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Streszczenie

 W opracowaniu podjęto próbę wskazania korelacji procesów doskonale-
nia instrumentów ostrożnościowych systemu fi nansowego i antykryzysowej 
polityki społeczno-gospodarczej prowadzonej w Polsce. Analizę tej korelacji 
rozpoczęto od wskazania wpływu dokonującego się obecnie procesu globa-
lizacji ekonomicznej i kryzysu fi nansowego lat 2008-2009 na rozwój systemu 
fi nansowego w  Polsce. Z  drugiej strony, rozwój systemu fi nansowego jest 
istotną determinantą efektywnego rozwoju gospodarki rynkowej w Polsce. 
W kontekście presji realizowanych keynesowskich działań antykryzysowych, 
ekonomiści wskazują także na potrzebę ciągłego dopracowywania regulacji 
ostrożnościowych w systemach bankowych. W sytuacji osłabionej koniunktury 
gospodarczej i podwyższonego ryzyka rośnie presja doskonalenia procedur 
bankowych dotyczących bezpieczeństwa transakcji fi nansowych w  Polsce. 
Dzięki transformacji polskiej gospodarki, od 1989 roku analogiczne procesy 
realizowane były w sektorze fi nansowym. Doskonalenie procedur bankowych 
systemu fi nansowego skorelowane jest z sukcesywnie postępującą globalizacją 
ale także z antykryzysową polityką społeczno-gospodarczą w Polsce. W związ-
ku z  tym sukcesywnie rośnie stopnień dostosowywania procedur banków 
komercyjnych działających w  Polsce do wymogów unijnych i  wytycznych 
Komitetu Bazylejskiego. Jednym ze szczególnych aspektów tych procesów 
dostosowawczych była analiza korelacji procesów doskonalenia instrumentów 
ostrożnościowych systemu fi nansowego i antykryzysowej polityki społeczno-
-gospodarczej w  Polsce. W  wyniku przeprowadzonych obserwacji i  analiz 
wykazano, że istnieje ta korelacja.
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Wstęp

Przeprowadzona w Polsce w latach 90. ubiegłego wieku systemowa i insty-
tucjonalna odbudowa rynku fi nansowego była istotnym czynnikiem w rozwoju 
gospodarki rynkowej w Polsce. W kontekście presji realizowanych w ostatnich 
latach działań antykryzysowych ekonomiści wskazują także na potrzebę ciągłe-
go dopracowywania regulacji ostrożnościowych funkcjonujących w systemie 
bankowym. W sytuacji osłabionej koniunktury gospodarczej rośnie znaczenie 
kwestii poprawy transparentności i  funkcjonowania systemu w  dziedzinie 
bezpieczeństwa dokonywanych transakcji, analizy podejmowanego ryzyka 
i na tworzenia systemowych rozwiązań ostrożnościowych w zakresie funkcjo-
nowania banków komercyjnych w Polsce (Alińska, Pietrzak 2012, s. 58). Pro-
blematyka poprawy systemowych rozwiązań ostrożnościowych jest szczególnie 
istotna w takim kraju jak Polska, rozwijającym się i nie posiadającym jeszcze 
dużej bazy kapitałowej zarówno w systemie bankowym, jak i w odniesieniu 
do całej gospodarki (Domańska-Szaruga 2013, s. 267). W  wyniku wzrostu 
transnarodowych przepływów kapitałowych i wymiany handlowej doskona-
lenie zewnętrznych regulacji nadzorczych uwarunkowane jest między innymi 
sukcesywnie postępującą globalizacją. W związku z tym regulacje te są w coraz 
większym stopniu dostosowywane do wymogów unijnych i wytycznych Komi-
tetu Bazylejskiego ds. Nadzoru Bankowego, a system bankowy w Polsce staje 
się coraz bardziej powiązany z  systemami bankowymi innych krajów Unii 
Europejskiej (Siwiński, Wójtowicz 2010, s. 38).

