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Problematyka globalizacji dzia³alno�ci sektora bankowego

w edukacji szkolnej

W procesie nauczania podstaw przedsiêbiorczo�ci i innych przedmiotów ekonomicznych

istotne znaczenie ma problematyka funkcjonowania sektora bankowego, który w ostatnich latach

podlega nieustannym i szybkim zmianom. Celem niniejszego artyku³u jest przedstawienie pro-

cesów globalizacji dzia³alno�ci sektora bankowego, co mo¿e byæ pomocne w prowadzeniu

lekcji na ten temat.

Globalizacja rynków kapita³owych a bankowo�æ

Wzrost zale¿no�ci miêdzy ogniwami �wiatowego rynku finansowo-kapita³owego powoduje,

¿e rola banków nieustannie siê zmienia. Zale¿no�ci te maj¹ coraz czê�ciej charakter globalny

i nie mog¹ byæ rozpatrywane tylko w skali narodowej czy regionalnej. Postêp w komputeryza-

cji i telekomunikacji przyczynia siê do powszechnej globalizacji sektora bankowego oraz kon-

solidacji banków. Nowe mo¿liwo�ci dzia³ania banków s¹ wynikiem zmian w skali �wiatowej na

rynku kapita³owym w zakresie1:

� liberalizacji przep³ywu kapita³ów i us³ug;

� unifikacji i standaryzacji rynków kapita³owych;

� globalizacji systemu informacji;

� powstania unii monetarnej oraz rozwoju funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz towa-

rzystw ubezpieczeniowych, a tak¿e rozwoju us³ug bankowo�ci inwestycyjnej;

� powstania nowych wyspecjalizowanych instrumentów finansowych;

� wzrostu konkurencji miêdzy rynkami kapita³owymi.

Liberalizacja przep³ywu kapita³u i us³ug dotyczy emisji papierów warto�ciowych i ich obrotu

miêdzy rynkami ró¿nych krajów oraz swobodnego �wiadczenia us³ug w zakresie dzia³alno�ci

maklerskiej i doradztwa ds. inwestowania w papiery warto�ciowe. Celem standaryzacji i unifika-

cji jest usprawnienie przedsiêwziêæ (rozwi¹zania techniczno-organizacyjne, regulacyjno-prawne)

inwestorów w zakresie ponadnarodowych transakcji finansowych. Jest to mo¿liwe dziêki wyko-

rzystaniu nowoczesnych technik komputerowych przez banki i gie³dy. Powoduje to, ¿e ich us³ugi

upodabniaj¹ siê do siebie. Globalizacja systemu informacji wynika g³ównie ze wzrostu dostêpno-

�ci informacji i swobodnego jej przep³ywu. Wzrost szybko�ci przep³ywu informacji na rynkach

finansowych nast¹pi³ dziêki postêpowi techniczno-technologicznemu oraz rozwojowi systemów

informatycznych. Powstanie unii monetarnej, rozwój funduszy inwestycyjnych i emerytalnych

oraz towarzystw ubezpieczeniowych powoduje rozwój us³ug bankowo�ci inwestycyjnej. Funk-

cjonowanie waluty euro sprzyja konsolidacji rynków finansowych, w tym banków. Globalizacja

1 A. Janc, Sektor bankowy w procesie zmian bankowych, AE, Poznañ 1997.
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rynku kapita³owego stwarza warunki swobodnego przep³ywu kapita³u i papierów warto�ciowych.

Emitenci papierów warto�ciowych mog¹ za po�rednictwem banków szukaæ kapita³u na zagra-

nicznych rynkach kapita³owych. Globalizacja gospodarki i rynków finansowych daje szansê in-

westowania w papiery warto�ciowe na tych rynkach.

Najwiêksze zainteresowanie budzi rozwiniêty rynek kapita³owy Stanów Zjednoczonych, gdzie

powsta³a koncepcja amerykañskich kwitów depozytowych, tzw. ADR-ów (American Deposita-

ry Receipt), emitowanych przez banki. Równie¿ w Europie, na wzór amerykañskich, wprowa-

dzono kwity depozytowe, tzw. GDR-y (Global Depositary Receipt), szczególnie w Londynie

i Luksemburgu.

