fi-
nansowego (na przyk∏ad uniemo˝liwiajàc dokonanie znaczàcych p∏atnoÊci), wówczas straty w in-
nych bankach mogà byç tak du˝e, ˝e mogà zagroziç ca∏emu systemowi bankowemu. Dobrym przy-
k∏adem jest tu bank Baring Brothers, którego negatywny wp∏yw na izby rozliczeniowe kilku gie∏d
móg∏by byç bardzo znaczàcy, gdyby nie uda∏o si´ znaleêç odpowiednich Êrodków zaradczych oraz
nabywcy banku. 

Ryzyko operacyjne nie jest jeszcze tak dobrze znane i zarzàdzane przez banki, jak ryzyko fi-
nansowe. Zarzàdzanie nim opiera si´ na ogó∏ na tradycyjnym podejÊciu, odwo∏ujàcym si´ do kon-
troli funkcjonalnej i instytucjonalnej (audyt wewn´trzny i zewn´trzny). S∏abszy poziom zarzàdzania
tym ryzykiem, pojawiajàcy si´ te˝ w krajach wysoko rozwini´tych, wynika z wielu czynników. Sà to
m.in.: wcià˝ niedostateczna ÊwiadomoÊç zarzàdów banków co do wagi i wp∏ywu tego ryzyka
na bezpieczeƒstwo banku, trudnoÊci z efektywnà kwantyfikacjà tego ryzyka, brak odpowiednich

76 W Êrodowisku bankowym trwa dyskusja nad definicjà ryzyka operacyjnego. Zgodnie z definicjà Bazylejskiego Komi-
tetu ds. Nadzoru Bankowego, ryzyko operacyjne jest to ryzyko wystàpienia bezpoÊredniej lub poÊredniej straty na sku-
tek nieadekwatnoÊci lub zawodnoÊci dzia∏ania procesów wewn´trznych, ludzi i systemów lub w efekcie dzia∏ania czyn-
ników zewn´trznych. Mi´dzynarodowy Instytut Finansów proponuje, aby definicja Komitetu Bazylejskiego zosta∏a uzu-
pe∏niona zapisem, ˝e definicja nie obejmuje ryzyka biznesowego, strategicznego i reputacji.
Kluczowe obszary wyst´powania ryzyka operacyjnego to:
- relacje z grupami wp∏ywu (np. klienci, w∏aÊciciele, instytucje nadrz´dne, kooperanci),
- pracownicy (np. b∏´dy, celowe dzia∏ania szkodliwe, utrata kluczowych pracowników),
- majàtek (np. utrata wartoÊci lub zniszczenie rzeczowego majàtku trwa∏ego, sprz´tu i oprogramowania),
- procesy i operacje (np. nieprawid∏owo wyliczone limity, b∏´dy proceduralne, b∏´dy ksi´gowania i rozliczeƒ, niedosto-

sowanie zmian organizacyjnych i mechanizmów kontroli do nowej oferty produktowo-us∏ugowej czy rozwiàzaƒ tech-
nicznych, korzystanie z us∏ug podmiotów trzecich – outsourcing), 

- systemy (np. awaria systemów teleinformatycznych z przyczyn wewn´trznych lub zewn´trznych, b∏´dy programowa-
nia, utrata danych),

- dzia∏alnoÊç przest´pcza (np. napady fizyczne, szkody wynikajàce z w∏amania do systemów banku, pranie pieni´dzy).
77 Ryzyko operacyjne jest szczególnie istotne w krajach takich jak Polska, gdzie infrastruktura informatyczna podlega dy-
namicznym przeobra˝eniom, nast´pujà fuzje banków o ró˝nych systemach informatycznych i kulturach korporacyjnych,
a tendencja do obni˝ania kosztów mo˝e spowodowaç odp∏yw wyszkolonych pracowników z banków. Nak∏ada si´ na to
rozwój bankowoÊci elektronicznej i coraz szerzej wykorzystywany przez banki tzw. outsourcing, gdzie czynnoÊci de fac-
to bankowe – jak kredytowanie detaliczne – sà w du˝ej mierze obs∏ugiwane przez zewn´trzne podmioty, co jest êró-
d∏em dodatkowego ryzyka. Równie˝ funkcje us∏ugowe, typu serwis informatyczny czy przetwarzanie danych, przerzu-
cane sà do zewn´trznych podmiotów lub (i) poza granice kraju.
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baz danych historycznych nt. takich wydarzeƒ, jak wewn´trzne za∏amania systemu informatyczne-
go, oszustwa i b∏´dy ludzkie kosztowne w skutkach. JednoczeÊnie w Polsce brakuje odpowiednich
regulacji prawnych (m.in. chodzi o outsourcing) i formalnych wymogów nadzorczych dotyczàcych
tego obszaru, a w bankach wyst´puje wiele niedoskona∏oÊci procesu zarzàdzania78. Nadzór ban-
kowy podczas inspekcji ocenia jakoÊç procesu zarzàdzania ryzykiem operacyjnym na poszczegól-
nych badanych obszarach. Wprowadza do praktyki inspekcyjnej metody oceny zarzàdzania ryzy-
kiem zwiàzanym z technologià informatycznà. Do poprawy jakoÊci zarzàdzania ryzykiem operacyj-
nym w bankach znacznie przyczyni∏y si´ inspekcje zwiàzane z Problemem Roku 2000. Waga tego
ryzyka b´dzie si´ zwi´kszaç wraz ze wzrostem ró˝norodnoÊci kana∏ów dystrybucji produktów ban-
kowych, skomplikowania tych produktów i coraz wi´kszymi obrotami, zw∏aszcza w zakresie pro-
duktów pochodnych. 

W zaleceniach Komitetu Bazylejskiego coraz cz´Êciej wskazuje si´ na potrzeb´ alokacji kapi-
ta∏u wymaganego do zabezpieczenia przed ryzykiem operacyjnym (wynikajàcym ze s∏aboÊci we-
wn´trznych). Nale˝y jednak pami´taç, ˝e ta metoda polega tylko na potencjalnym zabezpieczeniu
i nie prowadzi do zminimalizowania ryzyka oraz ograniczenia wynikajàcych z niego kosztów.

Inspekcje w bankach wskazujà na brak pe∏nej analizy zagro˝eƒ oraz efektywnego nadzoru
w∏aÊcicielskiego i kontroli (szczególnie nad us∏ugodawcà), na nieprzestrzeganie procedur, a tak˝e
na s∏aboÊci systemów informacji zarzàdczej (wynikajàce np. ze stosowania kilku niekompatybilnych
systemów informatycznych). Powoduje to, ˝e dzia∏ania naprawcze sà podejmowane dopiero
po wystàpieniu niekorzystnych zjawisk i poniesieniu strat. W kilku bankach zwrócono równie˝ uwa-
g´ na niewystarczajàce zabezpieczenie systemów informatycznych i danych, a w kilkunastu –
na niekompletny plan awaryjny lub jego brak. 

System kontroli wewn´trznej jako element sk∏adowy zarzàdzania ryzykiem 

Oprócz komórek zarzàdzania ryzykiem równie˝ audyt wewn´trzny odgrywa wspomagajàcà
rol´ w procesie zarzàdzania ryzykiem. Wyniki inspekcji w bankach w okresie 1999 – 2000 wskazu-
jà na popraw´ poziomu i jakoÊci kontroli wewn´trznej w porównaniu z poprzednimi latami79. Prze-
jawia si´ to m.in. w:

– udoskonalaniu operacji i produktów bankowych, limitów nak∏adanych na transakcje i in-
nych mechanizmów samokontrolnych, 

– podniesieniu rangi jednostek kontroli wewn´trznej poprzez odpowiednie umiejscowienie
ich w strukturze organizacyjnej, 

– nadaniu odpowiednich uprawnieƒ do wykonywania zadaƒ kontrolnych i zapewnieniu pro-
fesjonalnego poziomu wykonywania kontroli, 

– uregulowaniu zasad funkcjonowania jednostek kontroli wewn´trznej i opracowaniu pisem-
nych metodologii prowadzenia kontroli, 

– planowaniu kontroli zgodnie z przeprowadzonym wczeÊniej rozpoznaniem zagro˝eƒ i po-
ziomu ryzyka przez jednostki organizacyjne banku i oferowane produkty, 

– podnoszeniu kwalifikacji pracowników zatrudnionych w jednostkach kontroli wewn´trznej, 

– zwi´kszeniu zakresu przedmiotowego przeprowadzanych kontroli, 

– zmianie funkcji jednostki kontrolnej: od typowej rewizji dokumentów do audytu analizujà-

78 Powszechny jest np. brak kompleksowej polityki bezpieczeƒstwa, pomimo istnienia departamentów bezpieczeƒstwa,
czy brak pe∏nego odzwierciedlenia ryzyka operacyjnego w systemach kontroli wewn´trznej, które wynikajà z kultury or-
ganizacyjnej banku i etyki zawodowej pracowników.
79 Na popraw´ poziomu audytu wewn´trznego wp∏yn´∏y m.in.: egzekwowanie przez nadzór bankowy wymogów art.
9 ustawy Prawo bankowe oraz Rekomendacji H Komisji Nadzoru Bankowego z 1 stycznia 1999 r., dzia∏alnoÊç instytucji
w rodzaju Polskiego Instytutu Audytu Wewn´trznego, du˝y nacisk banków macierzystych b´dàcych w∏aÊcicielami ban-
ków w Polsce na dobry poziom audytu wewn´trznego. 
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cego zagro˝enia, testujàcego stopieƒ nara˝enia na ryzyko, wskazujàcego przyczyny niepra-
wid∏owoÊci i sposób zapobiegania im. 

Zadowalajàcy poziom kontroli wewn´trznej osiàgn´∏y jednak tylko niektóre badane banki.
Wi´kszoÊç jest w ró˝nym stopniu zaawansowana we wprowadzaniu nowych standardów kontroli
wewn´trznej. System kontroli wewn´trznej pozostaje wcià˝ obszarem wyzwaƒ i nadal musi si´ roz-
wijaç 80.

Aneks 3.1
Nowa Umowa Kapita∏owa. Przewidywany wp∏yw na sytuacj´ sektora 
bankowego

Uwarunkowania

Min´∏o ponad dziesi´ç lat od wprowadzenia przez Bazylejski Komitet ds. Nadzoru Bankowe-
go81 Umowy Kapita∏owej z 1988 r. Niewàtpliwie stanowi∏a ona prze∏om w ujednolicaniu standar-
dów ograniczania ryzyka dzia∏alnoÊci bankowej w skali mi´dzynarodowej i odnios∏a mi´dzynarodo-
wy sukces. W latach 90. zasady Umowy Kapita∏owej zosta∏y przyj´te w ponad 100 krajach. Wyniki
badaƒ Mi´dzynarodowego Funduszu Walutowego82 Êwiadczà, ˝e do 1999 r. tylko 7 spoÊród 103
analizowanych krajów wykazywa∏o wspó∏czynnik adekwatnoÊci kapita∏owej poni˝ej ustalonego
przez Komitet Bazylejski standardu 8%. 

Dzia∏alnoÊç bankowa, praktyka zarzàdzania ryzykiem, metodologie nadzorcze i rynki finanso-
we przesz∏y od czasu wprowadzenia Umowy Kapita∏owej ’88 istotne przekszta∏cenia. Jednym ze
skutków tych zmian by∏o zmniejszenie koncentracji ryzyka bankowego w obszarze ryzyka kredyto-
wego i przesuni´cie punktu ci´˝koÊci w kierunku ryzyka rynkowego. Reakcjà Komitetu Bazylejskie-
go na to zjawisko by∏o wydanie w 1996 r. poprawki uwzgl´dniajàcej ryzyko rynkowe. W ten spo-
sób uwra˝liwiono miar´ adekwatnoÊci kapita∏owej na inne rodzaje ryzyka, w tym ryzyko rynkowe.
Istotne i rewolucyjne wr´cz by∏o w tej Poprawce dopuszczenie mo˝liwoÊci stosowania przez banki
„wewn´trznych” metod szacowania ryzyka rynkowego. W ten sposób zaakceptowano wykorzysty-
wane ju˝ wczeÊniej w praktyce bankowej statystyczne metody analizy ryzyka. Ryzyko kredytowe na-
dal jednak podlega∏o tradycyjnej metodologii pomiaru (z miernikiem ekspozycji w postaci sumy ak-
tywów i udzielonych zobowiàzaƒ pozabilansowych wa˝onych ryzykiem).

Pod koniec lat 90. zacz´to dostrzegaç istotne niedoskona∏oÊci bazylejskiej metodologii po-
miaru ryzyka kredytowego, zw∏aszcza jej niewielkà precyzj´. Zastrze˝enia do tej metodologii wyni-
ka∏y cz´Êciowo z rozwoju teoretycznych narz´dzi pomiaru ryzyka kredytowego (w postaci modeli
statystycznych wzorowanych na modelach pomiaru ryzyka rynkowego, m.in. Value at Risk), stoso-
wanych w bankach do wewn´trznego zarzàdzania ryzykiem. Do wprowadzenia zmian przyczyni∏y
si´ równie˝ skutki kryzysów walutowych (np. rosyjskiego, azjatyckiego, meksykaƒskiego), podwa˝a-
jàce zasadnoÊç jednego z podstawowych kryteriów oceny ryzyka kontrahenta – przynale˝noÊç
do OECD. Niebagatelnà rol´ w ocenie dotychczasowych rozwiàzaƒ odegra∏ zauwa˝alny wzrost ry-

80 Niedociàgni´cia kontroli wewn´trznej dotyczà m.in.: s∏aboÊci kontroli bie˝àcej, wewn´trznych procedur kontrolnych
– zarówno w zakresie kontroli bie˝àcej, jak i kontroli wykonywanej przez jednostk´ kontroli wewn´trznej – braku lub
niedostatecznej kontroli zgodnoÊci banku z regulacjami nadzorczymi, zw∏aszcza z Uchwa∏à nr 8/99 KNB z dnia 22 grud-
nia 1999 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko zwiàzane z dzia∏alnoÊcià banków, niewystarczajàcej kontroli
procesów zarzàdzania ryzykiem walutowym, p∏ynnoÊci i stopy procentowej oraz sprawnoÊci i bezpieczeƒstwa systemów
informatycznych (co wynika∏o g∏ównie z braku odpowiednich procedur i specjalistów w jednostkach kontroli wewn´trz-
nej banków).
81 Bazylejski Komitet ds. Nadzoru Bankowego jest komitetem w∏adz nadzoru bankowego. Zosta∏ utworzony przez pre-
zesów banków centralnych krajów grupy G-10 w 1975 r. W sk∏ad Komitetu wchodzà wy˝si przedstawiciele w∏adz nad-
zoru bankowego i banków centralnych z: Belgii, Kanady, Francji, Niemiec, W∏och, Japonii, Luksemburga, Holandii, Szwe-
cji, Szwajcarii, Zjednoczonego Królestwa i Stanów Zjednoczonych. Komitet spotyka si´ zazwyczaj w Banku Rozrachun-
ków Mi´dzynarodowych (BIS) w Bazylei, gdzie mieÊci si´ jego sta∏y Sekretariat.
82 Finance for Growth, Policy choices in a volatile world. A World Bank Policy Research Report, Oxford University Press,
2001.
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zyka operacyjnego. Celem dokonywanych modyfikacji jest przecie˝ uwra˝liwienie metodologii po-
miaru adekwatnoÊci kapita∏owej na rzeczywiste ryzyko zwiàzane z kontrahentem. Mo˝na to osià-
gnàç dzi´ki skoncentrowaniu si´ na precyzji pomiaru ryzyka, wewn´trznych systemach kontroli ban-
ku i zarzàdzania, procesie analizy nadzorczej i dyscyplinie rynkowej. Oczekiwane skutki to zwi´ksze-
nie bezpieczeƒstwa i solidnoÊci systemu bankowego.

W czerwcu 1999 r. Komitet Bazylejski opublikowa∏ pierwszy Pakiet Konsultacyjny w sprawie
Nowej Umowy. Konsultacje zakoƒczy∏y si´ w marcu 2000 r. Na podstawie zg∏oszonych uwag Ko-
mitet opracowa∏ i opublikowa∏ w styczniu 2001 r. drugi Pakiet Konsultacyjny z terminem zg∏asza-
nia komentarzy do koƒca maja 2001 r. Polska czynnie uczestniczy∏a w konsultacjach (udzia∏ w spo-
tkaniach organizowanych przez Komitet Bazylejski, organizacja spotkania nadzorców Europy Cen-
tralnej i Wschodniej, opracowanie stanowiska Komisji Nadzoru Bankowego).

Chocia˝ nowa metodologia odnosi si´ przede wszystkim do banków dzia∏ajàcych w skali mi´-
dzynarodowej (podobnie jak Umowa Kapita∏owa ’88), jej podstawowe zasady majà – w zamierze-
niu Komitetu – mieç zastosowanie do banków o ró˝nych poziomach z∏o˝onoÊci i zaawansowania.
Wydaje si´, ˝e ten cel Komitetu Bazylejskiego zostanie osiàgni´ty, zwa˝ywszy na powszechnoÊç sto-
sowania dotychczasowej metodologii. Zasi´g zmian b´dzie mia∏ zatem wymiar Êwiatowy.

Nowa Umowa umo˝liwia wybór metod wyznaczania poziomów wymaganego kapita∏u –
od uproszczonych do wysoce zaawansowanych (dotyczy to metod pomiaru zarówno ryzyka kredy-
towego, jak i ryzyka operacyjnego). Banki podlegajàce analizie nadzorczej b´dà stosowaç podejÊcia
najlepiej odpowiadajàce ich poziomowi zaawansowania i profilowi ryzyka. Nowa Umowa zach´ca
do stosowania dok∏adniejszych miar ryzyka (bardziej zaawansowane, dok∏adniejsze metody majà,
przynajmniej w zamierzeniu, skutkowaç obni˝eniem wymogów kapita∏owych).

Nowa metodologia umo˝liwia stosowanie podejÊç, które sà bardziej wszechstronne i bardziej
wra˝liwe na ryzyko (dok∏adniejsze) ni˝ Umowa z 1988 r. Utrzymano przy tym ogólny poziom kapi-
ta∏u regulacyjnego w systemie bankowym. Wymogi kapita∏owe sà lepiej dostosowane do profilu
podejmowanego ryzyka i pozwolà bankom na bardziej efektywnà dzia∏alnoÊç.

G∏ówne cechy nowej metodologii

Utrzymujàc dotychczasowe rozwiàzania w zakresie monitorowania i pomiaru ryzyka rynko-
wego, projektowana Umowa Kapita∏owa rozwija w szczególnoÊci nast´pujàce obszary metodolo-
gii adekwatnoÊci kapita∏owej:

a) zró˝nicowanie metodologii pomiaru ryzyka w zale˝noÊci od potrzeb i mo˝liwoÊci banków: 

– metoda standardowa – oparta na wykorzystaniu ocen uznanych agencji ratingowych,
przeznaczona dla banków zamierzajàcych korzystaç z narz´dzi uproszczonych, zwi´k-
szajàca wymogi kapita∏owe,

– metoda ratingów wewn´trznych (podstawowa i rozwini´ta), oparta na wewn´trznych
ocenach ryzyka, przeznaczona dla banków bardziej zaawansowanych technologicznie,
gdy˝ zawiera dok∏adniejsze miary ryzyka, a zatem ni˝sze sà wymogi kapita∏owe;

b) uznanie ró˝norodnych technik redukcji ryzyka, obejmujàcych szeroko stosowane w prak-
tyce bankowej zabezpieczenia kredytowe, gwarancje i kredytowe instrumenty pochodne,
saldowanie bilansowe (oprócz uznanego wczeÊniej saldowania pozabilansowego),
z uwzgl´dnieniem ich wp∏ywu na poziom ryzyka kredytowego;

c) okreÊlenie wymagaƒ nadzorczych i sprawozdawczych, majàcych na celu wzmocnienie
dyscypliny rynkowej;

d) wprowadzenie wymogu kapita∏owego z tytu∏u ryzyka stopy procentowej w portfelu ban-
kowym (oprócz wprowadzonego w 1996 r. wymogu kapita∏owego z tytu∏u ryzyka stopy
procentowej w portfelu handlowym w ramach poprawki do Umowy uwzgl´dniajàcej ry-
zyko rynkowe);
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e) wprowadzenie wymogu kapita∏owego z tytu∏u ryzyka operacyjnego.

Nowa metodologia jest mniej nakazowa ni˝ jej poprzedniczka. Nawet w swej najprostszej
postaci jest bardziej z∏o˝ona, ale za to oferuje wiele mo˝liwoÊci bankom, które sà w stanie stoso-
waç bardziej zaawansowane metodologie. Wymaga to wi´kszej dok∏adnoÊci i dyscypliny, a zatem
bardziej z∏o˝onych procedur.

W komentarzach przekazywanych Komitetowi Bazylejskiemu w trakcie konsultacji najcz´Êciej
podkreÊlano potrzeb´ „uwra˝liwienia” metodologii pomiaru ryzyka kredytowego. DoÊç krytycznie
odnoszono si´ jednak do filozofii le˝àcej u podstaw proponowanych metod.

G∏ównym zarzutem w wi´kszoÊci komentarzy by∏ wysoki stopieƒ komplikacji proponowanych
rozwiàzaƒ, uniemo˝liwiajàcy ich rozpowszechnienie na wzór Umowy ’88. Powa˝niejsze oÊrodki fi-
nansowe zwróci∏y uwag´ na relacje mi´dzy nowà metodologià adekwatnoÊci kapita∏owej a syste-
mem tworzenia rezerw (uwag´ takà zawarto tak˝e w stanowisku polskim). Chodzi tu zw∏aszcza
o zakres potencjalnych strat, które majà byç obj´te metodologià adekwatnoÊci kapita∏owej. Trady-
cyjnie uznaje si´, ˝e straty oczekiwane (wartoÊç oczekiwana rozk∏adu strat) powinny byç obj´te sys-
temem tworzenia rezerw, podczas gdy rachunek adekwatnoÊci kapita∏owej powinien dotyczyç strat
nieoczekiwanych (miara rozproszenia rozk∏adu strat). Niestety, propozycja bazylejska nie precyzuje
tej granicy – przewiduje wr´cz ujmowanie obu rodzajów strat w rachunku adekwatnoÊci kapita∏o-
wej. Prowadzi to do podwójnego obcià˝enia kapita∏owego banków – poprzez wymogi kapita∏owe
oraz poprzez wymogi utrzymywania rezerw celowych (lub ogólnych)83.

W wielu komentarzach dostrze˝ono dyskryminacyjny charakter nowych rozwiàzaƒ. Zwraca-
no zw∏aszcza uwag´, ˝e najbardziej zaawansowane (a wi´c najkorzystniejsze) podejÊcia znajdà za-
stosowanie jedynie w bankach posiadajàcych najwi´ksze zasoby (a wi´c najsilniejszych i najwi´k-
szych). B´dzie to skutkowa∏o relatywnym wzrostem ich efektywnoÊci. Tymczasem mniejsze banki,
niejako skazane na mniej korzystne podejÊcia, b´dà obcià˝one relatywnie wy˝szymi wymogami ka-
pita∏owymi (spadek efektywnoÊci); jednoczeÊnie to, jak sà postrzegane, utrudni (podro˝y) ich do-
st´p do finansowania.

Konsekwencje dla polskiego systemu bankowego

Pe∏ne wprowadzenie zasad Nowej Umowy Kapita∏owej oznacza nie tylko koniecznoÊç stoso-
wania pe∏nej konsolidacji, ale tak˝e stworzenia odpowiednich podstaw prawnych do wymiany in-
formacji mi´dzy instytucjami nadzorujàcymi banki i grupy bankowe dzia∏ajàce w skali mi´dzynaro-
dowej. W przypadku Polski spe∏nienie tych warunków wymagaç b´dzie zawarcia porozumieƒ
o wspó∏pracy, zapewniajàcych efektywnà wymian´ informacji z zagranicznymi instytucjami nadzo-
ru bankowego (por. punkt 7.1). 

Odstàpienie od kryterium przynale˝noÊci do OECD na korzyÊç kryterium opartego na ocenach
agencji ratingowych spowoduje, ˝e Polska przestanie byç postrzegana jako partner o obni˝onym ry-
zyku. Wzrost obcià˝eƒ kapita∏owych instytucji zagranicznych z tytu∏u d∏ugu polskiego rzàdu (z 0%
do 50%), jak równie˝ zad∏u˝enia polskich instytucji finansowych (z 0% do 50% lub 100%) przyczy-
ni si´ do wzrostu kosztu kapita∏u pozyskiwanego przez polskie instytucje finansowe na rynkach za-
granicznych. Mo˝e to wywo∏aç spadek konkurencyjnoÊci polskiego systemu bankowego i zwi´ksze-
nie finansowania za granicà. Dotyczy to nie tylko banków, ale tak˝e pozosta∏ych krajowych instytu-
cji finansowych i przedsi´biorstw zaciàgajàcych kredyty dewizowe.

Stosowanie ni˝szych wag ryzyka w przypadku banków, których rating jest wy˝szy od ratingu kra-
ju rejestracji, mo˝e wywo∏aç sytuacj´, w której nale˝noÊci od polskich banków z przewagà kapita∏u za-
granicznego b´dà traktowane na preferencyjnych warunkach. Ich rating mo˝e bowiem byç wy˝szy
z uwagi na zaanga˝owanie w nich zagranicznej instytucji kredytowej o wysokiej ocenie ratingowej. 

83 Ostatecznie w czerwcu 2001 r. Komitet Bazylejski zapowiedzia∏ przeprowadzenie jeszcze jednej rundy konsultacji oraz
przesuni´cie terminu wdro˝enia nowej metodologii z 2004 r. na 2005 r .
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Najistotniejszà konsekwencjà zaproponowanych przez Komitet Bazylejski zmian w Umowie
Kapita∏owej, a zarazem ich najwi´kszà wadà z punktu widzenia polskiego sektora bankowego i ca-
∏ej naszej gospodarki, b´dzie utrwalenie, a nawet pog∏´bienie podzia∏u na kraje wysoko i s∏abo roz-
wini´te zarówno w zakresie kosztów pozyskania kapita∏u, jak i finansowania. Sytuacja Polski, w tym
polskich banków, innych podmiotów finansowych oraz podmiotów niefinansowych, stanie si´ wi´c
niewàtpliwie mniej korzystna ni˝ obecnie, pomimo cz∏onkostwa Polski w OECD, stopniowej popra-
wy sytuacji gospodarczej i przewidywanego cz∏onkostwa w Unii Europejskiej. 

Na∏o˝enie na nadzór bankowy obowiàzku oceny bankowych systemów oceny ryzyka wyma-
gaç b´dzie powa˝nych zmian w samym nadzorze, w zakresie zasobów materialnych, organizacji,
wykwalifikowanej kadry i szkoleƒ. OdpowiedzialnoÊç nadzoru bankowego za ocen´ tych systemów
jest bardzo dyskusyjna. Banki w Polsce sà bowiem podmiotami samodzielnymi i same ponoszà od-
powiedzialnoÊç za swojà dzia∏alnoÊç oraz jej efekty. Nie jest zatem w∏aÊciwe przenoszenie odpowie-
dzialnoÊci z banków na nadzór bankowy w ˝adnej dziedzinie. 

Wprowadzenie w ˝ycie Nowej Umowy Kapita∏owej zbiegnie si´ w czasie z przewidywanym
cz∏onkostwem Polski w Unii Europejskiej. Powoduje to, ˝e nadchodzàce lata b´dà przynosi∏y coraz
wi´ksze wyzwania dla sektora bankowego. IloÊciowe metody zarzàdzania ryzykiem zaczynajà prze-
nikaç nie tylko na wydzielony obszar dzia∏alnoÊci handlowej banku (ryzyko rynkowe), ale tak˝e tra-
dycyjne obszary dzia∏alnoÊci bankowej, jak udzielanie kredytów (ryzyko kredytowe). Zarzàdzanie
bankiem w tych warunkach b´dzie wymaga∏o coraz bardziej specjalistycznej wiedzy. Pomiar, moni-
torowanie i zarzàdzanie ryzykiem nie mogà zatem pozostawaç d∏u˝ej przedmiotem zainteresowa-
nia wy∏àcznie wàskiej grupy specjalistów w departamentach zarzàdzania ryzykiem, lecz powinny
skupiç uwag´ osób na najwy˝szych szczeblach zarzàdzania bankiem.

Wyd∏u˝enie okresu konsultacyjnego i przesuni´cie terminu wprowadzenia Nowej Umowy Ka-
pita∏owej z 2004 r. na 2005 r. ka˝à przypuszczaç, ˝e Komitet Bazylejski dokona kolejnych modyfi-
kacji propozycji. Pozwala to mieç nadziej´, ˝e ostateczne konsekwencje dla polskiego systemu ban-
kowego b´dà mniej negatywne. Dok∏adniejsza ocena kierunków tych zmian b´dzie jednak mo˝li-
wa po opublikowaniu kolejnej wersji konsultacyjnej tekstu projektu, zapowiedzianym na poczàtek
2002 r.
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Ubezpieczenia

Rozwój rynku ubezpieczeƒ w 2000 r. oraz w pierwszej po∏owie 2001 r. by∏ znacznie wolniej-
szy ni˝ w poprzednich latach. Wynika∏o to g∏ównie ze zmniejszenia tempa wzrostu gospodarcze-
go. W sektorze ubezpieczeƒ na ˝ycie powodem zmniejszania si´ sprzeda˝y polis by∏o to, ˝e wiele
osób o odpowiednio wysokich dochodach zosta∏o ju˝ klientami firm ubezpieczeniowych w po-
przednich latach. Niemniej jednak zmniejszenie dynamiki wzrostu nie wp∏yn´∏o negatywnie na sta-
bilnoÊç finansowà sektora ubezpieczeƒ. Przewa˝ajàca wi´kszoÊç zak∏adów ma dobrà lub co naj-
mniej zadowalajàcà sytuacj´ finansowà. Zak∏ady ubezpieczeƒ sà systematycznie wzmacniane kapi-
ta∏owo przez swoich w∏aÊcicieli.

4.1. Sytuacja sektora ubezpieczeniowego w 2000 r.

4.1.1. Rozwój sektora ubezpieczeniowego

W czerwcu 2001 r. zezwolenia na prowadzenie dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej mia∏o 70 pod-
miotów (po 35 w ka˝dym z dzia∏ów84: 62 spó∏ki akcyjne, 6 towarzystw ubezpieczeƒ wzajemnych,
2 g∏ówne oddzia∏y zagranicznego zak∏adu ubezpieczeƒ).

¸àczna sk∏adka ubezpieczeniowa85 by∏a w 2000 r. wy˝sza o 12,7% ni˝ w 1999 r. Podobnie
jak w latach poprzednich dynamika wzrostu sk∏adki w dziale ubezpieczeƒ na ˝ycie by∏a w 2000 r.
znacznie wy˝sza ni˝ w dziale ubezpieczeƒ majàtkowych. Sk∏adka przypisana zak∏adów ubezpieczeƒ
dzia∏u I by∏a w 2000 r. o 20,1% wy˝sza ni˝ w roku poprzednim, natomiast sk∏adka przypisana za-
k∏adów ubezpieczeƒ dzia∏u II by∏a wy˝sza o 8,2%. W 1999 r. wielkoÊci te wynosi∏y odpowiednio:
29,5% i 13,9%. W 2000 r. pog∏´bi∏o si´ – obserwowane przez ostatnie dwa lata – zjawisko sukce-
sywnego zmniejszania si´ tempa wzrostu sk∏adki przypisanej brutto w dziale II. Podstawowà przy-
czynà tego jest obni˝anie si´ dynamiki przyrostu sk∏adki w dominujàcych ubezpieczeniach dzia∏u II,
a wi´c w ubezpieczeniach komunikacyjnych OC i AC.

Tendencja do zmniejszania si´ tempa wzrostu sk∏adki uzyskiwanej przez zak∏ady ubezpieczeƒ
znalaz∏a odzwierciedlenie w wynikach osiàgni´tych przez zak∏ady ubezpieczeƒ w pierwszym pó∏ro-
czu 2001 r. Zebra∏y one tylko o 7% sk∏adek wi´cej ni˝ w tym samym okresie poprzedniego roku.
W ubezpieczeniach na ˝ycie wzrost ten wynosi∏ 11%, a w ubezpieczeniach majàtkowych – 4%.

Relacja sk∏adki przypisanej brutto do PKB wynios∏a w 2000 r. 3,1%. By∏a wi´c nadal znacznie
ni˝sza od przeci´tnego poziomu w krajach Unii Europejskiej, wynoszàcego 7%. 

4.1.2. Koncentracja rynku ubezpieczeƒ

Udzia∏ w rynku najwi´kszych zak∏adów ubezpieczeƒ – pod wzgl´dem wartoÊci sk∏adki przy-
pisanej brutto w ostatnich 2 latach – prezentuje tabela 4.1.

84 W 2000 r. zezwolenie Ministra Finansów na prowadzenie dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej w Polsce otrzyma∏o 6 zak∏a-
dów ubezpieczeƒ, w tym 5 zak∏adów ubezpieczeƒ na ˝ycie (dzia∏ I zgodnie z klasyfikacjà okreÊlonà w ustawie o dzia∏al-
noÊci ubezpieczeniowej) i jeden zak∏ad ubezpieczeƒ majàtkowych i pozosta∏ych osobowych (dzia∏ II). W I po∏owie
2001 r. wydano jedno zezwolenie na prowadzenie dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej w dziale II.
85 W j´zyku fachowym sk∏adka ubezpieczeniowa nazywana jest sk∏adkà przypisanà brutto lub przypisem sk∏adki
brutto.
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Dane wskazujà na wysokà koncentracj´ rynku i bardzo silnà pozycj´ najwi´kszych towarzystw
(PZU ˚ycie SA i PZU SA). 

W okresie od grudnia 1999 r. do czerwca 2001 r. wzros∏a koncentracja rynku w dziale II ubez-
pieczeƒ: udzia∏ najwi´kszych pi´ciu zak∏adów zwi´kszy∏ si´ o 3,7 pkt. proc. Wynika∏o to w znacz-
nym stopniu z przej´cia przez dominujàcy zak∏ad ubezpieczeƒ cz´Êci rynku po og∏oszeniu upad∏o-
Êci dwóch zak∏adów ubezpieczeniowych (Polisy SA i Gwaranta SA). 

W dziale I spad∏a koncentracja rynku, a udzia∏ PZU ˚ycie SA obni˝y∏ si´ w okresie od grudnia
1999 r. do czerwca 2001 r. o 4,5 pkt. proc. Tempo zmniejszania si´ udzia∏u PZU w rynku ubezpie-
czeƒ na ˝ycie by∏o jednak wolniejsze ni˝ w poprzednich latach. Tendencj´ do zmniejszania si´ udzia-
∏u PZU w rynku ubezpieczeƒ na ˝ycie nale˝y oceniç pozytywnie. Dominujàcà pozycj´ PZU ˚ycie ma
ju˝ tylko w zakresie ubezpieczeƒ grupowych. W ubezpieczeniach indywidualnych wyst´puje bardzo
silna konkurencja. Dzia∏a tu grupa nowych, mocnych kapita∏owo zak∏adów, które intensywnie roz-
wijajà dzia∏alnoÊç i systematycznie powi´kszajà swój udzia∏ w rynku.

4.1.3. Struktura rynku ubezpieczeƒ

W 2000 r. 40% przypisu sk∏adki sektora ubezpieczeƒ przypad∏o na zak∏ady ubezpieczeƒ dzia-
∏u I (w 1999 r. – 37,6%), co Êwiadczy∏o o wzroÊcie roli ubezpieczeƒ na ˝ycie.

W sk∏adce przypisanej brutto zak∏adów ubezpieczeƒ na ˝ycie w 2000 r. 52% stanowi∏a sk∏ad-
ka z ubezpieczeƒ grupowych, 48% zaÊ sk∏adka z ubezpieczeƒ indywidualnych. Porównanie tych
wielkoÊci z danymi za 1999 r. (odpowiednio 54% i 46%) wskazuje na wzrost udzia∏u ubezpieczeƒ

Tabela 4.1 
Udzia∏ w rynku najwi´kszych zak∏adów ubezpieczeƒ

èród∏o: PUNU.

Tabela 4.2 
Struktura rynku ubezpieczeƒ w dziale I

èród∏o: PUNU.

Udzia∏ w rynku (w %)

1999 2000 VI 2001

Ubezpieczenia na ˝ycie 

udzia∏ 5 najwi´kszych zak∏adów 96,1 93,5 92,2

udzia∏ najwi´kszego zak∏adu – PZU ˚ycie SA 56,3 52,8 51,8

Ubezpieczenia pozosta∏e osobowe i majàtkowe 

udzia∏ 5 najwi´kszych zak∏adów 78,9 80,5 82,6

udzia∏ najwi´kszego zak∏adu – PZU SA 55,2 57,1 59,2

Grupa ubezpieczeƒ Udzia∏ w sk∏adce brutto dzia∏u I (w %)

1999 2000 VI 2001

1. Ubezpieczenia na ˝ycie 54,8 52,3 50,6

2. Ubezpieczenia posagowe 0,9 1,0 1,0

3. Ubezpieczenia na ˝ycie z funduszem inwestycyjnym 29,0 30,5 31,5

4. Ubezpieczenia rentowe 0,2 0,2 0,2

5. Ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe 

(jeÊli sà uzupe∏nieniem ubezpieczeƒ wymienionych 

w grupach 1-4) 15,2 16,1 16,7
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indywidualnych. Bez PZU ˚ycie SA udzia∏ sk∏adki z ubezpieczeƒ grupowych w sk∏adce dzia∏u I wy-
nosi∏by zaledwie 5%. Ponadto, w dziale ubezpieczeƒ na ˝ycie obserwuje si´ systematyczny wzrost
udzia∏u ubezpieczeƒ na ˝ycie z funduszem inwestycyjnym (por. tabela 4.2).

Struktura portfela ubezpieczeƒ dzia∏u II nie zmieni∏a si´ istotnie w 2000 r. Podobnie jak w po-
przednich latach, dominowa∏y ubezpieczenia komunikacyjne (OC i AC). Ich ∏àczny udzia∏ w sk∏adce
przypisanej ubezpieczeƒ dzia∏u II w 2000 r. wyniós∏. 67,9% (w 1999 r. – 68,4%). W dziale II utrzy-
muje si´ nadal tendencja do obni˝ania si´ udzia∏u ubezpieczeƒ komunikacyjnych, co jest konse-
kwencjà zmniejszania si´ sprzeda˝y samochodów.

4.1.4. Sytuacja finansowa zak∏adów ubezpieczeƒ

Ubezpieczenia na ˝ycie

Wi´kszoÊç zak∏adów dzia∏u I jest w dobrej lub co najmniej zadowalajàcej sytuacji finansowej.
W 2000 r. zosta∏y podwy˝szone kapita∏y w∏asne znacznej grupy zak∏adów. Wzmacnianie kapita∏o-
we zak∏adów ubezpieczeƒ na ˝ycie by∏o kontynuowane równie˝ w 2001 r. 

W 2000 r. dynamika Êwiadczeƒ wyp∏acanych w sektorze ubezpieczeƒ na ˝ycie by∏a wyraênie
wy˝sza ni˝ w 1999 r. Tendencja ta utrzymywa∏a si´ równie˝ w 2001 r.

W 2000 r. zak∏ady ubezpieczeƒ na ˝ycie osiàgn´∏y dodatni wynik techniczny86 w wysokoÊci
347,5 mln z∏ (w 1999 r. 196,7 mln z∏), oraz zysk finansowy w wysokoÊci 297,8 mln z∏ (w 1999 r.
153,7 mln z∏).

Relacja wyniku technicznego do sk∏adki przypisanej brutto za 2000 r. dla ca∏ego dzia∏u I wy-
nios∏a 4,17% (w 1999 r. – 2,84%).

Wed∏ug stanu na koniec grudnia 2000 r., jeden zak∏ad ubezpieczeƒ na ˝ycie nie spe∏nia∏ pod-
stawowego warunku bezpieczeƒstwa – posiadania Êrodków w∏asnych w wysokoÊci nie ni˝szej ni˝
margines wyp∏acalnoÊci87. Zdecydowana wi´kszoÊç zak∏adów dzia∏u I mia∏a Êrodki w∏asne znacznie

Tabela 4.3 
Struktura rynku ubezpieczeƒ w dziale II

èród∏o: PUNU.

Grupa ubezpieczeƒ Udzia∏ w sk∏adce brutto dzia∏u II (w %)

1999 2000 VI 2001

1. Ubezpieczenie odpowiedzialnoÊci cywilnej wynikajàcej 

z posiadania i u˝ytkowania pojazdów làdowych (OC) 37,0 37,3 36,9

2. Ubezpieczenie casco pojazdów làdowych (AC) 31,4 30,6 29,4

3. Ubezpieczenie szkód spowodowanych ˝ywio∏ami 9,2 9,6 13,4

4. Ubezpieczenie pozosta∏ych szkód rzeczowych 6,8 7,1 7,5

5. Ubezpieczenie wypadku 4,2 4,2 2,8

Razem 88,6 88,9 90,0

86 Wynik techniczny to wynik dzia∏alnoÊci operacyjnej zwiàzanej z zawieraniem i obs∏ugà umów ubezpieczenia. W wy-
niku technicznym nie uwzgl´dnia si´ np. przychodów z inwestycji Êrodków w∏asnych zak∏adu ubezpieczeƒ. Przychody
te sà natomiast uwzgl´dniane w wyniku finansowym odnoszàcym si´ do ca∏okszta∏tu dzia∏alnoÊci zak∏adu ubezpieczeƒ.
87 Ârodki w∏asne sà to aktywa zak∏adu ubezpieczeƒ, z wy∏àczeniem aktywów przeznaczonych na pokrycie wszelkich
przewidywalnych zobowiàzaƒ i wartoÊci niematerialnych i prawnych. Margines wyp∏acalnoÊci jest wyznaczany (zgodnie
z przepisami prawa) na podstawie danych charakteryzujàcych zakres prowadzonej dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej zak∏a-
du, a w szczególnoÊci: wartoÊci przypisu sk∏adki, wyp∏aconych odszkodowaƒ, rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
(tzn. zobowiàzaƒ zak∏adu, które mogà wyniknàç z zawartych umów ubezpieczenia) oraz wielkoÊci ryzyka ubezpiecze-
niowego. WielkoÊç marginesu wyra˝a potencjalne zagro˝enie wynikajàce z nieprzewidzianych zobowiàzaƒ zak∏adu
ubezpieczeƒ (wahania zobowiàzaƒ). W zwiàzku z tym zak∏ad powinien posiadaç Êrodki w∏asne, tzn. Êrodki nieobcià˝o-
ne zobowiàzaniami (przewidywalnymi), co najmniej w wysokoÊci marginesu wyp∏acalnoÊci. Mogà one zostaç wykorzy-
stane do zaspokojenia nieprzewidzianych zobowiàzaƒ. 
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przewy˝szajàce wymagany margines wyp∏acalnoÊci. Stopieƒ pokrycia potencjalnych strat Êrodkami
w∏asnymi dla ca∏ego dzia∏u I wynosi∏ 187% (163% w grudniu 1999 r.). Rozk∏ad stopnia pokrycia
marginesu wyp∏acalnoÊci w dziale I ilustruje wykres 4.2.

W 2001 r. stwierdzono przypadki naruszenia norm prawnych w zakresie wymaganej wysokoÊci
Êrodków w∏asnych oraz wartoÊci aktywów na pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych88.
Prawdopodobnie jednak naruszenia te sà krótkotrwa∏e i wkrótce nastàpi podwy˝szenie kapita∏ów w∏a-
snych zak∏adów, których to dotyczy. Akcjonariusze ju˝ dokonali stosownych wp∏at. Dlatego te przy-
padki nie zmieniajà – sformu∏owanej wczeÊniej – ogólnie pozytywnej oceny sytuacji finansowej zak∏a-
dów w dziale I. Zdecydowana wi´kszoÊç zak∏adów dzia∏u I ma odpowiednio du˝à baz´ kapita∏owà.