Na tle pozostających w stagnacji gospodarek krajów południa Europy oraz 
spowolnionej koniunktury gospodarczej krajów wysoko rozwiniętych zachod-
niej Europy, polska gospodarka wydaje się być w dobrej kondycji, w związku 
z czym była w zasadzie odporna na niekorzystne efekty będące pochodną kry-
zysu fi nansowego z 2008 roku. Szczególnie pozytywnym aspektem tej odpor-
ności jest fakt, że mimo aktywnej partycypacji w procesach globalizacyjnych 
Polska przeszła przez kryzys fi nansowy, jak wielu ekonomistów kolokwialnie 
to określa, „suchą nogą”. Do merytorycznych motywów potwierdzających to 
stwierdzenie zalicza się między innymi fakt, że przenoszący transnarodowo 
czynniki kryzysogenne „efekt domina” na rynkach fi nansowych wywołał 
tylko stosunkowo krótkotrwałe przeceny określonych walorów papierów 
wartościowych na giełdach kapitałowych, po czym następowało względnie 
szybkie odrabianie tych strat. Poza tym pojawiający się zwykle z  pewnym 
opóźnieniem efekt transgranicznego przepływu spowolnienia koniunktury ma-
kroekonomicznej przekazującego ten słabnący wzrost gospodarczy zasadniczo 
zadziałał w ograniczonym zakresie w Polsce. Szczególnie istotną barierą dla 
rozwoju kryzysu fi nansowego w Polsce okazało się swego rodzaju zapóźnienie 
w  rozwoju kapitałowym systemu bankowego charakteryzujące się znacznie 
słabiej rozwiniętym segmentem bankowości inwestycyjnej, przede wszystkim 
w  zakresie dokonywania inwestycji kapitałowych z  użyciem klasycznych 
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papierów wartościowych oraz tym bardziej instrumentów pochodnych. Poza 
tym do czynników, które odegrały wiodącą rolę w kwestii odporności systemu 
fi nansowego, w  tym bankowego, na czynniki kryzysogenne można zaliczyć 
dominację w Polsce klasycznej bankowości-depozytowo kredytowej w pełnym 
tego słowa znaczeniu, tj. zarówno w ujęciu systemowym jak i transakcyjnym. 
W ujęciu systemowym dominują w Polsce banki komercyjne oferujące klien-
tom głównie klasyczne produkty bankowe, w  tym depozytowe i kredytowe. 
Działalność depozytowa jest ściśle powiązana z kredytową i odwrotnie, bez 
większego zaangażowania instrumentów rynku kapitałowego, tj. papierów 
wartościowych i pochodnych. Poza tym relatywnie optymalny poziom bez-
pieczeństwa systemu fi nansowego oraz zabezpieczenia poszczególnych kate-
gorii ryzyka w bankach związane są również z przestrzeganiem standardów 
instrumentów ostrożnościowych zastosowanych w  Polsce głównie w  latach 
90. na bazie wzorców modelu niemiecko-francuskiego systemu fi nansowego. 
Istotnym czynnikiem kształtującym optymalny poziom bezpieczeństwa trans-
akcji kredytowych i stosowanych standardów jest kwestia doskonalenia procesu 
zarządzania ryzykiem, w tym także ciągłego rozwoju metodologii szacowania 
poziomu poszczególnych kategorii ryzyka bankowego i określania zdolności 
kredytowej klientów banków. W porównaniach z analogicznymi procedurami 
stosowanymi w  bankach krajów wysoko rozwiniętych, działający w  Polsce 
system bankowy wypada pod tym względem wyraźnie pozytywnie. Obecnie 
przyjmuje się, że rzetelnie prowadzone w  bankach komercyjnych procesy 
weryfi kacji zdolności kredytowej klientów i  wysokie standardy szacowania 
poziomu podejmowanego przez bank ryzyka kredytowego stanowiły jeden 
z  najważniejszych czynników odporności systemu bankowego w  Polsce na 
czynniki kryzysogenne. W związku z powyższym w kontekście niedawnego 
globalnego kryzysu fi nansowego dominacja w Polsce klasycznej bankowości 
depozytowo-kredytowej nie powinna być argumentem, który jest stosowany 
przez niektórych analityków systemu bankowego w  Polsce podkreślającym 
negatywne konotacje stwierdzenia o zapóźnionym rozwoju systemu bankowego 
w  Polsce (Świderska 2013, s. 95). Zasadniczo to zapóźnienie powinno być 
interpretowane jako cecha optymalnego rozwoju w  danych warunkach bez 
nadawania zabarwienia negatywnego. Ponad 26 lat rozwoju systemu fi nansowe-
go, w tym bankowego w Polsce w nowych, rynkowych realiach gospodarczych 
to jeszcze zbyt krótki okres, aby zarówno opisywany system, jak i cała gospo-
darka osiągnęły poziom krajów najbogatszych. Z drugiej strony, o tempie tego 
rozwoju decyduje przede wszystkim model zastosowanej przez rząd polityki 
społeczno-gospodarczej. Nie można wykluczyć istotnych korelacji między 
tymi dwoma aspektami rozwoju gospodarczego i  poziomu bezpieczeństwa 
ekonomicznego kraju zestawiając ze sobą kształtowanie określonej polityki 
społeczno-gospodarczej względem procesu transformacji systemowej i rozwoju 
systemu fi nansowego w warunkach struktur rynkowych.
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Makroekonomiczne keynesowskie działania antykryzysowe 
w Polsce

Zgodnie z powyższym postępująca globalizacja ekonomiczna i w związku 
z tym stale rosnące gospodarcze powiązania polskiej gospodarki ze światem 
wzmagają efekt trans granicznego przepływu określonej koniunktury ma-
kroekonomicznego wzrostu gospodarczego z kraju do kraju. W procesie tym 
w  coraz większym stopniu uczestniczy także polska gospodarka, do której 
docierały z  zewnątrz od jesieni 2008 roku zwykle negatywne aspekty spo-
wolnienia rozwoju gospodarczego jakie wykazały gospodarki innych krajów, 
w tym główni kontrahenci wymiany handlowej.

Obecnie przyjmuje się, że kryzys gospodarczy w strefi e euro zasadniczo zo-
stał już zażegnany, ale negatywne efekty spowolnienia rozwoju gospodarczego 
w niektórych krajach jeszcze pozostały. Stwierdzenie to odnosi się zarówno do 
ujęcia średnio okresowego jak i  okresu krótkiego. W  ujęciu średniotermi-
nowym kryzys fi nansowy który pojawił się na jesieni 2008 roku i  pogłębił 
w niektórych krajach Europy w 2009 roku według większości ekonomistów 
już się zakończył. Natomiast w  ujęciu krótkoterminowym pojawił się znów 
problem z  rolowaniem zadłużenia Grecji, tj. ryzykiem, że to rolowanie nie 
nastąpiłoby, gdyby Grecja nie otrzymała kolejnej transzy pomocy fi nansowej 
(pożyczki), aczkolwiek mało kto wierzy w zdolności greckiej gospodarki do 
spłaty nadal narastającego zadłużenia. Raczej jest to odkładanie problemu 
na bliżej nie określoną przyszłość za cenę przyjętych przez grecki Parlament 
reform oszczędnościowych w  fi nansach publicznych. Na kilka lat ryzyko 
pierwszego przypadku wyjścia kraju ze strefy waluty euro i Unii Europejskiej 
zostało zażegnane. W pewnym sensie jest to sukces polityki głównych fi nan-
sowych organów instytucjonalnych Unii Europejskiej, tj. EBC i MFW, Komisji 
Europejskiej oraz rządu kanclerz Angeli Merkel. Paradoks tej sytuacji polega 
jednak na tym, że większość obywateli Niemiec nie chce już wspierać nieefek-
tywnej gospodarki Grecji i  wolałaby powrotu w  Grecji ich krajowej waluty 
drahmy. Natomiast nieprzyzwyczajeni do tego typu reform oszczędnościowych 
Grecy, w przeważającej większości jednak opowiedzieli się za tymi reformami, 
ponieważ bardziej obawiają się ewentualnego spadku poziomu życia w sytuacji 
wyjścia Grecji ze strefy waluty euro.

