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1. Wstêp
Polska jest jednym z niewielu krajów wschodz¹cych (emerging markets),
których dotychczas nie dotkn¹³ kryzys finansowy. Mimo dokonuj¹cej siê
wci¹¿ transformacji i bêd¹cych konsekwencj¹ tego procesu wielu niedoskona³oci zarówno w skali makro, jak i mikro, polska gospodarka wykazywa³a
znaczn¹ odpornoæ na kryzysy finansowe w innych krajach (w tym na brazylijski, azjatycki i rosyjski). Nastêpstwem by³o jedynie zwolnienie tempa wzrostu, niewywo³uj¹ce znacz¹cych perturbacji w gospodarce.
Pojawia siê pytanie, w jakim stopniu wp³ynê³y na tê odpornoæ odpowiednie posuniêcia w³adz czy korzystne warunki zewnêtrzne, a w jakim stopniu
by³o to zas³ug¹ sprawnego, zdrowego systemu finansowego w Polsce. Celem
opracowania jest wiêc zbadanie, czy polski system finansowy  ze szczególnym uwzglêdnieniem systemu bankowego  cechuje siê mikro- i makroekonomicznymi warunkami, niezbêdnymi do uznania systemu za stabilny. Innymi s³owy, chodzi o odpowied na pytanie, czy ewolucja systemu finansowego
w naszym kraju przebiega³a we w³aciwym, z punktu widzenia stabilnoci,
kierunku.
Próbuj¹c odpowiedzieæ na to pytanie, wykorzystalimy zestaw wskaników zaproponowany przez nas we wczeniejszym opracowaniu. Wskaniki te,
odnosz¹ce siê zarówno do skali makro, jak i mikro, dobrano na podstawie
mierników stabilnoci najczêciej spotykanych w praktyce gospodarczej i literaturze przedmiotu [Kiedrowska, Marsza³ek, 2002a, s. 2035; 2002b, s. 18
35]. Wskaniki opracowane na podstawie informacji dotycz¹cych polskiej
gospodarki przedstawiono w tabelach 2.4. oraz na schemacie 1. W analizie
przyjêto okres od 1993 roku, jednego z najtrudniejszych lat polskiej transformacji. Wyst¹pi³ wówczas ca³y szereg negatywnych zjawisk w polskich ban-
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kach, przede wszystkim swoje apogeum osi¹gn¹³ problem z³ych d³ugów1.
Zaistnia³a sytuacja, jak wskazuje B. Pietrzak, mia³a zarówno przyczyny zewnêtrzne (niezale¿ne od banków), jak i wewnêtrzne (tkwi¹ce w samym systemie bankowym)2. Mimo tych problemów, rok 1993 okaza³ siê prze³omowy dla
ca³ego sektora bankowego, wtedy bowiem rozpoczêto istotne dzia³ania maj¹ce na celu przezwyciê¿enie zapaci w polskiej bankowoci, a przez to 
umacnianie stabilnoci ca³ego systemu finansowego.

2. Ocena spe³niania przez polski system finansowy mikroi makroekonomicznych cech stabilnego systemu
2.1. Mikroekonomiczne uwarunkowania stabilnoci finansowej
Uwzglêdniaj¹c przyczyny pojawiaj¹cych siê w latach 90. kryzysów trzeciej
generacji3, przy badaniu stabilnoci polskiego systemu finansowego nale¿y
zwróciæ szczególn¹ uwagê na s³aboci w sferze mikroekonomicznej oraz na
aspekty strukturalne i instytucjonalne. Polska, jako kraj przechodz¹cy transformacjê ustrojow¹, z natury rzeczy charakteryzuje siê pewnym stopniem
niestabilnoci. Procesy przemian dostosowuj¹ce gospodarkê naszego kraju
do zasad wolnorynkowych (takie jak restrukturyzacja, prywatyzacja, demonopolizacja i liberalizacja) zwiêkszaj¹ jej wra¿liwoæ zarówno na rozmaite
czynniki zewnêtrzne, jak i wewnêtrzne.
Charakterystyczne, ¿e tempo i przebieg dostosowañ w sektorze finansowym i w przedsiêbiorstwach znacznie siê ró¿ni³y. Transformacja sfery realnej przebiega³a zdecydowanie mniej sprawnie. Natomiast pozytywnie mo¿na
oceniæ przeobra¿enia systemu finansowego (w tym szczególnie sektora bankowego). W latach 90. dokona³o siê wiele zmian, maj¹cych zasadniczy wp³yw
na polski system finansowy. Charakterystykê tych zmian z punktu widzenia
stabilnoci zawiera schemat 1.