Wykres 4.2 
Rozk∏ad zak∏adów dzia∏u I wed∏ug pokrycia marginesu wyp∏acalnoÊci
Êrodkami w∏asnymi (czerwiec 2001 r.)

èród∏o: PUNU.
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88 Zgodnie z ustawà o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej, zak∏ad ubezpieczeƒ jest obowiàzany posiadaç aktywa (ÊciÊle okre-
Êlonych w ustawie rodzajów) spe∏niajàce warunki okreÊlone w ustawie w wysokoÊci nie ni˝szej ni˝ wartoÊç rezerw tech-
niczno-ubezpieczeniowych. Spe∏nianie ww. warunków ma zapewniç m.in. prawid∏owà dywersyfikacj´ aktywów, które
mogà byç u˝yte do zaspokojenia zobowiàzaƒ wynikajàcych z zawartych umów ubezpieczenia.

Wykres 4.1 
Stopa zwrotu w zak∏adach ubezpieczeƒ dzia∏u I (czerwiec 2001 r.)

Uwagi: wyst´powanie relatywnie du˝ej liczby zak∏adów majàcych ujemnà stop´ zwrotu bierze si´ stàd, ˝e zak∏ady ubez-
pieczeƒ na ˝ycie przynoszà zyski zazwyczaj po kilku latach od uruchomienia dzia∏alnoÊci. Tymczasem w Polsce istnieje
du˝o niedawno utworzonych zak∏adów, które nie osiàgn´∏y jeszcze dodatniej stopy zwrotu.
èród∏o: PUNU.
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Ubezpieczenia majàtkowe i pozosta∏e osobowe

Sytuacja finansowa wi´kszoÊci zak∏adów dzia∏u II jest zadowalajàca. W 2000 r. zosta∏y
podwy˝szone kapita∏y w∏asne cz´Êci zak∏adów. Mimo ˝e nadal istnieje grupa zak∏adów ubezpie-
czeƒ wymagajàcych dalszego dokapitalizowania, nie jest to zagro˝eniem dla stabilnoÊci finanso-
wej dzia∏u II.

W 2000 r. zak∏ady dzia∏u II wykaza∏y ujemny wynik techniczny w wysokoÊci 360,3 mln z∏
(w 1999 r. 831,1 mln z∏) oraz zysk finansowy w wysokoÊci 357,4 mln z∏ (w 1999 r. 212,1 mln z∏). 

Stopy zwrotu zak∏adów dzia∏u II ilustruje wykres 4.3.

W grudniu 2000 r. tylko 5 zak∏adów ubezpieczeƒ dzia∏u II nie spe∏nia∏o norm prawnych do-
tyczàcych wysokoÊci Êrodków w∏asnych oraz wartoÊci aktywów na pokrycie rezerw techniczno-
-ubezpieczeniowych. Zdecydowana wi´kszoÊç zak∏adów dzia∏u II mia∏a Êrodki w∏asne znacznie
przewy˝szajàce wymagany margines wyp∏acalnoÊci. Stopieƒ pokrycia marginesu wyp∏acalnoÊci
Êrodkami w∏asnymi w dziale II wynosi∏ 253% (156% w grudniu 1999 r.).

Wykres 4.4 
Rozk∏ad zak∏adów dzia∏u II wed∏ug pokrycia marginesu wyp∏acalnoÊci
Êrodkami w∏asnymi (czerwiec 2001 r.)

èród∏o: PUNU.
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Wykres 4.3 
Stopy zwrotu w zak∏adach ubezpieczeƒ dzia∏u II (czerwiec 2001 r.)

èród∏o: PUNU.
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W pierwszej po∏owie 2001 r. kontynuowano dzia∏ania majàce na celu wzmocnienie kapita∏o-
we zak∏adów nie spe∏niajàcych wczeÊniej wspomnianych norm.

4.1.5. Zmiana norm ostro˝noÊciowych w 2000 r. oraz jej wp∏yw na sytuacj´ finansowà
zak∏adów ubezpieczeƒ

Od 1 stycznia 2001 r. obowiàzujà nowe uregulowania odnoszàce si´ do pokrycia aktywami
rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.

Nowe przepisy wprowadzajà nowe rodzaje aktywów, które mogà byç pokryciem rezerw tech-
niczno-ubezpieczeniowych. Umo˝liwi to zak∏adom ubezpieczeƒ wykorzystanie wi´kszej liczby bar-
dziej ró˝norodnych instrumentów finansowych wyst´pujàcych na polskim rynku.

JednoczeÊnie zak∏ady ubezpieczeƒ sà zobowiàzane posiadaç aktywa spe∏niajàce warunki
okreÊlone w ustawie o wartoÊci nie mniejszej ni˝ wartoÊç rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
brutto. Poprzednio obowiàzujàce przepisy wymaga∏y, aby zak∏ady mia∏y odpowiednie aktywa w wy-
sokoÊci nie mniejszej ni˝ wartoÊç rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale w∏asnym, tzn.
rezerw pomniejszonych o udzia∏ reasekuratora. Przepis przejÊciowy umo˝liwia zak∏adom ubezpie-
czeƒ uwzgl´dnianie w 2001 r. 50% udzia∏u reasekuratora w pokryciu rezerw aktywami.

Nowe uregulowania – zgodne z dyrektywami Unii Europejskiej – zwi´kszajà wymagania, któ-
re muszà spe∏niaç aktywa zak∏adów ubezpieczeƒ. Dotyczy to g∏ównie zak∏adów ubezpieczeƒ dzia-
∏u II. Korzystajà one w szerokim zakresie z reasekuracji i w zwiàzku z tym reasekuratorzy majà znacz-
ny udzia∏ w ich rezerwach. W przypadku cz´Êci zak∏adów koniecznoÊç zastàpienia udzia∏ów rease-
kuratora odpowiednimi aktywami b´dzie wymagaç zwi´kszenia kapita∏ów w∏asnych.

4.2. Zagro˝enia dla stabilnego rozwoju rynku ubezpieczeƒ

Dzia∏ I

Stabilnemu rozwojowi ubezpieczeƒ na ˝ycie zagra˝ajà g∏ównie: wzrost bezrobocia oraz spa-
dek zamo˝noÊci spo∏eczeƒstwa. Pogorszenie si´ sytuacji finansowej spo∏eczeƒstwa mo˝e spowodo-
waç:

– zmniejszenie si´ zainteresowania ubezpieczeniami na ˝ycie, czego skutkiem b´dzie spadek
liczby nowych umów ubezpieczenia, a w zwiàzku z tym istotne ograniczenie przychodów zak∏adów
ubezpieczeƒ;

– wycofanie si´ du˝ej grupy osób z ju˝ zawartych umów, co spowoduje znaczne zwi´kszenie
si´ wydatków zak∏adów ubezpieczeƒ.

W zwiàzku ze wzrostem liczby zak∏adów dzia∏ajàcych na rynku ubezpieczeƒ na ˝ycie wyst´-
puje mi´dzy nimi silna konkurencja. Realizowanie agresywnej strategii rozwoju powoduje, ˝e zak∏a-
dy ubezpieczeƒ – zw∏aszcza rozpoczynajàce dzia∏alnoÊç – oferujà bardzo wysokie prowizje poÊred-
nikom ubezpieczeniowym (agentom), co grozi zachwianiem równowagi mi´dzy przychodami
a kosztami tych zak∏adów. W kilku przypadkach takie praktyki przynios∏y du˝e straty i zmniejszenie
si´ Êrodków w∏asnych poni˝ej poziomu dozwolonego w przepisach. Skala tego zjawiska nie zagra-
˝a∏a jednak stabilnoÊci sektora ubezpieczeniowego.

Dodatkowym zagro˝eniem dla zak∏adów ubezpieczeƒ, wià˝àcym si´ z agresywnà strategià
rozwoju, jest negatywna selekcja klientów (ubezpieczanie osób, których stan zdrowia jest gorszy
od przeci´tnego). Powoduje to zwi´kszanie si´ wielkoÊci wyp∏acanych Êwiadczeƒ.

Elementem destabilizujàcym rynek ubezpieczeƒ na ˝ycie mo˝e byç (w przypadku wystàpienia
tego zjawiska w wi´kszej skali) anulowanie polis ubezpieczeniowych (tzw. wykup) przez osoby dà-
˝àce do szybkiej realizacji zysków (dochodów) z umów ubezpieczenia, zw∏aszcza zwiàzanych z fun-
duszem inwestycyjnym. 



4

Ubezpieczenia

RAPORT O STABILNOÂCI SYSTEMU FINANSOWEGO    styczeƒ 2000 – czerwiec 2001 61

Dzia∏ II

W przypadku ubezpieczeƒ majàtkowych zmniejszenie dochodów sektora mo˝e wynikaç ze
spadku wzrostu gospodarczego i wià˝àcego si´ z tym zmniejszenia konsumpcji. Przyk∏adem jest
zmniejszenie si´ sprzeda˝y samochodów w Polsce w 2000 r. Mia∏o ono znaczny wp∏yw na obni˝e-
nie w 2000 i 2001 r. dynamiki sk∏adki przypisanej w ubezpieczeniach komunikacyjnych (OC i AC),
a w konsekwencji pogorszy∏o wyniki ca∏ego dzia∏u II ubezpieczeƒ.

Wzmagajàca si´ konkurencja cenowa na rynku ubezpieczeƒ powoduje, ˝e pojawia si´ zagro-
˝enie stosowaniem przez rywalizujàce ze sobà zak∏ady zbyt niskich stawek ubezpieczeniowych.
Sprawia to, ˝e sk∏adki uzyskane przez zak∏ady ubezpieczeƒ nie sà adekwatne do przyj´tego przez
nie ryzyka. Zagro˝enie to dotyczy zw∏aszcza zak∏adów konkurujàcych z PZU SA na rynku ubezpie-
czeƒ komunikacyjnych. 

Wa˝nym czynnikiem, mogàcym oddzia∏ywaç na wyniki zak∏adów ubezpieczeƒ dzia∏u II, sà kl´-
ski ˝ywio∏owe. Nale˝y zw∏aszcza oczekiwaç, ˝e na skutek powodzi w 2001 r., pogorszà si´ wyniki
niektórych zak∏adów ubezpieczeƒ. Nie powinno to jednak wp∏ynàç na stabilnoÊç ca∏ego sektora. 

Zagro˝eniem dla stabilnoÊci rynku ubezpieczeƒ majàtkowych jest zwi´kszanie strat ponoszo-
nych przez zak∏ady ubezpieczeƒ. èród∏em strat mo˝e byç wzrost szkodowoÊci (relacji wyp∏aconych
odszkodowaƒ do sk∏adki uzyskanej w danym okresie), wzrost kosztów administracyjnych i kosztów
akwizycji, a tak˝e zmniejszenie przychodów z dzia∏alnoÊci operacyjnej i lokacyjnej. 

* * *

Powy˝sze czynniki, b´dàce êród∏em zagro˝eƒ dla rynku ubezpieczeƒ, nie wià˝à si´ wy∏àcznie
ze specyfikà polskiego rynku. Zagro˝enia te wyst´pujà – w mniejszym lub wi´kszym stopniu – na ca-
∏ym Êwiecie, równie˝ w krajach najbardziej rozwini´tych. Bioràc pod uwag´ systematyczne wzmac-
nianie kapita∏owe zak∏adów ubezpieczeƒ i popraw´ jakoÊci zarzàdzania, mo˝na oczekiwaç, ˝e pol-
ski sektor ubezpieczeniowy oka˝e si´ odporny na wymienione wy˝ej potencjalne zagro˝enia i jego
stabilnoÊç pozostanie niezachwiana.



62

5

Rynek kapita∏owy regulowany

N a r o d o w y  B a n k  P o l s k i

5
Rynek kapita∏owy regulowany

Struktura instytucjonalna polskiego rynku kapita∏owego, która wykszta∏ci∏a si´ w ciàgu dzie-
si´ciu lat od jego reaktywacji, nie ró˝ni si´ istotnie od rozwiàzaƒ przyj´tych na rozwini´tych rynkach
kapita∏owych. Obowiàzujàce rozwiàzania prawne, stanowiàce podstaw´ do utworzenia g∏ównych
instytucji polskiego rynku kapita∏owego, wzorowano w du˝ej mierze na rozwiàzaniach legislacyj-
nych stosowanych na rozwini´tych rynkach kapita∏owych. Ich zastosowanie przynios∏o w efekcie
podobny kszta∏t tego rynku.

5.1. Instytucje rynku publicznego 

Dwie g∏ówne instytucje, za których poÊrednictwem dokonuje si´ obrót instrumentami rynku
kapita∏owego, sà to: Gie∏da Papierów WartoÊciowych w Warszawie SA (GPW)89 oraz Centralna Ta-
blica Ofert SA (CeTO). Instytucjà nadzorujàcà publiczny rynek kapita∏owy jest Komisja Papierów
WartoÊciowych i Gie∏d (KPWiG), powo∏ana do ˝ycia w 1991 r.90

89 Obowiàzujàcà w 2001 r. ustawà regulujàcà jej funkcjonowanie jest Prawo o publicznym obrocie papierami warto-
Êciowymi z 1997 r. Innymi aktami normatywnymi regulujàcymi jej dzia∏alnoÊç sà: statut i regulamin zatwierdzony przez
KPWiG (ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r., Dz.U. z 1997 r. nr 118, poz. 754 ze zm.).
90 Podstawà prawnà jej powstania by∏o Prawo o publicznym obrocie papierami wartoÊciowymi i funduszach powierni-
czych z 1991 r. (Ustawa z dnia 22 marca 1991 r. Dz.U. z 1991 r. nr 35, poz. 155). W 1997 r. ustaw´ t´ zastàpiono obec-
nie obowiàzujàcym Prawem o publicznym obrocie papierami wartoÊciowymi (Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r., Dz.U.
z 1997 r. nr 118, poz. 754 ze zm.).

Schemat 5.1 
Struktura instytucjonalna polskiego rynku kapita∏owego

èród∏o: M. Dusza: Rynek kapita∏owy w Polsce. Warszawa 1999 Biblioteka Mened˝era i Bankowca. 
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W operacjach przeprowadzanych na rynku kapita∏owym poÊredniczà biura maklerskie oraz
domy maklerskie. Biura maklerskie sà wydzielonymi w ramach banku jednostkami prowadzàcymi
dzia∏alnoÊç maklerskà. Domy maklerskie to samodzielne przedsi´biorstwa maklerskie, dzia∏ajàce ja-
ko samodzielne firmy w ramach organizacyjnych przewidzianych w kodeksie handlowym91. Dzia-
∏alnoÊç obu rodzajów instytucji jest licencjonowana przez KPWiG. 

W I po∏owie 2001 r. 5 biur maklerskich i 42 domy maklerskie prowadzi∏y ∏àcznie 1,3 mln
otwartych rachunków inwestycyjnych. Oznacza to spadek w stosunku do I kwarta∏u 2001 r. o 4,0%,
a w stosunku do I po∏owy 2000 r. o 3,6%. Wi´kszoÊç rachunków (97,9%) nale˝a∏a do osób fizycz-
nych, a wartoÊç zdeponowanych na tych rachunkach Êrodków stanowi∏a 34,2% ogólnej wartoÊci
papierów ulokowanych na rachunkach klientów w biurach i domach maklerskich. SpoÊród 1,3 mln
rachunków inwestycyjnych aktywnych jest jedynie 250-300 tysi´cy rachunków. Ich w∏aÊciciele naj-
cz´Êciej ograniczajà si´ jednak do uczestnictwa w du˝ych ofertach prywatyzacyjnych.

Transakcje zawarte na regulowanym rynku papierów wartoÊciowych rozlicza Krajowy Depo-
zyt Papierów WartoÊciowych (KDPW)92. 

Struktur´ instytucjonalnà polskiego rynku kapita∏owego przedstawia schemat 5.1. 

5.2. Rynek niepubliczny

Poza rynkiem publicznym w Polsce funkcjonuje równie˝ rynek niepubliczny, podlegajàcy
znacznie mniej rygorystycznym regulacjom. Warto zaznaczyç, ˝e niewielki segment obligacji przed-
si´biorstw niemal w ca∏oÊci znalaz∏ si´ poza rynkiem publicznym (patrz tabela 5.1)93. Emisja papie-
rów wartoÊciowych przeprowadzana jest w formie prywatnej (skierowanej do maksimum 300 in-
westorów) przez dom lub biuro maklerskie.

Zaletà tego rozwiàzania sà: ni˝szy ni˝ na rynkach publicznych koszt emisji i wi´ksza prostota
jej przeprowadzenia dzi´ki pomini´ciu udzia∏u KPWiG. Niewàtpliwà s∏aboÊcià jest natomiast limito-
wanie wielkoÊci kapita∏u mo˝liwego do pozyskania w ten sposób, co wynika z ograniczonego gro-
na inwestorów uczestniczàcych w obj´ciu emisji oraz niskiej p∏ynnoÊci tego rodzaju papierów. Istot-
ne jest równie˝ mniejsze bezpieczeƒstwo tego rynku z punktu widzenia inwestorów. Wià˝e si´ to
z ni˝szymi wymogami informacyjnymi oraz niepe∏nym poddaniem si´ przez emitenta tzw. dyscypli-
nie rynkowej, polegajàcej m.in. na bie˝àcym monitorowaniu przez analityków sytuacji finansowej
danego podmiotu. Rezultatem prywatnej emisji akcji mo˝e byç równie˝ zbyt du˝a koncentracja
kontroli w∏asnoÊciowej nad emitentem. Przy emisji publicznej cz´sto nast´puje natomiast znaczne
rozproszenie w∏asnoÊci, czego skutkiem mogà byç trudnoÊci w efektywnym zarzàdzaniu spó∏kà.

5.3. Instrumenty finansowe 

Pod wzgl´dem stosowanych instrumentów polski rynek papierów wartoÊciowych nie ró˝ni si´
znaczàco od rynków rozwini´tych. Podstawowa ró˝nica polega na g∏´bokoÊci (wielkoÊci) poszcze-
gólnych segmentów rynku. 

W Polsce dotychczas tylko dwa segmenty rynku papierów wartoÊciowych osiàgn´∏y znaczà-
ce rozmiary: rynek papierów skarbowych oraz gie∏dowy rynek akcji. Trzeci co do wielkoÊci rynek
w Polsce – krótkoterminowych papierów komercyjnych – pe∏ni wobec przedsi´biorstw, w sytuacji

91 Zarzàdzenie Przewodniczàcego Komisji Papierów WartoÊciowych z dnia 21 grudnia 1995 r., MP nr 4, poz. 39 i 40. 
92 Ponadto KDPW zajmuje si´: przechowywaniem papierów dopuszczonych do publicznego obrotu, realizacjà zobowià-
zaƒ emitentów wobec w∏aÊcicieli papierów wartoÊciowych, nadzorem nad zgodnoÊcià wielkoÊci emisji z liczbà papie-
rów wartoÊciowych znajdujàcych si´ w obrocie oraz zarzàdzaniem Funduszem Rozliczeniowym, gwarantujàcym rozli-
czenia na regulowanym rynku kapita∏owym. (Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r., Dz.U. z 1997 r. nr 118, poz. 754 ze
zm.).
93 Jako powody tego rodzaju sytuacji podawano na ogó∏ rygory wynikajàce z Ustawy o obligacjach z 1995 r., wp∏ywa-
jàce na wysokie koszty emisji na rynku publicznym.
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realnego braku segmentu d∏ugoterminowych papierów d∏u˝nych, funkcj´ substytucyjnà. Systema-
tyczny rozwój rynku krótkoterminowych papierów komercyjnych mo˝e staç si´ konkurencjà dla
bankowego rynku kredytów krótkoterminowych.

Relacje wartoÊciowe mi´dzy segmentami przedstawia tabela 5.1. 

Tabela 5.1 
G∏´bokoÊç polskich rynków pieni´˝no-kapita∏owych (stan na I po∏ow´ 2001 r.)

1 W formie emisji prywatnych uplasowano obligacje komunalne o wartoÊci 986,5 mln z∏, a w drodze emisji publicznej
– 42,5 mln z∏.
2 W formie emisji prywatnych uplasowane zosta∏y obligacje przedsi´biorstw o wartoÊci 2 992,8 mln z∏, a w drodze emi-
sji publicznej – 11,2 mln z∏.
èród∏o: GPW, Ministerstwo Finansów, „Rating & Rynek”. 

Rodzaj instrumentu WielkoÊç rynku (w mld z∏) Uwagi

Akcje spó∏ek gie∏dowych 101,7 Kapitalizacja GPW

Akcje spó∏ek na CeTo 0,2 Kapitalizacja CeTO

Bony skarbowe 29,6 Zad∏u˝enie wg nomina∏u

Obligacje skarbowe (rynkowe) 104,5 Zad∏u˝enie wg nomina∏u

Obligacje komunalne 1,0 Wi´kszoÊç emisji w formie emisji prywatnych1

Krótkoterminowe papiery d∏u˝ne 11,3

Obligacje przedsi´biorstw 3,0 Wi´kszoÊç emisji w formie obligacji 

zamiennych plasowanych w formie 

niepublicznej2

Obligacje bankowe 0,1

¸àczna wielkoÊç rynków 

pieni´˝no-kapita∏owych w Polsce 255,5

Schemat 5.2 
Rynek obligacji paƒstwowych

èród∏o: M. Dusza: Rynek kapita∏owy w Polsce. Warszawa 1999 Biblioteka Mened˝era i Bankowca.

Emitent: Skarb Paƒstwa
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SpoÊród ró˝norodnych grup emitentów potencjalnych papierów d∏u˝nych94 jedynie oferty
Skarbu Paƒstwa spotka∏y si´ z szerokim zainteresowaniem inwestorów. W wyniku tego powsta∏ sto-
sunkowo g∏´boki i sprawnie funkcjonujàcy segment rynku. Jego struktur´ przedstawia schemat 5.2. 

Papiery na rynku pierwotnym sà rozprowadzane dwoma kana∏ami: za poÊrednictwem NBP,
na przetargach organizowanych przez Departament Polityki Pieni´˝no-Kredytowej NBP dla inwesto-
rów instytucjonalnych, oraz za poÊrednictwem banków komercyjnych, g∏ównie do inwestorów in-
dywidualnych. Rynek wtórny zdominowany jest przez rynek mi´dzybankowy, na którym dokonuje
si´ wi´kszoÊç transakcji. P∏ynnoÊç mi´dzybankowego rynku obligacji pogarsza si´ w rezultacie spad-
ku liczby krótkoterminowych operacji spekulacyjnych, na co z pewnoÊcià wp∏ywajà relatywnie wy-
sokie koszty dokonywania transakcji (por. rozdzia∏ 6. pt. Rynek mi´dzybankowy). Do g∏ównych na-
bywców papierów skarbowych nale˝a∏y w omawianym okresie: sektor pozabankowy, banki komer-
cyjne i inwestorzy zagraniczni.

Relacje mi´dzy poszczególnymi sektorami tego rynku w I po∏owie 2001 r. przedstawia tabe-
la 5.2.

Jak wynika z danych w tabeli 5.2, iloÊciowà przewag´ wÊród emitentów mia∏ sektor przemy-
s∏owy. Pod wzgl´dem kapitalizacji dominowa∏y jednak: sektor us∏ugowy ze spó∏kami zwiàzanymi
z informatykà oraz sektor finansowy.

Uk∏ad w∏asnoÊciowy akcji notowanych na gie∏dzie warszawskiej w latach 1999 i 2000 przed-
stawia tabela 5.3.

Jak widaç z tabeli 5.3, wolny obrót – b´dàcy g∏ównym odzwierciedleniem znaczenia i p∏yn-
noÊci rynku – utrzymywa∏ si´ w 2000 r. na stosunkowo niskim poziomie: 30% kapitalizacji spó∏ek.
JednoczeÊnie udzia∏ Skarbu Paƒstwa w kapitalizacji gie∏dowej spó∏ek zmniejsza∏ si´ na rzecz inwe-

94 Wed∏ug ustawy o obligacjach, emitentami papierów d∏u˝nych mogà byç cztery podstawowe grupy emitentów: (1)
podmioty prowadzàce dzia∏alnoÊç gospodarczà, majàce osobowoÊç prawnà, (2) gminy, powiaty, województwa zwane
dalej „jednostkami samorzàdu terytorialnego”, a tak˝e zwiàzki tych jednostek oraz miasto sto∏eczne Warszawa, (3) in-
ne podmioty majàce osobowoÊç prawnà, upowa˝nione do emisji obligacji na podstawie innych ustaw, (4) banki (por.
Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach – Dz.U. nr 83, poz. 420 ze zm.). Prawo banków do emisji papierów
wartoÊciowych wynika równie˝ z innej ustawy Prawo bankowe. Spod dzia∏ania ustawy o obligacjach zosta∏y wy∏àczone
papiery wartoÊciowe emitowane przez Skarb Paƒstwa i Narodowy Bank Polski. 

Tabela 5.2 
Wskaêniki gie∏dowe sektorów na I po∏ow´ 2001 r.

Uwaga: z powodu zaokràgleƒ dane mogà si´ nie sumowaç.
èród∏o: Cedu∏a GPW.

Tabela 5.3 
Udzia∏ w∏asnoÊciowy w kapitalizacji GPW w latach 1999 – 2000 (w %) 
(50 najwi´kszych spó∏ek gie∏dowych)

èród∏o: KPWiG.

Sektor Liczba spó∏ek Kapitalizacja gie∏dowa (mld z∏) Kapitalizacja gie∏dowa (%)

Przemys∏ 138 23,5 23,2

Finanse 25 39,0 38,4

Us∏ugi 53 39,0 38,4

Ogó∏em 216 101,7 100,0

Rodzaj inwestorów 1999 2000

Wolny obrót 29 30

Inwestorzy portfelowi powy˝ej 5% i globalne kwity depozytowe 13 11

Skarb Paƒstwa 34 15

Inwestorzy strategiczni (du˝e, kilkudziesi´cioprocentowe pakiety akcji) 24 44
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storów strategicznych. O niewielkim znaczeniu gie∏dy dla procesów gospodarczych w naszym kra-
ju Êwiadczy relacja jej kapitalizacji do PKB. W I po∏owie 2001 r. wynosi∏a ona 14,5% PKB, podczas
gdy w koƒcu 2000 r. 19% PKB.

5.4. Uczestnicy rynku kapita∏owego

Od poczàtku istnienia polskiego rynku akcji wa˝nà rol´ odgrywali na nim krajowi inwestorzy
indywidualni, których operacje cz´sto mia∏y du˝e znaczenie dla kszta∏towania si´ notowaƒ rynko-
wych. Wed∏ug prowadzonych przez GPW badaƒ, których podstawà by∏y informacje otrzymywane
z domów i biur maklerskich, udzia∏ tej grupy w obrotach rynku akcji wyniós∏ 44% w 1999 r.,
a w 2000 r. zwi´kszy∏ si´ do 50%. Stanowili oni najbardziej aktywnà grup´ dokonujàcà operacji
na rynku wtórnym95.

Inwestorów instytucjonalnych lokujàcych w polskie papiery wartoÊciowe mo˝na podzieliç
na dwie grupy: (1) inwestorów krajowych – ich udzia∏ w rynku by∏ stabilny i wynosi∏ 22% w 1999 r.
i 2000 r. – oraz (2) inwestorów zagranicznych, których udzia∏ w obrotach gie∏dowych wynosi∏ 34%
w 1999 r. i 28% w 2000 r. Do najwa˝niejszych pozabankowych krajowych inwestorów instytucjo-
nalnych nale˝a∏y otwarte fundusze emerytalne (OFE) – ∏àczna wielkoÊç ich aktywów ogó∏em na ko-
niec czerwca 2001 r. wynios∏a 13,8 mld z∏ – oraz fundusze inwestycyjne, których aktywa netto
w tym samym okresie wynios∏y 5,63 mld z∏ (patrz aneks 5.1).

Na bazie wymienionych powy˝ej podstawowych instrumentów rynku kapita∏owego wykszta∏-
ci∏ si´ równie˝ gie∏dowy rynek instrumentów pochodnych, obejmujàcy kontrakty terminowe na WI-
G20 (1998), TechWIG (2000) i akcje spó∏ek (2001). Do po∏owy 2001 r. rzeczywiste znaczenie zyska-
∏y jednak tylko kontrakty na WIG20. Pozosta∏e sygnalizowa∏y wprawdzie ewolucj´ rynku, ale ich fak-
tyczne znaczenie by∏o stosunkowo niewielkie (patrz aneks 5.2).

5.5. Problemy i zagro˝enia stabilnoÊci rynku kapita∏owego

Prowadzona w kraju dyskusja na temat sytuacji polskiego rynku kapita∏owego umo˝liwia zi-
dentyfikowanie wielu jego problemów. Niektóre z nich wià˝à si´ z zagadnieniami makroekonomicz-
nymi, inne zaÊ majà charakter techniczny. 

Jednym z istotnych problemów jest obecna trudna sytuacja gospodarcza, o której Êwiadczà
pogarszajàce si´ wskaêniki ekonomiczne: rosnàcy deficyt bud˝etowy, wysoki poziom realnych stóp
procentowych i malejàce tempo wzrostu PKB. 

Istotnà kwestià sà równie˝: niska kapitalizacja gie∏dy, ma∏a wartoÊç wolnego obrotu oraz ni-
ska p∏ynnoÊç. Przyczynia si´ to do braku zainteresowania warszawskà gie∏dà ze strony inwestorów
globalnych. Na sytuacj´ na gie∏dzie w omawianym okresie mia∏y wp∏yw m.in.:

• S∏abe wyniki finansowe spó∏ek. Powodujà spadek notowaƒ i niech´ç inwestorów do loko-
wania Êrodków finansowych w tych spó∏kach. Z∏e wyniki finansowe spó∏ek mogà wynikaç
z wielu czynników. Niektóre mogà mieç charakter zewn´trzny (np. niekorzystne kszta∏to-
wanie si´ kursu walutowego), a inne wewn´trzny (np. z∏e zarzàdzanie spó∏kà). Mimo ˝e
umacnia si´ nadzór w∏aÊcicielski w Polsce, nadal brakuje mechanizmów korygujàcych b∏´-
dy w zarzàdzaniu spó∏kà (patrz cz´Êç II Raportu pt. Nadzór w∏aÊcicielski w polskim syste-
mie bankowym).

• Wycofywanie spó∏ek z obrotu gie∏dowego oraz brak w obrocie spó∏ek zagranicznych.
Obecnie nast´puje przeniesienie cz´Êci obrotu za poÊrednictwem kwitów depozytowych

95 Warto zaznaczyç, ˝e liczba osób aktywnie uczestniczàcych w operacjach na rynku akcji szacowana by∏a w po∏owie
2001 r. od 50 tys. (osoby utrzymujàce si´ z transakcji gie∏dowych) do 200 tys. (osoby robiàce sporadyczne operacje gie∏-
dowe). 
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(GDR i ADR)96 na rynki zewn´trzne, o czym Êwiadczy skala obrotu tymi instrumentami
na London Stock Exchange (LSE). W I po∏owie 2001 r. wysokoÊç obrotu tymi instrumenta-
mi na LSE osiàgn´∏a równowartoÊç 50% obrotów na GPW. 

W efekcie skuteczne konkurowanie polskiego rynku kapita∏owego z rynkami zagranicznymi
by∏o znacznie utrudnione.

W wyniku przej´cia wielu spó∏ek przez inwestorów strategicznych pozosta∏e grupy inwesto-
rów majà s∏abszy dost´p do akcji tych spó∏ek. W I po∏owie 2001 r. oko∏o 60% spó∏ek gie∏dowych
mia∏o inwestora strategicznego. Przyczynia∏o si´ to do gorszego traktowania drobnych inwestorów.
Akcjonariusze mniejszoÊciowi oskar˝ali akcjonariuszy zagranicznych o transferowanie cz´Êci zysków
za granic´. Dominacja inwestorów strategicznych sprawia, ˝e coraz cz´Êciej sà przeprowadzane
wezwania do sprzeda˝y akcji spó∏ek b´dàcych w posiadaniu drobnych inwestorów i spó∏ki sà wy-
cofywane z obrotu gie∏dowego.

Jednym z problemów polskiego rynku kapita∏owego sà dokonywane na nim przest´pstwa.
W latach 1998 – 2000 KPWiG zg∏osi∏a do Prokuratury 11 wniosków o pope∏nieniu przest´pstw, ta-
kich jak wykorzystywanie informacji wewn´trznych bàdê manipulowanie rynkiem. 

Innà s∏aboÊcià polskiego rynku gie∏dowego jest brak rozwini´tego rynku papierów d∏u˝nych.
Na poczàtku 2001 r. GPW utworzy∏a specjalny segment dla hurtowego handlu papierami skarbo-
wymi (Rynek Papierów Skarbowych – RPS), ale przewa˝ajàca cz´Êç obrotu nadal koncentruje si´
na rynku mi´dzybankowym. Mo˝na przypuszczaç, ˝e gdyby handel d∏ugiem przeniós∏ si´ na gie∏-
d´, z pewnoÊcià zwi´kszy∏oby to zainteresowanie gie∏dà ze strony inwestorów instytucjonalnych.
Jednak by mog∏o nastàpiç tego rodzaju przesuni´cie handlu tymi papierami, konieczne sà najpierw:
(1) obni˝ka kosztów transakcyjnych, (2) skrócenie czasu przeprowadzania rozliczeƒ oraz (3) zmniej-
szenie innych kosztów zwiàzanych z poddaniem si´ dyscyplinie rynkowej.

Powy˝ej omówiono problemy najcz´Êciej zg∏aszane przez uczestników rynku. Muszà one byç
przedmiotem nie tylko obserwacji, ale cz´sto tak˝e dzia∏aƒ interwencyjnych ze strony regulatorów
rynku.

Mo˝liwoÊç destabilizacji systemu finansowego na ogó∏ ÊciÊle wià˝e si´ z wielkoÊcià danego
rynku finansowego97. Rozmiary polskiego rynku kapita∏owego po dziesi´ciu latach od jego reakty-
wacji wcià˝ sà niewielkie. Obrazujà to nast´pujàce relacje: 

• Segment akcyjny: stosunek kapitalizacji gie∏dy do PKB w uj´ciu procentowym by∏ w po∏o-
wie 2001 r. znacznie ni˝szy w Polsce ni˝ w krajach majàcych rozwini´te rynki kapita∏owe.

• Segment instrumentów d∏u˝nych. Tylko rynek papierów skarbowych osiàgnà∏ znaczàce roz-
miary. Handel obligacjami skoncentrowa∏ si´ na tzw. rynku nieregulowanym (mi´dzyban-
kowym), gdzie dokonywane by∏y niemal wszystkie transakcje tymi instrumentami
(w IV kwartale 2000 r. 99,4%, a w I kwartale 2001 r. – 99,7%). 

• WielkoÊç emisji obligacji przedsi´biorstw. Jest ona znikoma w porównaniu z kwotà banko-
wych kredytów Êrednio- i d∏ugoterminowych udzielonych podmiotom gospodarczym (od-
powiednio 3 mld z∏ i 66 mld z∏ na koniec czerwca 2001 r.). Nie uda∏o si´ wprawdzie stwo-
rzyç realnej alternatywy finansowania dzia∏aƒ rozwojowych przedsi´biorstw za pomocà
kredytu bankowego, jednak w pewnym stopniu powiod∏o si´ to w przypadku dzia∏alnoÊci
o krótszym horyzoncie czasowym. Krótkoterminowe papiery d∏u˝ne przedsi´biorstw (11,3
mld z∏ na koniec czerwca 2001 r.) stanowi∏y oko∏o 23% kredytów o terminie zapadalnoÊci
do 1 roku. Nale˝y jednak pami´taç, ˝e krótkoterminowe papiery przedsi´biorstw sà w Pol-

96 Kwity depozytowe sà emitowane przez banki na podstawie przechowywanych w depozycie papierów wartoÊciowych,
g∏ównie akcji firm zagranicznych. Kwity depozytowe reprezentujà prawo w∏asnoÊci papierów, na podstawie których zo-
sta∏y wyemitowane. ADR (American Depository Receipts) sà przedmiotem obrotu na rynku amerykaƒskim, a GDR (Glo-
bal Depository Receipts) – na gie∏dach papierów wartoÊciowych innych ni˝ amerykaƒskie.
97 Przyk∏adem mo˝e byç sytuacja po krachu w USA w 1929 r., gdy dosz∏o do g∏´bokich zjawisk recesyjnych, oraz kryzys
rosyjski w 1998 r., gdy za∏amanie rynku akcji przesz∏o praktycznie bez wi´kszych skutków ekonomicznych dla gospodar-
ki tego kraju.
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sce stosowane do finansowania projektów Êrednioterminowych – dzi´ki przeznaczaniu
Êrodków uzyskanych z nowych emisji na wykup walorów wczeÊniejszych emisji98. 

Mo˝liwych zagro˝eƒ stabilnoÊci systemu finansowego w Polsce nale˝y szukaç w tych seg-
mentach rynku kapita∏owego, które osiàgn´∏y znaczne rozmiary. Pierwszym jest segment papierów
skarbowych. Zagro˝enie na tym obszarze wynika z istotnej roli tego segmentu w finansowaniu de-
ficytu bud˝etowego. Pozyskiwanie Êrodków finansowych w omawianych latach u∏atwia∏y: (1) rela-
tywna stabilnoÊç makroekonomiczna kraju skutkujàca stabilnym kursem walutowym oraz (2) znacz-
na dochodowoÊç instrumentów, wynikajàca z wysokiego poziomu krajowych stóp procentowych. 

Skutkiem po∏àczenia tych dwóch czynników by∏a kilkakrotna na ogó∏ nadwy˝ka popytu na te
instrumenty nad ich poda˝à. Naturalny potencja∏ finansowania wykorzystano w obliczu k∏opotów
bud˝etowych w 2001 r. poprzez emisj´ zwi´kszonej iloÊci papierów skarbowych. Pogorszenie si´ sy-
tuacji makroekonomicznej Polski mog∏oby jednak spowodowaç wzrost oczekiwanej przez inwesto-
rów stopy dochodowoÊci (premia za ryzyko) lub – w skrajnym przypadku – mog∏yby wystàpiç trud-
noÊci w uplasowaniu na rynku planowanej iloÊci papierów skarbowych99.

G∏ównym czynnikiem powodujàcym rozwój segmentu akcyjnego by∏y poczàtkowo prywaty-
zacje przedsi´biorstw paƒstwowych, póêniej zaÊ – wchodzenie na gie∏d´ nowych spó∏ek. Niestety,
za∏o˝enie to si´ nie sprawdzi∏o. Po stosunkowo licznych debiutach prywatnych spó∏ek na rynku gie∏-
dowym w latach 1998 – 1999 (16 – 18 rocznie), w 2000 r. wprowadzono do obrotu gie∏dowego
tylko 13 spó∏ek. Przyczyny tego by∏y nast´pujàce:

– dominujàca rola rynku gie∏dowego przy jednoczesnym s∏abym rozwoju szczebla podstawo-
wego, który tworzà: pozagie∏dowy rynek CeTO (por. tabela 5.2) i rynek niepubliczny, a wi´c obsza-
ry stanowiàce pierwszy etap na drodze do wejÊcia do obrotu gie∏dowego,

– wysokie koszty i d∏ugotrwa∏e procedury rozpocz´cia notowania spó∏ki na GPW oraz ucià˝-
liwe i kosztowne obowiàzki informacyjne,

– niekorzystna sytuacja na zagranicznych i krajowych rynkach akcji, powodujàca przesuni´cie
preferencji inwestycyjnych w kierunku instrumentów d∏u˝nych oraz odraczanie emisji akcji. 

Dotychczasowy niewielki wp∏yw rynku akcji na gospodark´, b´dàcy wynikiem jego ma∏ych
rozmiarów, pozwala sàdziç, ˝e zak∏ócenia na nim nie zagro˝à stabilnoÊci polskiego systemu finan-
sowego. Âwiadczyç o tym mo˝e niski udzia∏ akcji w aktywach banków, który w po∏owie 2001 r. nie
przekracza∏ 0,5%. Zagro˝enie tego rodzaju dotyczy∏oby raczej tylko funduszy inwestycyjnych i fun-
duszy emerytalnych, struktura ich portfela inwestycyjnego jest bowiem mocno powiàzana z rynkiem
akcji. W przypadku funduszy inwestycyjnych zale˝y to od rodzaju funduszu, a w konsekwencji
od jego polityki inwestycyjnej (fundusze akcyjne z regu∏y majà oko∏o 60% akcji w swoich portfe-
lach). Zaanga˝owanie otwartych funduszy emerytalnych w akcje wynosi∏o w po∏owie 2001 r. Êred-
nio oko∏o 27%. W przypadku destabilizacji na gie∏dzie mo˝e to doprowadziç do ni˝szej wyceny jed-
nostek rozrachunkowych w wyniku obni˝enia si´ wartoÊci aktywów funduszy inwestycyjnych
i otwartych funduszy emerytalnych.

Ewentualny kryzys na rynku akcji móg∏by przyczyniç si´ do rozwoju rynku obligacji korpora-
cyjnych (do po∏owy 2001 r. tylko jeden tego rodzaju papier by∏ notowany na GPW). Gdyby dosz∏o
do takiego rozwoju sytuacji, prze∏amano by impas, w którym od wielu lat znajduje si´ polski rynek
nieskarbowych instrumentów d∏u˝nych. Jego przyczyny sà nast´pujàce: 

– silna konkurencja rynku obligacji paƒstwowych, 

– niekorzystne dla emitenta regulacje prawne (zosta∏y one zmienione w wyniku nowelizacji
w 2000 r. Ustawy o obligacjach z 1995 r.), 

98 Dla porównywalnoÊci grupy kredytobiorców oraz grupy emitentów zaw´˝ono znaczenie „podmiotów gospodar-
czych”. Do obliczeƒ przyj´to kredyty brutto udzielone przedsi´biorstwom i spó∏kom paƒstwowym, prywatnym oraz
spó∏dzielniom. Pomini´to przedsi´biorców i rolników indywidualnych.
99 W przypadku Polski jest ma∏o prawdopodobne wystàpienie wariantu rosyjskiego – w obliczu kryzysu obejmujàcego
wszystkie segmenty rynku finansowego inwestorzy wstrzymywali si´ z zakupem papierów skarbowych. Mo˝liwe jest na-
tomiast obni˝enie ratingu kraju, co wp∏ynie na oczekiwania co do dochodowoÊci tego rodzaju papierów. 



5

Rynek kapita∏owy regulowany

RAPORT O STABILNOÂCI SYSTEMU FINANSOWEGO    styczeƒ 2000 – czerwiec 2001 69

– s∏aby krajowy popyt na papiery wartoÊciowe (sytuacja zmienia si´ w wyniku wzrostu wyso-
koÊci Êrodków finansowych do dyspozycji funduszy emerytalnych).

Dotychczasowy rozwój rynku papierów d∏u˝nych przedsi´biorstw ewoluowa∏ w kierunku ryn-
ku krótkoterminowych papierów komercyjnych. Aby móg∏ powstaç i wzmocniç si´ rynek Êrednio-
i d∏ugoterminowych obligacji przedsi´biorstw, musi jednak spaÊç zapotrzebowanie na Êrodki finan-
sowe ze strony sektora bud˝etowego. W 2001 r. wystàpi∏a sytuacja odwrotna.