Pokryzysowa poprawa koniunktury i sytuacji na rynku pracy pojawiła 
się najpierw w USA między innymi dzięki dwóm czynnikom. Jeden z tych 
czynników, który od zawsze wyróżniał tę gospodarkę, to wysoce rynkowy 
charakter i  przez to szybkie dostosowywanie się rynku pracy do zaistnia-
łej mniej lub bardziej trudnej sytuacji. Drugi czynnik to wsparcie sektora 
prywatnego ze strony organów państwa w  myśl keynesowskiego modelu 
przeciwdziałania spadku popytu globalnego. Ten mechanizm realizowany 
był w  ostatnim kryzysie fi nansowym głównie w  systemie fi nansowym, 
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przez udzielanie bankom komercyjnym nisko oprocentowanych pożyczek 
celem przeciwdziałania potencjalnemu drastycznemu kurczeniu się rynku 
kredytowego. Poza tym bank centralny w USA, tj. Bank Rezerw Federalnych 
przez cały okres spowolnienia wzrostu gospodarczego i wyraźnego wzrostu 
bezrobocia skupował „za dodrukowane” dolary śmieciowe aktywa banków 
komercyjnych, obarczone najwyższym ryzykiem, które w  większości naj-
prawdopodobniej nie byłyby spłacone, zalegałyby w  stratach tych banków 
przedłużając kryzys fi nansowy o co najmniej kilka kolejnych lat. Mechanizm 
ten zadziałał w USA, więc EBC w Europie w 2014 roku zastosował bardzo 
podobny model i „wpompował” w Euroland miliardy euro. Jednym z aspek-
tów tego działania jest to, co teraz się określa mianem fi nansowej pomocy 
dla Grecji i zażegnanie tym samym kolejnego kryzysu fi nansowego. Gdyby 
rozważyć jednak inny scenariusz, w  którym tym razem Grecja byłaby już 
pozostawiona sama sobie i zmuszona ogłosić upadłość fi nansową i wyjście 
ze strefy euro, to większość ekonomistów coraz bardziej zgodnie twierdzi, 
że ewentualne zawirowania na rynkach fi nansowych i kryzys fi nansowy nie 
wywołałyby takich perturbacji gospodarczych jak te z 2008 roku. Miałyby 
raczej regionalny charakter, bardziej europejski, a mniej globalny i wymusi-
łyby realizację realnych reform, deprecjację waluty krajowej i wzrost konku-
rencyjności greckiej gospodarki. Być może wówczas dopiero pojawiłyby się 
szanse na realne spłacanie zadłużenia zawartego w wyemitowanych greckich 
papierach skarbowych zakupionych przez zagraniczne, głównie niemieckie 
i francuskie banki. Ale tak się jak na razie nie stanie. Grecja otrzyma kolejną 
transzę pomocy, a w Europie Niemcy być może jeszcze bardziej wzmocnią 
swoją gospodarczą pozycję. Utrzymanie tego status quo być może najbardziej 
służy właśnie niemieckiej gospodarce, w której rośnie produkcja na eksport, 
w tym także do Grecji. Z drugiej strony, w Grecji jest inny rząd, zmieniło się 
spojrzenie Greków na te problemy i  Parlament grecki przegłosował wpro-
wadzenie znaczących reform oszczędnościowych, w tym fi skalnych, co jest 
istotnym gospodarczo i politycznie wydarzeniem. Próbując w tym zauważyć 
przysłowiowe „światełko w tunelu” poprawy sytuacji, być może właśnie w ten 
sposób Europa znalazła po części własny patent na wychodzenie z kryzysu. 
Ten patent to model zapożyczony z banku Rezerw Federalnych w USA, ale 
dostosowany do europejskich realiów. Jeżeli nie pojawią się inne, kolejne, 
nieprzewidziane zagrożenia z  zewnątrz to Europa powinna z  okresu spo-
wolnienia wzrostu gospodarczego na trwałe wychodzić w kolejnych latach. 
Jednak te zagrożenia istnieją. Zalicza się do nich nierozstrzygniętą politycznie 
i militarnie sytuację na Ukrainie oraz wzrost terroryzmu islamskiego.

Ekonomicznym potwierdzeniem, że także w Europie kryzys gospodarczy 
dobiegł końca jest fakt powrócenia do tendencji sukcesywnie poprawiającego 
się wzrostu gospodarczego i tym samym zakończenia trwającej całe kwartały 
czy lata stagnacji lub recesji utrzymującej się w znacznej części europejskich 
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krajów, głównie na południu Europy. Ekonomiści zgodnie twierdzą, że poprawa 
sytuacji gospodarczej w Unii Europejskiej może koniunkturalnie wygenero-
wać również dalszą poprawę rozwoju polskiej gospodarki, co stanowić będzie 
czynnik sprzyjający również efektywnemu rozwojwi także systemu fi nanso-
wego w Polsce. Tempo rozwoju gospodarczego kraju i  systemu fi nansowego 
stanowiącego jeden z  ważniejszych segmentów gospodarki uwarunkowane 
jest jednak nie tylko ekonomicznymi relacjami z innymi krajami i występującą 
w tych krajach określoną koniunkturą.

Istotną determinantą rozwoju gospodarczego kraju jest także jakość 
prowadzonej przez rząd polityki społeczno-gospodarczej oraz monetarnej. 
Ta ostatnia bardziej bezpośrednio koreluje się z  kształtowaniem rozwoju 
systemu fi nansowego w krajowej gospodarce. Poza tym sprzężenie to działa 
także w drugą stronę – od polityki pieniężnej koordynowanej przez Naro-
dowy Bank Polski w znaczącym stopniu zależy rozwój polskiej gospodarki. 
Sprawnie prowadzona polityka pieniężna powinna aktywizować rozwój 
banków w Polsce oraz pozytywnie wpływać na relacje instytucji fi nansowych 
z ich klientami minimalizując istniejące ograniczenia systemowego rozwoju 
wszystkich wymienionych rodzajów podmiotów gospodarczych (Fila, Filipiak 