Na rynkach finansowych nastêpuje przej�cie z fazy przewagi banków komercyjnych do wiod¹cej

roli banków inwestycyjnych, a w konsekwencji do sekurytyzacji. Termin ten oznacza przewagê na

rynkach finansowych instytucji spe³niaj¹cych rolê alokacji oszczêdno�ci oraz ich transformacji, a tak¿e

monitoringu i controllingu. Sekurytyzacja to mo¿liwo�æ up³ynniania, w formie papierów warto-

�ciowych, aktywów banku, które utraci³y swoj¹ p³ynno�æ, np. utracone dla banku kredyty. Wszystkie

zmiany determinuj¹ce globalizacjê dzia³alno�ci banków maj¹ wp³yw na stopieñ ich konkurencyj-

no�ci. Dlatego te¿ banki musz¹ szukaæ nowych obszarów dzia³alno�ci inwestycyjnej.

Globalizacja produktów i us³ug bankowych

Dziêki rozwojowi technologii informatycznych i telekomunikacyjnych, przede wszystkim

internetu i telefonii komórkowej, zapewniono dostêp do banku przez ca³¹ dobê, przez ca³y rok,

z dowolnego miejsca na kuli ziemskiej. Stanowi to dla banków wyzwanie, gdy¿ z � jednej

strony � stwarza szansê na dodatkowe zyski, ale � z drugiej strony � wymaga poszerzenia

kana³ów dostêpu do produktów i us³ug bankowych. Us³ugi bankowo�ci elektronicznej oferuj¹

ju¿ wszystkie banki komercyjne w Polsce.

Oprócz bankowo�ci internetowej najbardziej rozwojow¹ formê bankowo�ci elektronicznej

stanowi bankowo�æ mobilna. Jest to ogó³ form elektronicznych us³ug bankowych zwi¹zanych

z wykorzystaniem urz¹dzeñ i technologii mobilnych w procesie obs³ugi klienta. Najbardziej

perspektywicznym narzêdziem mobilnych us³ug bankowych wydaje siê byæ telefonia komór-

kowa. Telefon komórkowy jest jedynym, oprócz komputera osobistego, narzêdziem u³atwia-

j¹cym dostêp do zasobów internetu. Za pomoc¹ telefonu komórkowego mo¿na korzystaæ

z nastêpuj¹cych us³ug bankowych:

� SMS � za pomoc¹ wiadomo�ci SMS bank mo¿e powiadomiæ klienta o stanie konta, naliczo-

nych odsetkach, o przekroczeniu dopuszczalnego limitu kredytowego, a tak¿e o nowej ofer-

cie us³ug bankowych. Klient mo¿e przes³aæ do banku pytanie o stan konta, za³o¿yæ lokatê

terminow¹ i z³o¿yæ polecenie przelewu. Zalet¹ tej us³ugi jest jej prostota, ale korzystanie

z niej jest czasoch³onne i bardzo ograniczone. Nie jest mo¿liwe przes³anie za pomoc¹ SMS

zestawienia transakcji klienta, tabeli kursów walut i pe³nej oferty lokat terminowych.

� MMS � ograniczenia SMS s¹ wyeliminowane w us³udze MMS. Ich najbardziej charaktery-

styczn¹ cech¹ jest pe³na multimedialno�æ, tzn. mo¿liwo�æ zawarcia w wiadomo�ci d�wiê-

ków, animacji i filmów. MMS maj¹ zastosowanie w bankowo�ci mobilnej jako kana³y

dystrybucji materia³ów marketingowych, reklam, a tak¿e infoserwisów z kursami walut, wia-

domo�ciami z gie³d, prognozami gospodarczymi itp.

� Poczta elektroniczna � us³uga poczty elektronicznej w telefonach komórkowych to prze-

niesienie klasycznej internetowej us³ugi poczty elektronicznej w �wiat telefonii mobilnej.

Dziêki temu telefon komórkowy staje siê narzêdziem zdalnego dostêpu do elektronicznej

skrzynki pocztowej klienta, uniezale¿niaj¹c go od dostêpno�ci po³¹czenia internetowego

i komputera osobistego. Poczt¹ elektroniczn¹ mo¿na z³o¿yæ wniosek kredytowy.
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� WAP � us³uga daje mo¿liwo�æ przegl¹dania za pomoc¹ telefonu uproszczonych serwisów

internetowych. Dostêp do informacji, podobnie jak w przypadku stron www, odbywa siê

przez wprowadzenie odpowiedniego adresu i nawigowanie po kolejnych stronach prezen-

tuj¹cych dane lub oferuj¹cych us³ugi katalogowe. Dziêki przegl¹darce WAP klient ma

dostêp do elektronicznego oddzia³u swojego banku, gdzie mo¿e wykonywaæ wszystkie

operacje na swoim koncie. Jedyn¹ barier¹ w rozpowszechnianiu us³ug WAP jest ich

wysoki koszt.