* * *

W latach 2000 – 2001 mieliÊmy do czynienia z zahamowaniem wzrostu segmentu akcyjne-
go – z uwagi na znaczne zaawansowanie procesu prywatyzacji przedsi´biorstw paƒstwowych i sto-
sunkowo niewielkà liczb´ nowych emisji, wynikajàcà m.in. z niekorzystnych warunków rynkowych.
JednoczeÊnie problemy bud˝etowe w I po∏owie 2001 r. sk∏ania∏y do intensywnego wykorzystywa-
nia potencja∏u dobrze rozwini´tego segmentu rynku kapita∏owego – rynku papierów skarbowych.
Wymaga to podj´cia kroków stabilizujàcych system finansowy, a w pierwszej kolejnoÊci:

– wzmocnienia pozycji finansowej przedsi´biorstw poprzez stworzenie korzystnych warun-
ków systemowych do ich rozwoju, 

– stopniowego ograniczania wielkoÊci emisji papierów skarbowych dzi´ki konsekwentnemu
obni˝aniu wysokoÊci deficytu bud˝etowego. 

Bez tych dzia∏aƒ rynek akcji, niezale˝nie od planowanych zmian organizacyjnych100, b´dzie
mia∏ znaczenie marginalne. Rynek instrumentów d∏u˝nych b´dzie natomiast s∏u˝yç g∏ównie do fi-
nansowania deficytu bud˝etowego, z pomini´ciem sektora przedsi´biorstw. W tej sytuacji g∏ównà
rol´ w finansowaniu przedsi´biorstw odgrywa∏by, tak jak dotychczas, sektor bankowy. 

Aneks 5.1
Fundusze emerytalne 

Otwarte fundusze emerytalne sà stosunkowo nowym uczestnikiem polskiego rynku finanso-
wego101. Ich dzia∏alnoÊç zapoczàtkowa∏o rozpocz´cie 1 stycznia 1999 r. wprowadzania reformy
systemu zabezpieczenia spo∏ecznego. W 1999 r. zarejestrowano 21 otwartych funduszy emerytal-
nych (OFE). Udzia∏owcami wi´kszoÊci powszechnych towarzystw emerytalnych (PTE), zarzàdzajà-
cych funduszami emerytalnymi, sà instytucje zagraniczne. WÊród akcjonariuszy powszechnych to-
warzystw emerytalnych znajdujà si´ g∏ównie banki oraz towarzystwa ubezpieczeniowe dzia∏ajàce
na terenie Polski. Przedmiotem dzia∏alnoÊci otwartych funduszy emerytalnych jest gromadzenie i lo-
kowanie Êrodków pieni´˝nych swych cz∏onków z przeznaczeniem na wyp∏at´ po osiàgni´ciu przez
nich wieku emerytalnego. Rynek funduszy emerytalnych jest stabilny. Wp∏ywa na to g∏ównie ich
konstrukcja prawna oraz zapewnienie przez ustawodawc´ bezpieczeƒstwa lokowanych w nich
Êrodków. Nadzór nad dzia∏alnoÊcià otwartych funduszy emerytalnych sprawuje Urzàd Nadzoru
nad Funduszami Emerytalnymi, którego zadaniem jest ochrona interesów uczestników otwartych
funduszy emerytalnych. 

Do I po∏owy 2001 r. liczba otwartych funduszy emerytalnych zmniejszy∏a si´ do 20102, a ∏àcz-
na wartoÊç zarzàdzanych przez nie aktywów ogó∏em wzros∏a do 13,8 mld z∏. Analizujàc struktur´
uÊrednionych portfeli inwestycyjnych OFE, mo˝na wyró˝niç dwie podstawowe kategorie lokat: ob-
ligacje skarbowe, które w I pó∏roczu 2001 r. stanowi∏y 60,5% ich aktywów, oraz akcje spó∏ek noto-
wanych na gie∏dzie – 27,4% aktywów. Pozosta∏e Êrodki ulokowano w bony skarbowe (7,5% akty-
wów) oraz w depozyty bankowe i bankowe papiery wartoÊciowe (3,0% aktywów). Gie∏dowe inwe-
stycje otwartych funduszy emerytalnych polega∏y g∏ównie na zakupie akcji najwi´kszych spó∏ek no-

100 Np. planowana prywatyzacja gie∏dy i w∏àczenie jej do jednej z mi´dzynarodowych platform handlu.
101 Otwarte fundusze emerytalne dzia∏ajà na podstawie ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowa-
niu funduszy emerytalnych (Dz.U. nr 139, poz. 934, z póê. zm.).
102 9 kwietnia 2001 r. zakoƒczy∏a si´ likwidacja OFE Epoka i przej´cie zarzàdzania nim przez Pekao PTE SA. W czerwcu
2001 r. dwa otwarte fundusze emerytalne by∏y w likwidacji: Arka-Invesco OFE oraz Pioneer OFE.
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towanych na podstawowym rynku Gie∏dy Papierów WartoÊciowych, takich jak: TP SA, PKN, Pekao,
Agora, Prokom czy KGHM103.

Akcje tych spó∏ek charakteryzujà si´ wi´kszà p∏ynnoÊcià, a w konsekwencji du˝à skalà doko-
nywanych obrotów – m.in. dzi´ki temu, ˝e majà one mocne podstawy finansowe.

Wed∏ug danych ZUS, w I po∏owie 2001 r. liczba cz∏onków otwartych funduszy emerytalnych
wynios∏a 10,51 mln104. Ponad 20% rachunków prowadzonych przez otwarte fundusze emerytalne
w I po∏owie 2001 r. stanowi∏y rachunki martwe, na które nie wp∏yn´∏a jeszcze ˝adna sk∏adka105.
Wp∏yn´∏a na to g∏ównie specyfika prowadzonej akwizycji106 przez OFE oraz niewystarczajàcy zasi´g
prowadzonej kampanii informacyjnej podczas reformowania systemu ubezpieczeƒ spo∏ecznych. 

Nasilajàce si´ procesy konsolidacyjne na rynku funduszy emerytalnych w 2000 r. i w pierw-
szej po∏owie 2001 r. nie wp∏yn´∏y znaczàco na wzrost koncentracji rynku. 

Konsolidacja na rynku funduszy emerytalnych ma dwie g∏ówne przyczyny. Pierwszà jest przej-
mowanie lub ∏àczenie si´ podmiotów, którym nie uda∏o si´ pozyskaç wystarczajàco wielu cz∏onków,
aby przekroczyç próg rentownoÊci. Przyk∏adem jest przej´cie OFE Epoka przez PTE Pekao-Aliance
oraz po∏àczenie Pocztowo-Bankowego PTE z Arka-Invesco PTE107. Drugà przyczynà po∏àczeƒ sà
zmiany w∏aÊcicielskie w podmiotach b´dàcych akcjonariuszami PTE, czego przyk∏adem jest przej´-
cie OFE Pioneer przez Pekao PTE bàdê planowane przej´cie PTE Kredyt Banku przez PTE Dom108.
Urzàd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi jest niech´tny dokonywaniu przej´ç przez najwi´k-
sze fundusze z uwagi na zbyt du˝à koncentracj´ rynku. 

Obecna koncentracja na rynku funduszy emerytalnych jest podobna jak w krajach, na których
wzorowano si´ wprowadzajàc reform´ emerytalnà (Chile, Meksyk), i raczej nie zagra˝a interesom
cz∏onków otwartych funduszy emerytalnych. Konsolidacja nabiera tempa, a uczestniczà w niej
g∏ównie fundusze Êrednie i ma∏e, dà˝àce do poprawy swojej pozycji rynkowej i przekroczenia pro-
gu rentownoÊci. Wi´kszoÊç ekspertów twierdzi, ˝e b´dzie coraz mniej funduszy emerytalnych, gdy˝
ich optymalna liczba szacowana jest na 8 – 12. 

Jednym z najwa˝niejszych problemów funduszy sà zaleg∏oÊci Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecz-
nych w przesy∏aniu sk∏adek. W 2001 r. ZUS mia∏ przekazaç do OFE 14,12 mld z∏ (z czego ponad 3
mld z∏ to zaleg∏e sk∏adki wraz z odsetkami), jednak do po∏owy 2001 r. przekaza∏ jedynie 4,6 mld z∏. 

103 Nowi uczestnicy rynku kapita∏owego. Otwarte fundusze emerytalne. Warszawa 6.07.2001 r. KPWiG.
104 Dane dotyczà liczby cz∏onków OFE zgodnie z zapisami w Centralnym Rejestrze Cz∏onków OFE w ZUS.
105 „Biuletyn Kwartalny” UNFE nr 2/2001.
106 W poczàtkowym okresie wprowadzania reformy emerytalnej wszystkim funduszom emerytalnym zale˝a∏o na tym,
aby jak najwi´cej osób wykonywa∏o czynnoÊci akwizycyjne. Nie zadbano nale˝ycie o zapewnienie wysokiej jakoÊci Êwiad-
czonych przez nie us∏ug. Osoby wpisywane do rejestru nie podlega∏y ˝adnym ograniczeniom kwalifikacyjnym. Dopro-
wadzi∏o to do sytuacji, ˝e cz´Êç akwizytorów nie by∏a wystarczajàco wyszkolona, brakowa∏o im odpowiedniej znajomo-
Êci przepisów prawa oraz podstawowych zasad funkcjonowania nowego systemu emerytalnego (por.: Bezpieczeƒstwo
dzi´ki konkurencji. Raport Urz´du Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi. Warszawa, grudzieƒ 2000 r.).
107 Po zakoƒczeniu w lipcu 2001 r. likwidacji OFE Pioneer i Arki-Invesco OFE liczba otwartych funduszy emerytalnych
zmniejszy∏a si´ do 18.
108 We wrzeÊniu 2001 r. funkcjonowa∏o w Polsce 18 otwartych funduszy emerytalnych. Ich liczba zmniejszy si´ po za-
koƒczeniu przejmowania OFE Rodzina przez Pekao PTE.

Tabela 5.1.1 
Koncentracja na rynku OFE w latach 1999 – 2001 (w %)

1 Liczba cz∏onków OFE zgodnie z zapisami w Centralnym Rejestrze Cz∏onków OFE w ZUS.
èród∏o: obliczenia w∏asne na podstawie danych z UNFE.

Aktywa netto Liczba cz∏onków1

1999 2000 VI 2001 1999 2000 VI 2001

Najwi´kszy OFE 30,1 29,0 29,2 21,6 23,2 23,1

Najmniejszy OFE 0,01 0,1 0,1 0,5 0,5 0,7

Trzy najwi´ksze OFE 67,3 65,0 65,1 52,5 56,2 56,0

Pi´ç najwi´kszych OFE 79,6 78,0 77,7 67,7 68,7 68,4
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Drugi problem to stanowisko UNFE w sprawie inwestowania aktywów funduszy emerytal-
nych na rynkach zagranicznych. Obecnie OFE mogà lokowaç za granicà do 5% swoich aktywów.
Towarzystwa postulujà, aby stopniowo powi´kszaç dopuszczalny limit inwestycji zagranicznych,
o 5 – 10 pkt. proc. rocznie. Ma to na celu ochron´ rodzimego rynku kapita∏owego oraz ogranicze-
nie transferu kapita∏u za granic´. Gdy otwarte fundusze emerytalne zarzàdzajà ma∏ymi aktywami,
powy˝sza zasada wydaje si´ s∏uszna. WysokoÊç aktywów otwartych funduszy emerytalnych szacu-
je si´ jednak na oko∏o 210 mld z∏ w 2009 r., oko∏o 425 mld z∏ w 2015 r. oraz oko∏o 650 mld z∏
w 2020 r. Krajowy rynek nie zapewni wi´c zadowalajàcej stopy zwrotu z zainwestowanych w nich
Êrodków109.

Na poczàtku lipca 2001 r. UNFE og∏osi∏ oficjalne wyniki inwestycyjne funduszy emerytalnych
i tzw. minimalnà wymaganà stop´ zwrotu OFE za ostatnie 2 lata, która wynios∏a 11,05%. Powy˝-
szego wymogu nie spe∏ni∏ jedynie Bankowy OFE, w zwiàzku z czym PKO/Handlowy PTE dop∏aci∏
do rachunku swoich klientów ∏àcznie 3,68 mln z∏110. We wrzeÊniu 2001 r., gdy po raz drugi obli-
czono minimalnà wymaganà stop´ zwrotu, OFE Bankowy po raz drugi nie osiàgnà∏ wymaganej sto-
py zwrotu i musia∏ dop∏aciç do rachunku swoich klientów ∏àcznie oko∏o 35 mln z∏.

Otwarte fundusze emerytalne a stabilnoÊç sektora finansowego

Z danych wynika, ˝e otwarte fundusze emerytalne stanà si´ w najbli˝szym czasie jednymi
z wa˝niejszych krajowych inwestorów instytucjonalnych na rynku finansowym.

W miar´ nap∏ywu kapita∏u do otwartych funduszy emerytalnych b´dà one wywiera∏y coraz
wi´kszy wp∏yw na rynek kapita∏owy. Skala oddzia∏ywania funduszy b´dzie zale˝a∏a od stopnia re-
strykcyjnoÊci ich polityki inwestycyjnej. Gdy regulacje b´dà bardziej liberalne, otwarte fundusze
emerytalne mogà przyczyniç si´ do wzrostu konkurencji w sektorze finansowym. Inne instytucje fi-
nansowe b´dà zmuszone do obni˝enia kosztów i podniesienia jakoÊci obs∏ugi, przez co zwi´kszy
si´ ich efektywnoÊç. Wraz ze wzrostem swych aktywów netto otwarte fundusze emerytalne b´dà
zg∏aszaç coraz wi´kszy popyt na papiery wartoÊciowe. W przypadku braku odpowiedniego przyro-
stu poda˝y papierów wartoÊciowych mo˝e to doprowadziç do obni˝ania si´ stopy zwrotu z doko-
nanych inwestycji, w wyniku zaanga˝owania finansowego funduszy w mniej rentowne przedsi´-
wzi´cia. 

Analizujàc wp∏yw funduszy emerytalnych w innych krajach mo˝na stwierdziç, ˝e w celu re-
dukcji kosztów mogà one wywieraç wi´kszy nacisk na instytucje zajmujàce si´ rozliczaniem trans-
akcji oraz organizujàce obrót gie∏dowy111. 

OFE przyczyniajà si´ do rozwoju nowych segmentów rynku finansowego i ich popularyzacji
(listów zastawnych, pochodnych instrumentów finansowych, specjalistycznych funduszy inwesty-
cyjnych). 

* * *

Otwarte fundusze emerytalne stabilizujà system finansowy dzi´ki d∏ugookresowemu hory-
zontowi dokonywanych inwestycji. Zarzàdzajà Êrodkami pieni´˝nymi z przeznaczeniem na wyp∏at´
zabezpieczenia emerytalnego, co pozwala im anga˝owaç si´ w d∏ugookresowe przedsi´wzi´cia
(pierwsze wyp∏aty Êrodków b´dà dokonywane dopiero za oko∏o 8 lat). 

109 Bezpieczeƒstwo dzi´ki konkurencji. Raport Urz´du Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi, Warszawa, grudzieƒ
2000 r.
110 JeÊli stopa zwrotu otwartego funduszu emerytalnego (za okres 24 miesi´cy) jest ni˝sza od minimalnej wymaganej
stopy zwrotu, to wystàpi w nim niedobór. Jest on pokrywany ze Êrodków zgromadzonych na rachunku rezerwowym,
na którym – zgodnie z rozporzàdzeniem Rady Ministrów – powinna byç przechowywana równowartoÊç 1,5% wartoÊci
Êrodków zgromadzonych na rachunkach wszystkich cz∏onków danego OFE. JeÊli powy˝sze Êrodki sà niewystarczajàce,
dop∏ata nast´puje ze Êrodków w∏asnych PTE, które zarzàdza tym OFE. JeÊli to nie wystarcza, fundusz zasilany jest z Fun-
duszu Gwarancyjnego, którego Êrodki pochodzà ze wszystkich PTE. Gdy wyczerpià si´ powy˝sze mo˝liwoÊci, niedobór
finansowany jest ze Êrodków Skarbu Paƒstwa. 
111 Nowi uczestnicy rynku kapita∏owego. Otwarte fundusze emerytalne. Warszawa, 6.07.2001 r. KPWiG.
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Aneks 5.2 
Gie∏dowy rynek instrumentów pochodnych

Gie∏dowy rynek instrumentów pochodnych jest istotnym segmentem rozwini´tych rynków fi-
nansowych. Jego podstawowà funkcjà jest stworzenie przedsi´biorstwom, bankom i innym instytu-
cjom finansowym oraz inwestorom indywidualnym mo˝liwoÊci przenoszenia ryzyka. Inwestorzy ma-
jàcy awersj´ do ryzyka przenoszà je – za pomocà instrumentów pochodnych – na inwestorów, którzy
oczekujàc na ponadprzeci´tne zyski sà sk∏onni ponieÊç to ryzyko. Wraz z rozwojem rynku finansowe-
go w Polsce zacz´∏o rosnàç zapotrzebowanie na instrumenty, dzi´ki którym mo˝liwe sta∏oby si´ kon-
trolowanie ryzyka. Dlatego te˝ stworzono w Polsce regulowany rynek instrumentów pochodnych.

Organizacja rynku

Zorganizowany rynek instrumentów pochodnych tworzà trzy gie∏dy: Gie∏da Papierów Warto-
Êciowych w Warszawie, Warszawska Gie∏da Towarowa (WGT) oraz Polska Gie∏da Finansowa (PFG).
Oferujà one podobne produkty, jednak GPW jako jedyna przeprowadza transakcje na indeksy
WIG20 i TechWIG oraz akcje kilku spó∏ek, a WGT wprowadzi∏a do obrotu kontrakty terminowe
na stop´ procentowà112.

Wszystkie dost´pne kontrakty futures sà rozliczane wy∏àcznie poprzez rozliczenie ró˝nic mi´-
dzy cenà kontraktu a ostatecznà cenà rozliczeniowà. W obrocie gie∏dowym poÊrednikiem w rozli-
czaniu kontraktów terminowych jest izba rozliczeniowa. Uczestnikami izby sà: cz∏onkowie rozlicza-
jàcy, biura maklerskie lub banki. Funkcj´ izby rozliczeniowej dla kontraktów b´dàcych przedmiotem
obrotu na GPW pe∏ni Krajowy Depozyt Papierów WartoÊciowych. Dla zapewnienia bezpieczeƒstwa
obrotu oraz gwarantowania rozliczeƒ utworzono w ramach KDPW odr´bnà Izb´ Rozrachunkowà
Instrumentów Pochodnych (IRIP). Po ka˝dej sesji na rynku kontraktów terminowych b´dàcych
przedmiotem obrotu na GPW IRIP dokonuje rozliczenia otwartych pozycji ka˝dego inwestora. W za-
le˝noÊci od wahaƒ cen kontraktów rachunek inwestora jest uznawany bàdê obcià˝any odpowied-
nià kwotà. Proces codziennego oszacowywania wp∏ywu zmiany ceny rynkowej na wartoÊç otwar-
tych pozycji inwestora nazywany jest tzw. równaniem do rynku (ang. marking to the market).
Na PGF funkcje rozliczeniowe pe∏nià uczestnicy wiodàcy (banki b´dàce akcjonariuszami gie∏dy).

Instrumenty finansowe

Walutowe kontrakty futures

Walutowe kontrakty terminowe sà obecnie przedmiotem obrotu na trzech gie∏dach. Jako
pierwsza wprowadzi∏a je GPW, która we wrzeÊniu 1998 r. rozpocz´∏a notowania kontraktów
na kurs USD, a w maju 1999 r. na kurs EUR. WGT w styczniu 1999 r. wprowadzi∏a do obrotu kon-
trakty futures na kurs dolara amerykaƒskiego oraz marki niemieckiej, a w kwietniu 1999 r. kontrak-
ty na kurs EUR, które zastàpi∏y wprowadzone wczeÊniej kontrakty na kurs DEM. WGT zdoby∏a do-
minujàcà pozycj´ na rynku walutowych kontraktów futures. Polska Gie∏da Finansowa zainicjowa∏a
obrót instrumentami pochodnymi typu futures w grudniu 1998 r. By∏y to kontrakty na kurs dolara
amerykaƒskiego i mark´ niemieckà; w styczniu 1999 r. wprowadzi∏a do obrotu kontrakty na euro.

Obroty kontraktami na waluty utrzymujà si´ na niskim poziomie. W czerwcu 2001 r. przedmiotem
obrotu na Gie∏dzie Papierów WartoÊciowych w Warszawie by∏o ∏àcznie 1.529 kontraktów na USD i EUR.
Z kolei na WGT handel kontraktami walutowymi zanika. Obroty na futures na euro spad∏y niemal do zera.

Indeksowe kontrakty futures

Obecnie w obrocie gie∏dowym znajdujà si´ kontrakty terminowe na indeksy WIG20 oraz Te-
chWIG. Kontrakty te sà notowane na GPW, która w styczniu 1998 r. rozpocz´∏a handel kontrakta-
mi futures na WIG20, a w sierpniu 2000 r. kontraktami na TechWIG. Najwi´kszà popularnoÊç zdo-

112 Kontrakty terminowe na stop´ procentowà mogà byç równie˝ przedmiotem obrotu na Polskiej Gie∏dzie Finansowej.
Uczestnikami PGF mogà byç tylko banki, ale rynek ten nie jest aktywny (nie sà zawierane na nim transakcje).
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by∏y jednak kontrakty na WIG20. Trzyletnia historia notowaƒ kontraktów pokazuje dynamiczny
wzrost ich p∏ynnoÊci, dzi´ki czemu otwieranie i zamykanie pozycji nie sprawia inwestorom k∏opo-
tów. Sukces kontraktów futures na TechWIG jest natomiast umiarkowany.

Tabela 5.2.1 przedstawia struktur´ obrotów na GPW. Od I kwarta∏u 2001 r. istnieje wyraêna
przewaga obrotu na rynku futures na WIG20 nad rynkiem kasowym (akcji). Wynika to m.in. z fak-
tu, ˝e transakcji na gie∏dzie dokonujà g∏ównie inwestorzy indywidualni. W koƒcu 2000 r. ich udzia∏
w rynku wyniós∏ 85%. Inwestorzy indywidualni przenoszà si´ z rynku akcji na rynek terminowy, po-
niewa˝ zawieranie transakcji na rynku terminowym wymaga tylko wp∏acenia niewielkiego depozy-
tu zabezpieczajàcego. Transakcje zawierane na rynku terminowym majà w wi´kszoÊci charakter
spekulacyjny, a nie zabezpieczajàcy.

Niestety, zaanga˝owanie krajowych inwestorów instytucjonalnych nadal jest zbyt ma∏e – wy-
nios∏o jedynie 13%. Du˝e nadzieje na rozwój rynku kontraktów terminowych wiàzano z rozwojem
II filaru systemu emerytalnego. Nadzieje te nie zosta∏y spe∏nione, poniewa˝ otwarte fundusze eme-
rytalne mogà, teoretycznie, dokonywaç jedynie transakcji zabezpieczajàcych przed ryzykiem walu-
towym na rynku terminowym do 5% wartoÊci swoich aktywów netto.

W transakcjach na gie∏dowym rynku terminowym nie uczestniczà prawie wcale inwestorzy
zagraniczni. Ich udzia∏ w obrotach wynosi 2%.

Kontrakty futures na akcje spó∏ek

W styczniu 2001 r. GPW wprowadzi∏a do obrotu publicznego kontrakty terminowe na akcje
trzech spó∏ek: Telekomunikacji Polskiej SA, Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN SA oraz Elektri-
mu SA. Spó∏ki te wybrano ze wzgl´du na du˝à p∏ynnoÊç i poda˝ ich akcji. Rynek futures na akcje
rozwija si´ doÊç dynamicznie. W czerwcu 2001 r. wolumen obrotu wyniós∏ 3 704 kontrakty.

Procentowe kontrakty futures

Polski rynek instrumentów pochodnych, w których instrumentem bazowym jest stopa pro-
centowa, funkcjonuje od niedawna. Warszawska Gie∏da Towarowa jako pierwsza wprowadzi∏a,
w lutym 1999 r., kontrakty futures na stop´ procentowà. Do 2000 r. by∏ to jedyny stosunkowo ak-
tywny gie∏dowy rynek procentowych kontraktów terminowych; z czasem zaczà∏ jednak zanikaç.
Kontrakty terminowe na jedno- i trzymiesi´czny WIBOR wprowadzi∏a równie˝ Polska Gie∏da Finan-
sowa. Niestety, próba stworzenia tego segmentu rynku si´ nie powiod∏a. Przyczyni∏ si´ do tego
gwa∏towny rozwój rynku FRA, który stanowi∏ zbyt du˝à konkurencj´ dla kontraktów futures na sto-
p´ procentowà oraz kontraktów terminowych na jedno- i trzymiesi´czny WIBOR.

Tabela 5.2.1 
Struktura obrotów na GPW (w %)

èród∏o: GPW.

Instrumenty finansowe VI 2000 IX 2000 XII 2000 III 2001 VI 2001

Akcje 79,8 53,3 62,4 43,6 43,0

Akcje NFI 0,4 6,1 0,0 0,0 0,0

PDA 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0

Obligacje 1,6 2,8 2,2 1,4 1,5

Futures na WIG20 17,8 37,3 35,2 54,1 54,3

Futures walutowe 0,3 0,5 0,2 0,4 0,8

Futures na akcje 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4
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Problemy zwiàzane z regulowanym rynkiem instrumentów pochodnych

Regulowany rynek instrumentów pochodnych w Polsce boryka si´ z wieloma problemami.
Nale˝à do nich przede wszystkim:

– regulacje uniemo˝liwiajàce aktywny udzia∏ w tym rynku inwestorów instytucjonalnych
i sprawiajàce, ˝e rozwój obrotów zale˝y tylko od popytu inwestorów indywidualnych,

– opodatkowanie dochodów z tytu∏u transakcji zawieranych na rynku walutowych kontrak-
tów terminowych przez osoby fizyczne (futures na waluty nie sà traktowane w polskim prawie ja-
ko papiery wartoÊciowe)113,

– relatywnie niski poziom wiedzy spo∏eczeƒstwa o rynku terminowym.

Zagro˝enie dla stabilnoÊci systemu finansowego w Polsce

Oferta krajowego gie∏dowego rynku instrumentów pochodnych jest stosunkowo niewielka.
Zawiera ona kontrakty futures opiewajàce na indeksy gie∏dowe, akcje, waluty oraz stop´ procento-
wà. Zdecydowanà przewag´ zdoby∏y kontrakty na WIG20 – wolumen ich obrotów w czerwcu
2001 r. wyniós∏ 313.336 kontraktów. Dla porównania wolumen obrotów futures na TechWIG wy-
niós∏ 1.697 kontraktów. Najs∏abiej rozwijajàcym si´ segmentem rynku terminowego jest rynek fu-
tures na waluty. Mo˝e si´ to wiàzaç z opodatkowaniem dochodów z tytu∏u zawartych transakcji.

Wykorzystanie instrumentów pochodnych w Polsce jest nadal niewielkie. Dominujàcà grupà
podmiotów sà inwestorzy indywidualni, którzy z powodu ma∏ych kapita∏ów w∏asnych powoli za-
cz´li si´ wycofywaç z rynku akcji i inwestujà na rynku instrumentów pochodnych. Zainteresowanie
pochodnymi ze strony przedsi´biorstw jest nadal znikome. Dla zabezpieczenia si´ przed ryzykiem
stopy procentowej mo˝liwe jest dokonanie odpowiedniej transakcji na WGT. Oferuje ona futures
na stop´ procentowà, ale jest to rynek o niskim stopniu p∏ynnoÊci. Podobna jest sytuacja na rynku
kontraktów walutowych, na którym prym wiedzie WGT. Transakcje zawierane sà sporadycznie. Bio-
ràc pod uwag´ p∏ynnoÊç regulowanego rynku instrumentów pochodnych w Polsce, mo˝na powie-
dzieç, ˝e nie jest on realnym zagro˝eniem dla stabilnoÊci sektora finansowego. 

113 Dochody z tytu∏u transakcji zawieranych na rynku walutowych kontraktów terminowych przez osoby fizyczne sà
opodatkowane, podczas gdy dochody uzyskiwane przez osoby fizyczne z indeksowych kontraktów futures oraz kon-
traktów na akcje spó∏ek zwolniono z podatku. Wszystkie dochody uzyskiwane przez podmioty gospodarcze z rynku kon-
traktów terminowych podlegajà opodatkowaniu. 
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P∏ynnoÊç mi´dzybankowego rynku finansowego systematycznie poprawia∏a si´ w latach
2000 – 2001. Dzi´ki temu zwi´ksza∏y si´ mo˝liwoÊci zarzàdzania ryzykiem w bankach, co sprzyja∏o
stabilnoÊci finansowej systemu bankowego. 

6.1.  Rynek pieni´˝ny

Najbardziej charakterystycznà tendencjà na mi´dzybankowym rynku pieni´˝nym by∏
dynamiczny rozwój rynku syntetycznych depozytów mi´dzybankowych tworzonych przy u˝yciu
swapów walutowych. Rynek swapów walutowych jest obecnie najwi´kszym i najbardziej p∏ynnym
segmentem krajowego rynku pieni´˝nego. 

Pojawienie si´, obok rynku depozytów mi´dzybankowych, rynku syntetycznych depozytów
mi´dzybankowych w postaci swapów walutowych znacznie zwi´kszy∏o mo˝liwoÊci zarzàdzania
p∏ynnoÊcià w bankach. Banki krajowe mogà w razie potrzeby zaciàgaç po˝yczki krótkoterminowe
nie tylko w bankach krajowych, ale tak˝e zagranicznych. 

Swapy walutowe sà w istocie zabezpieczonymi depozytami mi´dzybankowymi. W ich
przypadku zaciàganie po˝yczek na rynku mi´dzybankowym nie jest ograniczone limitami
kredytowymi, obowiàzujàcymi na rynku tradycyjnych, niezabezpieczonych depozytów
mi´dzybankowych. Spowodowa∏o to dynamiczny rozwój rynku swapów walutowych. Od stycznia
2000 r. do lipca 2001 r. miesi´czne obroty na rynku swapów walutowych zwi´kszy∏y si´ ze 121
mld z∏ do 490 mld z∏.

Rozwój rynku swapów walutowych zwi´kszy∏ mo˝liwoÊci zarzàdzania p∏ynnoÊcià w bankach
równie˝ dzi´ki znacznej poprawie p∏ynnoÊci rynku mi´dzybankowego (rozumianej jako ∏atwoÊç
zawierania transakcji) w przypadku bardziej odleg∏ych terminów zapadalnoÊci. Rynek tradycyjnych
depozytów mi´dzybankowych jest p∏ynny tylko w przypadku po˝yczek majàcych terminy
zapadalnoÊci do 1 miesiàca. Rynek swapów walutowych oferuje mo˝liwoÊç ∏atwego zaciàgania
po˝yczek o terminach zapadalnoÊci do 1 roku.  

Du˝ej p∏ynnoÊci rynku swapów walutowych sprzyja znaczny udzia∏ podmiotów
zagranicznych w obrotach. Zwi´ksza to liczb´ transakcji zawieranych na rynku i u∏atwia bankom
znalezienie partnera do zawarcia transakcji.

6.2. Rynek obligacji 

Jednym z warunków stabilnoÊci finansowej banków jest mo˝liwoÊç ∏atwego spieni´˝enia
posiadanych przez nie obligacji przy stosunkowo ma∏ym koszcie. Warunek ten jest spe∏niony, jeÊli
w danym kraju istnieje p∏ynny rynek obligacji.

Krajowy rynek obligacji tylko cz´Êciowo spe∏nia powy˝szy warunek. Mimo sta∏ego wzrostu
obrotów (miesi´cznie z  30 mld z∏ w styczniu 2000 r. do 60 mld z∏ w lipcu 2001 r.) g∏ównym
problemem tego rynku pozostaje ma∏o efektywny i drogi system rozliczania transakcji. Relatywnie
wysokie koszty zawierania transakcji zmniejsza∏y skal´ krótkoterminowych operacji spekulacyjnych,
co hamowa∏o tempo wzrostu obrotów, pogarszajàc p∏ynnoÊç rynku. 
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P∏ynnoÊç wtórnego rynku obligacji zmniejsza tak˝e niedostatek du˝ych wystandaryzowanych
emisji obligacji oraz pe∏nienie funkcji animatorów rynku przez zaledwie kilka banków. Pozosta∏e
banki sà zbyt ma∏o aktywne, by ich operacje istotnie przyczynia∏y si´ do poprawy p∏ynnoÊci rynku. 

O niedostatecznej p∏ynnoÊci rynku obligacji Êwiadczy niemal ca∏kowity brak rynku
krótkoterminowych transakcji repo zawieranych na wtórnym rynku obligacji. W krajach majàcych
rozwini´te rynki finansowe jest on najwa˝niejszym segmentem rynku pieni´˝nego, stanowiàcym
êród∏o finansowania wi´kszoÊci transakcji krótkoterminowych. W Polsce rynek ten rozwija si´
bardzo s∏abo ze wzgl´du na kosztowny system rozliczania transakcji. 

Rezultatem niedostatecznej p∏ynnoÊci rynku obligacji, spowodowanej drogim systemem
rozliczeƒ, jest stosunkowo du˝a chwiejnoÊç cen obligacji. W przypadku zaburzeƒ na krajowym
rynku obligacji, wywo∏anych np. zaburzeniami na rynku mi´dzynarodowym, mo˝e to pogarszaç
stabilnoÊç finansowà banków.

6.3. Rynek walutowy

Stosunkowo ma∏o p∏ynny jest równie˝ rynek walutowy. W latach 2000 – 2001 dzienne obroty
na mi´dzybankowym rynku walutowym kszta∏towa∏y si´ przeci´tnie na poziomie 2 mld USD. Jest
to doÊç ma∏o, aczkolwiek wi´cej ni˝ w wielu krajach wschodzàcych. 

Wprawdzie banki na ogó∏ dobrze zarzàdzajà ryzykiem kursowym, ale nie mo˝na tego
powiedzieç o przedsi´biorstwach. Banki mogà wi´c odczuç skutki ewentualnej chwiejnoÊci kursu
z∏otego, jeÊli spowodowa∏oby to pogorszenie si´ sytuacji finansowej przedsi´biorstw. 

Istnieje tu zresztà niekorzystne sprz´˝enie zwrotne. G∏ównà barierà szybszego zwi´kszania
si´ p∏ynnoÊci rynku walutowego, która zmniejszy∏aby chwiejnoÊç kursu z∏otego, by∏a – i nadal jest
– ma∏a aktywnoÊç przedsi´biorstw w obrotach na rynku walutowym. 

6.4. Rynek instrumentów pochodnych (nieregulowany)

StabilnoÊç finansowa banków zale˝y m.in. od mo˝liwoÊci ich zabezpieczania si´ przed
ryzykiem stopy procentowej i kursu walutowego. Mo˝liwoÊci banków w tym wzgl´dzie zwi´ksza∏y
si´ wraz z rozwojem rynku instrumentów pochodnych. Ten zaÊ nast´powa∏ g∏ównie dzi´ki rosnàcej
aktywnoÊci banków londyƒskich, oferujàcych instrumenty pochodne umo˝liwiajàce zabezpieczanie
si´ przed ryzykiem stopy procentowej. Dotyczy∏o to zw∏aszcza rynku transakcji IRS114,
zlokalizowanego g∏ównie w Londynie. Banki krajowe bra∏y natomiast aktywny udzia∏ w rozwoju
rynku FRA115 i opcji walutowych.

Rynek FRA powsta∏ i rozwinà∏ si´ w Polsce w 1999 r. Do 2001 r. miesi´czne obroty na tym
rynku osiàgn´∏y wielkoÊç 50 mld z∏. Obroty na rynku transakcji IRS, które banki krajowe zacz´∏y
zawieraç na wi´kszà skal´ dopiero w 2000 r., osiàgn´∏y w po∏owie 2001 r. miesi´cznà wartoÊç
10 mld z∏. 

Rozwój rynku instrumentów pochodnych, takich jak IRS, da∏ podmiotom krajowym nie tylko
mo˝liwoÊç zabezpieczania si´ przed ryzykiem stopy procentowej. Przyczyni∏ si´ tak˝e do poprawy

114 Zawarcie transakcji IRS (od ang. interest rate swap) umo˝liwia rozliczanie ró˝nic mi´dzy poziomem d∏ugoterminowej
stopy procentowej z dnia zawarcia umowy i zmieniajàcà si´ wysokoÊcià krótkoterminowych stóp procentowych. Dlatego
transakcje IRS umo˝liwiajà m.in. otrzymanie rekompensat za spadki cen obligacji w przypadku nieoczekiwanego
(niezdyskontowanego w cenach obligacji) wzrostu krótkoterminowych stóp procentowych. 
115 Zawarcie transakcji FRA (od ang. forward rate agreement) umo˝liwia rozliczanie ró˝nic odsetkowych mi´dzy
poziomem terminowej stopy procentowej z dnia zawarcia transakcji a wysokoÊcià stóp procentowych w dniu rozliczenia
umowy. W przeciwieƒstwie  do transakcji IRS, transakcje FRA majà krótkie terminy zapadalnoÊci. Dlatego FRA
umo˝liwiajà m.in. otrzymanie rekompensat strat kapita∏owych wynik∏ych ze wzrostu krótkoterminowych stóp
procentowych i spadku cen bonów skarbowych. 
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p∏ynnoÊci rynków kasowych. Szczególnie wyrazistym przyk∏adem tego sà konsekwencje powstania
i rozwoju rynków FRA i IRS. 

Jeszcze w 1997 r. spadek cen papierów skarbowych, w wyniku trwajàcego wówczas wzrostu
stóp procentowych, powodowa∏ ograniczanie przez banki skali transakcji na rynku wtórnym. By∏o
to wtedy jedynym sposobem unikni´cia strat bilansowych spowodowanych zmniejszaniem si´
rynkowej wartoÊci posiadanych przez banki papierów skarbowych. By uniknàç realizacji strat, banki
przesuwa∏y posiadane papiery skarbowe z portfeli handlowych do portfeli inwestycyjnych. Papiery
skarbowe „znika∏y” z rynku do daty ich wykupu. 

W 2000 r., dzi´ki pojawieniu si´ w Polsce rynków FRA i IRS, wzrosty stóp procentowych
i wywo∏ane nimi spadki cen papierów skarbowych nie spowodowa∏y ju˝ tak du˝ego zmniejszenia
si´ skali obrotów na rynku wtórnym. Sta∏o si´ tak dlatego, ˝e transakcje FRA i IRS umo˝liwia∏y
uzyskanie rekompensaty za spadek cen bonów skarbowych i obligacji. Cz´Êç banków zacz´∏a
przeprowadzaç operacje arbitra˝owe i spekulacyjne, wykorzystujàc zmiany spreadów mi´dzy
stopami dochodowoÊci na rynku FRA i oprocentowaniem bonów skarbowych116, a tak˝e zmiany
spreadów mi´dzy stopami dochodowoÊci obligacji i transakcji IRS117. Zyski z tego rodzaju transakcji
rekompensowa∏y straty poniesione w wyniku spadku cen papierów skarbowych. Powodowa∏o to,
˝e mimo wzrostu stóp procentowych w 2000 r. obroty na wtórnym rynku papierów skarbowych nie
spad∏y tak, jak w 1997 r.

Rynek  FRA móg∏ szybko staç si´ p∏ynny dzi´ki rozwojowi rynku swapów walutowych. Przy
braku dostatecznie rozwini´tego rynku depozytów mi´dzybankowych, banki oferujàce transakcje
FRA mogà zabezpieczaç si´ przed ryzykiem z tym zwiàzanym tylko na rynku syntetycznych
depozytów mi´dzybankowych, a wi´c na rynku swapów walutowych. Z kolei jego p∏ynnoÊç jest w
znacznej mierze efektem du˝ego udzia∏u w obrotach inwestorów zagranicznych, dla których rynek
swapów walutowych jest g∏ównym miejscem zaciàgania krótkoterminowych po˝yczek w z∏otych.

W Êwietle pozytywnych doÊwiadczeƒ banków, zwiàzanych z wykorzystywaniem  przez nie
instrumentów pochodnych, niezrozumia∏e sà nadmiernie restrykcyjne przepisy dotyczàce
wykorzystywania tych instrumentów przez towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne
i fundusze emerytalne. 

116 K. ¸ukasik: Rynek bonów skarbowych w roku 2000 w aspekcie zarzàdzania p∏ynnoÊcià. W: Rynek pieni´˝ny w Polsce.
Stan i perspektywy. (red. A. S∏awiƒski). Gdaƒsk 2001 IBnGR (w druku).
117 R. G∏uch: Rozwój rynku skarbowych papierów d∏u˝nych. W: Rynek pieni´˝ny w Polsce. Stan i perspektywy. (red.
A. S∏awiƒski). Gdaƒsk 2001 IBnGR (w druku).
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7
Wspó∏praca paƒstwowych instytucji nadzorujàcych rynki finansowe.

Gwarancje bezpieczeƒstwa depozytów bankowych

Liberalizacja rynków finansowych przyczynia si´ do powstawania z∏o˝onych struktur instytu-
cjonalnych, a ich us∏ugi wykraczajà poza tradycyjny zakres dla danego typu instytucji finansowej.
Dla stabilnoÊci systemów finansowych coraz wi´ksze znacznie ma zatem wspó∏praca mi´dzy pod-
miotami nadzorujàcymi instytucje i rynki finansowe. StabilnoÊci sektora bankowego sprzyja tak˝e
obecnoÊç systemu zabezpieczajàcego uczestników rynku na wypadek wystàpienia niesprzyjajàcych
wydarzeƒ na wi´kszà skal´ (safety net). Istnienie po˝yczkodawcy ostatniej szansy oraz systemu
ubezpieczenia depozytów – podstawowych elementów sytemu zabezpieczania przed kryzysami
p∏ynnoÊci i niewyp∏acalnoÊci – zazwyczaj wzmacnia zaufanie do sektora bankowego i tym samym
korzystnie wp∏ywa na ca∏y system finansowy. Poni˝ej omówimy zagadnienia wspó∏pracy mi´dzy
nadzorcami (koncentrujàc si´ na Komisji Nadzoru Bankowego jako organie nadzorujàcym g∏ówny
segment systemu finansowego w Polsce) oraz zabezpieczenia systemowe chroniàce sektor finanso-
wy przed kryzysami p∏ynnoÊci i niewyp∏acalnoÊci.

7.1. Wspó∏praca nadzoru bankowego z instytucjami nadzorujàcymi pozosta∏e
segmenty rynku finansowego

Powstawanie konglomeratów finansowych, zmierzch tradycyjnej bankowoÊci i anga˝owanie
si´ banków w nowe dziedziny (np. oferowanie produktów inwestycyjnych) to zjawiska powszech-
ne na rynku globalnym. Wyst´pujà one równie˝ w Polsce. Wynika stàd potrzeba wspó∏pracy mi´-
dzy instytucjami nadzorujàcymi rynki finansowe. 

Wspó∏praca nadzorcza w jednym kraju mo˝e przyjàç form´ tzw. nadzoru zintegrowanego
(np. w Wielkiej Brytanii, na W´grzech, w Estonii). Oznacza to po∏àczenie w jednej instytucji funkcji
nadzoru nad wybranymi lub wszystkimi segmentami systemu finansowego. Innym rozwiàzaniem
jest uczestnictwo krzy˝owe, czyli udzia∏ przedstawicieli jednego organu nadzoru w innym oraz pod-
pisanie porozumieƒ o wspó∏pracy i wymianie informacji. 

Zagraniczna wspó∏praca nadzorców opiera si´ zwykle na porozumieniach o wspó∏pracy i wy-
mianie informacji oraz na roboczych kontaktach przedstawicieli nadzorów. 

Do wzrostu efektywnoÊci wspó∏pracy nadzorczej, krajowej i zagranicznej, przyczynia si´ tzw.
nadzór skonsolidowany, polegajàcy na traktowaniu grupy kapita∏owej jako ca∏oÊci. 