2012, s. 138).
Do niedawna niektórzy ekonomiści w krajowych mediach sugerowali, że 

organy centralnych instytucji Unii Europejskiej oraz rekomendacje agencji 
ratingowych, których oceny brane są pod uwagę przez inwestorów działają-
cych na międzynarodowych rynkach fi nansowych będą istotnym czynnikiem 
motywującym w kwestii znowelizowania prowadzonej w Polsce polityki spo-
łeczno-gospodarczej i nadania jej bardziej prorozwojowej i prorynkowej formy 
(Czarny, Śledziewska 2013, s. 47). Niestety, w  ostatnim czasie daje się znów 
zauważyć, że przynajmniej niektóre agencje ratingowe wydające polskiej gospo-
darce pozytywne oceny są powiązane z bankami inwestycyjnymi londyńskiego 
city, w których na dużą skalę spekuluje się polską walutą i Polska zaciągnęła 
kilka lat temu linię kredytową wartości 20 mld dolarów, z której do tej pory 
ani razu nie skorzystała i  rokrocznie płaci kilkadziesiąt milionów dolarów 
odsetek. Mimo pogorszenia wiarygodności wystawianych ocen, ratingów przez 
te agencje, nadal w systemach fi nansowych, na rynkach kapitałowych są one 
brane pod uwagę prze różne grupy inwestorów. W związku z powyższym na 
wystawianych przez te agencje ratingach w praktyce w największym stopniu 
korzystają głównie inwestorzy spekulacyjni i  banki inwestycyjne. Niestety, 
w kontekście kształtowania polityki społeczno-gospodarczej państwa, popra-
wiającego się poziomu wzrostu gospodarczego jest to kwestia raczej wtórna, 
a nie kluczowa.
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Wzrost presji na doskonalenie procedur zarządzania 
ryzykiem w bankach komercyjnych działających w Polsce

Potrzeba przeprowadzenia reform fi nansów publicznych jest obecnie 
szczególnie istotną kwestią dla stworzenia warunków przyśpieszenia wzrostu 
gospodarczego w Polsce w kolejnych latach, po tym jak globalna gospodarka 
będzie wchodzić w  fazę przyśpieszenia wzrostu gospodarczego. Poza tym, 
oprócz konieczności zreformowania fi nansów publicznych, ekonomiści wska-
zują na potrzebę dopracowania regulacji ostrożnościowych funkcjonujących 
w systemie bankowym. Znaczące braki w tej kwestii, szczególnie po stronie 
efektywności i jakości działania krajowego nadzoru, w tym przede wszystkim 
Komisji Nadzoru Finansowego, pokazała sprawa dotycząca niebankowego 
pośrednika fi nansowego AmberGold. Obecnie wiadomo już, że ta afera to 
tylko przysłowiowy wierzchołek góry lodowej, czego potwierdzeniem jest 
fakt, że klienci tego typu para- i  pseudobankowych podmiotów, zwykle 
działających niezgodnie z  funkcjonującymi w  Polsce normami prawa lub 
na „granicy” prawa, którzy wpłacali do tych podmiotów swe oszczędności 
stracili w 2012 roku ponad 2 mld zł. Podmioty tworzące subsegment rynku 
fi nansowego określanego jako shadow banking w  ostatnich latach dyna-
micznie się rozwijały nie tylko w Polsce, ale także w wielu innych krajach 
Unii Europejskiej. W połowie 2012 roku Komisja Europejska wskazywała, 
że ta niepodlegająca nadzorowi bankowemu część rynku może stanowić 
potencjalne zagrożenie dla stabilności rynków fi nansowych, w tym także dla 
systemów bankowych poszczególnych krajów (Baranowska-Skimina 2012). 
Dynamiczny rozwój parabankowych podmiotów został wygenerowany przez 
istnienie luk prawnych określających funkcjonowanie systemów fi nansowych 
oraz podniesione znacząco przez banki wymagania stawiane nowym poten-
cjalnym kredytobiorcom. Czynniki te pojawiły się lub znacząco zwiększyły 
swoje znaczenie jako pochodna kryzysu fi nansowego i  stworzyły warunki 
dla szybkiego rozwoju rynku pseudobanków działających w cieniu banków 
komercyjnych czyli „parabankowości cienia”.

Zgodnie z  powyższym, jednym z  czynników rozwoju parabankowych 
podmiotów był fakt, że banki od chwili wybuchu kryzysu fi nansowego w 2008 
roku były bardziej wstrzemięźliwe w pożyczaniu sobie nawzajem pieniędzy na 
rynku międzybankowym oraz także swoim klientom, którym podniesiono 
wymogi w zakresie zdolności kredytowej. W związku z tym banki komercyjne 
zaostrzyły znacząco politykę kredytową względem niektórych segmentów kre-
dytobiorców, głównie w zakresie kredytowania przedsięwzięć gospodarczych 
oraz zakupu mieszkań i domów. Stało się to przyczyną ograniczenia działal-
ności inwestycyjnej w wielu przedsiębiorstwach działających w Polsce. W 2014 
roku, w obliczu wzrostu gospodarczego, banki częściowo znów zliberalizowały 
swe polityki kredytowe względem wybranych segmentów klientów.



42  Dariusz Prokopowicz

Jednak zaistniała przed 2014 rokiem sytuacja wskazuje na potrzebę kontynu-
acji doskonalenia bankowych regulacji ostrożnościowych i procedur oferowania 
klientom produktów aktywnych, tj. przede wszystkim kredytów, produktów pa-
rakredytowych oraz w zakresie pośrednictwa w zakupie papierów wartościowych, 
w tym pochodnych instrumentów, jak również w obszarze bankowości inwesty-
cyjnej. Obecnie przyjmuje się, że antykryzysowy interwencjonizm realizowany 
przez NBP polegający na zapewnianiu płynności krótkoterminowej bankom 
komercyjnym znacząco zmniejszył ryzyko utraty płynności (Stańczuk 2009). 
Ponad 60% aktywów banków komercyjnych działających w Polsce kontrolują 
zagraniczne instytucje fi nansowe, które w ostatnich latach zwykle ograniczają 
skalę swej ekspansji na rynkach fi nansowych w Polsce, ponieważ często znajdują 
się w znacznie gorszej sytuacji fi nansowej niż ich spółki córki w Polsce. Nadal 
utrzymuje się silna presja doskonalenia procedur zarządzania ryzykiem kredy-
towym funkcjonujących na rynku instrumentów pochodnych.