� Call-center � operacje bankowe z udzia³em call-center mog¹ byæ wykonywane na dwa sposo-

by, automatycznie lub z udzia³em operatora. Automatyczne wykonywanie operacji za pomo-

c¹ call-center polega na wyborze za pomoc¹ klawiatury telefonu numerów odpowiadaj¹cych

poszczególnym operacjom. Ich liczba jest zwykle ograniczona do sprawdzenia stanu konta,

za³o¿enia lokaty lub dokonania przelewu.

Bardziej skomplikowane operacje, takie jak: przelewy na dowolny rachunek, zmiana danych

w³a�ciciela rachunku, z³o¿enie reklamacji, odbywaj¹ siê z udzia³em operatora. Wiêkszo�æ ope-

racji wymaga jednak podania has³a lub odpowiedzi na wcze�niej ustalone pytania.

Zarz¹dzanie globalne

Wraz z pojêciem globalizacji pojawia siê pojêcie banku globalnego (globalnej instytucji

finansowej) oraz zarz¹dzania globalnego. Zgodnie z definicj¹ Giffina, bankiem globalnym jest

bank, którego dzia³alno�æ wykracza poza granice jednego pañstwa. Niektóre grupy finansowe,

jak Citibank i Deutsche Bank, maj¹ centralê w jednym kraju, lecz okre�la siê je jako globalne

instytucje bankowe.

Zarz¹dzanie globalne definiuje siê jako zarz¹dzanie skoncentrowane na identyfikacji i wy-

korzystaniu szans pojawiaj¹cych siê na �wiatowym rynku oraz minimalizacji zagro¿eñ, obej-

muj¹cych �wiadczenie us³ug na skalê �wiatow¹, a tak¿e globalny marketing.

Podstawowymi cechami zarz¹dzania globalnego s¹:

� globalna kooperacja � banki rozwijaj¹ na arenie miêdzynarodowej wspóln¹ strategiê, wyko-

rzystuj¹ wspólnie swoje mocne strony;

� zarz¹dzanie dynamiczne � szybkie kreowanie nowych us³ug i produktów;

� struktury globalne � rozbudowane struktury organizacyjne, wielowymiarowe, maj¹ce wspóln¹

bazê danych, jednolite procedury i zintegrowan¹ logistykê.

Ka¿dy mened¿er banku pragn¹cy skutecznie dzia³aæ na rynku miêdzynarodowym musi ³¹-

czyæ dzia³ania lokalne z my�leniem globalnym. Pewnymi dziedzinami zarz¹dza siê globalnie,

na poziomie centrali, np. zarz¹dzanie ryzykiem, rentowno�ci¹, portfelem produktów i us³ug,

innymi za� lokalnie, np. zasobami ludzkimi, relacjami z klientami. Lokalny zarz¹d godzi wiêc

ze sob¹ cel i strategiê ca³ej grupy oraz oczekiwania i specyfikê rynku lokalnego.

Controlling w banku globalnym

Controlling jest systemem wspieraj¹cym koordynacyjnie i informacyjnie zarz¹dzanie. Jego

celem jest podnoszenie efektywno�ci zarz¹dzania oraz wzmacnianie zdolno�ci dostosowaw-

czych systemu zarz¹dzania do zmian zachodz¹cych wewn¹trz i w otoczeniu banku. Do podsta-

wowych zadañ controllingu nale¿y wspieranie kierownictwa banku przy formu³owaniu wszystkich

celów cz¹stkowych dzia³añ banku oraz koordynacja pojedynczych czynno�ci i obszarów dzia-

³ania banku ze wzglêdu na te cele. Podstaw¹ dobrze zorganizowanego systemu controllingu

jest sprawnie dzia³aj¹cy system planowania i kontroli oraz system informacji, u³atwiaj¹ce

zarz¹dzanie bankiem. Globalizacja systemu bankowego wi¹¿e siê nie tylko z otwieraniem
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nowych oddzia³ów i rozszerzaniem dzia³alno�ci na inne kraje, ale równie¿ z fuzjami i przejê-

ciami banków dzia³aj¹cych w ró¿nych krajach. Obecno�æ na wielu rynkach oznacza koniecz-

no�æ rozwi¹zania ró¿nych problemów wynikaj¹cych z:

� ró¿nych systemów przetwarzania danych,

� zró¿nicowanych struktur danych,

� innych zasad rachunkowo�ci i przepisów prawnych,

� ró¿nych walut,

� zró¿nicowanego ryzyka krajów,

� wspó³pracy z lud�mi ró¿ni¹cymi siê pod wzglêdem stylów dzia³ania i przyzwyczajeñ.