W Polsce nadzór nad poszczególnymi rynkami le˝y w gestii odr´bnych instytucji. Sektor ban-
kowy nadzorowany jest przez Komisj´ Nadzoru Bankowego, sektor ubezpieczeƒ – przez Paƒstwo-
wy Urzàd Nadzoru Ubezpieczeƒ (PUNU) i Ministerstwo Finansów, rynek kapita∏owy – przez Komi-
sj´ Papierów WartoÊciowych i Gie∏d, fundusze emerytalne – przez Urzàd Nadzoru nad Funduszami
Emerytalnymi, a niebankowe instytucje depozytowo-kredytowe (Spó∏dzielcze Kasy Oszcz´dnoÊcio-
wo-Kredytowe) przez Kas´ Krajowà (KSKOK). Ramka 7.1 pt. Instytucje nadzorujàce rynki finansowe
przedstawia pokrótce funkcje pe∏nione przez poszczególne organy nadzorcze. 

Zdecentralizowany model nadzoru nad rynkiem finansowym w Polsce zawiera pewne ele-
menty nadzoru zintegrowanego. Przyk∏adem jest kolegialnoÊç organów nadzorujàcych poszczegól-
ne segmenty rynku finansowego oraz udzia∏ przedstawicieli okreÊlonych cia∏ nadzorczych w pra-
cach pozosta∏ych. Komisji Nadzoru Bankowego przewodniczy Prezes NBP, a w jej sk∏ad wchodzi
m.in. Minister Finansów (lub sekretarz stanu w ministerstwie), Prezes Zarzàdu Bankowego Fundu-
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szu Gwarancyjnego, Przewodniczàcy Komisji Papierów WartoÊciowych i Gie∏d. Z drugiej strony
przedstawiciel NBP (obecnie jest nim Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego) zasiada w Radzie
Gie∏dy Papierów WartoÊciowych, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz w Komisji Papierów
WartoÊciowych i Gie∏d.

KolegialnoÊç organów nadzorczych u∏atwia porozumienie mi´dzy nimi i zapewnia formalne
forum do dyskusji. Jest to bardzo wa˝ne w przypadkach, gdy do podj´cia dzia∏aƒ potrzebna jest
przychylna decyzja kilku organów (np. udzielenie bankowi po˝yczki ze Êrodków funduszu pomoco-
wego BFG lub po∏àczenie banków notowanych na GPW). Schemat 7.1 przedstawia wybrane obsza-
ry zainteresowaƒ niebankowych instytucji nadzorczych, wià˝àce si´ z dzia∏alnoÊcià banków. 

Udzia∏ przedstawicieli nadzorów bran˝owych w pracach pozosta∏ych cia∏ nadzorczych przy-
czynia si´ do wi´kszej efektywnoÊci sprawowania nadzoru nad systemem finansowym, a w konse-
kwencji do umacniania zewn´trznych podstaw jego stabilnoÊci. 

EfektywnoÊç nadzoru nad rynkiem finansowym wymaga wymiany informacji mi´dzy urz´da-
mi nadzorujàcymi jego poszczególne segmenty. W Polsce ta wymiana przybiera dwie formy: (1)
udost´pniania kompletu informacji, tj. sprawozdaƒ finansowych banków, co miesiàc, mi´dzy NBP
a BFG lub (2) przekazywania wycinkowych informacji ad hoc mi´dzy KNB a pozosta∏ymi nadzorca-
mi. Wymiana informacji jest niezale˝na od sk∏adu osobowego cia∏ nadzorczych. Przedstawiciele po-
szczególnych instytucji nadzorczych sà bowiem zobowiàzani do zachowania tajemnicy, gdy chodzi

Schemat 7.1 
Wybrane obszary wspó∏pracy instytucji nadzorczych z Komisjà Nadzoru Bankowego

1 Sprawowanie przez NBP tej funkcji jest niejednoznaczne. Szerzej na ten temat mówimy w podrozdziale 7.2 pt. Po-
˝yczkodawca ostatniej instancji.
èród∏o: opracowanie w∏asne.

KOMISJA
NADZORU BANKOWEGO

Narodowy Bank Polski
• realizuje polityk´ pieni´˝nà
• pe∏ni funkcj´ po˝yczkodawcy
   ostatniej instancji1

Bankowy Fundusz
Gwarancyjny
• gwarantuje
   depozyty
• udziela zwrotnej
   pomocy
   finansowej

Urzàd Nadzoru
nad Funduszami
Emerytalnymi
• udziela zgody na
   sprawowanie
   funkcji banku
   depozytariusza
• monitoruje
   akcjonariuszy
   powszechnych
   towarzystw
   emerytalnych
   (banki)

Paƒstwowy Urzàd Nadzoru Ubezpieczeƒ
• gromadzi informacje o akcjonariuszach
   zak∏adów ubezpieczeƒ (bankach)

Komisja Papierow WartoÊciowych i Gie∏d
• udziela zgody na przekroczenie progów
   kapita∏owych w spó∏ce gie∏dowej (banku)
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INSTYTUCJE NADZORUJÑCE RYNKI FINANSOWE

Komisja Nadzoru Bankowego zosta∏a powo∏ana w styczniu 1998 r. na mocy
ustawy o Narodowym Banku Polskim (1997 r.). Celem nadzoru okreÊlonym w Prawie
bankowym (1997 r.) jest zapewnienie bezpieczeƒstwa Êrodków pieni´˝nych
gromadzonych na rachunkach bankowych oraz zgodnoÊci dzia∏alnoÊci banków z
przepisami. Do zadaƒ Komisji nale˝y okreÊlanie zasad dzia∏ania banków,
nadzorowanie banków w zakresie przestrzegania przepisów prawa oraz
obowiàzujàcych norm finansowych, dokonywanie okresowych ocen stanu
ekonomicznego banków i przedstawianie ich Radzie Polityki Pieni´˝nej. KNB, w
uzgodnieniu z Ministerstwem Finansów, wydaje zgod´ na utworzenie banku w formie
spó∏ki akcyjnej.

Decyzje i okreÊlone przez Komisj´ zadania wykonuje i koordynuje jednostka
organizacyjna NBP – Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego.

Paƒstwowy Urzàd Nadzoru Ubezpieczeƒ, dzia∏ajàcy od 1996 r., jest
centralnym organem administracji paƒstwowej. Nadzór nad Urz´dem sprawuje Prezes
Rady Ministrów. Podstawowym zadaniem PUNU, wynikajàcym z ustawy o dzia∏alnoÊci
ubezpieczeniowej (1996 r.), jest ochrona interesów osoby ubezpieczonej i
zapobieganie sytuacji, w której zak∏ad ubezpieczeƒ nie b´dzie w stanie wyp∏aciç
ubezpieczonemu lub beneficjentowi nale˝nego odszkodowania lub Êwiadczenia.
Nadzór nad dzia∏alnoÊcià zak∏adów ubezpieczeƒ polega m.in. na podejmowaniu
czynnoÊci, majàcych na celu zapewnienie prawid∏owego funkcjonowania rynku
ubezpieczeƒ i ochron´ ubezpieczonych, oraz na kontroli prowadzenia dzia∏alnoÊci
przez zak∏ady ubezpieczeƒ. Licencjonowanie zak∏adów ubezpieczeƒ le˝y w gestii
Ministerstwa Finansów.

Urzàd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi powsta∏ w maju 1998 r. na
mocy ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. UNFE jest
centralnym organem administracji rzàdowej. Nadzór nad nim sprawuje Prezes Rady
Ministrów.

Podstawowym celem dzia∏alnoÊci UNFE jest ochrona interesów cz∏onków
otwartych funduszy emerytalnych, które stanowià II filar systemu ubezpieczeƒ
spo∏ecznych, oraz uczestników pracowniczych programów emerytalnych – III filara
ubezpieczeƒ spo∏ecznych. W celu realizacji tego zadania Urzàd prowadzi kontrol´
dzia∏alnoÊci funduszy i programów emerytalnych. Kontrola ta obejmuje zarówno
proces licencyjny, jak i bie˝àcà dzia∏alnoÊç tych podmiotów.

Komisja Papierów WartoÊciowych i Gie∏d dzia∏a od 1991 r. jako centralny
organ administracji rzàdowej w sprawach publicznego obrotu papierami
wartoÊciowymi. Nadzór nad Komisjà sprawuje Prezes Rady Ministrów. Do zadaƒ
Komisji nale˝y m.in. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regu∏ uczciwego
obrotu i konkurencji w zakresie publicznego obrotu papierami wartoÊciowymi oraz
nad zapewnieniem powszechnego dost´pu do rzetelnych informacji na rynku
papierów wartoÊciowych, podejmowanie dzia∏aƒ zapewniajàcych sprawne
funkcjonowanie rynku papierów wartoÊciowych oraz ochron´ inwestorów,
przygotowywanie aktów prawnych zwiàzanych z funkcjonowaniem rynku papierów
wartoÊciowych.

Ramka 7.1
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o informacje niejawne przedstawiane na posiedzeniach. Formalne udost´pnianie takich informacji
urz´dom, które reprezentujà, zapewniajà stosowne porozumienia. 

Do tej pory KNB podpisa∏a porozumienia o wymianie informacji z KPWiG (1999 r.) oraz
z UNFE (2000 r.)118. Prowadzone sà tak˝e prace zmierzajàce do zawarcia porozumieƒ z zagranicz-
nymi instytucjami nadzoru bankowego. Pierwsze porozumienie w sprawie wspó∏pracy przy sprawo-
waniu nadzoru bankowego zawarto w grudniu 2000 r. z Bankiem Litwy. Dotychczas zawieranie ta-
kich porozumieƒ by∏o utrudnione. Partnerzy zagraniczni oczekiwali m.in. klauzuli o mo˝liwoÊci
przekazywania informacji o bankach poza organ nadzorczy (np. prokuraturze), co nie mia∏o pod-
staw w polskim prawie. Nowelizacja Prawa bankowego z sierpnia 2001 r.119 usun´∏a te trudnoÊci.
Projekt porozumienia z zagranicznymi instytucjami nadzoru bankowego b´dzie rozes∏any
do paƒstw, z którymi prowadzone sà negocjacje. Powinno to zaowocowaç podpisaniem umów
w niedalekiej przysz∏oÊci.

Nadzór skonsolidowany

Sektor bankowy jest kluczowym elementem systemu finansowego w Polsce, a same banki
sà cz´sto liderami grup kapita∏owych. Wynika stàd potrzeba konsolidacji sprawozdaƒ finansowych
banków. Przy obowiàzujàcym do niedawna stanie prawnym mo˝liwoÊci weryfikowania przez nad-
zór bankowy sprawozdaƒ podmiotów niefinansowych i niebankowych, b´dàcych podmiotami za-
le˝nymi banków, by∏y bardzo ograniczone. Banki przesy∏a∏y do KNB skonsolidowane sprawozda-
nia finansowe, niemniej jednak Komisja nie by∏a w stanie wyegzekwowaç szczegó∏owych informa-
cji o podmiotach wchodzàcych w sk∏ad grupy, zw∏aszcza gdy bank by∏ akcjonariuszem mniejszo-
Êciowym. Nowelizacja Prawa bankowego wprowadza nadzór skonsolidowany explicite120. Nowe
przepisy nak∏adajà obowiàzek sporzàdzania skonsolidowanych sprawozdaƒ finansowych przez
grupy kapita∏owe, w których podmiotem dominujàcym jest bank, oraz przez holdingi finansowe
i holdingi o dzia∏alnoÊci mieszanej. Umo˝liwiajà ponadto pracownikom nadzoru bankowego do-
konywanie inspekcji w niebankowych podmiotach zale˝nych banków. KNB uzyska∏a dodatkowe
uprawnienia, m.in. prawo ˝àdania od banku dostarczenia szerszej informacji o podmiotach po-
wiàzanych z nim kapita∏owo, ni˝ wynika∏oby z przepisów ustawy o rachunkowoÊci. Rozwiàzanie
to zapewni Komisji dost´p do informacji nie tylko o podmiotach, wobec których bank jest pod-
miotem dominujàcym, ale równie˝ o tych, z którymi ∏àczà go „bliskie powiàzania”. Komisja b´dzie
mog∏a równie˝ zleciç niezale˝nemu bieg∏emu rewidentowi zbadanie sytuacji finansowej grupy.
Uprawnienia te zapewnià wi´kszà efektywnoÊç nadzoru oraz w znacznym stopniu uniemo˝liwià
nieuczciwym akcjonariuszom Êwiadome wprowadzanie w b∏àd organów nadzorczych (tak jak
w przypadku Banku Staropolskiego).

118 Komisja widzi równie˝ potrzeb´ zawarcia podobnego porozumienia z nadzorem nad sektorem ubezpieczeƒ. Ukon-
stytuowanie si´ w przysz∏oÊci Komisji Nadzoru Ubezpieczeniowego lub podobnego cia∏a umo˝liwi podpisanie stosow-
nego porozumienia.
119 Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz o zmianie innych ustaw. Por. Prawo ban-
kowe, art. 131 ust. 2-4.
120 Por. Prawo bankowe, rozdzia∏ 11b – Nadzór skonsolidowany.

Kasa Krajowa powsta∏a w 1992 r.1 Zrzesza Spó∏dzielcze Kasy
Oszcz´dnoÊciowo-Kredytowe. Celem dzia∏alnoÊci Kasy jest zapewnienie stabilnoÊci
finansowej SKOK-ów oraz sprawowanie nadzoru nad kasami dla zapewnienia
bezpieczeƒstwa zgromadzonych w nich oszcz´dnoÊci oraz zgodnoÊci dzia∏alnoÊci kas
z przepisami prawa.
1 Kasa Krajowa dzia∏a∏a od 1992 r. jako spó∏dzielnia osób prawnych. Od 1996 r. zosta∏a wyposa˝ona w
uprawnienia nadzorcze nad SKOK-ami. 
èród∏o: Materia∏y informacyjne urz´dów, ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o spó∏dzielczych kasach oszcz´dnoÊciowo-
kredytowych (Dz.U. z dnia 4 stycznia 1996 r., nr 1, poz. 2).
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7.2. Po˝yczkodawca ostatniej instancji

Literatura definiuje funkcj´ po˝yczkodawcy ostatniej instancji jako dobrowolne udost´pnia-
nie p∏ynnych Êrodków instytucjom finansowym przez bank centralny w odpowiedzi na niekorzyst-
ny splot wydarzeƒ, który powoduje zwi´kszone zapotrzebowanie na p∏ynnoÊç, w sytuacji gdy za-
potrzebowanie to nie mo˝e byç zaspokojone z innych (rynkowych) êróde∏121. 

W realizacji funkcji po˝yczkodawcy ostatniej szansy uczestniczà w Polsce trzy instytucje: Na-
rodowy Bank Polski, Bankowy Fundusz Gwarancyjny oraz Komisja Nadzoru Bankowego. Ustawo-
dawstwo nie zawsze okreÊla ÊciÊle granice kompetencji poszczególnych organów i w pewnych wa-
runkach mogà si´ one nak∏adaç. 

W dotychczasowej praktyce ustali∏ si´ nast´pujàcy podzia∏ zadaƒ mi´dzy Narodowym Ban-
kiem Polskim a Bankowym Funduszem Gwarancyjnym122:

– Narodowy Bank Polski mo˝e udzieliç kredytu lombardowego bankowi potrzebujàcemu
krótkoterminowego uzupe∏nienia Êrodków p∏ynnych,

– Bankowy Fundusz Gwarancyjny mo˝e udzieliç d∏ugoterminowego kredytu na wspieranie
procesów konsolidacyjnych i restrukturyzacyjnych „banku znajdujàcego si´ w stanie niebezpieczeƒ-
stwa niewyp∏acalnoÊci”123.

7.2.1. Narodowy Bank Polski

Ustawa o Narodowym Banku Polskim124 w rozdziale o instrumentach polityki pieni´˝nej wy-
mienia kredyt refinansowy NBP jako instrument uzupe∏nienia zasobów pieni´˝nych banków. Szcze-
gó∏owe regulacje NBP wskazujà na kredyt lombardowy125.

Kredyt lombardowy Narodowego Banku Polskiego udzielany jest na krótki termin (jeden
dzieƒ), pod zastaw papierów wartoÊciowych (bonów skarbowych lub obligacji), wed∏ug „karnej”
stopy procentowej (oprocentowanie kredytu lombardowego jest najwy˝szà stopà procentowà sto-
sowanà przez NBP). Takie sformu∏owanie warunków otrzymania kredytu lombardowego zdaje si´
zgodne z klasycznà definicjà po˝yczkodawcy ostatniej instancji, sformu∏owanà przez W. Bagehota
(1873 r.)126. Niemniej jednak ustalenie jednodniowego terminu wykorzystania kredytu nie sprzyja
spe∏nianiu funkcji dostarczania p∏ynnoÊci w warunkach nadzwyczajnych, a raczej jest podporzàd-
kowane celom krótkoterminowego zarzàdzania p∏ynnoÊcià w bankach127.

W Êwietle zaprezentowanej na wst´pie definicji po˝yczkodawcy ostatniej szansy funkcja ta
nie jest to˝sama z uzupe∏nianiem p∏ynnoÊci banków zwiàzanych z zamykaniem pozycji, a zatem nie
powinna byç realizowana za pomocà zwyczajnych instrumentów polityki pieni´˝nej – tak jak ma to
miejsce w Polsce. Próbà sprecyzowania funkcji banku centralnego jako kkllaassyycczznneeggoo  po˝yczkodaw-
cy ostatniej szansy jest zapis „Regulaminu refinansowania banków kredytem lombardowym ...”.
Stanowi, ˝e „NBP mo˝e ustalaç inny ni˝ (...) [jednodniowy] okres wykorzystania kredytu lombardo-

121 X. Freixas, C. Giannini, G. Hoggarth, F. Sousa: Lender of Last Resort: A Review of the Literature. “Financial Stability
Review”, Vol. 7, Bank of England 1999, za: Dong He: Emergency Liquidity Support Facilities. IMF Working Paper
WP/00/79, 2000, s. 6. 
122 Nie wymieniamy w tym miejscu KNB, gdy˝ chcielibyÊmy podkreÊliç aspekt finansowego wsparcia banków. Komisja
– b´dàc cia∏em niezale˝nym od NBP – nie dysponuje w∏asnymi funduszami, ale jest finansowana z bud˝etu banku cen-
tralnego.
123 Sformu∏owanie „bank znajdujàcy si´ w stanie niebezpieczeƒstwa niewyp∏acalnoÊci” jest oficjalnym zwrotem u˝ywa-
nym w dokumentach BFG. Por. Skrót ze sprawozdania z dzia∏alnoÊci Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w 1999 ro-
ku (www.bfg.pl).
124 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim, art. 42, Dz.U. nr 140/1997, poz. 938 ze zm.
125 Uchwa∏a nr 12/2000 Zarzàdu Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 marca 2000 r. w sprawie wprowadzenia
„Regulaminu refinansowania banków kredytem lombardowym przez Narodowy Bank Polski”, Dz.Urz. NBP nr 5/2000.
126 Toward a Framework for Financial Stability. World Economic and Financial Surveys, IMF 1998, s. 28.
127 Podobnym celom ma równie˝ s∏u˝yç kredyt Êróddzienny (ang. intraday credit), który b´dzie u∏atwia∏ dokonywanie
rozliczeƒ mi´dzy bankami. W NBP prowadzone sà prace nad wprowadzeniem tego kredytu od grudnia 2001 r. Planuje
si´, ˝e w ramach kredytu Êróddziennego NBP b´dzie zasila∏ rachunek bie˝àcy banków w zamian za przew∏aszczone pa-
piery skarbowe. Kredyt b´dzie udzielany bankom bezp∏atnie. W odró˝nieniu od kredytu lombardowego sp∏ata kredytu
Êróddziennego b´dzie nast´powa∏a pod koniec dnia, w którym zosta∏ on udzielony.
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wego”. Zapis ten ma byç podstawà udzielania wsparcia p∏ynnoÊci banków komercyjnych w sytuacji
nag∏ych zagro˝eƒ128.

Wspó∏czesne definicje po˝yczkodawcy ostatniej instancji przewidujà równie˝ udzielanie kre-
dytu na mniej restrykcyjnych warunkach ni˝ zaproponowane przez Bagehota. Dotyczà one wyjàt-
kowych przypadków, gdy zagro˝ona jest sytuacja banków systemowo wa˝nych (ang. too big to
fail). Stosownie do tego rozszerzenia ustawa o NBP stanowi, ˝e bank centralny „mo˝e udzieliç kre-
dytu refinansowego dla realizacji programu post´powania naprawczego banku”129. Udzielenie ta-
kiego kredytu, mieszczàce si´ w ramach zadaƒ Zarzàdu NBP („kszta∏towanie warunków niezb´d-
nych dla rozwoju systemu bankowego”), mo˝e utrudniaç realizacj´ podstawowego zadania Rady
Polityki Pieni´˝nej, którym jest „utrzymanie stabilnego poziomu cen”130. Niemniej jednak wydaje
si´, ˝e bank centralny nie powinien uchylaç si´ od odpowiedzialnoÊci w przypadkach zagro˝eƒ sys-
temowych, poniewa˝ brak reakcji w skrajnych wypadkach móg∏by spowodowaç kryzys sektora
i utrat´ warunków do prowadzenia polityki pieni´˝nej. 

W literaturze mo˝na znaleêç poglàd, ˝e wspomaganie banków systemowo wa˝nych powi-
nien przejàç rzàd131. Argumentuje si´, ˝e udzielenie d∏ugoterminowego kredytu (najcz´Êciej nieza-
bezpieczonego) bankowi niewyp∏acalnemu (jakim bywa bank realizujàcy program sanacyjny) nara-
˝a∏oby bank centralny na straty.

7.2.2. Bankowy Fundusz Gwarancyjny132

Udzielanie bankom d∏ugoterminowych i nisko oprocentowanych po˝yczek jest elementem
pomocowej funkcji BFG133. Udzielenie pomocy finansowej bankom, których wyp∏acalnoÊç jest za-
gro˝ona, ma zapobiec ich upad∏oÊciom. 

Po˝yczki sà udzielane z funduszu pomocowego, tworzonego z obowiàzkowych op∏at rocz-
nych wnoszonych przez banki134. O Êrodki z funduszu pomocowego mogà ubiegaç si´ wszystkie
banki obj´te systemem gwarantowania depozytów. Muszà przy tym spe∏niç wiele wymagaƒ wy-
szczególnionych w ustawie o BFG, w tym m.in.: (1) uzyskaç pozytywnà opini´ KNB o przygotowa-
nym programie post´powania naprawczego oraz (2) przeznaczyç dotychczasowe fundusze w∏asne
na pokrycie strat (co ma przeciwdzia∏aç ewentualnej pokusie nadu˝ycia ze strony akcjonariuszy). 

¸àczenie funkcji gwarantowania depozytów z funkcjà pomocowà BFG budzi niekiedy kontro-
wersje. Istotà funkcji pomocowej nie jest ratowanie finansowe jednych banków kosztem innych, ale
ochrona ich klientów. Celem dzia∏alnoÊci pomocowej jest bowiem ochrona deponentów
przed skutkami upad∏oÊci banków. Warunkiem przyznania funduszy pomocowych bankowi jest wy-
kazanie, ˝e wysokoÊç ewentualnej po˝yczki jest ni˝sza od sumy Êrodków gwarantowanych na ra-
chunkach deponentów banku. Z punktu widzenia pozosta∏ych banków udzielenie po˝yczki okreÊlo-

128 W literaturze przedmiotu przewa˝a poglàd, ˝e ogólne zasady dzia∏ania po˝yczkodawcy ostatniej instancji powinny
byç zdefiniowane ex ante i podane do publicznej wiadomoÊci. Dla unikni´cia tzw. pokusy nadu˝ycia (moral hazard)
wskazane jest jednak, aby zasady te nie by∏y formu∏owane nadmiernie szczegó∏owo, ale pozostawia∏y niepewnoÊç, czy
bank centralny (lub inna instytucja do tego powo∏ana) na pewno udzieli pomocy. Wszelkie kroki podj´te w ramach re-
alizacji funkcji po˝yczkodawcy ostatniej instancji powinny byç natomiast przedstawione opinii publicznej ex post. Wy-
daje si´, ˝e w tym wypadku NBP realizuje postulaty unikania szczegó∏owoÊci zbyt dos∏ownie. Por. Dong He: Emergency
Liquidity Support Facilities. IMF Working Paper, WP/00/79, kwiecieƒ 2000, s. 10-18; Ch. Enoch op.cit.; P. Stella, M. Kha-
mis: Transparency and Ambiguity in Central Bank Safety Net Operations. IMF Working Paper WP/97/138, s. 7-11. 
129 Por. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim, art. 42.
130 Por. Ustawa o NBP, art. 3.
131 Por. Dong He, op.cit., s. 9-10. Polskim przyk∏adem zaanga˝owania si´ paƒstwa w sanacj´ banków jest Ustawa z dnia
3 lutego 1993 r. o restrukturyzacji finansowej przedsi´biorstw i banków (...) i przekazanie bankom, spe∏niajàcym kryte-
ria ustawy, obligacji restrukturyzacyjnych na kwot´ 40 bln starych z∏otych. Ustawa ta dotyczy∏a banków, w których co
najmniej 51% kapita∏u nale˝a∏o do paƒstwa.
132 Podrozdzia∏y 7.2.2 oraz 7.3 opracowano na podstawie materia∏ów informacyjnych BFG.
133 BFG udziela po˝yczek (gwarancji lub por´czeƒ) bankom samodzielnie przeprowadzajàcym restrukturyzacj´ bàdê
bankom przejmujàcym inny bank zagro˝ony niewyp∏acalnoÊcià. W rozdziale tym skupiamy si´ na pierwszym przypad-
ku. 
134 W 2001 r. stawki procentowe op∏aty na fundusz pomocowy wynoszà: 0,14% sumy aktywów bilansowych, gwaran-
cji i por´czeƒ wa˝onych ryzykiem (0,10% w przypadku kas oszcz´dnoÊciowo-budowlanych) oraz 0,07% wa˝onych ry-
zykiem zobowiàzaƒ pozabilansowych pomniejszonych o gwarancje, por´czenia i linie kredytów przyrzeczonych. Po∏ow´
wyliczonej op∏aty rocznej wnosi Narodowy Bank Polski, co zmniejsza efektywne stawki op∏aty ponoszone przez banki.
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nemu bankowi na wspieranie procesów restrukturyzacyjnych jest wi´c zawsze mniej kosztowne ni˝
wyp∏acenie depozytów uprawnionym klientom tego banku.

Poza BFG i KNB w procesie wspomagania procesów sanacji banków zagro˝onych niewyp∏a-
calnoÊcià bierze udzia∏ Narodowy Bank Polski, który w uzasadnionych wypadkach udziela czasowe-
go zwolnienia z odprowadzania cz´Êci rezerw obowiàzkowych. Pewnà rol´ odgrywa te˝ Minister-
stwo Finansów, a czasami w∏adze lokalne danego regionu135. Oprócz opiniowania programów na-
prawczych KNB mo˝e podejmowaç decyzje dotyczàce gospodarki finansowej banku, np. o udziele-
niu zezwolenia na czasowe niepomniejszanie kapita∏ów banków o straty z poprzednich lat136. Z ko-
lei Ministerstwo Finansów mo˝e odroczyç p∏atnoÊç podatku dochodowego lub wspólnie z Minister-
stwem Skarbu zdecydowaç o dokapitalizowaniu banku, którego udzia∏owcem jest Skarb Paƒstwa.

Udzielanie po˝yczek przez BFG traktowane jest w Polsce jako realizacja funkcji quasi-po˝ycz-
kodawcy ostatniej szansy. Bez tych po˝yczek banki zagro˝one prawdopodobnie nie mia∏yby szans
na utrzymanie si´ na rynku i w tym sensie uzasadnione jest mówienie o „ostatniej szansie”. D∏ugo-
terminowy charakter po˝yczek BFG sprawia jednak, ˝e nie mieszczà si´ one w kanonie po˝yczko-
dawcy ostatniej szansy, a bardziej przypominajà ratowanie banków niewyp∏acalnych (chocia˝ for-
malnie udzielane sà bankom tylko potencjalnie niewyp∏acalnym w przysz∏oÊci). Wed∏ug definicji po-
˝yczkodawcy ostatniej szansy, wyjàtki wspierania banków niewyp∏acalnych powinny byç zarezerwo-
wane dla banków o strategicznym znaczeniu dla systemu bankowego137.

Na koniec nale˝y wspomnieç, ˝e na mocy ustawy o Narodowym Banku Polskim bank central-
ny mo˝e udzieliç kredytu BFG. Jest to poÊrednia forma anga˝owania si´ NBP w udost´pnianie po-
mocy bankom komercyjnym.

* * *

Realizacja funkcji po˝yczkodawcy ostatniej szansy w Polsce przebiega niestandardowo w po-
równaniu z praktykà mi´dzynarodowà. Wynika to zarówno z zestawu instytucji, które biorà udzia∏
w tym procesie (wÊród ekspertów zagranicznych nie znajduje zw∏aszcza zrozumienia pomocowa
funkcja BFG), zaz´biania si´ ich dzia∏alnoÊci (np. pomoc NBP za poÊrednictwem BFG, tj. zasilanie fi-
nansowe funduszu pomocowego przez bank centralny), jak i z wykorzystywanych instrumentów
(z krytykà MFW spotyka si´ stosowanie zwolnieƒ z odprowadzania rezerw obowiàzkowych)138. Wy-
daje si´ przy tym, ˝e brakuje jasno okreÊlonych zasad i procedur wspó∏pracy instytucji stanowiàcych
elementy systemu po˝yczkodawcy ostatniej szansy oraz planu awaryjnego wspó∏pracy mi´dzy nimi
na wypadek kryzysu finansowego. Jako element takiego planu – aczkolwiek niewystarczajàcy –
mo˝na traktowaç wynikajàcà z ustawy o NBP mo˝liwoÊç udzielenia po˝yczki BFG przez bank cen-
tralny. 

7.3. System gwarantowania depozytów 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Funkcjà Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, bezpoÊrednio wynikajàcà z jego nazwy, jest
gwarantowanie depozytów bankowych. Istnienie jasno okreÊlonego systemu gwarantowania Êrod-
ków przyczynia si´ do wzrostu zaufania spo∏eczeƒstwa do systemu bankowego. Jest to niezmiernie
wa˝ne, gdy˝ utrata zaufania do jednego banku i masowe wycofywanie wk∏adów mogà pociàgnàç
za sobà utrat´ p∏ynnoÊci kolejnych instytucji, a w skrajnych wypadkach doprowadziç do ich upadku.

135 Np. w przypadku jednego z banków korzystajàcych z pomocy BFG w∏adze miasta zobowiàza∏y si´ do korzystania
z obs∏ugi finansowej bud˝etu miasta przez ten bank.
136 WysokoÊç kapita∏ów jest wa˝nym elementem determinujàcym mo˝liwoÊci anga˝owania si´ banków w ró˝ne przed-
si´wzi´cia. OkreÊla np. wielkoÊç akcji kredytowej: relacja aktywów – przede wszystkim kredytów – oraz zobowiàzaƒ po-
zabilansowych banku wa˝onych ryzykiem do funduszy w∏asnych, czyli tzw. wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci, nie mo˝e byç
ni˝sza ni˝ 8%. 
137 Por. Dong He, op.cit., s. 15-16 i 24-26. 
138 Financial System Stability Assessment. IMF 2001, s. 39-40.
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Ochronie BFG podlegajà depozyty osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyj-
nych nie majàcych osobowoÊci prawnej. Nie sà nià obj´te lokaty banków i innych podmiotów fi-
nansowych, Skarbu Paƒstwa, akcjonariuszy dysponujàcych pakietem akcji uprawniajàcym do wy-
konywania ponad 5% g∏osów podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy oraz kierownictwa
banku.

W 1995 r. kwota gwarantowanych depozytów stanowi∏a równowartoÊç 3 tys. ECU.
Od 1997 r. zwi´ksza si´ co roku a˝ do za∏o˝onego poziomu 22,5 tys. EUR w 2003 r. W 2001 r. kwo-
ta gwarantowana wynosi∏a 15 tys. EUR. W przypadku og∏oszenia przez sàd upad∏oÊci banku jego
klienci otrzymujà równowartoÊç 100% Êrodków do 1 tys. EUR oraz 90% Êrodków ponad 1 tys. EUR.

WysokoÊç kwot gwarantowanych wzbudza dyskusje. Krytycy ich stopniowego zwi´ksza-
nia argumentujà, ˝e wysoka kwota gwarantowanych Êrodków os∏abia bodêce klientów do mo-
nitorowania sytuacji banków, w których lokujà Êrodki, co nie sprzyja umacnianiu stabilnoÊci sek-
tora bankowego139. Tymczasem wi´kszoÊç depozytów bankowych (oko∏o 74% w maju 2001 r.)
z∏o˝ona jest przez osoby fizyczne. Zwa˝ywszy na brak szeroko dost´pnych ratingów banków,
sporzàdzonych przez profesjonalne agencje (tylko najwi´ksze banki dysponujà takimi ocenami),
nie mo˝na wymagaç od klientów detalicznych oceniania sytuacji banków140.

Zwolennicy stopniowego podnoszenia kwot gwarantowanych podkreÊlajà korzyÊci z do-
stosowywania poziomu gwarancji do wymogów obowiàzujàcych w Unii Europejskiej. Liberali-
zacja przep∏ywów kapita∏owych oraz rozwój us∏ug bankowoÊci transgranicznej stworzà mo˝li-
woÊci lokowania Êrodków za granicà i korzystania z tamtejszych systemów gwarantowania de-
pozytów. W najbli˝szej przysz∏oÊci, dopóki istnieje du˝a rozbie˝noÊç w wysokoÊci oprocentowa-
nia depozytów z∏otowych i walutowych, prawdopodobieƒstwo przenoszenia depozytów za gra-
nic´ na znacznà skal´ nie jest wysokie. Odpowiednie dostosowanie kwot gwarantowanych
do minimum stosowanego w Unii wydaje si´ jednak w∏aÊciwe, dla unikni´cia tego zjawiska
w przysz∏oÊci.

Podstawowym êród∏em wyp∏at Êrodków gwarantowanych przez BFG jest tzw. fundusz
ochrony Êrodków gwarantowanych. Fundusz ten tworzy ka˝dy bank b´dàcy uczestnikiem syste-
mu gwarancyjnego, czyli ka˝dy bank dzia∏ajàcy na terenie Polski. Ma on charakter ex post: ban-
ki odk∏adajà swojà cz´Êç funduszu w postaci skarbowych papierów wartoÊciowych lub papie-
rów wyemitowanych przez NBP. Gdy nast´puje potrzeba wyp∏aty gwarantowanych depozytów,
banki wzywane sà do przekazania Êrodków do BFG. Podstawà obliczenia funduszu jest kwota
zgromadzonych przez bank depozytów pomno˝ona przez stawk´ procentowà ustalanà co ro-
ku przez Rad´ BFG. W 2001 r. stawka procentowa funduszu ochrony Êrodków gwarantowanych
wynosi∏a 0,3%. 

Wi´kszoÊç zobowiàzaƒ gwarancyjnych BFG w 1998 r. oraz wszystkie w 1999 r. zosta∏y wy-
p∏acone ze Êrodków odzyskanych przez Fundusz z mas upad∏oÊci banków i nie obcià˝y∏y sektora
bankowego. W 2000 r. natomiast ci´˝ar wyp∏aty Êrodków dla deponentów Banku Staropolskiego
ponieÊli w du˝ej mierze uczestnicy systemu141. 

139 W istocie, w relacji do PKB per capita kwota gwarantowanych depozytów jest wy˝sza w Polsce ni˝ przeci´tnie w paƒ-
stwach Unii Gospodarczej i Walutowej. W Polsce relacja ta wynosi∏a oko∏o 2,1 w 1999 r., 2,4 w 2000 r. i oko∏o 3 w 2001
r. W Unii waha si´ ona od 0,8 do 5,4: oko∏o 1 w Austrii, Belgii, Finlandii, Holandii, Irlandii, Niemczech, 1,4 w Hiszpanii,
1,9 w Grecji, 2,4 w Portugalii, 2,7 we Francji, 5,4 we W∏oszech. Obliczenia w∏asne na podstawie National Accounts of
OECD Countries, Vol. 1, 1988-1999 oraz A. Belaisch, L. Kodres, J. Levy, A. Ubide: Euro-Area Banking at the Crossroads.
IMF, WP/01/28 (PKB za 1999 r. w cenach bie˝àcych). Wed∏ug obliczeƒ G. Garcia, w 1999 r. Êrednia Êwiatowa wynosi∏a
2,8, Êrednia dla Europy i Azji – odpowiednio 1,4 i 3,0, a dla Polski oko∏o 1,7 (êród∏o: G. Garcia: Deposit Insurance and
Crisis Management. IMF Working Paper WP/00/57).
140 Ciekawe w tym kontekÊcie sà wyniki badania opinii publicznej przeprowadzonej na zlecenie „Gazety Bankowej”
w czerwcu 2001 r. Respondentom zadano pytanie, gdzie sprawdzaliby wiarygodnoÊç banku. Oko∏o 24,7% ankietowa-
nych nie mia∏o na ten temat zadania, 41,8% zwróci∏oby si´ do NBP i KNB, po oko∏o 11% – do BFG i Zwiàzku Banków
Polskich, 12,8% – do Ministerstwa Finansów. Mimo ˝e rozk∏ad odpowiedzi wydaje si´ rozsàdny, warto pami´taç, ˝e ani
KNB, ani NBP nie sà upowa˝nione do udzielania informacji o sytuacji poszczególnych banków. Dotyczy to równie˝ po-
zosta∏ych potencjalnych êróde∏ informacji. Por.: „Gazeta Bankowa” nr 29 (664), 17-23 lipca 2001 r.
141 W latach 1995 – 1999 ∏àczne wyp∏aty Êrodków gwarantowanych wynios∏y 173,8 mln z∏, z czego 31,9 mln z∏ po-
chodzi∏o z masy upad∏oÊciowej banków. Kwota gwarantowana dla klientów Banku Staropolskiego w 2000 r. wynios∏a
625,4 mln z∏, z czego banki wp∏aci∏y 484 mln z∏, reszta zaÊ pochodzi∏a ze Êrodków p∏ynnych banku.
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Kasa Krajowa SKOK

Ochronie podlegajà równie˝ wk∏ady z∏o˝one w Spó∏dzielczych Kasach Oszcz´dnoÊciowo-Kre-
dytowych. Sà one obj´te sà tzw. programem ochrony oszcz´dnoÊci, który sk∏ada si´ z Funduszu
Stabilizacyjnego Kasy Krajowej oraz ze Zbiorowego Ubezpieczenia Depozytów TUW SKOK.
Od 1 stycznia 2001 r. oszcz´dnoÊci cz∏onków SKOK-ów, podobnie jak w przypadku depozytów
gwarantowanych przez BFG, obj´te sà ubezpieczeniem do wysokoÊci 15 tys. EUR. Ârodki Funduszu
Stabilizacyjnego Kasy Krajowej stanowià 1,22% aktywów kas142. Kwestia w∏àczenia Êrodków kas
do systemu gwarancji BFG powraca jako przedmiot dyskusji Êrodowiska bankowego143, podobnie
jak obj´cie SKOK-ów nadzorem zewn´trznym, czyli nadzorem Komisji Nadzoru Bankowego. 

* * *

Literatura nie dostarcza jednoznacznej oceny systemów gwarantowania depozytów. Pozy-
tywny wp∏yw gwarancji na stabilnoÊç sektorów bankowych na ogó∏ nie jest kwestionowany. Z pew-
noÊcià zmniejsza si´ zagro˝enie nag∏ego za∏amania zaufania do banków i masowego wycofywania
wk∏adów. Z drugiej jednak strony, systemy gwarancji os∏abiajà dyscyplin´ rynkowà, co mo˝e przy-
czyniç si´ do os∏abiania stabilnoÊci finansowej. Wskazuje si´ tu zw∏aszcza na kraje, w których insty-
tucje depozytowo-kredytowe sà s∏abe, a regulacje nadzorcze niedostateczne. Zdaniem niektórych
autorów, gwarancje depozytów wr´cz zach´cajà banki do anga˝owania si´ w operacje obcià˝one
wi´kszym ryzykiem, ni˝ gdyby takich gwarancji nie by∏o. Badania empiryczne144 wykaza∏y, ˝e praw-
dopodobieƒstwo wybuchu kryzysu bankowego w warunkach istnienia systemów gwarancji depo-
zytów zale˝y od nast´pujàcych czynników: wysokoÊci kwoty gwarantowanej (niska czy wysoka),
sposobu finansowania funduszu (ex post czy ex ante), êróde∏ finansowania funduszu (prywatne czy
paƒstwowe), udzia∏u w systemie gwarantowania (obowiàzkowy czy dobrowolny) oraz sposobu za-
rzàdzania funduszem (agent prywatny czy paƒstwo). JeÊli przewa˝ajà drugie z wymienionych w na-
wiasach mo˝liwoÊci, prawdopodobieƒstwo wybuchu kryzysu bankowego jest wi´ksze.

Opisane cechy systemu gwarantowania depozytów w Polsce – poza relatywnie wysokà kwo-
tà gwarantowanych Êrodków – czynià zeƒ system wzgl´dnie neutralny z punktu widzenia wp∏ywu
na dyscyplin´ rynkowà. W po∏àczeniu z pozytywnà rolà BFG w podtrzymywaniu zaufania do ban-
ków i pieniàdza krajowego tworzy to warunki sprzyjajàce stabilnoÊci systemu finansowego.

7.4. Podsumowanie

W konkluzji rozwa˝aƒ nt. zewn´trznych mechanizmów sprzyjajàcych stabilnemu rozwojowi
systemu finansowego – w tym zw∏aszcza sektora bankowego – mo˝na stwierdziç, ˝e od poczàtku
lat 90. rozwiàzania systemowe ewoluujà w odpowiednim kierunku. Na funkcjonowanie opisanego
systemu wp∏ywajà: (1) przepisy prawne i szczegó∏owe regulacje wydawane przez instytucje nadzo-
rujàce poszczególne segmenty rynku finansowego, stanowiàce ramy dzia∏alnoÊci systemu, (2)
sprawnoÊç funkcjonowania agend nadzorczych egzekwujàcych przestrzeganie tych przepisów,
a tak˝e (3) funkcjonowanie systemu po˝yczkodawcy ostatniej instancji oraz systemu gwarantowa-
nia depozytów bankowych.

Instytucje nadzorujàce rynki finansowe w Polsce powsta∏y, tak jak te rynki, w latach 90. Wraz
z instytucjami finansowymi wcià˝ uczà si´ funkcjonowania rynku i rozpoznawania potencjalnych
zagro˝eƒ. Choç rozwijajàce si´ rynki oraz innowacje finansowe i techniczne b´dà ciàgle êród∏em
wyzwaƒ dla nadzorców, post´p dokonany w ostatnich latach mo˝na uznaç za zadowalajàcy i ro-
kujàcy nadzieje na przysz∏oÊç145. Nale˝y podkreÊliç, ˝e nadzorcy majà coraz wi´kszà ÊwiadomoÊç

142 èród∏o: www.skok.pl.
143 Por. Polski system gwarantowania depozytów a standardy Unii Europejskiej (Omówienie dyskusji). „Bezpieczny Bank”
nr 2/3(3/4)1998.
144 Badaniem obj´to prób´ 61 paƒstw, w których w latach 1980 – 1987 wystàpi∏o 40 przypadków kryzysów banko-
wych. Por. A. Demirguc-Kunt, E. Detragiache: Does Deposit Insurance Increase Banking System Stability? IMF, WP/00/3.
145 Podobnego zdania sà eksperci z instytucji mi´dzynarodowych, którzy na prze∏omie 2000 i 2001 r. dokonali wnikli-
wej oceny systemu finansowego w Polsce. Por. Financial Sector Stability Assessment. Mi´dzynarodowy Fundusz Waluto-
wy i Bank Âwiatowy, luty 2001 r. (www.imf.org).
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potencjalnych trudnoÊci, co znajduje odzwierciedlenie w dostosowywaniu regulacji do zmian ryn-
kowych oraz w sprawniejszym sprawowaniu nadzoru.