Obecnie powszechnie przyjmuje się, że zachodzące w  ostatnich kilku-
dziesięciu latach przemiany w  systemach bankowych oraz poszczególnych 
bankach zdeterminowane były rozwojem informatyki i  telekomunikacji. Do 
determinant tego rozwoju zalicza się także procesy liberalizacji i deregulacji 
struktur rynkowych, poza tym także koncentracji kapitału i łączenia różnych 
rodzajów instytucji fi nansowych w  większe grupy kapitałowe. Przemiany 
te warunkowały także podejmowanie działań antykryzysowych w  bankach 
komercyjnych (Bukowski 2010, s. 114). 

W  przyszłości, gdy wzrost gospodarczy przyśpieszy, a  skala problemu 
zadłużenia ulegnie zmniejszeniu sytuacja na rynkach fi nansowych także 
ulegnie poprawie. Nie będzie to jednak oznaczało końca procesu doskonalenia 
bankowych procedur i  metod szacowania ryzyka kredytowego. W  sytuacji 
dobrej koniunktury gospodarczej presja na poprawę bezpieczeństwa doko-
nywanych transakcji, analizy podejmowanego ryzyka i  ponoszenia kosztów 
na tworzenie rozwiązań ostrożnościowych maleje, jednak nie powinna być 
zupełnie zawieszona przez centralne instytucje decyzyjne, szczególnie w takim 
kraju jak Polska, rozwijającym się i nie posiadającym jeszcze relatywnie dużej, 
porównywalnej z  krajami wysoko rozwiniętymi bazy kapitałowej, zarówno 
w systemie bankowym, jak i w całej gospodarce. A więc nie zależnie od  tego, 
w jakiej fazie cyklu koniunkturalnego będzie się znajdowała gospodarka strefy 
euro, banki komercyjne w  Polsce powinny nadal rozwijać i  doskonalić we-
wnętrzne regulacje ostrożnościowe (Alińska, Pietrzak 2012, s. 72). Akurat w tej 
kwestii fakt, że Polska nie jest w strefi e euro interpretować można pozytywnie.

Z drugiej strony, w wyniku wzrostu transnarodowych przepływów kapita-
łowych i wymiany handlowej zewnętrzne regulacje nadzorcze nadal podlegać 
będą postępującej globalizacji, tj. w coraz pełniejszym stopniu będą dostoso-
wywane do wymogów unijnych i wytycznych Komitetu Bazylejskiego, a system 
bankowy w  Polsce podlegać będzie rosnącej skali homogenizacji względem 
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standardów Unii Europejskiej. Potwierdzeniem tych procesów są rządowe 
plany, zgodnie z którymi Polska ma uczestniczyć w projektach unijnych, takich 
jak np. unia bankowa (Domańska-Szaruga 2014, s. 25), których celem jest 
pełniejsze ujednolicenie standardów, w jakich funkcjonują systemy bankowe 
poszczególnych krajów, stworzenie wspólnego ponadnarodowego organu 
nadzoru, wspólnej międzynarodowej instytucji typu bankowego funduszu 
gwarancyjnego, a także europejskiej agencji ratingowej. Jeżeli w tym samym 
czasie, na tle poprawiającej się koniunktury globalnej gospodarki,  sytuacja 
makroekonomiczna Polski ustabilizuje się, polityka fi skalna i pieniężna pań-
stwa podporządkowana będzie sukcesywnie uruchamianym prorynkowym 
reformom, wówczas pojawią się uwarunkowania dla modyfi kacji i  poprawy 
determinantów konkurencji międzybankowej. Banki w  mniejszym stopniu 
będą konkurować efektywnością doraźnych sposobów poprawy wyniku fi nan-
sowego, np. realizowanymi głównie działaniami marketingowymi łączonymi 
z nierzetelnym informowaniem klientów o oferowanych produktach i usługach 
fi nansowych. Z drugiej strony, mając na względzie długofalowy rozwój akcji 
kredytowych, planowany wzrost przychodów i  zysków oraz wzrost sumy 
bilansowej i pozycji w systemie fi nansowym, banki komercyjne w większym 
stopniu konkurować będą procesami doskonalenia wewnętrznych procedur 
prowadzonych operacji i  regulacji ostrożnościowych. Obecnie relacja ta nie 
wygląda najlepiej, ponieważ nie zawsze kwestie bezpieczeństwa systemu uzna-
wane są za priorytety.

Nie znaczy to jednak, że krajowa bankowość nie dostosowuje swych 
procedur bankowych do standardów kształtowanych przez centralne organy 
nadzorcze systemu fi nansowego UE. Praktycznie proces ten realizowany jest 
sukcesywnie przez cały okres funkcjonowania polskiej gospodarki w nowych, 
bardziej rynkowych realiach gospodarczych, czyli od 1989 roku. Proces ten 
trwa nadal, czego potwierdzeniem jest fakt, że od kilkunastu lat funkcjonują 
nowe standardy wynikające z postanowień Nowej Umowy Kapitałowej I  i II 
oraz obecnie wprowadzane określane jako Bazylea III, zgodnie z  którymi 
współczynnik wypłacalności obliczany jest z uwzględnieniem poziomu akty-
wów ważonych ryzykiem, w tym ryzyka kredytowego, rynkowego i operacyj-
nego. Funkcjonujące w Polsce banki komercyjne, które w procesie zarządzania 
ryzykiem portfela kredytów stosują metody zaawansowane, oparte na ratingach 
wewnętrznych i metodzie VaR,  mają możliwość znaczącej redukcji swych kosz-
tów prowadzonej działalności kredytowej (Banki w strefi e... 2013). Pozostałe 
banki, wykorzystujące wyłącznie tradycyjne metody limitów zaangażowań 
i  koncentracji, znajdują się na nieco gorszej pozycji w  grze konkurencyjnej. 
Różnice w obliczanym różnymi metodami wymogu kapitałowym sięgać mogą 
kilkunastu procent (Jajuga 2008, s. 59). Zastosowanie metod zaawansowanych 
jest szczególnie istotną kwestią dla banków działających w Polsce. Jeżeli znacz-
na cześć banków funkcjonujących w Polsce zignoruje potencjalne możliwości 
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wynikające z zastosowania metod zaawansowanych, wówczas dystans dzielący 
te banki od globalnych instytucji fi nansowych będzie się zwiększał. Obecnie 
wszystkie globalnie działające banki amerykańskie zostały zobligowane do 
stosowania metod zaawansowanych. W Polsce pod tym względem jest jeszcze 
znacznie większe zróżnicowanie.