Na przyk³ad controller w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii wykonuje inne zadania

ni¿ w pozosta³ych krajach europejskich. W Stanach Zjednoczonych w centrum zainteresowania

controllingu znajduje siê rachunkowo�æ, zarówno zarz¹dcza, jak i finansowa, a w Niemczech

controlling ogranicza siê do rachunkowo�ci zarz¹dczej. W zwi¹zku z coraz wiêkszym zasiê-

giem terytorialnym dzia³ania banków, zadania controllingu rozwijaj¹ siê w kierunku miêdzyna-

rodowych powi¹zañ i obejmuj¹ czêsto zmiany kursów walut oraz konsolidacje instytucji

finansowych o zasiêgu miêdzynarodowym. Wysoki stopieñ decentralizacji zarz¹dzania oraz

rozbudowane struktury organizacyjne grup globalnych powoduj¹, ¿e istotne do ich funkcjono-

wania jest zapewnienie skutecznej kontroli oraz nadzoru.

Formy konsolidacji banków

Z procesem globalizacji �ci�le wi¹¿¹ siê zachodz¹ce z du¿¹ intensywno�ci¹ procesy konsoli-

dacji, których celem jest stworzenie wiêkszych podmiotów, mog¹cych ³atwiej sprostaæ zaostrzo-

nej konkurencji na rynkach krajowych i zagranicznych. Konsolidacja banków mo¿e byæ

realizowana przez: fuzjê banków, przejêcie banków, zakup kluczowego pakietu akcji, bankowe

grupy kapita³owe, konglomeraty finansowe.

� Fuzja banków to po³¹czenie banków w wyniku porozumienia, którego celami s¹: umocnienie

pozycji na rynku, skuteczniejsze przeciwdzia³anie konkurencji lub podjêcie wspólnej ekspansji

na okre�lonych rynkach. W wyniku fuzji miejsce po³¹czonych jednostek zajmuje nowy podmiot.

� Przejêcie banków (wch³oniêcie) to przejêcie jednego banku, zwykle znajduj¹cego siê w trud-

nej sytuacji finansowej, przez inny bank, bêd¹cy w dobrej kondycji i posiadaj¹cy odpowied-

nio du¿e zasoby kapita³owe. W wyniku tej operacji bank przejmuj¹cy zobowi¹zuje siê

rozwi¹zaæ problemy finansowe banku przejmowanego. Przejêcie mo¿e nast¹piæ z pe³n¹ apro-

bat¹ jednostki przejmowanej, która traci samodzielno�æ, ale unika bankructwa i upad³o�ci.

Mo¿e te¿ mieæ charakter jednostronnej decyzji poprzez wykupienie akcji przejmowanego

banku od ich dotychczasowych posiadaczy.

� Zakup kluczowego pakietu akcji � zakup dotyczy banku bêd¹cego w dobrej sytuacji finan-

sowej, o ugruntowanej pozycji rynkowej. Bank ten staje siê najczê�ciej fili¹ banku, który

zakupi³ kluczowy pakiet akcji. Nabywca steruje dzia³alno�ci¹ jednostki, wybiera radê nad-

zorcz¹ i zarz¹d. Jednostka staje siê sk³adnikiem wiêkszego skonsolidowanego organizmu,

utworzonego przez nabywcê akcji.

� Bankowe grupy kapita³owe � tego rodzaju konstrukcja wi¹¿e ze sob¹ kilka banków, które

na mocy zawartej dobrowolnie umowy podejmuj¹ sta³¹ wspó³pracê i koordynuj¹ swoje dzia-

³ania, tworz¹c miêdzy sob¹ powi¹zania kapita³owe. Wszystkie banki nale¿¹ce do grupy zo-

bowi¹zuj¹ siê zapewniæ p³ynno�æ p³atnicz¹ ka¿dego z pozosta³ych w przypadku powstania

trudno�ci p³atniczych jednego z nich. Odmian¹ bankowej grupy kapita³owej jest holding,

w którym zamiast banku dominuj¹cego wystêpuje spó³ka holdingowa.