Zmiany zachodzàce na rynku, a zw∏aszcza powstawanie grup kapita∏owych ∏àczàcych ró˝ne
rodzaje dzia∏alnoÊci, spowodowa∏y koniecznoÊç zmiany formu∏y nadzoru: z nadzorów dzia∏ajàcych
roz∏àcznie wy∏oni∏ si´ w Polsce system funkcjonujàcy na zasadzie krzy˝owej reprezentacji personal-
nej mi´dzy poszczególnymi instytucjami nadzorczymi. W zgodnej ocenie kierownictwa i pracowni-
ków poszczególnych nadzorów system ten jest dostosowany do obecnego etapu rozwoju rynku.
Efekty wspó∏pracy mi´dzy instytucjami nadzorczymi wydajà si´ potwierdzaç to stwierdzenie. Uzu-
pe∏nieniem systemu by∏oby powstanie Komisji Nadzoru Ubezpieczeniowego, w której sk∏ad wcho-
dziliby przedstawiciele nadzoru sektora bankowego i kapita∏owego, oraz dopuszczenie przedstawi-
cieli sektora ubezpieczeƒ do odpowiednich cia∏ nadzorczych w sektorze bankowym i kapita∏owym.
SkutecznoÊç nadzoru nad ca∏ym systemem finansowym (niezale˝nie, czy pozostanie on w swym
obecnym kszta∏cie, czy w przysz∏oÊci nastàpi jego integracja) poprawi si´ dzi´ki wprowadzeniu,
w nowelizacji Prawa bankowego z sierpnia 2001 r., nadzoru skonsolidowanego. 

Gdy zawiedzie pierwsza linia stabilizowania sektora bankowego146, otwiera si´ pole dla dzia-
∏aƒ innego typu, a mianowicie wspomagania rozwiàzania problemów konkretnej instytucji (lub
grup) w taki sposób, aby nie wywo∏aç niepo˝àdanego wyp∏ywu na innych uczestników systemu.
Dzia∏ania te obejmujà m.in.: (1) funkcj´ po˝yczkodawcy ostatniej instancji, (2) funkcj´ tzw. uczci-
wego poÊrednika (ang. honest broker), czyli poÊrednictwa niezale˝nego organu paƒstwowego
w znalezieniu pomocy udzielanej przez sektor prywatny147, (3) wyp∏aty gwarantowanych depozy-
tów. 

Dotychczasowa skutecznoÊç doraênych dzia∏aƒ na stosunkowo ma∏à skal´ nie powinna prze-
s∏aniaç faktu, ˝e w d∏u˝szej perspektywie powinien zostaç opracowany sformalizowany plan awa-
ryjny zarzàdzania sytuacjami kryzysowymi (pomocy dla banków systemowo wa˝nych). Jasno okre-
Êla∏by on rol´ i obowiàzki poszczególnych instytucji zaanga˝owanych w rozwiàzywanie problemów,
a w tym ewentualny podzia∏ tego zadania mi´dzy NBP a rzàdem. Plan taki umo˝liwi∏by skoordyno-
wanie dzia∏aƒ w momentach paniki na rynku.

146 Np. na skutek Êwiadomego dzia∏ania na szkod´ spó∏ki, tak jak w przypadku Banku Staropolskiego, lub w rezultacie
zewn´trznych szoków.
147 W Polsce funkcj´ t´ pe∏ni w pewnym sensie Komisja Nadzoru Bankowego. W przypadkach banku zagro˝onego upa-
d∏oÊcià KNB zwraca si´ do wybranych banków z ofertà rozwa˝enia udzielenia pomocy finansowej (najcz´Êciej obj´cia
akcji tego banku).
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Cz´Êç II

NADZÓR W¸AÂCICIELSKI 

W POLSKIM SYSTEMIE BANKOWYM

8
Rola nadzoru w∏aÊcicielskiego dla stabilnoÊci sektora finansowego

8.1. Terminologia

StabilnoÊç sektora finansowego wprost zale˝y od przejrzystoÊci stosowanych w nim procedur
decyzyjnych oraz miejsca podejmowania decyzji strategicznych. Co najmniej od lat trzydziestych
XX wieku nastàpi∏o przemieszczenie oÊrodka podejmowania kluczowych decyzji: od w∏aÊcicieli ro-
dzinnych przedsi´biorstw do ich najemnych kierowników. Proces ten nazwano rewolucjà mened˝er-
skà, która oznacza rozdzielenie ról mi´dzy formalnym w∏aÊcicielem instytucji a faktycznym decyden-
tem. Na oddzielenie w∏asnoÊci od zarzàdzania z∏o˝y∏o si´ wiele czynników. A. Berle i G. Means148

akcentowali profesjonalizacj´ roli najemnego mened˝era i zwi´kszenie zakresu funkcji zarzàdczych
w stosunku do mo˝liwoÊci przetwarzania informacji przez samych w∏aÊcicieli. H. Simon149 zwraca∏
uwag´ na absorpcj´ niepewnoÊci, towarzyszàcà przetwarzaniu informacji pierwotnej we wtórnà.
W∏aÊcicielowi nie pozostaje nic poza ocenà stopnia w∏asnego zaufania do osób przetwarzajàcych te-
go typu informacje. Szko∏a neoinstytucjonalna dopatrzy∏a si´ zwiàzkach mi´dzy w∏aÊcicielami i me-
ned˝erami instytucji finansowych cech relacji wyst´pujàcych mi´dzy mocodawcà a jego pe∏nomoc-
nikiem. Relacj´ t´ cechuje asymetria informacji. Pe∏nomocnik jest lepiej poinformowany o dzia∏alno-
Êci danej instytucji od swojego pryncypa∏a. Istnieje zatem „pokusa nadu˝ycia” – dzia∏ania zgodnie
z w∏asnym interesem, a nie interesem w∏aÊciciela. Koncentracja organizacyjna i kapita∏owa w sekto-
rze finansowym komplikuje ∏aƒcuch zale˝noÊci mi´dzy mocodawcà a pe∏nomocnikiem. Pojawia si´
jej nowy hierarchiczny wymiar, zwiàzany z istnieniem spó∏ki dominujàcej i zale˝nej.

Nowe realia egzekwowania praw w∏aÊcicielskich rodzà potrzeb´ wprowadzania nowych po-
j´ç. Jednym z nich jest termin corporate governance. Jest on t∏umaczony bardzo ró˝nie na j´zyk pol-
ski. Jedni akcentujà potrzeb´ prywatyzacji i profesjonalnego zarzàdzania majàtkiem przejÊciowo
znajdujàcym si´ w r´kach Skarbu Paƒstwa i dopatrujà si´ w nim g∏ównie cech nadzoru w∏aÊciciel-

skiego (zarzàdzania w∏aÊcicielskiego). Przywo∏ujà oni fundamentalnà instytucj´ prawnà nadzo-
ru i jej znaczenie w ramach teorii praw w∏asnoÊci. W ten sposób uwaga badaczy skoncentrowana
jest na procesie prywatyzacji i wyborze jej w∏aÊciwych form oraz optymalnej sekwencji z punktu wi-
dzenia stabilnoÊci systemu finansowego. Zwraca si´ wówczas uwag´ na zalety prywatyzacji z udzia-
∏em zagranicznego inwestora strategicznego. Wadà tego t∏umaczenia terminu corporate governance

148 A. Berle, G.E. Means: The Modern Corporation and Private Property, New York 1932. 
149 J.G. March, H.A. Simon: Teoria organizacji. Warszawa 1964.
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jest pomini´cie tendencji do konsolidacji kapita∏owej w sektorze finansowym i dorobku teorii po-
dejmowania decyzji oraz asymetria informacji mi´dzy stronami umowy o zarzàd spó∏kà kapita∏owà.

Innym t∏umaczeniem terminu corporate governance na j´zyk polski, wywodzàcym si´ z nur-
tu nowej ekonomii instytucjonalnej, jest w∏adanie korporacyjne. Dopuszcza ono wyjÊcie w bada-
niach poza instytucj´ prawnà nadzoru i dostrze˝enie istnienia innych ni˝ akcjonariusze stron zain-
teresowanych funkcjonowaniem danej instytucji (ang. stakeholders). Mogà to byç np. obligatariu-
sze oraz pracownicy. Znaczenie innych ni˝ akcjonariusze dostarczycieli Êrodków finansowych dla
sektora finansowego, np. deponentów, zawsze by∏o du˝e i stale roÊnie. Dlatego poj´cie w∏adanie

korporacyjne wydaje si´ bardziej poprawnym t∏umaczeniem poj´cia corporate governance ni˝
nadzór w∏aÊcicielski.

W literaturze przedmiotu mo˝na spotkaç równie˝ poj´cia: ∏ad korporacyjny oraz w∏adanie

ekonomiczne. OkreÊlenia te wykraczajà poza teori´ praw w∏asnoÊci i koncentrujà uwag´ na teo-
riach Êredniego zakresu, zwiàzanych z modelami systemów finansowych oraz znaczeniem paƒstwa
prawa i zwalczania korupcji dla w∏aÊciwego funkcjonowania instytucji finansowych. Rozszerzajàce
interpretowanie poj´cia corporate governance wià˝e si´ bezpoÊrednio z przyczynami i przebiegiem
kryzysu walutowego w Azji Po∏udniowo-Wschodniej. Korupcja oraz brak przejrzystoÊci w funkcjo-
nowaniu instytucji kredytowych wywo∏a∏y tam pokus´ nadu˝ycia poprzez domniemanie dyspono-
wania gwarancjami rzàdowymi na kredyty w walutach obcych zaciàgni´te przez grupy przemys∏o-
wo-bankowe.

W Polsce – kraju „wschodzàcego” rynku finansowego oraz gospodarki przekszta∏cajàcej si´
z biurokratycznej w rynkowà – akcentuje si´ specyficzny aspekt nadzoru w∏aÊcicielskiego. Jest nim
obowiàzek dostarczenia przez w∏aÊciciela kapita∏u na realizacj´ rentownych przedsi´wzi´ç oraz
obowiàzek troski o dalszy byt banku wobec narastajàcej presji konkurencji. Jest to problem dokapi-
talizowania instytucji finansowych do poziomu wynikajàcego z mi´dzynarodowych standardów
adekwatnoÊci kapita∏owej. KoniecznoÊç finansowania reform systemowych sprawia, ˝e Skarb Paƒ-
stwa nie jest w stanie wywiàzaç si´ ze swoich obowiàzków w tym wzgl´dzie. Nie mo˝e, w obliczu
innych priorytetowych potrzeb, wydzieliç odpowiednich Êrodków na bezpoÊrednie lub poÊrednie
wzmocnienie kapita∏owe kontrolowanych instytucji finansowych. Równie˝ powiàzanie nadzoru
nad w∏asnoÊcià paƒstwowà z uk∏adem politycznym mo˝e zagra˝aç stabilnoÊci systemu finansowe-
go kraju. JeÊli chodzi o zapewnienie kapita∏ów koniecznych do stabilnego zarzàdzania bankiem, to
prywatyzacja instytucji finansowych poprzez udzia∏ zagranicznego inwestora strategicznego uwa-
˝ana jest za optymalne, w naszych warunkach, rozwiàzanie problemu adekwatnoÊci kapita∏ów,
a tak˝e nadzoru w∏aÊcicielskiego. 

8.2. Nadzór w∏aÊcicielski w instytucjach finansowych w Polsce

Zakres regulacji nadzoru w∏aÊcicielskiego w instytucjach finansowych w Polsce wynika z unor-
mowaƒ Kodeksu spó∏ek handlowych, Prawa bankowego oraz mi´dzynarodowych standardów nad-
zoru nad instytucjami finansowymi. Pierwsze z wymienionych unormowaƒ wskazujà na system
dwuszczeblowy: walne zgromadzenie akcjonariuszy wybiera rad´ nadzorczà, która powo∏uje za-
rzàd spó∏ki. W przypadku bankowych spó∏ek akcyjnych obowiàzuje przedstawienie Komisji Nadzo-
ru Bankowego kandydatur na cz∏onków zarzàdu banku, z których co najmniej dwie osoby muszà
si´ wykazaç odpowiednimi umiej´tnoÊciami, wiedzà oraz reputacjà.

Normy bezpieczeƒstwa dotyczà zarówno pochodzenia Êrodków finansowych na za∏o˝enie
banku, jak i przekraczania kolejnych progów udzia∏ów w jego funduszach w∏asnych. Równie˝ pro-
cedury udzielania pomocy instytucjom finansowym zagro˝onym niewyp∏acalnoÊcià przewidujà, ˝e
akcjonariusze bezpoÊrednio i w pierwszej kolejnoÊci odpowiadajà za utrat´ p∏ynnoÊci instytucji fi-
nansowej.

Koncepcja udzia∏u w∏asnego w kosztach programu naprawczego oraz w systemie gwaranto-
wania depozytów przewiduje, ˝e akcjonariusz i deponent poddawani sà presji finansowej, aby mo-
nitorowaç dzia∏alnoÊç instytucji finansowych, w których ulokowali swoje Êrodki. Ryzyko pokusy nad-
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u˝ycia – wynikajàce ze ÊwiadomoÊci, ˝e instytucja finansowa jest „za du˝a, aby mog∏a upaÊç” oraz
˝e gwarantuje si´ wyp∏at´ depozytów bankowych i ubezpieczenie rachunków inwestycyjnych – mo-
˝e byç minimalizowane dzi´ki uwzgl´dnianiu jej przez instytucje nadzorujàce poszczególne seg-
menty rynków finansowych. 

Nadzór w∏aÊcicielski nad instytucjami finansowymi mo˝e si´ pos∏ugiwaç instrumentami ryn-
kowymi jedynie w ograniczonym zakresie. Krzy˝ujàce si´ po˝yczki podporzàdkowane oraz rating sà
jedynie dodatkiem do bezpoÊredniego nadzoru sprawowanego przez przedstawicieli spó∏ki domi-
nujàcej. W uk∏adzie hierarchicznym „spó∏ka dominujàca – spó∏ka podporzàdkowana” ch´tnie wy-
korzystuje si´ uni´ personalnà dla zapewnienia niezb´dnej koordynacji dzia∏aƒ mi´dzy tymi pod-
miotami. Bariery prawne i kulturowe w sprawowaniu nadzoru w∏aÊcicielskiego w grupach banko-
wych i holdingach finansowych w Polsce, prowadzàce do wzrostu kosztów personelu, spowodujà
w dajàcej si´ przewidzieç przysz∏oÊci przekszta∏cenie wielu krajowych spó∏ek zale˝nych w oddzia∏y
spó∏ek dominujàcych. Dzi´ki zmianie statusu prawnego dzia∏alnoÊç bankowa w Polsce podlegaç b´-
dzie wówczas nadzorowi ostro˝noÊciowemu kraju macierzystego, co przy istnieniu arbitra˝u praw-
nego i ostrzejszych norm nadzorczych w Polsce mo˝e daç wymierne korzyÊci w postaci obni˝ki
kosztów funkcjonowania zagranicznej grupy kapita∏owej.

8.3. Wp∏yw jakoÊci nadzoru w∏aÊcicielskiego na stabilnoÊç sektora finansowego
w Polsce

StabilnoÊç systemu finansowego w Polsce zale˝y od jakoÊci nadzoru w∏aÊcicielskiego. Niski
poziom tego nadzoru mo˝e prowadziç do wzrostu ryzyka kraju. Jak wykazujà doÊwiadczenia Azji
Po∏udniowo-Wschodniej, stanowi∏by tak˝e istotny czynnik pokusy nadu˝ycia oraz wzrostu asymetrii
informacji mi´dzy rezydentami a nierezydentami. Obserwacje te leg∏y u podstaw zmian regulacji
nadzoru w∏aÊcicielskiego w Polsce. Nowe regulacje prawne pozwalajà na wykorzystanie ró˝nych
dróg restrukturyzacji spó∏ek handlowych, tworzàc tym samym przes∏anki powstania efektywnego
rynku praw w∏asnoÊciowych w Polsce.

Czynnikiem ograniczajàcym pozytywny wp∏yw zmian jakoÊci nadzoru w∏aÊcicielskiego w in-
stytucjach finansowych dzia∏ajàcych w Polsce jest brak w pe∏ni ukszta∏towanego ogólnokrajowego
rynku pracy dla mened˝erów oraz specjalistów instytucji kredytowych i zak∏adów ubezpieczenio-
wych. Poszukiwania kadr niezb´dnych do wprowadzania nowych strategii w∏aÊcicieli kontrolnego
pakietu akcji napotykajà barier´ w postaci ich ma∏ej mobilnoÊci, wynikajàcej z niedostatecznej
sprawnoÊci rynku nieruchomoÊci i zamiany mieszkaƒ. 

Niedostateczna elastycznoÊç specjalistycznego rynku pracy i ma∏a sprawnoÊç komputerowych
baz danych dotyczàcych kadr ujawniajà si´ szczególnie przy „wrogich przej´ciach”, pozbawiajàc fir-
my szansy na dokonanie optymalnych zmian personalnych. Brakuje danych na temat rozmiarów te-
go zjawiska, lecz jest ono na tyle istotne, ˝e obserwujemy ponownà centralizacj´ w Warszawie sie-
dzib zarzàdów instytucji finansowych. Dzieje si´ tak, mimo ˝e pod wzgl´dem geograficznym poda˝
wykwalifikowanych kadr finansistów jest znacznie bardziej równomierna. 

Zwiàzek mi´dzy jakoÊcià nadzoru w∏aÊcicielskiego a stopniem zaufania rynków finanso-
wych do inwestycji w kraju o wschodzàcej gospodarce jest bezpoÊredni i silny. Przejawia si´ on
w dwóch kluczowych elementach obecnoÊci handlowej w danym kraju. Pierwszy to koszty wej-
Êcia na otwarty rynek krajowy. Im wi´ksze jest podobieƒstwo form nadzoru w∏aÊcicielskiego kra-
ju macierzystego i kraju goszczàcego bezpoÊrednie inwestycje zagraniczne, tym wi´ksza jest
sk∏onnoÊç do dokonywania tego typu inwestycji. Drugi element to koszty ewentualnego wyjÊcia
z danego kraju – chodzi tu zarówno o gwarancje na repatriacj´ zysków, jak i prawne umocowa-
nie wierzycieli w procesie upad∏oÊci spó∏ki. Brak szans na odzyskanie nak∏adów mo˝e wynikaç
z zapisów prawa upad∏oÊciowego, rozmiarów korupcji lub ma∏ej sprawnoÊci wymiaru sprawie-
dliwoÊci. Oba te elementy stanowià cz´Êç szeroko rozumianych kosztów transakcyjnych. Im ni˝-
sze sà koszty transakcyjne, tym wi´ksza jest konkurencyjnoÊç podmiotów gospodarczych dzia∏a-
jàcych w danym kraju.
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W dajàcej si´ przewidzieç przysz∏oÊci narastaç b´dzie znaczenie w∏adania korporacyjnego
w uj´ciu transgranicznym. Coraz cz´Êciej b´dziemy bowiem mieli do czynienia z oddzia∏ami insty-
tucji finansowych i niefinansowych. Monitorowanie ryzyka systemowego krajowego sektora finan-
sowego b´dzie w takiej sytuacji istotnym wyzwaniem intelektualnym i organizacyjnym. 

W miar´ wchodzenia krajowych instytucji finansowych do globalnych sieci i grup kapita∏o-
wych b´dzie mala∏a skutecznoÊç analizy stabilnoÊci sektora finansowego „od do∏u do góry”, a wi´c
od mikroekonomicznych sygna∏ów wczesnego ostrzegania, p∏ynàcych z poszczególnych instytucji
finansowych, a˝ do ich uwarunkowaƒ makroekonomicznych. Wraz z umi´dzynarodowieniem kra-
jowego sektora finansowego konieczne b´dà analizy „od góry do do∏u”, a wi´c od spó∏ki dominu-
jàcej w skali globalnej i regionalnej do spó∏ki zale˝nej obecnej w Polsce. W analizach tych b´dà mo-
g∏y byç wykorzystywane metody scenariuszowe i analiza zmiennoÊci rynków zewn´trznych, np. eu-
rowalutowych oraz rynku kapita∏owego Eurosystemu.

Przy Êwiadczeniu us∏ug finansowych na odleg∏oÊç, bez obecnoÊci handlowej w kraju goszczà-
cym, szczególnego znaczenia nabiera pozycja prawna mniejszoÊciowych akcjonariuszy, skutecznoÊç
banków – powierników w monitorowaniu emisji obligacji oraz skala arbitra˝u prawnego mi´dzy
krajem rezydenta i nierezydenta. Wszystkie te regulacje prawne istotnie wp∏ywajà na jakoÊç nadzo-
ru w∏aÊcicielskiego w sektorze finansowym.

Innego rodzaju skutki dla praktyki sprawowania nadzoru w∏aÊcicielskiego ma wprowadzenie
nowej Konstytucji. Jej zapisy stawiajà ratyfikowane przez parlament umowy mi´dzynarodowe
przed prawem krajowym. ÂwiadomoÊç zmiany pozycji prawnej nierezydentów przed sàdami jest
bardzo ograniczona. Stanowi to potencjalne zagro˝enie dla funkcjonowania instytucji finansowych
poddanych regulacjom nieskoordynowanym z mi´dzynarodowymi standardami. Sprawcami tego
arbitra˝u prawnego sà zarówno mi´dzynarodowe instytucje finansowe, jak i krajowi twórcy prawa.
UmieÊcili oni ró˝ne listy czynnoÊci licencjonowanych w Uk∏adzie Europejskim oraz ustawie o ratyfi-
kacji cz∏onkostwa Polski w OECD i WTO. Listy te si´ nie pokrywajà. Powstaje problem interpretacji,
która z nich ma pierwszeƒstwo przed innà w przypadku kolizji tych norm.

Krajowy sektor finansowy stanowi czàstk´ mi´dzynarodowego systemu finansowego. Jego
stabilnoÊç w coraz wi´kszym stopniu zale˝y nie tylko od poprawnoÊci polityki makroekonomicznej,
ale równie˝ od skali zaburzeƒ na rynkach zewn´trznych. JakoÊç nadzoru w∏aÊcicielskiego jest wi´c
wa˝nym czynnikiem zapobiegania zara˝aniu si´ kryzysami walutowymi i finansowymi. Globalizacja
pot´guje rozchwianie mi´dzynarodowego systemu finansowego i zwi´ksza pole koniecznych ob-
serwacji sygna∏ów wczesnego ostrzegania. Poprawna metodologicznie analiza nadzoru w∏aÊciciel-
skiego wymaga bie˝àcego monitorowania zmian sytuacji w dominujàcych spó∏kach oraz roboczej
wspó∏pracy z instytucjami nadzoru w ich macierzystych krajach (szerzej napisano o tym w rozdzia-
le 7). Brak odczuwalnego post´pu w tej sprawie stanowi zagro˝enie dla stabilnoÊci sektora finan-
sowego.
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PoÊrednictwo finansowe wymaga zaufania klientów do banków. Os∏abienie lub utrata tego
zaufania mogà przynieÊç negatywne skutki wykraczajàce poza instytucj´ dotkni´tà niewyp∏acalno-
Êcià. Dlatego instytucje i ca∏y system finansowy poddane sà Êcis∏ej regulacji i nadzorowi ze strony
w∏adzy paƒstwowej. Poniewa˝ jednak nadzór wyspecjalizowanych agend ma pewne ograniczenia,
a rynek jest niedoskona∏y, wa˝na rola przypada zarzàdzaniu w∏aÊcicielskiemu.

Istotà corporate governance w systemie finansowym jest zapewnienie sprzyjajàcej rozwojowi
równowagi mi´dzy interesami wszystkich podmiotów zaanga˝owanych w funkcjonowanie instytu-
cji finansowej (inwestorów, obligatariuszy, deponentów, kredytobiorców, mened˝erów, pracowni-
ków i innych grup interesów), ze szczególnym uwzgl´dnieniem interesu instytucji publicznych od-
powiedzialnych za stabilnoÊç i ciàg∏oÊç funkcjonowania systemu finansowego (instytucji nadzor-
czych). Wynika to z faktu, ˝e banki sà instytucjami zaufania publicznego. Spó∏ki (zarzàd) odpowia-
dajà w pierwszej kolejnoÊci wobec akcjonariuszy. W bankach odpowiedzialnoÊç ta rozszerza si´
na klientów (deponentów). Bez uczestniczenia klientów oraz pozosta∏ych interesariuszy (ang. stake-
holders) w zyskach niemo˝liwa by∏aby spo∏eczna akceptacja instytucji poÊrednictwa finansowego,
a tym samym zagwarantowanie przychodów niezb´dnych do d∏ugookresowej egzystencji banku. 

Równowag´ t´ zapewniajà sk∏adajàce si´ na system corporate governance instytucje prawne
oraz ekonomiczne, formalne i zwyczajowe, powodujàce powstawanie bodêców (motywacji), które
oddzia∏ujà na jego uczestników. W centrum systemu w∏adania korporacyjnego znajduje si´ najem-
ny zarzàd spó∏ki kapita∏owej, który w najwi´kszym stopniu jest zaanga˝owany w relacje ze wszyst-
kimi interesariuszami w systemie wspó∏czesnego przedsi´biorstwa bankowego. W gospodarkach ze
sprawnie funkcjonujàcym gie∏dowym rynkiem kapita∏owym najsilniejsze bodêce dyscyplinujàce za-
chowanie kadry mened˝erskiej wynikajà z funkcjonowania rynku kontroli przedsi´biorstw (procesy
przej´ç przedsi´biorstw). W gospodarkach o wi´kszej roli banków w finansowaniu przedsi´wzi´ç
gospodarczych zauwa˝a si´, ˝e êród∏em silniejszych bodêców jest mechanizm funkcjonowania ra-
dy nadzorczej. We wszystkich odmianach gospodarek dla zapewnienia sprawnoÊci w∏adania korpo-
racyjnego konieczne jest istnienie rynku pracy mened˝erów uzupe∏nionego systemem reputacji
opartym na normach etycznych. 

9.1. Rozwój form w∏adania korporacyjnego

StabilnoÊç i sprawnoÊç systemu bankowego jest jednym z czynników warunkujàcych rozwój
gospodarki rynkowej. Ze wzgl´du na znaczenie tego sektora dla gospodarki rynkowej stosunkowo
najwczeÊniej zosta∏ on poddany przekszta∏ceniom w∏aÊcicielskim. 

W pierwszym etapie reform sektora bankowego w Polsce zdano si´ na narz´dzia makroeko-
nomiczne wymuszajàce efektywnoÊç gospodarowania, na formalne odtworzenie uk∏adu zarzàdcze-
go w bankach (rada banku – zarzàd, choç jedynym (100%) akcjonariuszem pozosta∏ Skarb Paƒ-
stwa), oraz na konkurencj´ iloÊciowà (podzia∏ monobanku, liczne nowo powsta∏e banki). Mechani-
zmy te mia∏y zapewniç sprawnoÊç w∏adania korporacyjnego w bankach. Odbudowywany w tej po-
staci system w∏adania korporacyjnego bankowoÊci mia∏ jednak oczywiste niedoskona∏oÊci, wynika-
jàce z u∏omnoÊci funkcji w∏aÊcicielskiej sprawowanej przez administracj´ paƒstwowà oraz nieumie-
j´tnoÊci sprawowania funkcji zarzàdczych, b´dàcej efektem d∏ugiego okresu funkcjonowania go-
spodarki centralnie planowanej. Liberalna polityka licencyjna, majàca na celu g∏ównie demonopoli-
zacj´ systemu bankowego, nie mog∏a przeciwdzia∏aç s∏aboÊciom nadzoru w∏aÊcicielskiego, zw∏asz-
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cza ˝e nowe banki tworzono g∏ównie z kapita∏ów przedsi´biorstw paƒstwowych (instytucji publicz-
nych), w których zagadnienia te nie by∏y dostatecznie znane. W warunkach wzrostu gospodarcze-
go, niedorozwoju sieci dystrybucji i utrzymujàcej si´ nadp∏ynnoÊci oddzia∏ywanie zarzàdcze konku-
rencji na rynku us∏ug bankowych by∏o s∏abe, choç nie pozbawione znaczenia. Pozytywny wp∏yw
na budow´ prawid∏owych relacji w∏adania korporacyjnego mia∏a prowadzona w tym okresie poli-
tyka kszta∏towania sk∏adu rad banków – powo∏ywania osób majàcych wiedz´ o funkcjonowaniu
rynkowego systemu bankowego. Bez funkcjonowania g∏ównych mechanizmów w∏adania korpora-
cyjnego ich oddzia∏ywanie by∏o jednak mocno ograniczone.

Powy˝sze czynniki oraz inne ujawniajàce si´ mankamenty (m.in. pokusa nadu˝ycia, brak
sprawdzonych procedur w bankach, dzia∏ania przest´pcze zarzàdów lub pracowników) przyczyni-
∏y si´ – obok uwarunkowaƒ gospodarczych – do pogorszenia sytuacji systemu bankowego na po-
czàtku lat 90. Obni˝enie si´ jakoÊci aktywów oraz wyników finansowych mo˝na interpretowaç tak-
˝e jako przejaw dominacji imperatywu instytucjonalnego w zarzàdzaniu bankami. Utrwaleniu b∏´d-
nych relacji corporate governance mia∏ przeciwdzia∏aç program szybkiej prywatyzacji banków po-
wiàzany z restrukturyzacjà ich aktywów. 

Na tym etapie reformy spodziewano si´, ˝e na skutecznoÊç zarzàdzania bankami wp∏ynà
g∏ównie: 

1) rola inwestora strategicznego, kontrolujàcego 1/3 kapita∏ów banków, 
2) dyscyplinujàce oddzia∏ywanie powstajàcego rynku kapita∏owego (w wyniku upublicznienia

i kwotowania akcji spó∏ki), 
3) zró˝nicowanie sk∏adu rad nadzorczych (z uwagi na rozproszenie funkcji w∏aÊcicielskich

Skarbu Paƒstwa mi´dzy ró˝nych dysponentów w∏adzy paƒstwowej), 
4) obecnoÊç przedstawicieli inwestorów zagranicznych w radach nadzorczych, a nawet ich

nadreprezentacja wynikajàca z koniecznoÊci pozyskania know-how. 

Szybko okaza∏o si´, ˝e p∏ytki rynek kapita∏owy, szczególnie w okresie du˝ej niestabilnoÊci
w latach 1992 – 1995, nie spe∏nia pok∏adanych nadziei w zakresie monitorowania zarzàdzania,
a posiadanie mniejszoÊciowego pakietu akcji nie pozwala równowa˝yç si∏y pasywnego, ale domi-
nujàcego inwestora u∏omnego, jakim by∏ Skarb Paƒstwa. 

èród∏o: dane NBP, obliczenia w∏asne.

Wykres 9.1
Struktura w∏asnoÊciowa funduszy w∏asnych (podstawowe i uzupe∏niajàce) banków
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Na kolejnym etapie rozwoju systemu bankowego, po 1997 r., du˝e znaczenie mia∏o wi´c
wi´kszoÊciowe zaanga˝owanie si´ inwestorów zagranicznych (obj´cie ponad 50% akcji banku)
oraz dokonujàce si´ po∏àczenia banków krajowych. Prowadzi∏o to do wzmocnienia uk∏adu za-
rzàdczego i lepszej efektywnoÊci gospodarowania. W wyniku konsekwentnej realizacji programu
prywatyzacji banków od 1992 do 2000 r. diametralnie zmieni∏a si´ struktura w∏asnoÊciowa pol-
skich banków. Na koniec I pó∏rocza 2001 r. dominowa∏y banki prywatne (65 banków), w wi´k-
szoÊci z przewagà kapita∏u zagranicznego (47). Skarb Paƒstwa bezpoÊrednio kontrolowa∏ tylko
trzy banki (wÊród nich najwi´kszy bank oszcz´dnoÊciowy – PKO BP SA) oraz cztery banki poÊred-
nio. Banki te ∏àcznie udzieli∏y oko∏o 20% sumy kredytów netto; mia∏y one oko∏o 30% sumy de-
pozytów sektora niefinansowego (por. tabela 3.1). Po 1998 r. inwestorzy zagraniczni wzi´li
udzia∏ w prywatyzacji i sanacji banków za∏o˝onych przez polski kapita∏ (np. Bank Wspó∏pracy Re-
gionalnej SA). Dochodzi∏o równie˝ do strategicznych inwestycji w dobrze funkcjonujàce polskie
banki (np. BRE SA, LUKAS Bank SA, Pierwszy Polsko-Amerykaƒski Bank SA, Bank Ochrony Ârodo-
wiska SA, LG Petrobank SA). 

W pierwszej po∏owie 2001 r. spoÊród dziesi´ciu najwi´kszych, pod wzgl´dem sumy aktywów,
banków w Polsce150 osiem by∏o w∏asnoÊcià zagranicznych instytucji finansowych, przy czym
w trzech przypadkach mia∏y one praktycznie pe∏ni´ w∏adzy w spó∏ce, gdy˝ ich udzia∏y przekracza∏y
75% akcji: Bank Handlowy w Warszawie SA (Citigroup), ING Bank Âlàski SA, BPH SA (HypoVereins-
bank)151.

9.2. Rola zagranicznych inwestorów instytucjonalnych

WielkoÊç posiadanego przez inwestora pakietu akcji jest istotnym czynnikiem determinujà-
cym jego zachowania (dzia∏ania). Posiadanie du˝ego pakietu akcji, tzw. pakietu kontrolnego, wià-
˝e si´ z aktywnym monitorowaniem zarzàdu spó∏ki, odpowiedzialnoÊcià za zapewnienie kapita-
∏ów potrzebnych do rozwoju i stabilnoÊci banku. Rodzi to okreÊlone koszty, tym bardziej ˝e ewen-
tualna sprzeda˝ tak du˝ego pakietu mo˝e spowodowaç powa˝ne straty. Rozproszona wspó∏w∏a-
snoÊç (posiadanie drobnego pakietu akcji) nie tworzy tak Êcis∏ych zwiàzków ze spó∏kà (zarzàdem,
radà). Wyst´puje w tym przypadku silna asymetria informacji mi´dzy akcjonariuszami a zarzàdem
spó∏ki. Ten typ posiadania akcji ma jednak du˝e znaczenie dla funkcjonowania rynku kapita∏owe-
go. Wià˝e si´ bowiem z ∏atwoÊcià zbycia posiadanych akcji po okreÊlonej cenie (kursie), a tym sa-
mym pozwala na ocen´ m.in. dzia∏aƒ zarzàdu, co jest istotà mechanizmu dyscyplinowania kadry
zarzàdzajàcej. 

Zmiany struktury w∏asnoÊci w polskim systemie bankowym mogà nieÊç korzyÊci i zagro˝e-
nia. Z jednej strony, koncentracja w∏asnoÊci banków w r´kach akcjonariusza strategicznego pro-
wadzi do zmniejszenia p∏ynnoÊci notowanych akcji i w konsekwencji mo˝e spowodowaç wycofa-
nie banku z notowaƒ na warszawskiej gie∏dzie. Mo˝e si´ tak˝e wiàzaç naruszeniem praw drob-
nych akcjonariuszy i nieformalnym transferem zysków. Tendencje te psujà klimat inwestycyjny
i os∏abiajà rynek kapita∏owy. Z drugiej strony, ukszta∏towanie si´ nowych wzorców w∏asnoÊci
w polskich bankach wp∏ywa na tworzenie ich strategii. Banki b´dàce we w∏adaniu globalnych in-
westorów przystosowujà swoje strategie korporacyjne do warunków polskich. Owocuje to inno-
wacjami finansowymi wprowadzanymi na polski rynek, ale mo˝e równie˝ nieÊç ryzyko pomijania
polskich uwarunkowaƒ, prowadzàc do b∏´dnych decyzji i wzrostu niestabilnoÊci. Niemniej jednak
pojawienie si´ silnej presji w∏aÊcicielskiej, wykorzystujàcej wewn´trzny mechanizm w∏adania kor-
poracyjnego, prowadzi generalnie do dominacji imperatywu wartoÊci (ang. shareholders value)
i koniecznoÊci zmiany strategii banku w tym kierunku. Powinno to przyczyniç si´ do poprawy za-
rzàdzania ryzykiem – przejÊcia od pasywnego do aktywnego zarzàdzania ryzykiem oraz poprawy
efektywnoÊci gospodarowania dzi´ki lepszemu zarzàdzaniu kosztami i wykorzystaniu nowocze-

150 Kontrolujàcych ponad 70% sumy aktywów systemu bankowego.
151 W Polsce wÊród 10 najwi´kszych korporacji (wed∏ug wielkoÊci przychodów ze sprzeda˝y w 2000 r.) znajdujà si´ 3 in-
stytucje finansowe, w tym dwa banki. Por. Lista 500 „Rzeczpospolita” kwiecieƒ 2001 r.
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snych, sprawdzonych technologii zarzàdzania (systemy transakcyjne, systemy zarzàdzania kontak-
tami z klientem – CRM152 itp.). 

JakoÊciowa zmiana w∏adania korporacyjnego przek∏ada si´ na wzmocnienie konkurencyjno-
Êci, a to oddzia∏uje tak˝e na banki, w których Skarb Paƒstwa pozostaje dominujàcym akcjonariu-
szem. W tych przypadkach mechanizm w∏adania korporacyjnego, wynikajàcy z konkurencji na ryn-
ku produktów, najsilniej wp∏ywa na zarzàdzanie bankiem i zast´puje inne s∏absze (rynek talentów
mened˝erskich) lub nie w pe∏ni funkcjonujàce mechanizmy (rada nadzorcza, rynek przej´ç). 

Blisko po∏owa banków znajduje si´ w podobnym uk∏adzie zarzàdczym. Zdecydowana wi´k-
szoÊç akcji i praw g∏osu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy (powy˝ej 75%) kontrolowana jest
przez dominujàcego akcjonariusza, przy czym ponad po∏owa tych banków (oko∏o 1/4 systemu ban-
kowego) ma jednego w∏aÊciciela (100% akcji). Tendencja ta nasila si´ od po∏owy lat 90. Równole-
gle zmniejsza si´ liczba banków kontrolowanych mniejszoÊciowym pakietem akcji (14 banków
na koniec I pó∏rocza 2001 r.) oraz wzrasta wielkoÊç najwi´kszego (kontrolnego) pakietu akcji (me-
diana wynosi 30,76%). 

W porównaniu z publicznym rynkiem kapita∏owym w Polsce system bankowy wykazuje wi´k-
szà koncentracj´ w∏asnoÊci. Poziom koncentracji w∏asnoÊci i kontroli polskich spó∏ek publicznych
jest uznawany za wysoki i porównywalny z sytuacjà na rynkach kapita∏owych krajów Europy konty-
nentalnej (w Niemczech najwi´kszy akcjonariusz kontroluje 52,1% g∏osów na WZA, w Belgii –
50,6%, we W∏oszech – 51%, w Austrii – 52%, w Hiszpanii – 34,2%, w Holandii – 43,5%153). Od-
mienna jest sytuacja w krajach o tradycjach common law, jak USA czy Wielka Brytania, gdzie pa-
kiety kontrolne sà bardzo ma∏e, cz´sto mniejsze ni˝ wielkoÊç wymagana do ujawnienia (np. w USA).
W Wielkiej Brytanii mediana wielkoÊci pakietu posiadanego przez najwi´kszego inwestora wynosi
oko∏o 10%. 

WÊród spó∏ek notowanych na warszawskiej gie∏dzie 76,7% mia∏o akcjonariusza dysponujà-
cego pakietem akcji uprawniajàcym do wykonywania ponad 25% g∏osów na WZA, a 35,7% – dys-
ponujàcego ponad 50% g∏osów na WZA154. Mediana udzia∏u najwi´kszego akcjonariusza w kon-
troli wynosi dla polskiej gie∏dy oko∏o 40%, zaÊ po skumulowaniu udzia∏ów za∏o˝ycieli spó∏ki media-
na w ca∏ej badanej populacji spó∏ek wzros∏a do 45,8% g∏osów na WZA. Jest to efektem prywaty-
zacyjnego charakteru rozwoju rynku kapita∏owego w Polsce, gdy˝ kapitalizacja gie∏dy tworzona by-
∏a g∏ównie w wyniku sprzeda˝y spó∏ek znajdujàcych si´ we w∏adaniu Skarbu Paƒstwa155. Zaanga-
˝owanie si´ inwestorów strategicznych powoduje dalszà koncentracj´ w∏asnoÊci, prowadzàcà
do wycofywania spó∏ek z obrotu, oraz zmniejszenie liczby akcji znajdujàcych si´ w publicznym ob-

Tabela 9.2
Sposób w∏adania korporacyjnego w systemie bankowym (w % ogólnej liczby 
banków)*

* Banki komercyjne, w tym banki regionalne/zrzeszajàce, bez banków spó∏dzielczych.
èród∏o: NBP.

Najwi´kszy akcjonariusz posiada: 1995 1996 1998 2000 VI 2001

- wszystkie akcje 21,79 28,00 28,57 26,03 26,76

- wi´cej ni˝ 75% 12,82 13,33 13,10 23,29 21,13

- wi´cej ni˝ 50%, ale mniej ni˝ 75% akcji 15,38 18,67 16,67 17,81 19,72

- pakiet mniejszoÊciowy (< 50% akcji) 46,15 34,67 28,57 20,55 19,72

- w∏asnoÊç spó∏dzielcza 3,85 5,33 13,10 12,33 12,68

152 CRM – Customer Relations Management. Por.: P. House, T.M. Siebel: Cyber Rules – strategies for exelling at e-busi-
ness, Currency Doubleday 1999.
153 M. Becht, C. Meyer: The Control of Corporate Europe. Polskie Forum Corporate Governance, 2001; www.pfcg.org.pl
154 P. Tamowicz, M. Dzier˝anowski: W∏asnoÊç i kontrola polskich korporacji. Polskie Forum Corporate Governance,
IBnGR, 2001, s. 20; www.pfcg.org.pl.
155 M. Janicka: Prywatyzacja a rynek kapita∏owy. „Gazeta Bankowa” 31 lipca 2001 r., s. 21.
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rocie. W rezultacie os∏abia si´ istotny mechanizm w∏adania korporacyjnego, wynikajàcy z publicz-
nego obrotu udzia∏ami spó∏ek (rynku kapita∏owego) – mo˝liwoÊç dokonywania przej´cia, ale tak˝e
wycena rynkowa aktywów.

W tym konteÊcie banki sà ÊciÊle kontrolowane przez zidentyfikowanych inwestorów. W 2/3
przypadków najwi´kszy pakiet akcji jest wi´kszy od 50%. W systemie finansowym podobna struktu-
ra kontroli instytucji poÊrednictwa finansowego wyst´puje w sektorze towarzystw ubezpieczeƒ ma-
jàtkowych i osobowych, wy˝sza jest w sektorze towarzystw ubezpieczeƒ na ˝ycie, a bardzo wysoka
w segmencie funduszy emerytalnych, gdzie ponad 90% powszechnych towarzystw emerytalnych ma
akcjonariusza kontrolujàcego pakiet co najmniej 50% akcji. Szczególnym przypadkiem jest segment
towarzystw funduszy inwestycyjnych o ekstremalnej koncentracji w∏asnoÊci (por. wykres 9.2).