Nowy zestaw przepisów znany jako Bazylea III, został opracowany 
przez Bank Rozrachunków Międzynarodowych z siedzibą w Bazylei w Szwaj-
carii (Paxford 2013). Do tego Banku należy 58 głównych banków centralnych, 
w  tym także bank centralny USA (Bank Rezerw Federalnych) i Polski (Na-
rodowy Bank Polski), a  decyzje podejmowane przez Bank Rozrachunków 
Międzynarodowych mają znaczący wpływ na akceptowalny poziom systemo-
wego ryzyka kredytowego w systemach fi nansowych wielu krajów. Normatywy 
Bazylei III wprowadzają dodatkowy bufor kapitałowy w dwóch instrumentach 
ostrożnościowych (Morawski 2013):
a) Wskaźnik buforu będzie wynosił 2,5% w odniesieniu do banków, których 

współczynniki wypłacalności będą zbliżone do wymaganego minimum. 
Regulacje te obowiązywać będą od stycznia 2019 roku, a pierwszy etap 
wprowadzania tych zmian ma nastąpić w styczniu 2016 roku, wskaźnik 
buforu powinien się kształtować na poziomie minimum 0,625%.

b) Bufor kapitałowy antycykliczny powinien się kształtować na poziomie 
0-2,5%. Określona wielkość tego buforu powinna być skorelowana z  sy-
tuacją ekonomiczną i koniunkturą w danym kraju. Ostateczne określenie 
stosowania tego buforu realizowane będzie przez instytucje nadzoru po-
szczególnych krajów. Banki komercyjne ze współczynnikiem wypłacalności 
bliskim 2,5% będą zobligowane do utrzymywania buforu. Poza tym wobec 
takich banków mogą być zastosowane dodatkowe ograniczenia w zakresie 
wypłaty dywidend, przeprowadzania transakcji typu buy back akcji banku 
i wypłacania pracownikom kadry zarządzającej premii i bonusów.
Wdrażenie nowych regulacji Bazylea III zaczyna się w 2015 roku i zakończy 

się w roku 2019. Nowe wytyczne znacząco przyczynią się do zwiększenia wy-
mogów kapitałowych i ograniczenia nadmiernie wykorzystywanej, szczególnie 
przed wybuchem kryzysu fi nansowego w  2008 roku, dźwigni fi nansowej. 
W  konsekwencji nowe regulacje powinny doprowadzić, zgodnie z  pierwot-
nym założeniem, do zwiększenia bezpieczeństwa poszczególnych krajowych 
i ponadnarodowych systemów fi nansowych (Czarnecki 2011, s. 62).

W  ostatnich kilkunastu latach zachodzą w  bankowości istotne zmiany 
w  skali globalnej. Instytucje fi nansowe, w  tym banki zakładają swoje fi lie 
i oddziały w różnych, niekiedy egzotycznych miejscach. Sukcesywnie realizo-
wane są procesy integracyjne struktur gospodarczych poszczególnych krajów, 
szczególnie w  Unii Europejskiej. Podstawą tych procesów jest liberalizacja 
przepływów kapitałowych wsparta harmonizacją przepisów prawa. Z drugiej 
strony, rozwój nowoczesnych technologii informatycznych upraszcza kanały 
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dystrybucji usług fi nansowych i  przyczynia się do wzrostu standaryzacji 
stosowanych procedur, wypracowanych technik sprzedaży i  realizowanych 
transakcji fi nansowych (Davies, Green 2010, s. 94). Procesy te zdeterminowane 
są także redukcją kosztów transakcyjnych oraz rosnącym znaczeniem instytucji 
fi nansowych we współczesnych krajowych gospodarkach. Poza tym w ostatnich 
latach łagodne polityki pieniężne stosowane przez banki centralne wielu krajów 
oraz rosnący do 2008 roku udział kredytowania zakupów konsumpcyjnych 
i inwestycyjnych to czynniki, które wygenerowały ostatni kryzys fi nansowy. 
Procesy te wpływają także na metody zarządzania ryzykiem w bankach, w tym 
także na zarządzanie ryzykiem portfela kredytów (Alińska, Pietrzak 2012, 
s. 58). W tym zakresie w ostatnich latach najdynamiczniej rozwijały się metody 
ekonmometryczno-statystyczne typu Value at Risk (VaR).

Metoda Value at Risk od co najmniej kilkunastu lat stosowana jest w ban-
kowości do szacowania poziomu różnych kategorii ryzyka bankowego, w tym 
także stosunkowo nowych kategorii typu ryzyka operacyjnego i rynkowego. 
Jednak w ostatnich latach w znacznie większym stopniu metodę VaR stosuje 
się w procesie kwantyfi kacji tradycyjnych kategorii ryzyka, przede wszystkim 
ryzyka kredytowego odnoszącego się do portfela określonych produktów kre-
dytowych. Poza analizą portfelową w całościowo ujętym procesie zarządzania 
ryzykiem kredytowym w  banku doskonalone są także metody szacowania 
ryzyka pojedynczych transakcji kredytowych, w zakresie których najpowszech-
niejsze zastosowanie ma credit scoring polegający na przypisywaniu każdemu 
weryfi kowanemu czynnikowi określonej liczby punktów. 