� Konglomeraty finansowe s¹ to grupy bankowo-ubezpieczeniowe oferuj¹ce produkty bankowe

i ubezpieczeniowe. Dzia³alno�ci bankowa i ubezpieczeniowa przynosz¹ korzy�ci obu stronom.
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Podsumowanie i wnioski

1. Banki stanowi¹ g³ówny, dominuj¹cy i najlepiej rozwiniêty segment rynku finansowego.

2. Systemy bankowe charakteryzuje du¿y udzia³ zagranicznych w³a�cicieli.

3. W poszczególnych krajach wystêpuje ró¿ny stopieñ konsolidacji na rynku bankowym.

4. Pozycjê banków na rynkach zagranicznych umacniaj¹ ró¿ne formy konsolidacji.

5. Szybki rozwój technologii informatycznych i telekomunikacyjnych stwarza bankom mo¿li-

wo�ci oferowania atrakcyjnych us³ug.

6. Coraz ostrzejsza konkurencja miêdzy instytucjami finansowymi, bêd¹ca efektem liberalizacji

rynków finansowych, wymusza rozszerzanie dzia³alno�ci banków na skalê miêdzynarodow¹.

W miarê postêpu globalizacji coraz wiêkszego znaczenia nabieraj¹ instytucje rynku finanso-

wego, dobrze rozwiniête w krajach stosuj¹cych anglo-amerykañski model systemu finansowego.

Model ten cechuje siê wiêksz¹ ni¿ inne innowacyjno�ci¹. Jest on bardziej otwarty; sprzyja umiê-

dzynarodowieniu transakcji oraz swobodnemu przep³ywowi kapita³u pomiêdzy poszczególnymi

regionami �wiata.

O globalizacji rynków finansowych mówi siê w kontek�cie szybkich przep³ywów finanso-

wych pomiêdzy rynkami finansowymi ró¿nych krajów �wiata. Proces globalizacji tych rynków

trwa nieustannie od koñca II wojny �wiatowej. Termin ten obejmuje zmiany ilo�ciowe oraz

jako�ciowe w kierunku umiêdzynarodowienia rynków. Jest on mo¿liwy dziêki dynamicznemu

postêpowi technicznemu. Ograniczenie w przep³ywie kapita³u oraz mo¿liwo�æ zawierania trans-

akcji finansowych nawet miêdzy najbardziej odleg³ymi rynkami �wiata powoduje stopniowy

zanik granic pomiêdzy tymi rynkami. Stosowanie nowoczesnych rozwi¹zañ informatycznych

i telekomunikacyjnych umo¿liwia wycenê i obrót skomplikowanymi instrumentami finansowy-

mi na �wiecie. Dla procesu globalizacji systemu bankowego kluczowe znaczenie ma mo¿liwo�æ

wykorzystania tych rozwi¹zañ do zarz¹dzania wielk¹ liczb¹ transakcji dokonywanych na wszyst-

kich kontynentach. Bez nowoczesnych technologii w bankowo�ci proces globalizacji nie nastê-

powa³by w tak szybkim tempie.
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Matters of Globalization in Banking Industry

as an Element of School Education

In the era when economy is acquiring more international character, the world market, so far

a collection of national and international markets, is becoming a global market of particular

products. Individual countries are becoming less important, whereas international companies
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are gaining more significance, being more difficult to control including the control of the natio-

nal public authorities. Globalisation, understood as a progressing internalisation of economic

activity or as a closer uniting of national economies, consists of various and complex processes

and issues. The development of globalisation is influenced by various factors: the growing

mobility of the capital, goods and services, technological progress, especially quick introduc-

tion of all the innovations, considerable reductions of the prices of transport and communica-

tion. Owing to the computer revolution, the borders between the countries stop to be an obstacle

to the transfer of the goods and production factors, especially of the financial capital. The trans-

fer can be done directly by the financial institutions or through their officers, this especially

concerns banks. As a result of globalisation, banks have lost their leading position of financial

agents, which has forced these institutions to engage themselves in investing. What is more, the

non-banking institutions have become more active in gaining the savings available on the mar-

ket. These institutions (mostly insurance companies and investment funds) are very inventive in

offering various forms of lodging financial means, which constitute an alternative to the bank

deposits. It is especially important for big international companies which search for considera-

ble means to finance their current activity and investments. Their financial needs are connected

to the dynamic development of the process of fusion and overtaking of the companies in indivi-

dual countries and on an international scale.

Problematyka globalizacji dzia³alno�ci sektora bankowego w edukacji szkolnej