9.3. Wp∏yw struktur w∏adania na zarzàdzanie ryzykiem

Dominacja zagranicznych inwestorów strategicznych w najwi´kszych przedsi´biorstwach
oznacza równie˝, ˝e ocena efektywnoÊci gospodarowania spó∏ek w kraju jest przenoszona na po-
ziom mi´dzynarodowy. Dominujàcym mechanizmem corporate governance jest tutaj mechanizm
wewn´trzny, tj. funkcjonowanie rady nadzorczej, uzupe∏niany mechanizmami zewn´trznymi, taki-
mi jak rynek kapita∏owy czy rynek talentów mened˝erskich (w zale˝noÊci od tego, czy spó∏ka – cór-
ka jest aktywnie obecna na polskim rynku kapita∏owym). Zarzàdzanie zale˝y równie˝ od tego, jaki
system w∏adania korporacyjnego obowiàzuje w kraju macierzystym inwestora. Pod wzgl´dem zdol-
noÊci do generowania wartoÊci polskie przedsi´biorstwa sà porównywane z przedsi´biorstwami
mi´dzynarodowymi i rynkami zagranicznymi. W gospodarkach rozwijajàcych si´ zagraniczni inwe-
storzy instytucjonalni, jako dominujàcy w∏aÊciciele, skuteczniej nadzorujà spó∏ki ni˝ krajowe insty-
tucje finansowe i mened˝erowie zwiàzani w prywatnymi w∏aÊcicielami156. 

Wykres 9.2 
Struktura w∏adania korporacyjnego w sektorze finansowym

èród∏o: NBP, PUNU, UNFE, KPWiG.
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156 T. Khanna, K. Palepu: Emerging markets business groups, foreign investors and corporate governance. NBER Cam-
bridge 1999, s. 23.



98

9

Zarzàdzanie w∏aÊcicielskie w polskiej praktyce bankowej

N a r o d o w y  B a n k  P o l s k i

Z punktu widzenia ryzyka wyw∏aszczenia koniecznoÊç utrzymywania wysokich pakietów
kontrolnych zdaje si´ potwierdzaç poglàd, ˝e kadra kierownicza w Polsce mo˝e prowadziç dzia∏a-
nia na niekorzyÊç spó∏ki (akcjonariuszy). Wynika to m.in. z nie doÊç precyzyjnego prawa ochrony
inwestorów (w tym, wskazywanej jako bardzo istotna, niesprawnoÊci systemu egzekucji prawa),
jak równie˝ z uwarunkowaƒ kulturowych odziedziczonych po socjalizmie. Zmiany struktury w∏a-
Êcicielskiej zaowocowa∏y licznymi zmianami na stanowiskach kierowniczych w bankach, szczegól-
nie w 2000 r. Choç od czasu prywatyzacji pierwszych banków w sk∏adach zarzàdów i rad nadzor-
czych znajdowali si´ obcokrajowcy, to obecnie dosz∏o do wi´kszego umi´dzynarodowienia kadry
zarzàdzajàcej banków. 

Wycofywanie si´ paƒstwa z funkcji w∏aÊcicielskich w sektorze bankowym zakoƒczy si´ praw-
dopodobnie wraz z prywatyzacjà PKO BP SA i BG˚ SA. U∏omny w∏aÊciciel, jakim by∏a administracja
paƒstwowa reprezentujàca Skarb Paƒstwa, zosta∏ zastàpiony w znacznej mierze przez bran˝owego
inwestora instytucjonalnego. Podobny proces zachodzi∏ w grupie banków tzw. prywatnych, zak∏ada-
nych przez polski kapita∏. Jak wskazuje struktura wielkoÊci zaanga˝owania nowych inwestorów, prze-
j´li oni odpowiedzialnoÊç za zarzàdzanie ryzykiem przej´tych banków. Banki, w których pojedynczy
bank zagraniczny ma ponad 50% akcji, sà spó∏kami zale˝nymi zarówno w sensie formalnym, jak
i faktycznym. Nie sà to instytucje samodzielnie kszta∏tujàce swojà polityk´, lecz raczej lokalne placów-
ki wi´kszych organizmów. Mo˝na mówiç o wi´kszej lub mniejszej autonomii i kompetencjach lokal-
nego kierownictwa, lecz zarówno bie˝àca dzia∏alnoÊç – w tym podejmowanie ryzyka kredytowego –
jak i polityka rozwojowa prowadzone sà w ramach okreÊlonych przez zagranicznà central´157. 

Obserwacje rozwoju prywatyzowanych banków wskazujà, ˝e zarzàdcze oddzia∏ywanie zmia-
ny struktury w∏asnoÊci kapita∏u pojawia∏o si´ powoli i wzrasta∏o wraz ze stopniowym powi´kszaniem
pakietu kontrolnego. W tych przypadkach, gdzie wczeÊnie wykszta∏ci∏ si´ „jednoznaczny” w∏aÊciciel
(np. w WBK SA), nast´powa∏o wzmocnienie rozwoju banku, widoczne w wynikach finansowych
i obieranej strategii. W innych bankach zaanga˝owanie inwestora strategicznego by∏o stopniowe, a˝
do osiàgni´cia dominacji (np. Kredyt Bank SA, BIG Bank Gdaƒski SA), lub przebiega∏o równolegle
z obecnoÊcià innych banków – córek. Rodzi∏o to konflikt interesów, koƒczàcy si´ uproszczeniem
struktury (np. Bank Âlàski SA, Powszechny Bank Kredytowy SA czy Bank Handlowy w Warszawie SA). 

Wykres 9.3 
Zmiany corporate governance w sektorze bankowym w latach 1995 – 2000

èród∏o: NBP.
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157 S. Kawalec, A. Nieradko, C. Stypu∏kowski: Prywatyzacja banków w Polsce, doÊwiadczenia Banku Handlowego. War-
szawa 2000, MIFiB.
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Poniewa˝ najwi´ksze instytucje finansowe w kraju sà strategicznie zarzàdzane przez dominu-
jàcych inwestorów zagranicznych, szczególnego znaczenia nabiera takie kszta∏towanie regulacji
i praktyk nadzorczych oraz polityki gospodarczej, aby ogranicza∏y do minimum pokus´ nadu˝ycia,
rozumianà jako uchylanie si´ od ponoszenia kosztów wynikajàcych z b∏´dnego zarzàdzania. Mo˝e
temu sprzyjaç wzrost dyscypliny rynkowej w gospodarce, prawid∏owa struktura rynku (konkuren-
cja), zró˝nicowanie instytucjonalne oraz wzmocnienie instytucji regulacyjnych i nadzoru, a tym sa-
mym tworzonego przez nie prawa. 

Z uwagi na niepowtarzalnoÊç wykszta∏conej w Polsce struktury w∏aÊcicielskiej sektora bankowe-
go – z dominujàcà pozycjà zagranicznych inwestorów (podobnie jak w innych krajach Europy Ârodko-
wej – w Czechach, na W´grzech, w S∏owacji), trudno jest przewidywaç zachowanie si´ tego systemu
w przypadku niestabilnoÊci lub regionalnych zaburzeƒ finansowych. W krajach, które w ostatnich la-
tach dotkn´∏a niestabilnoÊç finansowa i kryzysy gospodarcze, obecnoÊç kapita∏u zagranicznego w tym
sektorze by∏a mniejsza. Pod wzgl´dem rozwoju sektora finansowego Polska jest zaliczana do „zaawan-
sowanych reformatorów”, poniewa˝ najwi´ksze banki sà kontrolowane przez zagranicznych inwesto-
rów, kapita∏ zagraniczny dominuje w ca∏ym sektorze bankowym, wi´kszoÊç banków ma adekwatne re-
zerwy i odpowiednià wysokoÊç kapita∏u, wewn´trzne mechanizmy w∏adania korporacyjnego zbli˝ajà si´
do zachodniej praktyki, funkcjonuje zaawansowany system regulacji ostro˝noÊciowych158. Ocena ta –
wskazujàca na zbie˝noÊç efektów transformacji ze sprawdzonymi wzorcami gospodarek rynkowych –
pozwala przypuszczaç, ˝e kszta∏tujàcy si´ polski sektor finansowy zachowa podobnà stabilnoÊç jak
w tych gospodarkach. Istniejàce obecnie schematy (wzorce) w∏adania korporacyjnego w polskim syste-
mie bankowym, i szerzej w systemie finansowym, majà pozytywny wp∏yw na stabilnoÊç tych systemów. 

9.4. Koszty niesprawnoÊci corporate governance

Do oceny stabilnoÊci systemu bankowego mo˝na stosowaç ró˝ne miary. Powszechnym
wskaênikiem wielkoÊci kryzysu finansowego ex post jest wielkoÊç wydatków poniesionych na re-
strukturyzacj´ banków w odniesieniu do PKB159. Wskaênik ten s∏u˝y g∏ównie do porównaƒ mi´dzy-
narodowych. Do wewn´trznego monitorowania stabilnoÊci mo˝e byç stosowany wskaênik ex post
obliczony na podstawie poniesionych przez instytucje publiczne kosztów interwencji dla zapewnie-
nia stabilnoÊci instytucji finansowych, odniesiony do sumy depozytów. JeÊli system bankowy ulega
destabilizacji, to podejmowane sà dzia∏ania sanacyjne, generujàce okreÊlone koszty. 

Wykres 9.4 przedstawia kszta∏towanie si´ tego wskaênika w Polsce. W zaproponowanej wer-
sji wskaênika wykorzystano jedynie koszty interwencji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
W szerszym modelu nale˝y uwzgl´dniç tak˝e inne koszty, poniesione zarówno przez instytucje fi-
nansowe, jak i deponentów. SprawnoÊç w∏adania korporacyjnego w bankach mo˝e bezpoÊrednio
oddzia∏ywaç na tak liczone koszty utrzymania stabilnoÊci systemu. 

Wysokie wyp∏aty z funduszu gwarancyjnego w 1999 r. by∏y skutkiem upad∏oÊci Banku Staro-
polskiego SA. By∏a ona efektem postawy zarzàdu i rady nadzorczej, uniemo˝liwiajàcych przez d∏u˝-
szy czas skutecznà sanacj´ banku, pomimo interwencji nadzoru bankowego. Skutki takiego post´-
powania dotkn´∏y w∏aÊcicieli banku, ale du˝e straty (ex post) ponieÊli pozostali uczestnicy rynku,
g∏ównie najwi´ksze banki. Inaczej by∏o w przypadku Banku Cz´stochowa SA, który znalaz∏ si´
na kraw´dzi niewyp∏acalnoÊci w 2000 r. Dzi´ki wspó∏dzia∏aniu nadzoru bankowego, rady nadzor-
czej, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz GPW mo˝liwa by∏a interwencja ex ante (przej´cie
banku przez konkurenta), co pozwoli∏o na unikni´cie upad∏oÊci. 

Ewentualnà sytuacj´ kryzysowà nale˝a∏oby modelowaç co najmniej w dwóch uk∏adach od-
niesienia: gdy kryzys wyst´puje na rynkach macierzystych instytucji inwestujàcych w Polsce oraz gdy

158 L. Bokros: Experience and Perspectives of Financial Sector Development in Central and Eastern Europe. CASE CEU
Working Papers Series, 2001, s. 11.
159 J. Hawkins, P. Turner: Bank Restructuring in Practice – an overview. W: Bank Restructuring in Practice. BIS Policy Pa-
pers No 6, 1999, s. 6-105; M. Iwanicz-Drozdowska: Determinanty bezpieczeƒstwa banków w wietle analizy wybranych
kryzysów bankowych. Monografie i Opracowania SGH nr 479, 2000.
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mamy do czynienia z kryzysem na rynku krajowym (regionalnym). Podstawowym modelem mo˝e
byç uk∏ad: zachowanie spó∏ki – matki wzgl´dem banku - córki dzia∏ajàcego w Polsce. Przeanalizo-
wanie podstawowych scenariuszy zachowania tego uk∏adu mo˝e pozwoliç na okreÊlenie sk∏onno-
Êci do tzw. zachowaƒ stadnych, uznawanych za istotne dla powstawania kryzysów, szczególnie
w gospodarkach rozwijajàcych si´. 

Mo˝na wyró˝niç trzy podstawowe sposoby reakcji na kryzys. W pierwszym mamy do czynie-
nia z sytuacjà, gdy spó∏ka matka broni banku córki w obliczu kryzysu (zachowania aktywne). W dru-
gim przypadku spó∏ka matka pozostawia bank - córk´ swojemu losowi (zachowania neutralne).
W trzeciej sytuacji spó∏ka matka i bank córka podejmujà dzia∏ania, aby ograniczyç spodziewane
straty, co mo˝e oznaczaç ucieczk´ (zachowania negatywne). W dalszej kolejnoÊci mo˝na rozwa˝aç
modele mieszane (sekwencyjne). 

Konieczna jest obserwacja oraz badania mikroekonomiczne zachowaƒ inwestorów i banków,
szczególnie w gospodarkach obj´tych kryzysami w ostatnich latach. Wa˝nym aspektem dalszych
badaƒ powinny byç instytucjonalne uwarunkowania przezwyci´˝ania skutków kryzysu i odrodzenia
gospodarki, w tym rola inwestorów zagranicznych i interwencji paƒstwa. W wyniku kryzysów i in-
terwencji po˝yczkodawcy ostatniej instancji dochodzi bowiem do wzrostu obecnoÊci kapita∏ów
paƒstwowych w sektorze finansowym. 

* * *

Efektywne w∏adanie korporacyjne w bankach jest istotne, sà one bowiem cz´Êcià mechani-
zmu zarzàdzania w∏aÊcicielskiego w kredytowanych podmiotach. Silna rola banków wynika z funk-
cji poÊrednictwa finansowego. Banki nadal pozostajà g∏ównymi dostarczycielami kapita∏u do go-
spodarki. Z tej pozycji wynikajà uprawnienia do monitorowania kredytobiorców oraz podmiotów
ubiegajàcych si´ o kredyt. Banki, prowadzàc rachunki podmiotów gospodarczych, zdobywajà do-
datkowà wiedz´ o ich sytuacji finansowej, która jest tak˝e istotnym instrumentem w∏adania korpo-
racyjnego. Ponadto bezpoÊrednio pe∏nià one funkcje w∏aÊcicielskie w niektórych spó∏kach oraz mo-
gà odgrywaç rol´ powiernika g∏osów innych akcjonariuszy (ang. proxy vote). 

Wykres 9.4 
Wskaênik stabilnoÊci finansowej

èród∏o: BFG.
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Charakterystyka zasad nadzoru w∏aÊcicielskiego 

wypracowanych przez OECD

Punktem wyjÊcia do podj´cia prac nad wypracowaniem zbioru standardów i zaleceƒ mi´dzy-
narodowych dotyczàcych corporate governace by∏o postanowienie Rady OECD obradujàcej na po-
ziomie ministrów paƒstw cz∏onkowskich w dniach 27 – 28 kwietnia 1998 r. Na tej podstawie powo-
∏ano grup´ zadaniowà do opracowania dokumentu wyra˝ajàcego poglàdy paƒstw cz∏onkowskich
na temat dobrej praktyki sprawowania nadzoru w∏aÊcicielskiego. W kwietniu 1999 r. Bank Âwiatowy
i OECD podpisa∏y dokument o trzyletniej wspó∏pracy w dziedzinie wspó∏tworzenia standardu mi´-
dzynarodowego corporate governace. Uznano, ˝e dobrym punktem wyjÊcia sà „Zasady Nadzoru
Korporacyjnego OECD”. Zach´cano poszczególne kraje do opracowania zasad odpowiadajàcych lo-
kalnym warunkom, gdy˝ dostrze˝ono, ˝e zasady zawierajà uogólnienie na podstawie praktyki praw-
nej krajów anglosaskich. Aby nadaç im bardziej uniwersalny charakter, powo∏ano Âwiatowe Forum
Corporate Governace z udzia∏em regionalnych banków rozwoju, Mi´dzynarodowego Funduszu Wa-
lutowego, OECD, IASC, IOSCO i Bankiem Âwiatowym jako sta∏ym sekretariatem tego forum.

„Zasady Nadzoru Korporacyjnego OECD” otwiera preambu∏a mówiàca, ˝e ich celem jest po-
moc w∏adzom paƒstwowym oraz inwestorom paƒstw cz∏onkowskich i innych w ocenie ich prakty-
ki w∏adania korporacyjnego. Sà one adresowane do spó∏ek kapita∏owych znajdujàcych si´ w pu-
blicznym obrocie.

Przez corporate governance rozumie si´ sieç powiàzaƒ mi´dzy kadrà kierowniczà spó∏ki, jej
radà nadzorczà, akcjonariuszami oraz kluczowymi interesariuszami (stakeholders). Za poÊrednic-
twem corporate governace ustalane sà cele spó∏ki, sposoby ich osiàgania oraz monitorowania. Do-
bre w∏adanie korporacyjne powinno dostarczyç w∏aÊciwej motywacji radzie nadzorczej i zarzàdowi
spó∏ki do realizacji celów wyra˝ajàcych interesy spó∏ki i jej akcjonariuszy oraz zagwarantowaç
sprawny monitoring efektywnoÊci wykorzystywania Êrodków spó∏ki.

Zwraca si´ uwag´, ˝e dobre w∏adanie korporacyjne istotnie przyczynia si´ do podejmowania
decyzji o zagranicznych inwestycjach kapita∏owych. Skutkiem umi´dzynarodowienia inwestycji ka-
pita∏owych sà naciski na standaryzacj´ nadzoru w∏aÊcicielskiego. Jego zasady muszà byç przejrzyste
i zrozumia∏e ponad granicami.

Kolejnym problemem sà proporcje mi´dzy organami nadzoru w∏aÊcicielskiego (nadzór jedno-
poziomowy czy wielopoziomowy, udzia∏ insiderów czy outsiderów) oraz relacje mi´dzy nimi. Zwra-
ca si´ zw∏aszcza uwag´ na relacj´ mi´dzy inwestorami instytucjonalnymi i indywidualnymi, mi´dzy
pracownikami a innymi kluczowymi uczestnikami spó∏ki. Relacje te sà wypadkowà si∏ rynkowych
oraz regulacji obowiàzujàcych w poszczególnych krajach. Nie ma zatem jednego dobrego modelu
w∏adania korporacyjnego. Sà tylko jego elementy wspólne, które nale˝y umiej´tnie dostosowaç
do lokalnych warunków. 

Dokument OECD podzielono na dwie cz´Êci. W pierwszej cz´Êci omówiono pi´ç obszarów
tematycznych:

I. Prawa akcjonariuszy/wspólników

II. Równoprawne traktowanie akcjonariuszy/wspólników

III. Rol´ interesariuszy we w∏adaniu korporacyjnym

IV. JawnoÊç i przejrzystoÊç

V. Zakres odpowiedzialnoÊci rad nadzorczych.
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I. PRAWA AKCJONARIUSZY/WSPÓLNIKÓW 

A. Podstawowe prawa akcjonariusza zawierajà prawo do:

1) bezpiecznej metody rejestracji jego praw w∏aÊcicielskich,

2) przenoszenia praw do udzia∏ów/akcji,

3) otrzymywania odpowiednich informacji o spó∏ce punktualnie i regularnie,

4) udzia∏u i g∏osowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy/wspólników,

5) wyboru cz∏onków rady nadzorczej,

6) udzia∏u w zyskach spó∏ki.

B. Akcjonariusze majà prawo uczestniczyç w podejmowaniu decyzji oraz byç dostatecznie po-
informowani o decyzjach dotyczàcych fundamentalnych zmian w spó∏ce, takich jak:

1) zmiana statutu lub artyku∏ów rejestru sàdowego, lub podobnie istotnych dokumentów
spó∏ki regulujàcych jej dzia∏anie,

2) zgoda na emisje nowych akcji,

3) nadzwyczajne transakcje, których efekty wp∏ywajà na wartoÊç sprzeda˝nà spó∏ki.

C. Akcjonariusze/wspólnicy muszà mieç mo˝liwoÊç skutecznego uczestniczenia oraz g∏osowania
na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy/wspólników i powinni byç informowani o zasadach,
w tym procedurach g∏osowania, które regulujà przebieg walnego zgromadzenia:

1. Akcjonariusze/wspólnicy muszà dysponowaç wystarczajàcà i dostarczonà na czas infor-
macjà o dacie, miejscu i porzàdku obrad walnego zgromadzenia, jak równie˝ pe∏nà i do-
starczonà na czas informacjà o sprawach rozstrzyganych na tym zgromadzeniu.

2. Powinny byç stworzone warunki do sk∏adania zapytaƒ organom spó∏ki i umieszczania ich
w porzàdku obrad walnego zgromadzenia, przy zachowaniu ich rozsàdnej liczby.

3. Akcjonariusze/wspólnicy powinni móc g∏osowaç osobiÊcie lub, w przypadku nieobecno-
Êci, w sposób wywo∏ujàcy te same skutki, co g∏osowanie osobiste.

D. Powiàzania kapita∏owe lub umowy, które pozwalajà okreÊlonym akcjonariuszom uzyskiwaç
kontrol´ nieproporcjonalnà do ich udzia∏u w kapitale, powinny byç ujawniane.

E. Rynek praw w∏asnoÊci, na którym dokonywane sà transakcje dajàce mo˝liwoÊç przej´cia kon-
troli nad spó∏kami, powinien funkcjonowaç w sposób przejrzysty i efektywny:

1. Przepisy i procedury regulujàce przejmowanie kontroli nad korporacjami na rynku kapita-
∏owym oraz szczególnie wa˝ne transakcje, takie jak po∏àczenia spó∏ek i sprzeda˝ istotnej
cz´Êci aktywów spó∏ki, muszà byç jasno formu∏owane i publikowane, tak aby inwestorzy
rozumieli swoje prawa i powinnoÊci oraz procedury odwo∏awcze. Transakcje powinny byç
dokonywane na podstawie przejrzystych cen i uczciwych warunków, które chronià prawa
akcjonariuszy/wspólników odpowiednio do ich klasy.

2. Zapisy chroniàce przed przej´ciem nie powinny byç wykorzystywane do ochrony kadry za-
rzàdzajàcej przed odpowiedzialnoÊcià finansowà.

F. Akcjonariusze/wspólnicy, w tym inwestorzy instytucjonalni, powinni uwzgl´dniaç koszty i ko-
rzyÊci wykonywania przys∏ugujàcego im prawa g∏osu.

II. RÓWNOPRAWNE TRAKTOWANIE AKCJONARIUSZY/WSPÓLNIKÓW 

A. Wszyscy akcjonariusze/wspólnicy tej samej klasy powinni byç traktowani jednakowo:

1. Z uwzgl´dnieniem klas akcji wszyscy akcjonariusze/wspólnicy powinni mieç takie same
prawa g∏osu. Wszyscy inwestorzy powinni móc uzyskaç informacje dotyczàce praw g∏osu
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w ich klasie przed zakupem akcji. Ka˝da zmiana praw g∏osu musi byç przedmiotem g∏o-
sowania akcjonariuszy/wspólników.

2. Prawo g∏osu powinno przys∏ugiwaç powiernikom lub agentom w sposób uprzednio
uzgodniony z beneficjentem praw do akcji.

3. Przebieg i procedury walnego zgromadzenia akcjonariuszy/wspólników powinny pozwo-
liç na równoprawne traktowanie wszystkich akcjonariuszy/wspólników. Procedury korpo-
racji nie powinny stwarzaç przeszkód lub dodatkowych kosztów g∏osowania.

B. Wykorzystywanie poufnych informacji w obrocie oraz mylàce dokonywanie transakcji z sa-
mym z sobà muszà byç zakazane.

C. Cz∏onkowie rady nadzorczej i mened˝erowie powinni ujawniç ka˝dy przypadek, gdy sà ma-
terialnie zainteresowani transakcjami lub sprawami dotyczàcymi spó∏ki.

III. ROLA INTERESARIUSZY WE W¸ADANIU KORPORACYJNYM

A. Ramy w∏adania korporacyjnego powinny zagwarantowaç przestrzeganie zagwarantowanych
przez prawo uprawnieƒ kluczowych interesariuszy.

B. Aby interesy interesariuszy by∏y chronione przez prawo, muszà mieç warunki do skuteczne-
go Êcigania ich naruszania.

C. Ramy w∏adania korporacyjnego powinny stwarzaç mechanizmy zwi´kszajàce efekty udzia∏u
interesariuszy.

D. W przypadku, gdy kluczowi interesariusze uczestniczà we w∏adaniu korporacyjnym, powinni
mieç dost´p do odpowiednich informacji.

IV. JAWNOÂå I PRZEJRZYSTOÂå

A. Publikacji powinny podlegaç (przynajmniej, bez ograniczania innych) materia∏y informacyjne
dotyczàce:

1) wyników finansowych i operacyjnych spó∏ki,

2) celów spó∏ki,

3) wi´kszoÊciowych udzia∏owców i ich praw g∏osu,

4) cz∏onków rady nadzorczej i zarzàdu wraz z ich wynagrodzeniami,

5) istotnego, mo˝liwego do przewidzenia ryzyka dzia∏alnoÊci,

6) spraw za∏ogi i innych interesariuszy,

7) struktury w∏adania korporacyjnego i strategii spó∏ki.

B. Informacje powinny byç przygotowane, zbadane i upowszechnione zgodnie z wysokimi stan-
dardami jakoÊci – ksi´gowymi, finansowymi i niefinasowymi oraz dotyczàcymi audytu.

C. Roczny audyt powinien byç przeprowadzony przez niezale˝nego audytora w celu uzyskania
zewn´trznego i obiektywnego osàdu sposobu przygotowania i prezentacji sprawozdaƒ fi-
nansowych.

D. Sposoby udost´pniania informacji powinny pozwoliç u˝ytkownikom na niedyskryminujàcy,
terminowy i efektywny dost´p do nich.
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V. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOÂCI RAD NADZORCZYCH

A. Rada nadzorcza powinna dzia∏aç na podstawie pe∏nych informacji, w dobrej wierze, z nale-
˝ytà starannoÊcià, w najlepszym interesie korporacji i jej udzia∏owców.

B. W przypadku, gdy decyzje rady nadzorczej mogà wywo∏aç odmienne skutki dla ró˝nych grup
akcjonariuszy, rada nadzorcza powinna traktowaç wszystkich akcjonariuszy uczciwie.

C. Rada nadzorcza powinna zapewniç przestrzeganie prawa i uwzgl´dnianie interesów kluczo-
wych uczestników spó∏ki.

D. Rada Nadzorcza powinna wype∏niç wiele kluczowych funkcji, w szczególnoÊci dotyczàcych:

1) przeglàdu i ukierunkowania strategii spó∏ki, g∏ównych planów dzia∏aƒ, polityki wzgl´dem
ryzyka, bud˝etów rocznych i planów przedsi´wzi´ç biznesowych, ustalania celów spraw-
noÊciowych, monitorowania ich wykonania oraz sprawnoÊci spó∏ki, akceptowania g∏ów-
nych wydatków kapita∏owych zwiàzanych z przejmowaniem i zbywaniem aktywów
o znacznej wartoÊci,

2) wybierania, wynagradzania, monitorowania oraz, gdy to konieczne, zmiany kluczowych
mened˝erów i akceptowania planu nast´pstw kadrowych,

3) przeglàdu sposobów wynagradzania cz∏onków rady nadzorczej i kluczowej kadry kierow-
niczej, zagwarantowania przestrzegania formalnej poprawnoÊci publicznych procedur
nominacji cz∏onków rady nadzorczej,

4) monitorowania i rozwiàzywania potencjalnych konfliktów interesów mi´dzy zarzàdem
a cz∏onkami rady nadzorczej i akcjonariuszami, dotyczàcych równie˝ niew∏aÊciwego wy-
korzystania aktywów korporacji i nadu˝yç w stosunkach z trzecià stronà,

5) zagwarantowania spójnoÊci systemu ksi´gowego oraz systemu sprawozdawczoÊci finan-
sowej spó∏ki, w tym niezale˝nego audytu oraz w∏aÊciwego systemu kontroli, zw∏aszcza
w zakresie monitorowania ryzyka, kontroli finansowej oraz zgodnoÊci z prawem,

6) monitorowania efektywnoÊci w∏adania korporacyjnego w istniejàcych warunkach i doko-
nywania niezb´dnych zmian,

7) zatwierdzania procedur publikowania informacji i komunikowania si´.

E. Rada nadzorcza powinna byç zdolna do obiektywnego rozstrzygania problemów korporacji
niezale˝nie od kadry zarzàdzajàcej.

1. Rada powinna zadbaç, aby w jej sk∏adzie znalaz∏a si´ znaczàcà liczba osób zdolnych
do niezale˝nych sàdów w przypadku wystàpienia ewentualnego konfliktu interesów – np.
na obszarze sprawozdawczoÊci finansowej, mianowania i wynagradzania cz∏onków rady.

2. Cz∏onkowie rady powinni dysponowaç czasem odpowiednim do ich obowiàzków.

W celu wykonywania swoich obowiàzków cz∏onkowie rady muszà mieç zagwarantowany do-
st´p do prawdziwej, odpowiedniej i dostarczonej na czas informacji.

* * *

Badania nad w∏adaniem korporacyjnym znajdujà si´ we wst´pnym stadium. Niemniej jednak
kraje przebudowujàce swoje systemy gospodarcze mogà próbowaç wyciàgnàç z nich wnioski.

• Wewn´trzne êród∏a finansowania spó∏ek d∏ugo jeszcze b´dà dla nich najwa˝niejsze. Ta pra-
wid∏owoÊç wyst´puje we wszystkich krajach uprzemys∏owionych, jednak koszty zewn´trz-
nych zasileƒ finansowych b´dà szczególnie wysokie w gospodarkach w przebudowie – ze
wzgl´du na niedorozwój systemu prawnego oraz instytucji finansowych.

• Wi´kszoÊç zewn´trznych Êrodków finansowych b´dzie pochodzi∏a z instytucji nastawionych
na bezpoÊrednià kontrol´ sposobów ich wykorzystania. Wynika to z braku p∏ynnoÊci na rynku
nieruchomoÊci i Êrodków trwa∏ych wywo∏anego silnà pozycjà insiderów w podmiotach gospo-
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darczych oraz trudnoÊciami w egzekucji wyroków sàdowych. Prywatyzacja rynków nierucho-
moÊci i Êrodków trwa∏ych ma szczególne znaczenie dla funkcjonowania rynków finansowych.

• Zarówno rynek akcji, jak i obligacji nie b´dà odgrywa∏y zasadniczej roli w zasilaniu podmio-
tów gospodarczych we wst´pnej fazie przebudowy gospodarki. Trudno jest bowiem oczeki-
waç, aby nabywcy mniejszoÊciowych pakietów akcji lub obligacji mogli przeciwstawiç si´
wp∏ywom insiderów (kadry kierowniczej i za∏óg przedsi´biorstw). B´dà raczej wyzbywali si´
tych papierów wartoÊciowych, ni˝ poszukiwali sposobu na wyegzekwowanie swoich praw
g∏osu.

• Nale˝y oczekiwaç koncentracji w∏asnoÊci papierów wartoÊciowych, przy ma∏ym obrocie kon-
trolnymi pakietami akcji. Uk∏ad, który ukszta∏tuje si´ na poczàtku procesu przebudowy, b´-
dzie przy tym mia∏ sk∏onnoÊç do utrwalenia si´ na d∏u˝szy czas.

• Instytucje finansowe nastawione na bezpoÊrednià kontrol´ przedsi´biorstw b´dà si´ stara∏y
wykorzystaç zarówno instrumenty d∏u˝ne, jak i akcje.

• Do sprawowania w∏adzy korporacyjnej b´dà aspirowa∏y zarówno banki, jak i fundusze wspól-
nego inwestowania.

• Funkcjonalna specjalizacja instytucji finansowych mo˝e okazaç si´ za ma∏o elastyczna dla
paƒstw w trakcie przebudowy. Dopuszczenie, aby banki posiada∏y akcje przedsi´biorstw
w wyniku zamiany niesp∏acalnych kredytów na ich akcje, powinno u∏atwiç restrukturyzacj´
przemys∏u.

• Wybrana przez dany kraj Êcie˝ka prywatyzacji nie przesàdza o kszta∏cie systemu finansowe-
go. Fundusze wspólnego inwestowania mogà si´ staç instytucjami finansowymi zdolnymi
do spe∏niania funkcji kontrolnych160.

Niezale˝nie od tego typu zaleceƒ praktycznych coraz cz´Êciej pojawiajà si´ refleksje o charak-
terze metodologicznym:

• Mi´dzynarodowe zasady muszà byç dostosowywane do miejscowych warunków. S∏uszne za-
sady mogà w specyficznych warunkach doprowadziç do nieoczekiwanych i negatywnych wy-
ników.

• Bezwzgl´dnie przestrzegane muszà byç te Zasady OECD, które dotyczà przejrzystoÊci stosun-
ków w∏asnoÊciowych oraz standardów ich ksi´gowego uj´cia.

• Ochrona inwestorów zagranicznych jest konieczna, aby zrównowa˝yç ryzyko wynikajàce ze
z∏ej kultury organizacyjnej odziedziczonej po biurokratycznej gospodarce.

• Obrona interesów inwestorów mniejszoÊciowych nie mo˝e byç g∏ównym przedmiotem regu-
lacji.

• W transformujàcych si´ krajach gwarancje dla kredytodawców muszà byç silniejsze ni˝ dla ak-
cjonariuszy, bowiem zewn´trznym êród∏em zasileƒ b´dà cz´Êciej kredyty ni˝ kapita∏ akcyjny.

• Stosowanie prawa jest nie mniej wa˝ne ni˝ jego stanowienie. Brak egzekucji postanowieƒ sà-
du czyni regulacje prawne deklaracjami, a nie ramami zakreÊlajàcymi swobod´ zachowaƒ
wszystkich stron spó∏ki – akcjonariuszy i interesariuszy.

• Zasady OECD mogà byç pomocne rzàdom w spowodowaniu koniecznych zmian w lokalnej
praktyce corporate governance.

• Przyj´cie „Zasad nadzoru korporacyjnego OECD” wymaga zawierania sojuszy i kompromisów
z kluczowymi uczestnikami spó∏ek161.

160 Corporate Governance in Transitional Economies, The World Bank, Washington 1995.
161 E. Bergloef, E.L. von Thadden: The Changing Corporate Governance Paradigm: Implication for Transition and Deve-
loping Countries. Warszawa 2001, www.pfcg.org.pl.
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Aneks 10.1
Zbie˝noÊç rozwiàzaƒ przyj´tych w Kodeksie spó∏ek handlowych z Zasadami
Nadzoru Korporacyjnego OECD

Wst´p

Zasady Nadzoru Korporacyjnego OECD (dozór w∏aÊcicielski) sà to zasady okreÊlajàce tryb
i sposób post´powania oraz relacje i podzia∏ kompetencji mi´dzy organami zarzàdzajàcymi i w∏a-
Êcicielskimi spó∏ki w celu zapewnienia efektywnego dzia∏ania spó∏ki i umo˝liwienia w∏aÊcicielom
sprawowania nad nià kontroli. Zasady te odnoszà si´ do spó∏ek kapita∏owych162.

W Preambule dokumentu Zasady Nadzoru Korporacyjnego OECD zaznaczono, ˝e zasady te
„nie majà mocy wià˝àcej”, ale majà s∏u˝yç jedynie jako „punkt odniesienia”, wskazówki, byç
„wspólnym mianownikiem”, który ma znaczenie dla rozwoju dobrych praktyk nadzoru korporacyj-
nego przy tworzeniu wewn´trznych, narodowych norm prawa ka˝dego z paƒstw. W Preambule
okreÊlono równie˝, ˝e Zasady majà „charakter ewolucyjny”, a wi´c b´dà modyfikowane w razie
zmiany istotnych okolicznoÊci dotyczàcych nadzoru korporacyjnego. 

* * *

Analiza Zasad Nadzoru Korporacyjnego OECD pod wzgl´dem ich zbie˝noÊci z Kodek-
sem spó∏ek handlowych (k.s.h.)163

ZASADY NADZORU KORPORACYJNEGO OECD164

ZASADA NR I – PRAWA WSPÓLNIKÓW/AKCJONARIUSZY

Ramy nadzoru korporacyjnego powinny chroniç prawa wspólników/akcjonariuszy

A. Wspólnikom/akcjonariuszom przys∏ugujà nast´pujàce podstawowe prawa: 

1. Korzystanie z mo˝liwoÊci rejestracji praw w∏aÊcicielskich.

Wed∏ug przepisów k.s.h. za form´ rejestracji praw w∏aÊcicielskich nale˝y uznaç:

– wpis do rejestru przedsi´biorców, któremu podlegajà spó∏ki prawa handlowego (co
do treÊci wpisu patrz uwagi do Zasady nr IV pt. „Zakres jawnoÊci i przejrzystoÊci” pkt A3);

– umow´ lub statut spó∏ki i inne dokumenty znajdujàce si´ w aktach rejestrowych (sp.
z o.o. art. 167 §1 pkt 1, sp. akcyjna – art. 320 §1 pkt 1165). Patrz uwagi do Zasady nr IV.
pt. „Zakres jawnoÊci i przejrzystoÊci”;

– ksi´g´ udzia∏ów, prowadzonà przez zarzàd sp. z o.o., do której wpisuje si´: nazwisko
i imi´ albo firm´ (nazw´) i siedzib´ ka˝dego wspólnika, adres, liczb´ i wartoÊç nominal-
nà jego udzia∏ów oraz ustanowienie zastawu lub u˝ytkowania i wykonywania prawa g∏o-

162 A. Szumaƒski: Zasady Nadzoru Korporacyjnego OECD (corporate governance). „Przeglàd Prawa Handlowego” nr 5
(92), maj 2000, s. 1, za: L.D. Solomon, R.B. Stevenson Jr., D.E. Schwartz: Corporations, Law and Policy. St. Paul, Min-
nesota 1982, s. 765-768; J.W. Collins, P.J. Cihon, M.A. Donnelly, R. Hartzler, J.P. Karp, F.J. Naffziger, A.D. Wolfe: Bussi-
ness Law, Text and Cases. Nowy Jork 1986, s. 831-832.
163 Kodeks spó∏ek handlowych – ustawa z dnia 15 wrzeÊnia 2000 r. (Dz.U. nr 94, poz. 1037 z 2000 r.), zwana w dal-
szej cz´Êci opracowania „kodeksem” lub „k.s.h.”. 
164 Zasady nadzoru w∏aÊcicielskiego OECD zosta∏y podane w tekÊcie czcionkà pogrubionà, w odró˝nieniu do pozosta-
∏ego materia∏u. W niniejszym opracowaniu posi∏kowano si´ tekstem t∏umaczenia Zasad Nadzoru Korporacyjnego OECD
dokonanego przez Ministerstwo Skarbu w 1999 r. 
165 Podane w tekÊcie numery artyku∏ów, bez dok∏adnego sprecyzowania ich êród∏a, odnoszà si´ do przepisów Kodeksu
spó∏ek handlowych. 
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su przez zastawnika lub u˝ytkownika, a tak˝e wszelkie zmiany dotyczàce osób wspólni-
ków i przys∏ugujàcych im udzia∏ów. Ka˝dy wspólnik mo˝e przeglàdaç ksi´g´ udzia∏ów.
Po ka˝dym wpisaniu zmiany zarzàd sk∏ada sàdowi rejestrowemu podpisanà przez wszyst-
kich cz∏onków zarzàdu nowà list´ wspólników z informacjà o liczbie i wartoÊci nominal-
nej udzia∏ów ka˝dego z nich oraz wzmiankà o ustanowieniu zastawu lub u˝ytkowania
udzia∏u (art. 188); 

– ksi´g´ akcji imiennych i Êwiadectw tymczasowych, prowadzonà przez zarzàd spó∏ki
akcyjnej. Do ksi´gi nale˝y wpisywaç nazwisko i imi´ albo firm´ (nazw´) oraz siedzib´
i adres akcjonariusza, a tak˝e informacj´ o przeniesieniu akcji lub ustanowieniu
na niej ograniczonego prawa rzeczowego (art. 341 §1 i §2). Ka˝dy akcjonariusz mo-
˝e przeglàdaç ksi´g´ akcyjnà i ˝àdaç odpisu za zwrotem kosztów jego sporzàdzenia
(art. 341 §7).

2. Przenoszenia praw do udzia∏ów/akcji

Wed∏ug przepisów k.s.h. zasadà jest, ˝e udzia∏y i akcje sà zbywalne.

Umowa spó∏ki z o.o. mo˝e jednak uzale˝niç zbycie udzia∏u, jego cz´Êci lub zastawie-
nie udzia∏u od zgody spó∏ki albo w inny sposób ograniczyç te czynnoÊci. W przypadku bra-
ku zgody spó∏ki sàd rejestrowy mo˝e pozwoliç na zbycie, je˝eli istniejà wa˝ne powody (art.
182 §1, §3). 

Statut mo˝e uzale˝niç rozporzàdzenie akcjami imiennymi od zgody spó∏ki albo w inny
sposób je ograniczyç. Je˝eli spó∏ka odmawia zgody na przeniesienie akcji, powinna wskazaç in-
nego nabywc´ w terminie okreÊlonym w statucie lub ustawie (art. 337 §1 i §2, §4). Dopuszczal-
na jest umowa ograniczajàca na okreÊlony czas rozporzàdzanie akcjà lub cz´Êcià u∏amkowà ak-
cji. Ograniczenie rozporzàdzania nie mo˝e byç ustanowione na okres d∏u˝szy ni˝ pi´ç lat
od dnia zawarcia umowy. Dopuszczalne sà równie˝ umowy ustanawiajàce prawo pierwokupu
lub inne prawo pierwszeƒstwa nabycia akcji lub jej u∏amkowej cz´Êci. Ograniczenia rozporzà-
dzania, wynikajàce z takich umów, nie mogà trwaç d∏u˝ej ni˝ dziesi´ç lat od dnia zawarcia umo-
wy (art. 338 §1 i §2).

3. Systematycznego i punktualnego otrzymywanie istotnych i wartoÊciowych in-
formacji o spó∏ce

Wed∏ug przepisów k.s.h., w celu wykonania przys∏ugujàcego mu prawa do kontroli wspólnik
spó∏ki z o.o. lub wspólnik z upowa˝nionà przez siebie osobà mogà w ka˝dym czasie przeglàdaç
ksi´gi i dokumenty spó∏ki, sporzàdzaç bilans na swój u˝ytek lub ˝àdaç wyjaÊnieƒ od zarzàdu (art.
212 §1). 

Podczas obrad walnego zgromadzenia akcjonariuszy zarzàd jest obowiàzany do udzie-
lenia akcjonariuszowi na jego ˝àdanie informacji dotyczàcych spó∏ki, je˝eli jest to uzasadnio-
ne do oceny sprawy obj´tej porzàdkiem obrad. Na okreÊlonych w kodeksie zasadach zarzàd
spó∏ki z o.o. lub akcyjnej mo˝e odmówiç udzielenia informacji, o których mowa wy˝ej (art.
428 §1 i §2).

Zarzàd mo˝e udzieliç akcjonariuszowi informacji dotyczàcych spó∏ki poza walnym zgroma-
dzeniem, uwzgl´dniajàc ograniczenia wynikajàce z przepisów kodeksu. Informacje takie – wraz
z podaniem daty ich przekazania i osoby, którà poinformowano – powinny zostaç ujawnione
przez zarzàd na piÊmie w materia∏ach przedk∏adanych najbli˝szemu walnemu zgromadzeniu (art.
428 §4). Akcjonariusz mo˝e równie˝ z∏o˝yç wniosek do sàdu rejestrowego o zobowiàzanie spó∏-
ki do og∏oszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem
(art. 429 §1 i §2).

4. Uczestniczenie i g∏osowanie na walnych zgromadzeniach wspólników/akcjona-
riuszy

Patrz uwagi do Zasady nr I pt. „Prawa udzia∏owców/akcjonariuszy” pkt C1 oraz do Zasady nr
II pt. „Równoprawne traktowanie wspólników/akcjonariuszy” pkt A1.
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5. Wybieranie cz∏onków organu spó∏ki166

Wed∏ug przepisów k.s.h., cz∏onkowie rady nadzorczej (komisji rewizyjnej w sp. z o.o.) sà po-
wo∏ywani i odwo∏ywani uchwa∏à wspólników/akcjonariuszy, chyba ˝e w umowie spó∏ki (statucie)
przewidziano inny sposób powo∏ywania lub odwo∏ywania (sp. z o.o. – art. 215, 217, sp. akcyjna –
art. 385). 