Analiza portfelowa instrumentów kredytowych, analiza aktywów i pasy-
wów banku, badanie ryzyka pojedynczej transakcji oraz bieżąca polityka kredy-
towa to składowe całościowo ujętej problematyki procesu zarządzania ryzykiem 
kredytowym w banku komercyjnym. Proces ten wymaga ciągłego doskonalenia 
i wiele kwestii powinno być jeszcze poprawionych, ponieważ mimo wysokiego 
zaawansowania metod szacowania ryzyka nie udało się uniknąć kryzysu fi -
nansowego, który wybuchł w 2008 roku w momencie upadku banku Lehman 
Brothers. Upadłość wskazała na potrzebę weryfi kacji stosowanych dotychczas 
metod kwantyfi kacji i  procesów zarządzania ryzkiem, ponieważ bank ten 
był bankiem inwestycyjnym, w  którym najważniejsze obszary działalności 
generujące wysokie zyski, ale także możliwe straty funkcjonowały na podstawie 
zaawansowanych statystyczno-ekonometrycznych metod szacowania wartości 
zagrożonej ryzykiem (Koleśnik 2012, s. 167). 

Ponieważ jeszcze niemal 3/4 sektora bankowego w Polsce należy do grup 
kapitałowych zagranicznych instytucji fi nansowych, więc problem ten pośred-
nio dotyczy także banków działających w Polsce. Z drugiej strony, problem 
ten w warunkach polskich posiada znacznie bardziej ograniczony charakter 
ze względu na słabo rozwiniętą w Polsce bankowość inwestycyjną. Słabość ta 
jednak nie wynika z zapóźnień technologiczno-instytucjonalnych w kontekście 
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relatywnie krótkiej jeszcze historii odbudowy polskiej gospodarki w nowych 
rynkowych realiach gospodarczych i  tym samym rozwoju systemu banko-
wego w warunkach konkurencji. Ograniczony wymiar kryzysu fi nansowego 
w Polsce wynika przede wszystkim z dwóch czynników dotyczących banków 
działających w Polsce:
a) relatywnie znacznie mniejszych kapitałów własnych niż bankowości krajów 

wysoko rozwiniętych, nie pozwalających na szybkie stworzenie bankowości 
inwestycyjnej o znaczącym udziale i roli na tle całego systemu fi nansowego;

b) wprowadzenia do polskiej bankowości niemal wszelkich stosowanych 
w bankowości zagranicznej rozwiązań ostrożnościowych i zabezpieczania 
transakcji aktywnych.
W niewielkim stopniu rozwinięta bankowość inwestycyjna w Polsce nie 

uprawnia jednak do kreślenia samych pozytywnych scenariuszy rozwoju syste-
mu fi nansowego w Polsce. Bankowość ta prawdopodobnie w przyszłości będzie 
się rozwijać efektywnie także w Polsce ze względu na istotną rolę wspierania 
działalności inwestycyjnej realizowanej w różnych gałęziach przemysłu i usług, 
a  szczególnie w  obszarach zaawansowanych technologii i  projektów inno-
wacyjnych oraz prac badawczych tworzenia nowych rozwiązań i produktów 
(Zaleska 2012, s. 163). Poza tym dominująca w Polsce klasyczna bankowość 
depozytowo-kredytowa może również być źródłem kryzysu fi nansowego w sy-
tuacji ograniczania procesu doskonalenia zarządzania ryzykiem, łagodzenia 
polityki kredytowej i  pieniężnej bankowości centralnej. W  związku z  tym 
potrzeba ciągłego rozwijania i dostosowywania narzędzi identyfi kacji i kwan-
tyfi kacji czynników ryzyka bankowego do zmieniających się realiów otoczenia 
gospodarczego dotyczy także polskiej bankowości (Wiśniewska 2013, s. 58).

Podsumowanie

Od kilku lat w bankach działających w Polsce funkcjonują nowe standardy, 
zgodnie z którymi współczynnik wypłacalności obliczany jest z uwzględnieniem 
poziomu aktywów ważonych ryzykiem, w tym ryzyka kredytowego, rynkowego 
i operacyjnego. Jest to związane z trwającym nadal procesem dostosowywania 
polskiej bankowości do wytycznych organów nadzorczych Unii Europejskiej 
(Czarny, Śledziewska  2013, s. 36). Działające w Polsce banki komercyjne, które 
w procesie zarządzania ryzykiem portfela kredytów stosują metody zaawanso-
wane, oparte na metodzie Value at Risk, mają możliwość znacząco obniżać swe 
koszty działalności kredytowej. W związku z tym z każdym rokiem liczba ban-
ków w Polsce stosujących nowe standardy sukcesywnie się zwiększa. Trend ten 
jest zgodny z dominującymi globalnie tendencjami, ponieważ obecnie już niemal 
wszystkie większe kapitałowo banki działające w krajach wysoko rozwiniętych 
stosują metody zaawansowane zgodne z nowymi standardami wynikającymi 
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z postanowień Nowej Umowy Kapitałowej (Żabińska 2011, s. 39). W Polsce pod 
tym względem jest jeszcze znacznie większe zróżnicowanie.