6. Udzia∏u w zyskach spó∏ki

Wed∏ug przepisów k.s.h., wspólnik/akcjonariusz ma prawo do udzia∏u w zysku wynikajàcym
z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podzia∏u na mocy uchwa∏y zgroma-
dzenia wspólników (walnego zgromadzenia). Zysk przypadajàcy wspólnikom dzieli si´ w stosunku
do udzia∏ów (liczby akcji). Umowa lub statut spó∏ki mogà przewidywaç inny sposób podzia∏u zysku
(sp. z o.o. – art. 191, sp. akcyjna – art. 347). Na udzia∏ uprzywilejowany (akcj´ uprzywilejowanà)
w zakresie dywidendy mo˝na przyznaç uprawnionemu dywidend´, która przewy˝sza nie wi´cej ni˝
o po∏ow´ dywidend´ przys∏ugujàcà udzia∏om (akcjom) nieuprzywilejowanym (sp. z o.o. – art. 196,
sp. akcyjna – art. 353 §1, §2).

B. Wspólnicy/akcjonariusze majà prawo byç wystarczajàco poinformowani o decy-
zjach i uczestniczyç w procesach podejmowania decyzji dotyczàcych takich zasadniczych
zmian w funkcjonowaniu spó∏ki, jak: 

1. Zmiany w statucie lub w umowie spó∏ki lub w innym podobnym dokumencie re-
gulujàcym funkcjonowanie spó∏ki

Wed∏ug przepisów k.s.h., zmiana umowy (statutu) sp. z o.o. (sp. akcyjnej) wymaga uchwa∏y
wspólników/akcjonariuszy i wpisu do rejestru (sp. z o.o. – art. 255 §1, sp. akcyjna – art. 430 §1).

2. Zgoda na przyznanie dodatkowych udzia∏ów/akcji

Wed∏ug przepisów k.s.h., podwy˝szenie kapita∏u zak∏adowego, nast´pujàce nie na mocy do-
tychczasowych postanowieƒ umowy spó∏ki, mo˝e nastàpiç jedynie przez zmian´ umowy spó∏ki (art.
257 §1). 

Podwy˝szenie kapita∏u zak∏adowego wymaga zmiany statutu (chyba ˝e statut zawiera upo-
wa˝nienie dla zarzàdu do dokonania podwy˝szenia kapita∏u w okreÊlonych granicach (art. 444 §1)
i nast´puje w drodze emisji nowych akcji lub podwy˝szenia wartoÊci nominalnej dotychczasowych
akcji (art. 431 §1). Zmiana umowy bàdê statutu spó∏ki wymaga uchwa∏y wspólników, czyli zgody
wi´kszoÊci z nich.

3. Transakcje nadzwyczajne, w wyniku których nast´puje sprzeda˝ spó∏ki

Wed∏ug przepisów k.s.h., uchwa∏y wspólników – poza innymi sprawami wymienionymi
w umowie spó∏ki – wymaga m.in.: zbycie i wydzier˝awienie przedsi´biorstwa lub jego zorganizo-
wanej cz´Êci oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego (sp. z o.o. – art. 228 pkt.
3, 4, 5, sp. akcyjna – art. 393 pkt. 3, 4, 5).

Uchwa∏y wspólników albo akcjonariuszy wymaga ∏àczenie, podzia∏, przekszta∏canie, rozwià-
zanie spó∏ki. Patrz równie˝ uwagi do Zasady nr I pt. „Prawa udzia∏owców (akcjonariuszy)” pkt E1.

W przypadku ∏àczenia si´ spó∏ek sporzàdza si´ plan po∏àczenia, który powinien okreÊlaç
m.in.: stosunek wymiany udzia∏ów lub akcji spó∏ki przejmowanej bàdê spó∏ek ∏àczàcych si´ przez
zawiàzanie nowej spó∏ki na udzia∏y lub akcje spó∏ki przejmujàcej bàdê spó∏ki nowo zawiàzanej i wy-
sokoÊç ewentualnych dop∏at; zasady dotyczàce przyznania udzia∏ów albo akcji w spó∏ce przejmujà-
cej bàdê w spó∏ce nowo zawiàzanej; prawa przyznane przez spó∏k´ przejmujàcà bàdê spó∏k´ nowo
zawiàzanà wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w spó∏ce przejmowanej bàdê
w spó∏kach ∏àczàcych si´ przez zawiàzanie nowej spó∏ki (art. 499 §1 pkt. 2, 3, 5). Plan po∏àczenia

166 Organ spó∏ki oznacza rad´ nadzorczà, stosownie do definicji zawartej w Preambule Zasad Nadzoru Korporacyjne-
go OECD.
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nale˝y poddaç badaniu przez bieg∏ego w zakresie poprawnoÊci i rzetelnoÊci (art. 502 §1). Bieg∏y
sporzàdza na piÊmie szczegó∏owà opini´, w której ocenia, czy stosunek wymiany udzia∏ów lub ak-
cji, okreÊlony w planie podzia∏u, zosta∏ ustalony nale˝ycie (art. 503 §1 pkt.1). Ponadto, zarzàd ka˝-
dej z ∏àczàcych si´ spó∏ek sporzàdza pisemne sprawozdanie uzasadniajàce po∏àczenie, jego podsta-
wy prawne i uzasadnienie ekonomiczne, a zw∏aszcza stosunek wymiany udzia∏ów lub akcji (art.
501).

¸àczenie si´ spó∏ek wymaga uchwa∏y zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia
ka˝dej z ∏àczàcych si´ spó∏ek, powzi´tej kwalifikowanà wi´kszoÊcià g∏osów. 

W przypadku gdy w ∏àczàcej si´ spó∏ce akcyjnej wyst´pujà akcje ró˝nego rodzaju, uchwa∏a
powinna byç powzi´ta w drodze g∏osowania oddzielnymi grupami (art. 506 §1, §3).

Podobne zasady jak przy ∏àczeniu si´ spó∏ek obowiàzujà przy podziale i przekszta∏caniu spó∏-
ek. Ponadto, w przypadku przekszta∏cania spó∏ki wspólnicy obowiàzani sà z∏o˝yç oÊwiadczenie
o uczestnictwie w spó∏ce przekszta∏conej (art. 564 §1). Wspólnikowi, który nie z∏o˝y∏ takiego
oÊwiadczenia, przys∏uguje roszczenie o wyp∏at´ kwoty odpowiadajàcej wartoÊci jego udzia∏ów al-
bo akcji w spó∏ce przekszta∏canej, zgodnie ze sprawozdaniem finansowym sporzàdzonym do celów
przekszta∏cenia. Spó∏ka dokonuje tej wyp∏aty nie póêniej ni˝ w terminie 6 miesi´cy od dnia prze-
kszta∏cenia (art. 565 §1, 2). W przypadku gdy wspólnik ma zastrze˝enia do rzetelnoÊci wyceny war-
toÊci udzia∏ów albo akcji, przyj´tej w planie przekszta∏cenia, mo˝e zg∏osiç, najpóêniej w dniu po-
wzi´cia uchwa∏y o przekszta∏ceniu, ˝àdanie ponownej wyceny wartoÊci bilansowej jego udzia∏ów
albo akcji. Je˝eli spó∏ka nie uwzgl´dni tego ˝àdania w terminie 2 miesi´cy od dnia jego wniesienia,
wspólnik ten ma prawo wnieÊç powództwo o ustalenie wartoÊci jego udzia∏ów albo akcji (art. 566
§1, 2).

W zwiàzku z tym, ˝e ∏àczenie, podzia∏ i przekszta∏cenie spó∏ek wymagajà uchwa∏y wspólni-
ków, podejmujàc uchwa∏´ w tej kwestii, wspólnicy (akcjonariusze) wyra˝ajà zgod´ na wszelkie
zmiany wynikajàce z przedmiotowych restrukturyzacji, w tym równie˝ w zakresie praw do g∏oso-
wania.

C. Wspólnicy/akcjonariusze powinni mieç mo˝liwoÊç skutecznego uczestniczenia
i g∏osowania na walnych zgromadzeniach wspólników/akcjonariuszy oraz powinni byç
informowani o przepisach, w tym o procedurach g∏osowania, które regulujà zasady pro-
wadzenia zgromadzeƒ wspólników/akcjonariuszy

Wed∏ug przepisów k.s.h., wi´kszoÊç zasad dotyczàcych zwo∏ywania, odbywania si´ oraz g∏o-
sowania na walnych zgromadzeniach zawartych jest w kodeksie – ogólnie obowiàzujàcej ustawie,
dost´pnej dla ka˝dego.

Zasadà jest, ˝e wspólnicy sp. z o.o. podejmujà uchwa∏y na zgromadzeniu wspólników (art.
227 §1). W celu podj´cia uchwa∏y nie musi jednak odbyç si´ walne zgromadzenie wspólników, je-
˝eli wszyscy wspólnicy wyra˝à na piÊmie zgod´ na postanowienie, które ma byç powzi´te, albo
na g∏osowanie pisemne (art. 227 §2).

Gwarancjà mo˝liwoÊci skutecznego uczestniczenia i g∏osowania na zgromadzeniach jest
m.in. artyku∏ stanowiàcy, ˝e je˝eli przepisy kodeksu lub umowa spó∏ki nie stanowià inaczej, zgro-
madzenie wspólników jest wa˝ne bez wzgl´du na liczb´ reprezentowanych na nim udzia∏ów (sp.
z o.o. – art. 241, sp. akcyjna – art. 408 §1). Podobne gwarancje wprowadza przepis okreÊlajàcy
miejsce odbywania si´ zgromadzeƒ – terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (sp. z o.o. – art. 234,
sp. akcyjna – art. 403). Walne zgromadzenie spó∏ki publicznej mo˝e odbyç si´ tak˝e w miejscowo-
Êci b´dàcej siedzibà gie∏dy, na której akcje spó∏ki sà dopuszczone do obrotu gie∏dowego (art. 403).
Zasadà jest, ˝e uchwa∏y zapadajà bezwzgl´dnà wi´kszoÊcià g∏osów, je˝eli przepisy kodeksu lub
umowa (statut) spó∏ki nie stanowià inaczej (sp. z o.o. – art. 245, sp. akcyjna – art. 414). Zasadni-
czo g∏osowanie jest jawne. Tajne g∏osowanie zarzàdza si´ w przypadkach okreÊlonych w kodeksie
(sp. z o.o. – art. 247, sp. akcyjna – art. 420).
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Walne zgromadzenie akcjonariuszy mo˝e zarzàdzaç przerwy w obradach wi´kszoÊcià 2/3
g∏osów. Przerwy ∏àcznie nie mogà trwaç d∏u˝ej ni˝ 30 dni (art. 408 §2). Przewodniczàcy walnego
zgromadzenia nie ma prawa, bez zgody walnego zgromadzenia, usuwaç lub zmieniaç kolejnoÊci
spraw zamieszczonych w porzàdku obrad (art. 409 §2).

1. Wspólnicy/akcjonariusze powinni otrzymywaç w odpowiednim czasie wystar-
czajàce informacje dotyczàce daty, miejsca i porzàdku obrad walnych zgromadzeƒ, jak
równie˝ dostarczone w odpowiednim czasie, pe∏ne informacje na temat kwestii, które
majà byç rozstrzygane na danym zgromadzeniu.

Wed∏ug przepisów k.s.h., zgromadzenie wspólników sp. z o.o. zwo∏uje si´ listami polecony-
mi lub pocztà kurierskà, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wys∏anymi co najmniej 2 tygodnie
przed terminem zgromadzenia wspólników. W liÊcie nale˝y oznaczyç dzieƒ, godzin´ i miejsce zgro-
madzenia wspólników oraz podaç szczegó∏owy porzàdek obrad. W przypadku zamierzonej zmia-
ny umowy spó∏ki nale˝y wskazaç istotne elementy treÊci proponowanych zmian (art. 238).

Walne zgromadzenie akcjonariuszy zwo∏uje si´ przez og∏oszenie, które powinno byç doko-
nane co najmniej na 3 tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia. W og∏oszeniu nale˝y
oznaczyç dat´, godzin´ i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegó∏owy porzàdek obrad.
W przypadku zamierzonej zmiany statutu nale˝y podaç dotychczas obowiàzujàce postanowienia,
jak równie˝ treÊç projektowanych zmian. Je˝eli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzo-
nych zmian, og∏oszenie mo˝e zawieraç projekt nowego tekstu jednolitego statutu wraz z wylicze-
niem nowych lub zmienionych postanowieƒ statutu (art. 402 §1 i §2). Je˝eli wszystkie akcje wyemi-
towane przez spó∏k´ sà imienne, walne zgromadzenie mo˝e zostaç zwo∏ane za pomocà listów po-
leconych lub pocztà kurierskà, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wys∏anych co najmniej 2 ty-
godnie przed terminem walnego zgromadzenia. Dzieƒ wys∏ania listów uwa˝a si´ za dzieƒ og∏osze-
nia (art. 402 §3). Akcjonariusz ma prawo ˝àdaç wydania odpisu wniosków w sprawach obj´tych
porzàdkiem obrad w terminie tygodnia przed walnym zgromadzeniem (art. 407 §2).

W sprawach nieobj´tych porzàdkiem obrad nie mo˝na powziàç uchwa∏y, chyba ˝e ca∏y kapi-
ta∏ zak∏adowy jest reprezentowany na zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zg∏osi∏ sprzeciwu doty-
czàcego powzi´cia uchwa∏y (sp. z o.o. – art. 239 §1, sp. akcyjna – art. 404 §1). 

Mo˝na powziàç uchwa∏y pomimo braku formalnego zwo∏ania zgromadzenia wspólników
(akcjonariuszy), je˝eli ca∏y kapita∏ zak∏adowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zg∏osi∏
sprzeciwu dotyczàcego odbycia zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porzàdku
obrad (sp. z o.o. – art. 240, sp. akcyjna – art. 405 §1).

Uprawnieni z akcji imiennych i Êwiadectw tymczasowych majà prawo uczestniczenia w wal-
nym zgromadzeniu, je˝eli zostali wpisani do ksi´gi akcyjnej co najmniej na tydzieƒ przed odbyciem
walnego zgromadzenia. Akcje na okaziciela dajà prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu,
je˝eli dokumenty akcji zostanà z∏o˝one w spó∏ce co najmniej na tydzieƒ przed terminem tego zgro-
madzenia i nie b´dà odebrane przed jego ukoƒczeniem (art. 406 §1 i §2). 

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, zawierajàca
m.in. dane dotyczàce liczby przys∏ugujàcych im g∏osów, powinna byç wy∏o˝ona w lokalu zarzàdu
przez 3 dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia. Akcjonariusz mo˝e przeglàdaç li-
st´ akcjonariuszy oraz ˝àdaç odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporzàdzenia (art. 407 §1).

2. Wspólnicy/akcjonariusze powinni mieç mo˝liwoÊç zadawania pytaƒ organowi
spó∏ki167 i wprowadzania punktów do porzàdku obrad na walne zgromadzenie, w roz-
sàdnie okreÊlonych granicach.

Wed∏ug przepisów k.s.h. wspólnicy (akcjonariusze) reprezentujàcy co najmniej 1/10 kapita∏u
(bàdê mniej, je˝eli umowa to przewiduje) mogà ˝àdaç zwo∏ania nadzwyczajnego zgromadzenia
wspólników, jak równie˝ umieszczenia okreÊlonych spraw w porzàdku obrad najbli˝szego zgroma-
dzenia wspólników (akcjonariuszy) (sp. z o.o. – art. 236, sp. akcyjna – art. 400).

167 Tu: rada nadzorcza.
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Kodeks nie zawiera konkretnych postanowieƒ dotyczàcych mo˝liwoÊci zadawania pytaƒ
przez wspólników czy akcjonariuszy radzie nadzorczej. Jednak˝e w sp. z o.o. wspólnik, w ramach
prawa do indywidualnej kontroli, mo˝e przeglàdaç ksi´gi i dokumenty. Prawo to mo˝na ograniczyç
umowà, gdy w sp. z o.o. powo∏ana jest rada nadzorcza (art. 212). Ponadto w sp. z o.o. i w sp. ak-
cyjnej zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie mo˝e uchwaliç regulamin rady nadzor-
czej, okreÊlajàc jej organizacj´ – przewidujàc np. prawo wspólnika do zadawania pytaƒ (sp. z o.o.
– art. 222 §6, sp. akcyjna – art. 391 §3).

3. Wspólnicy/akcjonariusze powinni mieç mo˝liwoÊç wykonywania swego prawa
do g∏osowania osobiÊcie lub przez przedstawicieli, przy czym zarówno g∏osy oddane oso-
biÊcie, jak i przez przedstawicieli powinny byç traktowane jako jednakowo skuteczne.

Wed∏ug przepisów k.s.h., wspólnicy (akcjonariusze) mogà uczestniczyç w zgromadzeniu
wspólników (walnym zgromadzeniu) oraz wykonywaç prawo g∏osu przez pe∏nomocników, chyba
˝e ustawa lub umowa stanowi co innego (przepis stosuje si´ odpowiednio do wykonywania prawa
g∏osu przez przedstawiciela) (sp. z o.o. – art. 243, sp. akcyjna – art. 412).

D. Powinny byç ujawniane powiàzania kapita∏owe i porozumienia pozwalajàce pew-
nym wspólnikom/akcjonariuszom uzyskaç nad spó∏kà kontrol´ pozostajàcà w dyspro-
porcji do wielkoÊci posiadanego przez nich kapita∏u.

Kodeks wprowadza definicj´ terminu „spó∏ka dominujàca” oraz „spó∏ka powiàzana”
(art. 4 §1 pkt. 4, 5). Akcjonariusz, wspólnik, cz∏onek zarzàdu albo rady nadzorczej spó∏ki ka-
pita∏owej mogà ˝àdaç, aby spó∏ka handlowa, która jest wspólnikiem albo akcjonariuszem w tej
spó∏ce, udzieli∏a informacji w terminie okreÊlonym w kodeksie: czy pozostaje ona w stosunku
dominacji lub zale˝noÊci wobec okreÊlonej spó∏ki handlowej albo spó∏dzielni b´dàcej wspólni-
kiem bàdê akcjonariuszem w tej samej spó∏ce kapita∏owej. Uprawniony mo˝e równie˝ ˝àdaç
ujawnienia liczby akcji lub g∏osów albo liczby udzia∏ów lub g∏osów, jakie spó∏ka handlowa po-
siada w spó∏ce kapita∏owej, o której mowa w zdaniu poprzednim, w tym tak˝e jako zastaw-
nik, u˝ytkownik lub na podstawie porozumieƒ z innymi osobami. Do dnia udzielenia odpowie-
dzi zobowiàzana spó∏ka kapita∏owa nie mo˝e wykonywaç praw z akcji albo udzia∏ów w przed-
miotowej spó∏ce. Spó∏ka obowiàzana jest te˝ poinformowaç o ustaniu stosunku zale˝noÊci
(art. 6 §4, §6).

W przypadku zawarcia mi´dzy spó∏kà dominujàcà a spó∏kà zale˝nà umowy przewidujàcej za-
rzàdzanie spó∏kà zale˝nà lub przekazywanie zysku przez takà spó∏k´, w aktach rejestrowych spó∏ki
zale˝nej powinien byç z∏o˝ony wyciàg z umowy, zawierajàcy postanowienia okreÊlajàce zakres od-
powiedzialnoÊci spó∏ki dominujàcej za szkod´ wyrzàdzonà spó∏ce zale˝nej z tytu∏u niewykonania
lub nienale˝ytego wykonania umowy oraz zakres odpowiedzialnoÊci spó∏ki dominujàcej za zobo-
wiàzania spó∏ki zale˝nej wobec jej wierzycieli. Ujawnieniu podlega tak˝e okolicznoÊç, ˝e umowa nie
reguluje lub wy∏àcza odpowiedzialnoÊç ww. spó∏ki dominujàcej. Niezg∏oszenie okolicznoÊci wyma-
gajàcych ujawnienia w terminie 3 tygodni od dnia zawarcia umowy powoduje niewa˝noÊç posta-
nowieƒ ograniczajàcych lub wy∏àczajàcych odpowiedzialnoÊç spó∏ki dominujàcej wobec spó∏ki za-
le˝nej lub jej wierzycieli (art. 7 §1).

E. Rynki, na których dokonujà si´ transakcje umo˝liwiajàce przejmowanie kontroli
nad spó∏kami, powinny funkcjonowaç w sposób efektywny i przejrzysty.

1. Przepisy i procedury rzàdzàce uzyskiwaniem kontroli nad spó∏kami na rynkach
kapita∏owych oraz nadzwyczajnymi transakcjami, takimi jak po∏àczenia przedsi´biorstw
i sprzeda˝ du˝ych cz´Êci aktywów spó∏ek, powinny byç jasno sformu∏owane i opubliko-
wane, tak aby inwestorzy znali przys∏ugujàce im prawa i procedury odwo∏awcze. Ceny
transakcji powinny byç przejrzyste, a warunki transakcji – uczciwe, tak aby chroni∏y pra-
wa wspólników/akcjonariuszy w zale˝noÊci od ich kategorii.
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Wed∏ug przepisów k.s.h., rozporzàdzenie prawem lub zaciàgni´cie zobowiàzania do Êwiad-
czenia o wartoÊci dwukrotnie przewy˝szajàcej wysokoÊç kapita∏u zak∏adowego wymaga uchwa∏y
wspólników, chyba ˝e umowa spó∏ki stanowi inaczej (art. 230). 

Uchwa∏y wspólników wymaga mi´dzy innymi zbycie i wydzier˝awienie przedsi´biorstwa lub
jego zorganizowanej cz´Êci oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, nabycie
i zbycie nieruchomoÊci albo udzia∏u w nieruchomoÊci, je˝eli umowa spó∏ki nie stanowi inaczej
(sp. z o.o. – art. 228 pkt. 3, 4, sp. akcyjna – art. 393 pkt. 3, 4).

¸àczenie, podzia∏ i przekszta∏canie spó∏ek (Tytu∏ IV kodeksu) wymagajà uchwa∏y zgromadze-
nia wspólników (akcjonariuszy). Przed podj´ciem uchwa∏y plan podzia∏u, przekszta∏cenia lub ∏àcze-
nia si´ spó∏ek podlega badaniu przez bieg∏ego rewidenta w zakresie jego poprawnoÊci i rzetelno-
Êci. Badany jest m.in. stosunek wymiany udzia∏ów bàdê akcji. Istnieje równie˝ mo˝liwoÊç wytocze-
nia powództwa o uchylenie uchwa∏y bàdê o stwierdzenie niewa˝noÊci uchwa∏y (sp. z o.o. – art. 249
– 252, sp. akcyjna – art. 422 – 425). 

Uregulowania dotyczàce nabywania akcji na rynkach kapita∏owych zawiera równie˝ ustawa
Prawo o publicznym obrocie papierami wartoÊciowymi168.

2. Nie powinny byç stosowane rozwiàzania chroniàce spó∏ki przed przej´ciami,
os∏aniajàce kadr´ zarzàdzajàcà przed odpowiedzialnoÊcià finansowà.

Wed∏ug przepisów k.s.h., cz∏onkowie zarzàdu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej oraz likwi-
datorzy ∏àczàcych si´ spó∏ek i spó∏ek uczestniczàcych w podziale solidarnie odpowiadajà wobec wspól-
ników tych spó∏ek za szkody wyrzàdzone dzia∏aniem lub zaniechaniem, sprzecznym z prawem lub po-
stanowieniami umowy albo statutu spó∏ki, chyba ˝e nie ponoszà winy (art. 512 §1, art. 548 §1).

Podobne zasady obowiàzujà osoby dzia∏ajàce za spó∏k´ przekszta∏canà (art. 568 §1).

F. Wspólnicy/akcjonariusze, w tym inwestorzy instytucjonalni, powinni analizowaç
koszty i zyski b´dàce efektem wykonywania przez nich przys∏ugujàcego im prawa
do g∏osowania.

ZASADA NR II – RÓWNOPRAWNE TRAKTOWANIE WSPÓLNIKÓW/AKCJONARIUSZY

Ramy nadzoru korporacyjnego powinny zapewniaç równoprawne traktowanie
wszystkich wspólników/akcjonariuszy, w∏àcznie ze wspólnikami/akcjonariuszami mniej-
szoÊciowymi i zagranicznymi. Wszyscy wspólnicy/akcjonariusze powinni mieç mo˝liwoÊç
uzyskania rzeczywistej rekompensaty w przypadku naruszenia ich praw.

Wed∏ug przepisów k.s.h., wspólnicy albo akcjonariusze spó∏ki kapita∏owej powinni byç trak-
towani jednakowo w takich samych okolicznoÊciach (art. 20). Je˝eli ustawa lub umowa spó∏ki nie
stanowià inaczej, wspólnicy majà równe prawa i obowiàzki w spó∏ce (art. 174 §1).

Nie tylko organ spó∏ki, ale ka˝dy wspólnik (akcjonariusz), który g∏osowa∏ przeciwko uchwale,
a po jej powzi´ciu za˝àda∏ zaprotoko∏owania sprzeciwu, mo˝e wytoczyç powództwo o uchylenie
bàdê o stwierdzenie niewa˝noÊci uchwa∏y zgromadzenia wspólników (walnego zgromadzenia) (sp.
z o.o. – art. 250 pkt 2, sp. akcyjna – art. 422 §2 pkt 2).

Zgodnie z prawem, istnieje mo˝liwoÊç pozbawienia wspólnika udzia∏u (bàdê akcjonariusza
mniejszoÊciowego – akcji) w spó∏ce, ale tylko pod pewnymi warunkami i na zasadach okreÊlonych
w kodeksie.

Kodeks ustanawia instytucj´ wy∏àczenia wspólnika ze spó∏ki. O wy∏àczeniu orzeka z wa˝nych
przyczyn sàd na ˝àdanie wszystkich wspólników (lub ich mniejszej liczby, je˝eli umowa tak stano-

168 Ustawa Prawo o publicznym obrocie papierami wartoÊciowymi z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. nr 118, poz. 754
z 1997 r. ze zm.).
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wi). Udzia∏y wy∏àczonego wspólnika muszà jednak byç przej´te po cenie ustalonej przez sàd
na podstawie rzeczywistej wartoÊci (art. 266 §1, §2). Ponadto udzia∏y w spó∏ce z o.o. mogà byç
umorzone, ale tylko w przypadku, gdy umowa spó∏ki tak stanowi. Udzia∏ mo˝e byç umorzony
za zgodà wspólnika w drodze nabycia udzia∏u przez spó∏k´ (umorzenie dobrowolne) albo bez zgo-
dy wspólnika (umorzenie przymusowe). Przes∏anki i tryb przymusowego umorzenia okreÊla umowa
spó∏ki. Umorzenie udzia∏u wymaga uchwa∏y zgromadzenia wspólników. Uchwa∏a powinna okreÊlaç
w szczególnoÊci podstaw´ prawnà umorzenia oraz wysokoÊç wynagrodzenia przys∏ugujàcego
wspólnikowi za umorzony udzia∏, przy czym wynagrodzenie to nie mo˝e byç ni˝sze od wartoÊci
ksi´gowej udzia∏u (art. 199 §1, §2).

Walne zgromadzenie mo˝e powziàç uchwa∏´ (kwalifikowanà wi´kszoÊcià 9/10 g∏osów odda-
nych) o przymusowym wykupie akcji akcjonariuszy reprezentujàcych mniej ni˝ 5% kapita∏u zak∏ado-
wego przez nie wi´cej ni˝ 5 akcjonariuszy, posiadajàcych ∏àcznie nie mniej ni˝ 90% kapita∏u zak∏ado-
wego. Wykupu akcji dokonuje si´ po cenie notowanej na rynku regulowanym, wed∏ug przeci´tnego
kursu z ostatnich 3 miesi´cy przed powzi´ciem uchwa∏y albo – gdy akcje nie sà notowane na rynku
regulowanym – po cenie ustalonej przez bieg∏ego wybranego przez walne zgromadzenie (art. 417
§1). Wykup akcji, np. po zani˝onej cenie, mo˝e byç przyczynà zaskar˝enia uchwa∏y do sàdu169.

KoniecznoÊç przej´cia udzia∏ów i wykupu akcji po cenie rynkowej stanowi zatem instrument
ochrony wspólników (akcjonariuszy) mniejszoÊciowych.

Osoby o szczególnych uprawnieniach w spó∏ce przejmowanej bàdê w spó∏kach ∏àczàcych si´
przez zawiàzanie nowej spó∏ki majà prawa co najmniej równowa˝ne z tymi, które przys∏ugiwa∏y im
dotychczas. Posiadacze papierów wartoÊciowych innych ni˝ akcje, emitowanych przez spó∏k´ przej-
mowanà bàdê przez spó∏ki ∏àczàce si´ przez zawiàzanie nowej spó∏ki, majà w spó∏ce przejmujàcej
albo spó∏ce nowo zawiàzanej prawa co najmniej równowa˝ne z tymi, które im przys∏ugiwa∏y do-
tychczas (art. 511). Podobnie jest w spó∏ce dzielonej (art. 547 §1, §2).

A. Wszyscy wspólnicy/akcjonariusze nale˝àcy do tej samej kategorii powinni korzy-
staç z równoprawnego traktowania.

1. Wszyscy wspólnicy/akcjonariusze nale˝àcy do tej samej kategorii powinni dys-
ponowaç takim samym prawem do g∏osowania. Wszyscy inwestorzy powinni byç w sta-
nie uzyskaç, przed nabyciem udzia∏ów/akcji, informacje na temat praw do g∏osowania,
do których uprawniajà poszczególne rodzaje udzia∏ów/akcji spó∏ki. Wszelkie zmiany
w zakresie praw do g∏osowania muszà byç poddane pod g∏osowanie wspólników/akcjo-
nariuszy. 

Wed∏ug przepisów k.s.h. i Kodeksu cywilnego, je˝eli wspólnik mo˝e mieç wi´cej ni˝ 1 udzia∏,
wówczas wszystkie udzia∏y w kapitale zak∏adowym powinny byç równe i niepodzielne (art. 153).
Na ka˝dy udzia∏ o równej wartoÊci nominalnej przypada 1 g∏os, chyba ˝e umowa spó∏ki stanowi
inaczej. Je˝eli umowa spó∏ki nie stanowi inaczej, na ka˝de 100 z∏ wartoÊci nominalnej udzia∏u o nie-
równej wysokoÊci przypada 1 g∏os (art. 242 §1, §2). Zmiana ww. postanowieƒ umowy spó∏ki wy-
maga uchwa∏y wspólników. Uprzywilejowanie udzia∏ów w zakresie prawa g∏osu mo˝e dotyczyç tyl-
ko udzia∏ów o równej wartoÊci nominalnej i nie mo˝e przyznawaç uprawnionemu wi´cej ni˝ trzech
g∏osów na jeden udzia∏ (art. 174 § 3, § 4).

Uchwa∏a dotyczàca zmiany umowy (statutu) spó∏ki, zwi´kszajàca Êwiadczenia wspólników
(akcjonariuszy) lub uszczuplajàca prawa udzia∏owe bàdê prawa przyznane osobiÊcie poszczegól-
nym wspólnikom, wymaga zgody wszystkich wspólników (akcjonariuszy), których dotyczy (sp.
z o.o. – art. 246 § 3, sp. akcyjna – art. 415 §3).

Statut spó∏ki akcyjnej powinien okreÊlaç m.in. liczb´ akcji poszczególnych rodzajów i zwiàza-
ne z nimi uprawnienia, je˝eli majà byç wprowadzone akcje ró˝nego rodzaju (art. 304 §1 pkt. 4, 6).

169 Wyk∏ad prof. dr. hab. A. Szumaƒskiego na temat Kodeksu spó∏ek handlowych, wyg∏oszony w Centrali Narodowe-
go Banku Polskiego w dniu 22 czerwca 2001 r.
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Uprawnienie mo˝e dotyczyç m.in. prawa do g∏osu. Akcje uprzywilejowane powinny byç imienne.
Uprzywilejowanie co do g∏osu nie dotyczy spó∏ki publicznej (art. 351 §1, §2). Jednej akcji nie mo˝-
na przyznaç wi´cej ni˝ 2 g∏osów (art. 352). Akcja zwyk∏a daje prawo do 1 g∏osu na walnym zgro-
madzeniu (art. 411 §1).

Je˝eli w spó∏ce istniejà akcje o ró˝nych uprawnieniach, to uchwa∏y o zmianie statutu, obni-
˝eniu kapita∏u zak∏adowego i umorzeniu akcji, mogàce naruszyç prawa akcjonariuszy danego ro-
dzaju akcji, powinny byç powzi´te w drodze oddzielnego g∏osowania w ka˝dej grupie (rodzaju) ak-
cji. W ka˝dej grupie akcjonariuszy uchwa∏a powinna byç powzi´ta wi´kszoÊcià g∏osów, jaka jest wy-
magana do powzi´cia tego rodzaju uchwa∏y na walnym zgromadzeniu. Dotyczy to równie˝ emisji
nowych akcji uprzywilejowanych, przyznajàcych uprawnienia tego samego rodzaju, jakie s∏u˝à do-
tychczasowym akcjom uprzywilejowanym, albo przyznajàcych inne uprawnienia, mogàce naruszyç
prawa dotychczasowych akcjonariuszy uprzywilejowanych. Nie dotyczy to przypadku, gdy statut
przewiduje emisj´ nowych akcji uprzywilejowanych (art. 419 §1, §2).

Podwy˝szenie kapita∏u zak∏adowego wymaga zmiany statutu i nast´puje w drodze emisji no-
wych akcji lub podwy˝szenia wartoÊci nominalnej dotychczasowych akcji (art. 431 §1).

Je˝eli obj´cie akcji nowej emisji ma nastàpiç w trybie subskrypcji otwartej, to og∏oszenie wzy-
wajàce do zapisywania si´ na akcje powinno zawieraç m.in.: liczb´, rodzaj i wartoÊç nominalnà ak-
cji podlegajàcych prawu poboru, a tak˝e numer i dat´ „Monitora Sàdowego i Gospodarczego”,
w którym og∏oszono statut, firm´ i adres spó∏ki (art. 440 §1 pkt. 1, 2).

Je˝eli w spó∏ce istniejà akcje o ró˝nych uprawnieniach, to uchwa∏y o zmianie statutu – mo-
gàce naruszyç prawa akcjonariuszy danego rodzaju akcji – powinny byç powzi´te w drodze oddziel-
nego g∏osowania w ka˝dej grupie (rodzaju) akcji (art. 419 §1). 

Prawa do g∏osowania wynikajàce z udzia∏ów lub akcji okreÊla kodeks bàdê umowa lub statut.
Zmiana umowy albo statutu spó∏ki, równie˝ w zakresie praw do g∏osowania, wymaga uchwa∏y
wspólników (akcjonariuszy). Inwestorzy zamierzajàcy nabyç udzia∏y (akcje), mogà uzyskaç informa-
cje na temat praw do g∏osowania, do których uprawniajà poszczególne rodzaje udzia∏ów (akcji) za-
znajamiajàc si´ z wpisem konkretnej spó∏ki do rejestru przedsi´biorców i aktami rejestrowymi, w któ-
rych znajduje si´ m.in. umowa lub statut spó∏ki. Je˝eli inwestorem jest osoba b´dàca jednoczeÊnie
wspólnikiem lub akcjonariuszem tej spó∏ki, to informacje na temat praw do g∏osowania mo˝e uzy-
skaç równie˝ z ksi´gi udzia∏ów lub akcji, dost´pnej do wglàdu tylko dla wspólników lub akcjonariu-
szy (patrz uwagi do Zasady I pkt A1). Ponadto dokument akcji powinien byç sporzàdzony na piÊmie
i zawieraç m.in. dane dotyczàce rodzaju danej akcji i uprawnienia szczególnego z akcji (art. 328 §1
pkt 4). Poniewa˝ przeniesienie akcji wymaga przeniesienia posiadania akcji (art. 339 k.s.h. oraz art.
921 k.c.170), istnieje mo˝liwoÊç bezpoÊredniego zapoznania si´ z treÊcià dokumentu akcji.

2. Depozytariusze, przechowujàcy w depozycie papiery wartoÊciowe klientów lub
poÊredników, na których papiery te sà zarejestrowane, powinni g∏osowaç w sposób
uzgodniony z w∏aÊcicielami – beneficjentami praw z tych papierów wartoÊciowych.

3. Procesy i procedury regulujàce sposób odbywania walnych zgromadzeƒ wspól-
ników/akcjonariuszy powinny umo˝liwiaç równoprawne traktowanie wszystkich wspól-
ników/akcjonariuszy. Procedury stosowane przez spó∏ki nie powinny w sposób nieuza-
sadniony utrudniaç czynnoÊci g∏osowania lub czyniç ich kosztownymi.

Patrz uwagi do Zasady nr I pt. „Prawa wspólników” pkt. C1 i C2.

B. Wykorzystywanie poufnych informacji w obrocie oraz nieuczciwe transakcje
na warunkach nierynkowych, z wykorzystaniem poufnych informacji powinny byç zaka-
zane.

Wed∏ug przepisów k.s.h., w przypadku gdy wszystkie udzia∏y spó∏ki przys∏ugujà jedynemu
wspólnikowi albo jedynemu wspólnikowi i spó∏ce, oÊwiadczenie woli takiego wspólnika sk∏adane

170 Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 z 1964 r. ze zm.).
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spó∏ce wymaga formy pisemnej z podpisem notarialnie poÊwiadczonym, chyba ˝e ustawa stanowi
inaczej. W przypadku gdy wspólnik, o którym mowa wy˝ej, jest zarazem jedynym cz∏onkiem zarzà-
du, czynnoÊç prawna mi´dzy tym wspólnikiem a reprezentowanà przez niego spó∏kà wymaga for-
my aktu notarialnego. Wypis aktu notarialnego notariusz przesy∏a do sàdu rejestrowego (art. 173
§1, §2). Powy˝sze formy czynnoÊci prawnych, wymagajàce udzia∏u notariusza, majà zapewniç
ochron´ osób trzecich i spó∏ki przed dzia∏aniami wspólnika na szkod´ spó∏ki.

Cz∏onek zarzàdu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidator odpowiadajà wobec
spó∏ki za szkod´ wyrzàdzonà dzia∏aniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowie-
niami umowy (statutu) spó∏ki, chyba ˝e nie ponoszà winy (sp. z o.o. – art. 293 §1, sp. akcyjna – art.
483 §1). Podobne zasady odpowiedzialnoÊci obowiàzujà w przypadku ∏àczenia i dzielenia si´ spó∏-
ek (art. 512 §1, 526 §1, art. 548 §1). Ponadto, kodeks ustanawia sankcje karne. Stanowi, ˝e kto
bioràc udzia∏ w tworzeniu spó∏ki handlowej lub b´dàc cz∏onkiem jej zarzàdu, rady nadzorczej lub
komisji rewizyjnej albo likwidatorem dzia∏a na jej szkod´, podlega karze pozbawienia wolnoÊci
do lat 5 i grzywnie (art. 585 §1).

Patrz równie˝ cz´Êciowo uwagi do Zasady nr V pt. „Zakres odpowiedzialnoÊci organu spó∏-
ki”- pkt D4.

C. Cz∏onkowie organu spó∏ki powinni byç zobowiàzani do ujawnienia jakichkolwiek
istotnych elementów osobistego interesu w transakcjach bàdê sprawach tyczàcych si´
funkcjonowania spó∏ki.

Patrz uwagi do Zasady nr II pt. „Równoprawne traktowanie wspólników/akcjonariuszy” pkt B.

ZASADA NR III – ROLA INTERESARIUSZY W PROCESACH NADZORU KORPORACYJ-
NEGO

Ramy nadzoru korporacyjnego powinny uznawaç prawa interesariuszy (ang. ssttaakkee--
hhoollddeerrss) w sensie uprawnieƒ przys∏ugujàcych tym osobom na mocy prawa. Powinny te˝
sprzyjaç aktywnej wspó∏pracy mi´dzy spó∏kami i interesariuszami, zmierzajàcej do two-
rzenia wartoÊci ekonomicznej, miejsc pracy oraz zapewnienia stabilnego funkcjonowa-
nia przedsi´biorstw, opartych na zdrowych podstawach finansowych.

A. Ramy nadzoru korporacyjnego powinny zapewniaç przestrzeganie chronionych
prawem praw interesariuszy.

B. Tam, gdzie prawa interesariuszy sà chronione prawem, powinni oni mieç mo˝li-
woÊç uzyskania rzeczywistej rekompensaty w przypadku naruszenia ich praw.

C. Ramy nadzoru korporacyjnego powinny dopuszczaç stosowanie mechanizmów
pozwalajàcych powiàzaç korzyÊci interesariuszy z wynikiem ekonomicznym przedsi´-
biorstwa.

Wed∏ug przepisów k.s.h., walne zgromadzenie mo˝e uchwaliç podwy˝szenie kapita∏u zak∏a-
dowego z zastrze˝eniem, ˝e osoby, którym przyznano prawo do obj´cia akcji, wykonajà je na wa-
runkach okreÊlonych w uchwale, w trybie okreÊlonym w odpowiednich przepisach kodeksu (warun-
kowe podwy˝szenie kapita∏u zak∏adowego). Uchwa∏a o warunkowym podwy˝szeniu kapita∏u zak∏a-
dowego mo˝e zostaç powzi´ta w celu przyznania praw do obj´cia akcji przez obligatariuszy obli-
gacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeƒstwa albo przyznania praw do obj´cia akcji pra-
cownikom, cz∏onkom zarzàdu lub rady nadzorczej w zamian za wk∏ady niepieni´˝ne, stanowiàce
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wierzytelnoÊci, które przys∏ugujà im z tytu∏u nabytych uprawnieƒ do udzia∏u w zysku spó∏ki lub
spó∏ki zale˝nej (art. 448 §1, §2).

Spó∏ka nie mo˝e nabywaç wyemitowanych przez nià akcji (akcji w∏asnych). Zakaz ten nie do-
tyczy nabycia akcji, które majà byç zaoferowane pracownikom lub osobom, które by∏y zatrudnione
w spó∏ce lub spó∏ce z nià powiàzanej przez co najmniej trzy lata (art. 362 §1 pkt. 2). Akcje nabyte
w tych celach nale˝y zaoferowaç m.in. pracownikom najpóêniej z up∏ywem roku od dnia ich naby-
cia przez spó∏k´ (art. 363 §3).

W wielu miejscach kodeks nie wskazuje wprost na interesariuszy. Nie znaczy to, ˝e nie mo˝-
na przyznaç im ró˝nych uprawnieƒ na zasadach ogólnych wynikajàcych z obowiàzujàcych przepi-
sów. Chodzi tu o przyznawanie udzia∏ów lub akcji o szczególnych uprawnieniach (sp. z o.o. – art.
174 §2, sp. akcyjna – art. 351 §1), przyznawanie osobistych uprawnieƒ indywidualnie oznaczone-
mu akcjonariuszowi (art. 354 §1) oraz mo˝liwoÊç powo∏ania do zarzàdu lub rady nadzorczej (sp.
z o.o. – art. 201 §3, sp. akcyjna – art. 368 §3). Ponadto, podwy˝szenie kapita∏u zak∏adowego wy-
maga zmiany statutu i nast´puje w drodze emisji nowych akcji lub podwy˝szenia wartoÊci nomi-
nalnej dotychczasowych akcji. Obj´cie nowych akcji mo˝e nastàpiç m.in. w drodze z∏o˝enia oferty
przez spó∏k´ i jej przyj´cia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna – art. 431 §1, §2 pkt
1). Nie ma konkretnych wskazaƒ, kto ma byç adresatem subskrypcji prywatnej. Oznacza to, ˝e mo-
gà nim byç równie˝ osoby z przedmiotowej grupy interesów.