Wobec powyższego, w  wyniku postępującej globalizacji ekonomicznej, 
przejawiającej się między innymi rosnącym znaczeniem przepływów towarów 
i  kapitału, proces doskonalenia działalności krajowych organów nadzoru 
uzyskuje ponadnarodowy charakter. Wynikiem sukcesywnie postępujących 
procesów system bankowy w Polsce staje się coraz bardziej zhomogenizowany 
z systemami bankowymi innych krajów Unii Europejskiej (Bukowski 2010, s. 
73). Teza ta jest wzmacniana determinantami planowanego wejścia Polski do 
obszaru wspólnej waluty euro. W kontekście nierozwiązanego jeszcze w pełni 
obecnego kryzysu zadłużenia krajów południa Europy, standardy procedur 
przyjęcia kolejnego kraju do unii walutowej najprawdopodobniej ulegną 
znaczącemu zaostrzeniu (Jaka przyszłość... 2012). Dotyczy to także Polski, 
która przygotowując swoją gospodarkę do przyjęcia waluty euro nie otrzyma 
taryfy ulgowej w zakresie polityki fi skalnej, monetarnej i jakiejkolwiek innej, 
czyli czegoś co w latach 90. otrzymały takie kraje, jak Grecja, Hiszpania czy 
Włochy. W związku z tym również system bankowy w Polsce w perspektywie 
najbliższych kilku lat ma przed sobą jeszcze wiele do zrobienia w  zakresie 
technologicznego i  proceduralnego przygotowania poszczególnych banków 
do określonych uwarunkowań fi nansowych będących pochodną przyszłego 
wprowadzenia waluty euro w  Polsce. Obecnie przeważająca większość eko-
nomistów wskazuje, że po wejściu Polski do strefy euro obniżą się koszty 
transakcji i krajowi przedsiębiorcy działający na rynkach zagranicznych nie 
będą płacić za ryzyko wahania się kursu walutowego. Znacząca redukcja 
ryzyka walutowego i ograniczenie ryzyka inwestycyjnego to czynniki, które 
powinny wygenerować poprawę wzrostu gospodarczego, zwiększyć napływ 
zagranicznego kapitału i  przyśpieszyć proces długofalowego, szacowanego 
na dziesiątki lat zmniejszania dysproporcji w poziomie cywilizacyjnego roz-
woju, w tym dochodów i standardu życia w Polsce w odniesieniu do wysoko 
rozwiniętych krajów zachodniej Europy. Jednak aby taki scenariusz mógł się 
zrealizować, Polska musi wejść do strefy euro jako kraj rozwinięty i równo-
prawny ekonomicznie partner innych największych gospodarek UE a nie jako 
kraj wyraźnie biedniejszy „na dorobku”. Tylko wówczas wprowadzenie euro 
w Polsce będzie miało pozytywny wydźwięk, a wygenerowany w ten sposób 
impuls prorozwojowy nie będzie miał krótkotrwałego charakteru. Istotnym 
wsparciem dla urealnienia tego pozytywnego scenariusza byłoby zrealizowanie 
reform fi nansów publicznych. W niektórych aspektach realizacja tych reform 
koreluje się zgodnie z wytycznymi organów centralnych UE i wymogami do 
obligatoryjnego spełnienia, a skierowanymi do kraju ubiegającego się o wejście 
do obszaru euro. W  związku z  powyższym najbardziej podkreślane przez 
ekonomistów czynniki aktywizacji wzrostu gospodarczego w Polsce dotyczą 
przeprowadzenia reform strukturalnych, szczególnie w  obszarze fi nansów 



48  Dariusz Prokopowicz

publicznych państwa. Koncepcja tych reform opiera się zasadniczo na formule 
zwiększenia urynkowienia gospodarki, uproszczenia norm prawnych systemu 
fi skalnego i formalnych wymogów prowadzenia działalności gospodarczej, jak 
również redukcji obciążeń podatkowych tej działalności. Niestety, ta formuła 
zwykle nie jest popularna w realizowanych w Polsce próbach zreformowania 
polityki społeczno-gospodarczej.

W niniejszym opracowaniu podjęto próbę wskazania korelacji procesów 
doskonalenia instrumentów ostrożnościowych systemu fi nansowego i  anty-
kryzysowej polityki społeczno-gospodarczej w Polsce. Analizę rozpoczęto od 
wskazania wpływu dokonującego się obecnie procesu globalizacji ekonomicznej 
i kryzysu fi nansowego lat 2008-2009 na rozwój systemu bankowego w Polsce. 
Z drugiej strony, rozwój systemu fi nansowego jest istotną determinantą efek-
tywnego rozwoju gospodarki rynkowej w  Polsce. Przez dokonującą się od 
1989 roku transformację polskiej gospodarki w  kierunku jej urynkowienia 
analogiczne procesy realizowane były w sektorze fi nansowym. Doskonalenie 
instrumentów ostrożnościowych systemu fi nansowego skorelowane jest z suk-
cesywnie postępującą globalizacją, ale także z antykryzysową polityką społecz-
no-gospodarczą w Polsce. W związku z tym rośnie stopnień dostosowywania 
procedur działających w Polsce banków komercyjnych do wymogów unijnych 
i wytycznych Komitetu Bazylejskiego. Jednym ze szczególnych aspektów tych 
procesów dostosowawczych była analiza korelacji procesów doskonalenia in-
strumentów ostrożnościowych systemu fi nansowego i antykryzysowej polityki 
społeczno-gospodarczej w  Polsce. W  wyniku przeprowadzonych obserwacji 
i analiz wykazano, że ta korelacja istnieje.
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Correlation of the Processes of Improving the 
Prudential Instruments of the Financial System and 
the Anti-Crisis Socio-Economic Policy in Poland

Summary

In his study, the author undertook an attempt to indicate correlations of 
the processes of improving the prudential instruments of the fi nancial system 
and the anti-crisis socio-economic policy implemented in Poland. He began an 
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analysis of this correlation from the indication of the impact of the currently 
ongoing process of economic globalisation and the fi nancial crisis of the years 
2008-2009 on development of the fi nancial system in Poland. On the other 
hand, the development of the fi nancial system is an important determinant 
of an eff ective development of the market economy in Poland. In the context 
of pressure of the implemented Keynes anti-crisis measures, economists also 
indicate the need for a  constant refi ning of the prudential regulations in 
banking systems. In the situation of weakened economic situation and higher 
risk, there grows the pressure for improving the banking procedures concerning 
security of fi nancial transactions in Poland. Owing to the transformation of 
the Polish economy, since 1989 similar processes have been implemented in 
the fi nancial sector. Improvement of the banking procedures of the fi nancial 
system is correlated with the successively ongoing globalisation but also with 
the anti-crisis socio-economic policy in Poland. Th erefore, there is successively 
growing the degree of adjustment of procedures of commercial banks operating 
in Poland to the EU requirements and the directives of the Basel Committee. 
One of the specifi c aspects of these adjustment processes was an analysis of 
correlation of the processes of improving the prudential instrument of the 
fi nancial system and the anti-crisis socio-economic policy in Poland. In result 
of the carried out observations and analyses there has been exhibited that this 
correlation exists.

Key words: fi nancial system, economic policy, security of the system, 
economic growth, credit procedures.
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