W celu ochrony wspólników i osób o szczególnych uprawnieniach w spó∏ce, do których mo-
gà nale˝eç równie˝ osoby z ww. grupy interesów, plan po∏àczenia spó∏ek kapita∏owych powinien
zawieraç m.in. prawa przyznane przez spó∏k´ przejmujàcà bàdê spó∏k´ nowo zawiàzanà wspólni-
kom oraz osobom szczególnie uprawnionym w spó∏ce przejmowanej bàdê w spó∏kach ∏àczàcych
si´ przez zawiàzanie nowej spó∏ki (art. 499 §1 pkt 5). Uchwa∏a wspólników w sprawie po∏àczenia
spó∏ek powinna bowiem zawieraç zgod´ na plan po∏àczenia (art. 506 §4). Podobne zasady obo-
wiàzujà w przypadku podzia∏u spó∏ki (art. 534 §1 pkt 5 i nast´pne). Ponadto, je˝eli plan podzia∏u
przewiduje obj´cie przez wspólników spó∏ki dzielonej udzia∏ów lub akcji w spó∏ce przejmujàcej lub
spó∏ce nowo zawiàzanej na warunkach mniej korzystnych ni˝ w spó∏ce dzielonej, wspólnicy ci mo-
gà wnieÊç zastrze˝enia do planu podzia∏u w terminie 2 tygodni od dnia jego og∏oszenia i ˝àdaç
od spó∏ki przejmujàcej lub spó∏ki nowo zawiàzanej wykupienia ich udzia∏ów lub akcji w terminie 3
miesi´cy od dnia podzia∏u. W tym przypadku spó∏ka przejmujàca lub spó∏ka nowo zawiàzana mo-
gà nabyç, po dokonaniu podzia∏u, w∏asne udzia∏y lub akcje o ∏àcznej wartoÊci nie przekraczajàcej
10% kapita∏u zak∏adowego, na zasadach okreÊlonych w kodeksie (art. 541 §5).

D. W przypadku uczestniczenia w procesach nadzoru korporacyjnego interesariusze
powinni mieç dost´p do istotnych i wartoÊciowych informacji.

Je˝eli interesariusze zostanà wspólnikami bàdê akcjonariuszami lub cz∏onkami organów spó∏-
ki, b´dà mieç takie samo prawo dost´pu do informacji, jak inni wspólnicy (akcjonariusze) lub cz∏on-
kowie organów.

Patrz równie˝ uwagi do Zasady nr IV pt. „Zakres jawnoÊci i przejrzystoÊci”.

ZASADA NR IV – JAWNOÂå I PRZEJRZYSTOÂå

Ramy nadzoru korporacyjnego powinny gwarantowaç terminowe publikowanie
przez spó∏ki precyzyjnych informacji o wszystkich istotnych sprawach dotyczàcych tych
spó∏ek, w tym informacji na temat sytuacji finansowej, wyników, struktury w∏asnoÊci ka-
pita∏u i nadzoru sprawowanego nad spó∏kà.

Stosownie do ustawy o Krajowym Rejestrze Sàdowym171, rejestr przedsi´biorców prowadzo-
ny przez w∏aÊciwe sàdy rejonowe jest jawny. Ka˝dy ma prawo dost´pu do danych zawartych w re-

171 Ustawa o Krajowym Rejestrze Sàdowym z dnia 20 sierpnia 1997 r. (Dz.U. nr 17, poz. 209 z 2001 r.), zwana w dal-
szej cz´Êci rozdzia∏u ustawà o KRS.
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jestrze oraz do przeglàdania akt rejestrowych i otrzymywania odpisów, wyciàgów i zaÊwiadczeƒ
(art. 8, art. 10 ust. 1 ustawy o KRS). Wpisy do rejestru podlegajà obowiàzkowi og∏oszenia w Mo-
nitorze Sàdowym i Gospodarczym, chyba ˝e ustawa stanowi inaczej (art. 13 ust. 1 ustawy o KRS).

Dokumenty i informacje o spó∏ce kapita∏owej wymagajà og∏oszenia lub z∏o˝enia dokumentu
lub informacji do sàdu rejestrowego. Wymagane przez prawo og∏oszenia pochodzàce od spó∏ki sà
publikowane w Monitorze Sàdowym i Gospodarczym, chyba ˝e ustawa stanowi inaczej. Umowa
spó∏ki albo statut mogà na∏o˝yç obowiàzek og∏aszania równie˝ w inny sposób (art. 5 §1, §2).

A. Publikowane powinny byç mi´dzy innymi istotne informacje na poni˝sze tematy: 

1. Wyniki finansowe i operacyjne spó∏ki

Stosownie do ustawy o rachunkowoÊci172, badaniu i og∏aszaniu podlegajà roczne skonsoli-
dowane sprawozdania finansowe grup kapita∏owych oraz roczne sprawozdania finansowe konty-
nuujàcych dzia∏alnoÊç spó∏ek akcyjnych innych spó∏ek, które spe∏niajà okreÊlone w ww. ustawie wa-
runki (art. 64 ust.1 pkt. 3, 4 ustawy o rachunkowoÊci) – patrz uwagi do Zasady nr IV pt. „Zakres
jawnoÊci i przejrzystoÊci” pkt C. 

W dziale 3 rejestru przedsi´biorców zamieszcza si´ m.in. nast´pujàce dane: wzmiank´ o z∏o-
˝eniu rocznego sprawozdania finansowego z oznaczeniem daty jego z∏o˝enia, o z∏o˝eniu opinii
bieg∏ego rewidenta, wzmiank´ o z∏o˝eniu uchwa∏y bàdê postanowienia o zatwierdzeniu sprawoz-
dania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty. Ponadto, w przypadku spó∏ek z ograniczo-
nà odpowiedzialnoÊcià i spó∏ek akcyjnych umieszcza si´ wzmiank´ o z∏o˝eniu sprawozdania z ich
dzia∏alnoÊci, je˝eli przepisy o rachunkowoÊci wymagajà jego z∏o˝enia do sàdu rejestrowego (art. 40
pkt. 2, 3, 4, 5 ustawy o KRS).

2. Cele spó∏ki

Wed∏ug przepisów ustawy o KRS, w dziale 3. rejestru przedsi´biorców zamieszcza si´ m.in.
dane dotyczàce przedmiotu dzia∏alnoÊci spó∏ki (art. 40 pkt 1 ustawy o KRS).

3. Kapita∏owy stan posiadania du˝ych wspólników/akcjonariuszy wraz z ich prawa-
mi do g∏osowania

Wed∏ug przepisów ustawy o KRS, w dziale 1. rejestru przedsi´biorców umieszcza si´ m.in.
nast´pujàce dane: 

– w przypadku spó∏ki z o.o. – okreÊlenie czy wspólnik mo˝e mieç jeden udzia∏ czy wi´kszà
liczb´ udzia∏ów, oznaczenie wspólników posiadajàcych samodzielnie lub ∏àcznie z innymi
co najmniej 10% kapita∏u zak∏adowego oraz informacje o liczbie posiadanych przez tych
wspólników udzia∏ów i ich ∏àcznej wysokoÊci; 

– w przypadku spó∏ki akcyjnej okreÊlenie liczby akcji uprzywilejowanych i rodzaju uprzywi-
lejowania, uprawnieƒ osobistych przyznanych okreÊlonym akcjonariuszom lub tytu∏ów
uczestnictwa w dochodach lub majàtku spó∏ki nie wynikajàcych z akcji. 

Ponadto, je˝eli spó∏ka z o.o. lub akcyjna ma tylko jednego wspólnika, zaznacza si´ t´ okolicz-
noÊç (art. 38 pkt 8 b, c, d, pkt 9 c, g, h ustawy o KRS).

Og∏oszeniu podlegajà równie˝ informacje o osiàgni´ciu lub utracie przez spó∏k´ handlowà
pozycji dominujàcej w spó∏ce akcyjnej. Statut mo˝e przewidywaç, ˝e zamiast og∏oszenia wystarczy
zawiadomiç wszystkich akcjonariuszy listami poleconymi (art. 5 §2 k.s.h.).

4. Cz∏onkowie rady nadzorczej i zarzàdu oraz ich wynagrodzenia

Wed∏ug przepisów ustawy o KRS, w dziale 2. rejestru przedsi´biorców zamieszcza si´ nast´-
pujàce dane: oznaczenie organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz osób wcho-

172 Ustawa z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. o rachunkowoÊci (Dz.U. nr 121, poz. 591), zwana w dalszej cz´Êci rozdzia∏u usta-
wà o rachunkowoÊci.
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dzàcych w jego sk∏ad ze wskazaniem sposobu reprezentacji; oznaczenie organów nadzoru wraz
z ich sk∏adem osobowym; wzmianki o zawieszeniu cz∏onków organu, o ile przepis szczególny prze-
widuje zawieszenie cz∏onka organu (art. 39 ustawy o KRS).

Informacja dodatkowa, wchodzàca w sk∏ad sprawozdania finansowego, zawiera m.in. dane
o: wynagrodzeniach, ∏àcznie z wynagrodzeniem z zysku, wyp∏aconych cz∏onkom zarzàdu i orga-
nów nadzorczych spó∏ek kapita∏owych, po˝yczkach udzielonych cz∏onkom zarzàdu i organów nad-
zorczych spó∏ek kapita∏owych, transakcjach z cz∏onkami zarzàdu i ich ma∏˝onkami, krewnymi lub
powinowatymi w linii prostej do drugiego stopnia lub zwiàzanymi z tytu∏u opieki, przysposobienia
bàdê kurateli z osobà zarzàdzajàcà lub b´dàcà w organach nadzorczych jednostki lub spó∏kami,
w których sà znaczàcymi udzia∏owcami (akcjonariuszami) lub wspólnikami (ust. 5 pkt. 3, 4, 5 za-
∏àcznika nr 7 do ustawy o rachunkowoÊci).

5. Istotne dajàce si´ przewidzieç czynniki ryzyka

6. Istotne zagadnienia dotyczàce pracowników i innych interesariuszy 

Wed∏ug przepisów ustawy o rachunkowoÊci, na podlegajàce badaniu i og∏oszeniu roczne
sprawozdania finansowe spó∏ek akcyjnych i innych spó∏ek, okreÊlonych w art. 64 ust. 1 pkt 4 usta-
wy o rachunkowoÊci, sk∏adajà si´: bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa, za-
wierajàca m.in. podstawowe informacje dotyczàce pracowników i organów spó∏ki (art. 48 ust. 1
pkt 5 ustawy o rachunkowoÊci), dane o kosztach – wynagrodzenia, Êwiadczenia na rzecz pracow-
ników (ust. 3 pkt 6 ppkt. c oraz d za∏àcznika nr 7 do ustawy o rachunkowoÊci) oraz przeci´tnym
w roku obrotowym zatrudnieniu w grupach zawodowych (ust. 3 pkt 5 ppkt 2 za∏àcznika nr 7
do ustawy o rachunkowoÊci).

7. Struktury i polityki nadzoru

Wed∏ug przepisów k.s.h., zasady podzia∏u kompetencji mi´dzy wspólników (akcjonariuszy)
oraz organy i cz∏onków organów spó∏ki zawiera kodeks i umowa (statut) spó∏ki. W dziale 1. reje-
stru zamieszcza si´ m.in. informacje o statucie lub umowie oraz ich zmianie (art. 38 pkt 3 ustawy
o KRS). 

B. Informacje te powinny byç przygotowane, poddane audytowi i publikowane z po-
szanowaniem wysokich standardów rachunkowoÊci, publikacji danych finansowych
i niefinansowych oraz audytu.

Wed∏ug przepisów KRS, je˝eli umowa lub statut spó∏ki wskazujà pismo do publikacji og∏o-
szeƒ spó∏ki, w dziale 1. rejestru powinna znajdowaç si´ informacja na ten temat (art. 38 pkt 8e),
pkt 9f ustawy o KRS).

Zasady rachunkowoÊci oraz tryb badania sprawozdaƒ finansowych przez bieg∏ych rewiden-
tów okreÊla ustawa o rachunkowoÊci (art. 1 ustawy o rachunkowoÊci).

C. Coroczne badanie sprawozdaƒ finansowych musi byç prowadzone przez niezale˝-
nego bieg∏ego rewidenta w trosce o uzyskanie zewn´trznej i obiektywnej opinii na te-
mat sposobu przygotowania i prezentacji sprawozdaƒ finansowych.

Wed∏ug przepisów ustawy o rachunkowoÊci, badaniu i og∏aszaniu podlegajà roczne skonso-
lidowane sprawozdania finansowe grup kapita∏owych oraz roczne sprawozdania finansowe spó∏ek
akcyjnych, pozosta∏ych spó∏ek, które w poprzedzajàcym roku obrotowym spe∏ni∏y co najmniej dwa
z nast´pujàcych warunków: 

a) Êrednioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pe∏ne etaty wynios∏o co najmniej 50 osób, 

b) suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowi∏a równowartoÊç w walucie
polskiej co najmniej 2.500.000 EUR, 
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c) przychody netto ze sprzeda˝y towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok ob-
rotowy stanowi∏y równowartoÊç w walucie polskiej co najmniej 5.000.000 EUR. 

Badaniu podlegajà sprawozdania finansowe spó∏ek przejmujàcych i spó∏ek nowo zawiàzanych,
sporzàdzone za rok obrotowy (art. 64 ust. 3 i 4 ustawy o rachunkowoÊci). Celem badania sprawozdania
finansowego jest przedstawienie spó∏ce pisemnej opinii bieg∏ego rewidenta wraz z jego raportem na te-
mat prawid∏owoÊci sprawozdania oraz jego rzetelnoÊci i jasnoÊci w przedstawieniu sytuacji majàtkowej i fi-
nansowej, wyniku finansowego oraz rentownoÊci badanej spó∏ki (art. 65 ust. 1 ustawy o rachunkowoÊci).

Bieg∏ego rewidenta przeprowadzajàcego badanie sprawozdania finansowego wybiera organ
zatwierdzajàcy sprawozdanie finansowe spó∏ki, chyba ˝e statut, umowa lub inne wià˝àce spó∏k´
przepisy prawa stanowià inaczej (art. 66 ust. 3 ustawy o rachunkowoÊci).

D. Kana∏y rozpowszechniania informacji powinny umo˝liwiaç u˝ytkownikom uczci-
wy, terminowy i efektywny pod wzgl´dem kosztów dost´p do istotnej i wartoÊciowej
informacji.

ZASADA NR V – ZAKRES ODPOWIEDZIALNOÂCI ORGANU SPÓ¸KI

Ramy nadzoru korporacyjnego powinny gwarantowaç spó∏ce odpowiednie ukierunko-
wanie strategiczne, efektywne monitorowanie procesów zarzàdzania przez organ spó∏ki oraz
odpowiedzialnoÊç finansowà organu spó∏ki wobec samej spó∏ki i jej wspólników/akcjonariuszy.

A. Cz∏onkowie organu spó∏ki173 powinni dzia∏aç na podstawie pe∏nych informacji,
w dobrej wierze, z nale˝ytà starannoÊcià oraz w najlepszym interesie spó∏ki i jej wspól-
ników/akcjonariuszy.

Wed∏ug przepisów k.s.h. rada nadzorcza w celu wykonywania swoich obowiàzków mo˝e ba-
daç wszystkie dokumenty spó∏ki, ˝àdaç od zarzàdu i pracowników sprawozdaƒ i wyjaÊnieƒ oraz do-
konywaç rewizji stanu majàtku spó∏ki (sp. z o.o. – art. 219 §4, sp. akcyjna – art. 382 §4). Zasadni-
czo rada nadzorcza spó∏ki akcyjnej dzia∏a kolegialnie. Jednak mo˝liwoÊç delegowania przez nià
cz∏onków do samodzielnego pe∏nienia okreÊlonych czynnoÊci nadzorczych daje szans´ dzia∏ania
na podstawie aktualnych i wyczerpujàcych informacji, gdy˝ cz∏onkowie ci majà prawo uczestnicze-
nia w posiedzeniach zarzàdu z g∏osem doradczym (art. 390 §1 i §2).

Cz∏onek zarzàdu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidator powinni przy wykony-
waniu swoich obowiàzków do∏o˝yç starannoÊci wynikajàcej z zawodowego charakteru tej dzia∏al-
noÊci (sp. z o.o. – art. 293 §2, sp. akcyjna – art. 483).

B. W przypadku, gdy decyzje organu spó∏ki mogà przynieÊç ró˝ne skutki dla ró˝nych
grup wspólników/akcjonariuszy, organ spó∏ki powinien traktowaç wszystkich wspólni-
ków/akcjonariuszy sprawiedliwie.

Zasada równego traktowania zawarta jest w k.s.h. (art. 20). Patrz równie˝ uwagi do Zasady
nr II pt. „Równoprawne traktowanie wspólników/akcjonariuszy”.

C. Organ spó∏ki powinien zapewniaç przestrzeganie obowiàzujàcych przepisów oraz
uwzgl´dniaç interesy interesariuszy.

Wed∏ug przepisów k.s.h. radzie nadzorczej przys∏uguje prawo do wytoczenia powództwa o uchyle-
nie uchwa∏y lub o stwierdzenie jej niewa˝noÊci (sp. z o.o. – art. 250 pkt 1, sp. akcyjna – art. 422 §1 pkt 1).

173 Organ spó∏ki – tu: rada nadzorcza.
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D. Organ spó∏ki powinien realizowaç pewne kluczowe funkcje, obejmujàce:

1. Rewizje i ukierunkowanie strategii spó∏ki, g∏ównych planów dzia∏aƒ, polityki za-
rzàdzania ryzykiem, rocznych planów finansowych i biznesplanów; ustalanie celów wy-
nikowych; monitorowanie dzia∏aƒ wdro˝eniowych i wyników spó∏ki; Êledzenie wi´k-
szych projektów inwestycyjnych, projektów przejmowania innych przedsi´biorstw i ope-
racji pozbywania si´ du˝ych porcji aktywów. 

Wed∏ug przepisów k.s.h., rada nadzorcza sprawuje nadzór nad spó∏kà we wszystkich dzie-
dzinach jej dzia∏alnoÊci (sp. z o.o. – art. 219 §1, sp. akcyjna – art. 382 §1). 

Rada nadzorcza (równie˝ komisja rewizyjna) ocenia sprawozdania zarzàdu z dzia∏alnoÊci
spó∏ki oraz sprawozdania finansowe za ubieg∏y rok obrotowy, w zakresie ich zgodnoÊci z ksi´gami
i dokumentami oraz ze stanem faktycznym, a tak˝e wnioski zarzàdu dotyczàce podzia∏u zysku al-
bo pokrycia straty. Sk∏ada te˝ zgromadzeniu wspólników coroczne pisemne sprawozdanie z wyni-
ków tej oceny (sp. z o.o. – art. 219 §3, 221 §1, sp. akcyjna – art. 382 §3). 

Kodeks bezpoÊrednio nie okreÊla zasad i zawartoÊci sprawozdaƒ zarzàdu z dzia∏alnoÊci spó∏-
ki oraz sprawozdania finansowego za ubieg∏y rok obrotowy. Zasady rachunkowoÊci spó∏ek handlo-
wych reguluje ustawa o rachunkowoÊci. Z przepisów tej ustawy wynika m.in., ˝e sprawozdanie fi-
nansowe spó∏ki sk∏ada si´ z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej (art. 45
ust. 2 ustawy o rachunkowoÊci). W informacji dodatkowej podaje si´ m.in. takie dane, jak: 

– informacje liczbowe zapewniajàce porównywalnoÊç danych sprawozdania finansowego
za rok poprzedzajàcy ze sprawozdaniem za rok obrotowy; 

– dane o strukturze w∏asnoÊci kapita∏u podstawowego; 

– stan, zwi´kszenia i wykorzystanie oraz stan koƒcowy kapita∏ów zapasowych i rezerwo-
wych;

– wykaz przychodów przysz∏ych okresów; koszt wytworzenia inwestycji rozpocz´tych; 

– informacje o inwestycjach dotyczàcych wspólnego przedsi´wzi´cia; 

– dane o transakcjach ze spó∏kami powiàzanymi kapita∏owo, które nie sà obj´te skonsoli-
dowanym sprawozdaniem finansowym; 

– wykaz spó∏ek, w których spó∏ka posiada co najmniej 20% udzia∏ów; 

– niektóre dane liczbowe nt. spó∏ek powiàzanych kapita∏owo ze spó∏kà (Za∏àcznik nr 7
do ustawy o rachunkowoÊci ust. 1 pkt 4, ust. 2 pkt 5, 6, ust. 3 pkt 7, ust. 5 pkt 1 ppkt
g, pkt 6, ust. 6 pkt. 2 i 3).

Ponadto, zarzàdy spó∏ek z o.o. i akcyjnych sporzàdzajà wraz z rocznym sprawozdaniem fi-
nansowym sprawozdanie z dzia∏alnoÊci spó∏ki w roku obrotowym. Powinno ono zawieraç: informa-
cje o wa˝niejszych zdarzeniach, w tym równie˝ inwestycjach majàcych istotny wp∏yw na dzia∏alnoÊç
spó∏ki, które nastàpi∏y w roku obrotowym lub sà przewidziane w dalszych latach, informacje o prze-
widywanym rozwoju spó∏ki, o wa˝niejszych osiàgni´ciach w dziedzinie badaƒ i rozwoju technicz-
nego, o aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej (art. 49 ustawy o rachunkowoÊci).

Informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym oraz w sprawozdaniu z dzia∏alnoÊci spó∏ki
powinny dostarczaç radzie nadzorczej wiedz´ i dane o przysz∏ych projektach, inwestycjach i zobo-
wiàzaniach spó∏ki, ilustrujàc obecnà i prognozowanà sytuacj´ przedsi´biorstwa.

Uchwa∏a o podwy˝szeniu kapita∏u zak∏adowego mo˝e tak˝e zawieraç upowa˝nienie dla ra-
dy nadzorczej do oznaczenia ceny emisyjnej, okreÊlenia terminu otwarcia i zamkni´cia subskrypcji
akcji (art. 432 §1 pkt. 4, 6).

2. Wybór, wynagradzanie, monitorowanie pracy i, w razie koniecznoÊci, wymiana
cz∏onków zarzàdu oraz nadzór nad planowaniem polityki sukcesji kadrowej

Wed∏ug przepisów k.s.h., cz∏onek zarzàdu spó∏ki z o.o. jest powo∏ywany i odwo∏ywany
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uchwa∏à wspólników, chyba ˝e umowa spó∏ki stanowi inaczej (art. 201 §3). W umowie spó∏ki mo˝-
na zawrzeç postanowienia, mocà których zarzàd b´dzie zobowiàzany uzyskaç zgod´ rady nadzor-
czej przed dokonaniem oznaczonych w umowie spó∏ki czynnoÊci, a rada nadzorcza b´dzie upraw-
niona do zawieszania w czynnoÊciach, z wa˝nych powodów, cz∏onków zarzàdu (art. 220). Ka˝dy
cz∏onek rady nadzorczej mo˝e samodzielnie wykonywaç prawo nadzoru, chyba ˝e umowa spó∏ki
stanowi inaczej (art. 219 §5).

Cz∏onków zarzàdu spó∏ki akcyjnej powo∏uje i odwo∏uje rada nadzorcza, chyba ˝e statut spó∏-
ki stanowi inaczej. Cz∏onek zarzàdu mo˝e byç odwo∏any lub zawieszony w czynnoÊciach tak˝e
przez walne zgromadzenie. Cz∏onek zarzàdu mo˝e byç w ka˝dym czasie odwo∏any. Statut mo˝e
jednak ograniczyç prawo odwo∏ania tylko do wa˝nych powodów. 

Rada nadzorcza ustala wynagrodzenie cz∏onków zarzàdu spó∏ki akcyjnej, chyba ˝e statut sta-
nowi inaczej (art. 378 §1). W celu motywacji do dzia∏ania w interesie spó∏ki i zwi´kszania jej zysku
walne zgromadzenie mo˝e upowa˝niç rad´ nadzorczà do ustalenia, ˝e wynagrodzenie cz∏onków
zarzàdu obejmuje równie˝ prawo do okreÊlonego udzia∏u w zysku rocznym spó∏ki, który jest prze-
znaczony do podzia∏u mi´dzy akcjonariuszy (art. 378 §2). Rada nadzorcza sprawuje nadzór
nad dzia∏alnoÊcià spó∏ki, ale nie ma prawa wydawania zarzàdowi wià˝àcych poleceƒ dotyczàcych
prowadzenia spraw spó∏ki. Statut mo˝e jednak rozszerzyç uprawnienia rady nadzorczej – postana-
wiajàc np., ˝e zarzàd jest obowiàzany uzyskaç zgod´ rady nadzorczej przed dokonaniem okreÊlo-
nych w statucie czynnoÊci. Je˝eli rada nadzorcza nie wyrazi zgody na dokonanie okreÊlonej czynno-
Êci, zarzàd mo˝e zwróciç si´ do walnego zgromadzenia, aby powzi´∏o uchwa∏´ udzielajàcà zgody
na dokonanie tej czynnoÊci (art. 382 §2 i §3, art. 384 §1).

Rada nadzorcza mo˝e z wa˝nych powodów zawieszaç w czynnoÊciach cz∏onków zarzàdu
i delegowaç cz∏onków rady nadzorczej do czasowego wykonywania czynnoÊci cz∏onków zarzàdu
(art. 383 §1). Rada nadzorcza ma prawo delegowaç swoich cz∏onków do pe∏nienia okreÊlonych
czynnoÊci nadzorczych. Cz∏onkowie ci majà prawo do uczestniczenia w posiedzeniach zarzàdu
z g∏osem doradczym (art. 390 §1 §2). 

Statut mo˝e przyznaç indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobiste uprawnienia,
dotyczàce np. powo∏ywania i odwo∏ywania cz∏onków zarzàdu i rady nadzorczej (art. 354 §1).

3. Rewizje wynagrodzeƒ cz∏onków zarzàdu i rady nadzorczej oraz zagwarantowa-
nie zgodnych z procedurami i przejrzystych procesów mianowania cz∏onków organu
spó∏ki174

Wed∏ug przepisów k.s.h., cz∏onkowie rady nadzorczej (komisji rewizyjnej) sà powo∏ywani
i odwo∏ywani uchwa∏à wspólników, chyba ˝e w umowie spó∏ki zosta∏ przewidziany inny sposób po-
wo∏ywania lub odwo∏ywania (art. 215, 217). Cz∏onkowie rady mogà byç odwo∏ani uchwa∏à wspól-
ników w ka˝dym czasie (art. 216 §2).

Cz∏onkom rady nadzorczej spó∏ki akcyjnej mo˝e zostaç przyznane wynagrodzenie. Wynagro-
dzenie jest okreÊlane w statucie lub uchwale walnego zgromadzenia. Wynagrodzenie cz∏onków ra-
dy w formie prawa udzia∏u w zysku spó∏ki za dany rok obrotowy, przeznaczonym do podzia∏u mi´-
dzy akcjonariuszy zgodnie z odpowiednimi przepisami kodeksu, mo˝e uchwaliç tylko walne zgro-
madzenie. Cz∏onkom rady nadzorczej przys∏uguje zwrot kosztów zwiàzanych z udzia∏em w pracach
rady (art. 392). Cz∏onkowie rady nadzorczej sà powo∏ywani i odwo∏ywani przez walne zgromadze-
nie, chyba ˝e inny sposób powo∏ania i odwo∏ania zosta∏ ustalony w statucie (art. 385 §1 i §2).
Na wniosek akcjonariuszy reprezentujàcych co najmniej 1/5 kapita∏u zak∏adowego wybór rady nad-
zorczej powinien byç dokonany przez najbli˝sze walne zgromadzenie w drodze g∏osowania od-
dzielnymi grupami, nawet gdy statut przewiduje inny sposób powo∏ania rady nadzorczej (art. 385
§3, §5).

Wynagrodzenie cz∏onków zarzàdu – patrz uwagi do Zasady nr V pt. „Zakres odpowiedzial-
noÊci organów spó∏ki” pkt D2.

174 Organ spó∏ki – tu: rada nadzorcza.
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4. Monitorowanie i zarzàdzanie ewentualnymi konfliktami interesów wÊród cz∏on-
ków zarzàdu, rady nadzorczej i wspólników/akcjonariuszy, w tym w przypadkach nie-
w∏aÊciwego wykorzystania majàtku spó∏ki lub nieuczciwych transakcji z powiàzanymi
kontrahentami

Wed∏ug przepisów k.s.h., zawarcie przez spó∏k´ kapita∏owà umowy kredytu, po˝yczki, por´-
czenia lub innej podobnej umowy z cz∏onkiem zarzàdu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, proku-
rentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób wymaga zgody zgromadzenia wspól-
ników albo walnego zgromadzenia, chyba ˝e ustawa stanowi inaczej. Zawarcie przez spó∏k´ zale˝-
nà wspomnianych wy˝ej umów z cz∏onkiem zarzàdu, prokurentem lub likwidatorem spó∏ki dominu-
jàcej wymaga zgody rady nadzorczej spó∏ki zale˝nej. Je˝eli spó∏ka nie ma rady nadzorczej, wymaga-
na jest zgoda zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia spó∏ki zale˝nej (art. 15).

W celu zapewnienia dzia∏ania cz∏onka zarzàdu „w najlepszym interesie spó∏ki” kodeks stano-
wi, ˝e w umowie mi´dzy spó∏kà a cz∏onkiem zarzàdu oraz w sporze z nim spó∏k´ reprezentuje ra-
da nadzorcza lub pe∏nomocnik powo∏any przez zgromadzenie wspólników (sp. z o.o. – art. 210,
sp. akcyjna – art. 379). 

Dla zapobie˝enia konfliktowi interesów kodeks stanowi, ˝e „cz∏onek zarzàdu nie mo˝e bez zgo-
dy spó∏ki zajmowaç si´ interesami konkurencyjnymi ani te˝ uczestniczyç w spó∏ce konkurencyjnej jako
wspólnik spó∏ki cywilnej, spó∏ki osobowej lub jako cz∏onek organu spó∏ki kapita∏owej bàdê uczestni-
czyç w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako cz∏onek organu. Zakaz ten obejmuje tak˝e udzia∏
w konkurencyjnej spó∏ce kapita∏owej w przypadku posiadania przez cz∏onka zarzàdu co najmniej 10%
udzia∏ów lub akcji tej spó∏ki albo prawa do powo∏ania co najmniej jednego cz∏onka zarzàdu.” Zgody
udziela organ uprawniony do powo∏ania zarzàdu (art. 211), czyli mo˝e to byç rada nadzorcza. Ana-
logiczne zasady ustalone zosta∏y dla cz∏onków zarzàdu spó∏ki akcyjnej (art. 375, art. 377, art. 380).

Inne przepisy kodeksu zawierajà konkretne zakazy w kwestii konfliktu interesów, np. art. 18
§2, art. 209, art. 214, art. 387).

5. Zagwarantowanie rzetelnoÊci systemów rachunkowoÊci i sprawozdawczoÊci fi-
nansowej spó∏ki, w tym niezale˝nego badania sprawozdaƒ finansowych, oraz zagwa-
rantowanie istnienia odpowiednich systemów sterowania dzia∏alnoÊcià spó∏ki, w szcze-
gólnoÊci systemów monitorowania ryzyka, sterowania finansowego i przestrzegania
obowiàzujàcych przepisów

Wed∏ug przepisów ustawy o rachunkowoÊci, spó∏ki prawa handlowego „obowiàzane sà
do stosowania zasad rachunkowoÊci w sposób prawid∏owy, zapewniajàc rzetelne i jasne przedsta-
wienie sytuacji majàtkowej i finansowej, wyniku finansowego oraz rentownoÊci jednostki” (art. 4
ust. 1 ustawy). RachunkowoÊç obejmuje m.in. sporzàdzanie sprawozdaƒ finansowych i innych, któ-
rych dane wynikajà z ksiàg rachunkowych, jak te˝ poddanie badaniu i og∏aszanie sprawozdaƒ fi-
nansowych w przypadkach przewidzianych ustawà.

Plan po∏àczenia spó∏ek nale˝y poddaç badaniu przez bieg∏ego w zakresie poprawnoÊci i rze-
telnoÊci. Sàd rejestrowy wyznacza bieg∏ego na wspólny wniosek spó∏ek podlegajàcych ∏àczeniu (art.
502 §1, §2). Bieg∏y – w terminie okreÊlonym przez sàd, nie d∏u˝szym jednak ni˝ dwa miesiàce
od dnia jego wyznaczenia – sporzàdza na piÊmie szczegó∏owà opini´ i sk∏ada jà wraz z planem po-
∏àczenia sàdowi rejestrowemu oraz zarzàdom ∏àczàcych si´ spó∏ek (art. 503 §1). Podobne zasady
obowiàzujà w przypadku planu podzia∏u lub przekszta∏cenia spó∏ek (art. 520 §1, art. 537 §1, art.
559 §1, §2, §4).

Sàd rejestrowy, na ˝àdanie wspólnika lub wspólników reprezentujàcych co najmniej 1/10 ka-
pita∏u zak∏adowego, mo˝e – po wezwaniu zarzàdu do z∏o˝enia oÊwiadczenia – wyznaczyç podmiot
uprawniony do badania sprawozdaƒ finansowych w celu zbadania rachunkowoÊci oraz dzia∏alno-
Êci spó∏ki (art. 223).

Przy sporzàdzaniu sprawozdaƒ finansowych spó∏ki sà zatem obowiàzane do przestrzegania
stosowania obowiàzujàcych w tej materii przepisów i zasad. Biegli rewidenci sà obowiàzani sporzà-
dzaç sprawozdania finansowe zgodnie z ustawà o rachunkowoÊci.
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E. Organ spó∏ki powinien byç w stanie stosowaç obiektywne kryteria oceny sytuacji
w spó∏ce – w szczególnoÊci dysponowaç ocenà niezale˝nà od kadry zarzàdzajàcej.

Wed∏ug przepisów k.s.h., cz∏onek zarzàdu, prokurent, likwidator, kierownik oddzia∏u lub zak∏adu
oraz zatrudniony w spó∏ce g∏ówny ksi´gowy, radca prawny bàdê adwokat nie mogà byç jednoczeÊnie
cz∏onkami rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej. Przepis ten stosuje si´ odpowiednio do osób podlega-
jàcych bezpoÊrednio cz∏onkowi zarzàdu albo likwidatorowi oraz do cz∏onków rady nadzorczej, komisji
rewizyjnej i likwidatorów spó∏ki lub spó∏dzielni zale˝nej (sp. z o.o. – art. 214, sp. akcyjna – art. 387).

Przepisy kodeksu nie zawierajà poza tym wymagaƒ czy sugestii co do sk∏adu osobowego rady
nadzorczej. Istnieje wi´c mo˝liwoÊç powo∏ania do rady odpowiedniej liczby osób „nie zwiàzanych blisko
ze spó∏kà”.

1. Rady nadzorcze powinny rozwa˝yç przydzielenie wystarczajàcej liczby cz∏onków ra-
dy nie pe∏niàcych funkcji wykonawczych – w charakterze opiekunów zdolnych do stosowa-
nia niezale˝nej oceny – do tych zadaƒ, w których istnieje mo˝liwoÊç konfliktu interesów.
Przyk∏adami takich kluczowych zakresów odpowiedzialnoÊci sà: sprawozdawczoÊç finanso-
wa, nabór kadr oraz wynagrodzenia cz∏onków rady nadzorczej i zarzàdu.

Wed∏ug przepisów k.s.h., zgromadzenie wspólników (walne zgromadzenie) mo˝e uchwaliç regu-
lamin rady nadzorczej, okreÊlajàcy jej organizacj´ i sposób wykonywania czynnoÊci, lub mo˝e upowa˝-
niç rad´ nadzorczà do uchwalenia tego regulaminu (sp. z o.o. – art. 222 §6, sp. akcyjna art. 391 §3). Ist-
nieje zatem mo˝liwoÊç sprecyzowania w regulaminie zasad dotyczàcych powy˝szych kwestii.

2. Cz∏onkowie rad nadzorczych powinni poÊwi´caç wystarczajàcà iloÊç czasu na spra-
wowanie swoich funkcji.

Wed∏ug przepisów k.s.h., rada nadzorcza spó∏ki akcyjnej powinna byç zwo∏ywana w miar´ po-
trzeb, nie rzadziej jednak ni˝ 3 razy w roku obrotowym (art. 389 §3). Kodeks nie zawiera innych posta-
nowieƒ dotyczàcych czasu poÊwi´canego na sprawowanie funkcji. Kwestia ta mo˝e byç równie˝ zawar-
ta w regulaminie, o którym mowa wy˝ej w Zasadzie V pt. „Zakres odpowiedzialnoÊci organów spó∏ki”
pkt E1.

F. Aby móc wywiàzywaç si´ ze swych obowiàzków, cz∏onkowie organów spó∏ek powin-
ni mieç dost´p do precyzyjnych, istotnych i wartoÊciowych oraz terminowo przekazywanych
informacji.

Patrz uwagi do Zasady nr V pt. „Zakres odpowiedzialnoÊci organów spó∏ki” pkt A.

* * *

PODSUMOWANIE

W Preambule do Zasad Nadzoru Korporacyjnego zaznacza si´, ˝e „nie istnieje jeden w∏aÊciwy mo-
del dobrego nadzoru korporacyjnego”, a zasady sà pewnym wspólnym elementem charakteryzujàcym
dobry nadzór korporacyjny. Nale˝y równie˝ zauwa˝yç, ˝e – jak zaznaczono we wst´pie dokumentu – Za-
sady „nie majà mocy obowiàzujàcej”. Wobec tego wprowadzenie ich w cz´Êci bàdê w ca∏oÊci do we-
wn´trznego prawodawstwa nie jest obowiàzkiem nawet paƒstwa b´dàcego cz∏onkiem OECD.

Zasady Nadzoru Korporacyjnego OECD w wi´kszoÊci znajdujà odzwierciedlenie w obecnie obo-
wiàzujàcym Kodeksie spó∏ek handlowych lub, cz´Êciowo, w innych ustawach. Wynika to z faktu, ˝e nie
wszystkie kwestie, np. prowadzenie rejestru przedsi´biorców czy rachunkowoÊç, zosta∏y uregulowane
w kodeksie. Jednak˝e powy˝sza analiza, ze wzgl´du na limity iloÊciowe i czasowe, nie odnosi si´
do wszystkich aktów prawnych regulujàcych obszary, o których mowa w Zasadach Nadzoru Korporacyj-
nego OECD. 

Rzàdowe Uzasadnienie projektu ustawy Kodeks spó∏ek handlowych nie powo∏uje si´ wprost
na przedmiotowe Zasady OECD jako wzorzec dla przyj´tych nowych rozwiàzaƒ.
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Przedstawione w Raporcie badania pozwalajà na sformu∏owanie kilku wniosków.

Najwa˝niejszym jest stwierdzenie, ˝e w chwili obecnej nie widzimy zagro˝eƒ dla stabilnoÊci
systemu finansowego jako ca∏oÊci. Stwierdzenie to nie oznacza jednak, ˝e polski system finansowy
nie ma pewnych s∏aboÊci, które w wyniku splotu szczególnie niekorzystnych okolicznoÊci mog∏yby
doprowadziç do zachwiania równowagi systemu.

W niniejszym opracowaniu przyj´liÊmy wyjÊciowà tez´, szerzej uargumentowanà w Raporcie
sprzed roku, ˝e podstawowym ogniwem polskiego systemu finansowego jest sektor bankowy, któ-
rego stabilnoÊç w decydujàcy sposób wp∏ywa na stabilnoÊç systemu finansowego jako ca∏oÊci.
G∏ówna teza Raportu wynika wi´c z naszej oceny sytuacji systemu bankowego oraz z analizy s∏abo-
Êci istniejàcych na tym obszarze rozwiàzaƒ regulacyjnych. S∏aboÊci wyst´pujàce w innych segmen-
tach (np. w sektorze ubezpieczeniowym lub w sferze funkcjonowania rynku kapita∏owego) nie ma-
jà natomiast wi´kszego wp∏ywu na stabilnoÊç polskiego systemu finansowego. To samo nale˝y
stwierdziç w stosunku do uwarunkowaƒ makroekonomicznych, szczególnie z obszaru nierówno-
wagi zewn´trznej. W odró˝nieniu od sytuacji z koƒca lat 90., obecnie zarówno sposób finansowa-
nia deficytu obrotów bie˝àcych bilansu p∏atniczego, jak i (przede wszystkim) jego wielkoÊç Êwiad-
czà o poprawie bezpieczeƒstwa finansowego kraju.

W funkcjonowaniu systemu bankowego wskazaliÊmy zjawiska, których wspó∏istnienie stwa-
rza niebezpieczeƒstwo potencjalnego wystàpienia niestabilnoÊci systemowej.

Po pierwsze, w sektorze bankowym niedostatecznie wykrystalizowa∏y si´ wewn´trzne mecha-
nizmy stabilizacyjne zwiàzane z w∏adaniem ekonomicznym. W wymiarze operacyjnym przejawia si´
to w tym, ˝e banki niedostatecznie sprawnie zarzàdzajà ryzykiem. W rezultacie, w sytuacji bardzo
wysokich stóp procentowych obserwujemy w ostatnich latach wyraêny wzrost udzia∏u kredytów za-
gro˝onych w kredytach ogó∏em (por. rozdzia∏ 3). OczywiÊcie, nie nale˝y obawiaç si´, ˝e sytuacja ule-
gnie tutaj tak dramatycznemu pogorszeniu, jak to by∏o w pierwszej po∏owie lat 90. Jednak wspó∏ist-
nienie negatywnych tendencji w obszarze jakoÊci portfela kredytowego oraz zwi´kszajàca si´ nie-
pewnoÊç w gospodarce Êwiatowej w powiàzaniu z opisanymi niejasnoÊciami w sferze regulacyjnej
mogà doprowadziç do wzrostu ryzyka o charakterze systemowym w polskim sektorze bankowym.

Po drugie, jak wspomnieliÊmy, êróde∏ ewentualnej niestabilnoÊci sk∏onni jesteÊmy poszukiwaç
w zewn´trznych mechanizmach stabilizacyjnych, przede wszystkim w nietypowym sposobie reali-
zowania w Polsce funkcji po˝yczkodawcy ostatniej instancji (rozdzia∏ 6). Jak niedawno pokaza∏ przy-
k∏ad Banku Cz´stochowa SA, istniejàce mechanizmy instytucjonalne okaza∏y si´ tu skuteczne, jed-
nak cz´sto nie doÊç przejrzyste zasady ich funkcjonowania, w tym niedostatecznie jasno sprecyzo-
wana rola NBP, budzà wàtpliwoÊci, czy mechanizm ten zadzia∏a∏by dostatecznie skutecznie w przy-
padku problemów banku systemowo wa˝nego. KoniecznoÊç dok∏adnego zdefiniowania roli NBP
w pe∏nieniu funkcji po˝yczkodawcy ostatniej instancji jest wi´c kolejnym wa˝nym postulatem, wy-
nikajàcym z przeprowadzonych badaƒ.

Reasumujàc przeprowadzone analizy nale˝y stwierdziç, ˝e w wyniku procesu transformacji
polskiego sektora bankowego, zapoczàtkowanej na prze∏omie lat 80. i 90., powsta∏y podstawy sta-
bilnego systemu bankowego, a zatem tak˝e stabilnego rynkowego systemu finansowego. Wiele
omówionych powy˝ej kwestii nie zosta∏o jednak do koƒca rozwiàzanych. Wynika to zarówno z na-
tury zjawisk (proces uczenia si´ zarzàdzania ryzykiem, a tym bardziej zarzàdzania w∏aÊcicielskiego,
ma stopniowy charakter), jak i nie do koƒca dopracowanych rozwiàzaƒ regulacyjnych. Wydaje si´,
˝e nadszed∏ moment, aby w dziedzinie regulacyjnej wprowadziç takie rozwiàzania, które skutecz-
nie zneutralizujà wyst´pujàce nadal s∏aboÊci polskiego systemu bankowego.