1
Udzia³ z³ych d³ugów (w¹tpliwych i zagro¿onych nale¿noci) w kredytach i po¿yczkach ogó³em osi¹gn¹³ wtedy niebezpieczny poziom 35% (na koniec roku z³e d³ugi stanowi³y 31%). Niekiedy mo¿na siê spotkaæ z twierdzeniem, ¿e omawiany problem z³ych d³ugów wywo³a³ kryzys bankowy pocz¹tku lat 90. w Polsce. Mimo rzeczywistej bardzo z³ej sytuacji w polskich bankach, zdaniem autorów nie wyst¹pi³y w tym okresie przes³anki, które przes¹dza³yby o wybuchu kryzysu
bankowego.
2
Do pierwszej grupy zalicza siê przede wszystkim wywo³an¹ procesem transformacji recesjê gospodarcz¹ oraz zwi¹zane z tym nag³e pogorszenie siê sytuacji finansowej przedsiêbiorstw
i gospodarstw domowych, nadmierny fiskalizm i brak instytucji ubezpieczaj¹cej ryzyko banków.
Wród czynników z drugiej grupy wymienia siê g³ównie niedostosowanie siê banków do ich nowej roli  banku komercyjnego, brak nowoczesnej, technicznej infrastruktury oraz niedopracowane uregulowania prawne [System finansowy , 2001, s. 69].
3
Kryzysy trzeciej generacji, nazywane czêsto eklektycznymi, nie wykluczaj¹ przyczyn
zwi¹zanych z wystêpowaniem kryzysów pierwszej i drugiej generacji [por.: Kiedrowska, Marsza³ek, 2002b, s. 2023]. Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e w latach 90. nie wyst¹pi³y w Polsce klasyczne przes³anki kryzysów pierwszej i drugiej generacji [por.: Kokoszczyñski, S³awiñski, 2000,
s. 138146].
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Schemat 1.

Ewolucja cech stabilnoci polskiego sektora finansowego (stan na koniec 2001 roku)
ramy prawne
+ stopniowe dostosowanie przepisów prawnych do zmieniaj¹cych siê realiów (poprzez nowelizacjê
obowi¹zuj¹cych i wprowadzanie nowych aktów prawnych)*;
 po zwiêkszeniu restrykcji po 1993 roku  poprawa mo¿liwoci ustanawiania i w³aciwego
oszacowania zabezpieczeñ prawnych i osobowych (przy czym ich skutecznoæ nadal jest ró¿na);
 nadal nadmiernie d³ugi proces egzekwowania postanowieñ podpisanych umów w przypadku
nieprzestrzegania warunków umowy przez jedn¹ ze stron (m.in. z winy powolnego dzia³ania
s¹dów);
 brak wyranej poprawy funkcjonowania prawa upad³ociowego i likwidacyjnego;
rachunkowoæ, przejrzystoæ i wymóg jawnoci danych
+ rosn¹cy nacisk na w³aciw¹ klasyfikacjê kredytów i odprowadzanie odpowiednich rezerw
(zw³aszcza po 1998 roku*), poprawa realnoci szacowania aktywów (przede wszystkim w sektorze
bankowym);
+ zdecydowana poprawa dostêpnoci do istotnych danych finansowych (wskaników
makroekonomicznych, poziomu rezerw, statystyk sektora finansowego)  publikowanych przez
GUS, NBP, Ministerstwo Finansów itp.;
+ egzekwowany obowi¹zek zewnêtrznego audytu w bankach, spó³kach kapita³owych i pozosta³ych
przedsiêbiorstwach spe³niaj¹cych wymogi Ustawy o rachunkowoci*;
+ zadowalaj¹cy poziom i obiektywnoæ informacji dotycz¹cych mo¿liwoci zaci¹gniêcia kredytu;
 powszechnoæ informacji dotycz¹cych sytuacji finansowej instytucji finansowych i przedsiêbiorstw;
zarz¹dzanie i corporate governance
+ systematyczny wzrost poziomu adekwatnoci kapita³owej w sektorze bankowym (przeciêtnie 15%,
tylko trzy banki nie spe³niaj¹ warunku 8% [w 1993 roku by³o ich 18])**;
+ rozpowszechnianie miêdzynarodowych standardów dotycz¹cych nadzoru w³acicielskiego (regulacja
w Kodeksie spó³ek handlowych i ostatniej nowelizacji Prawa bankowego*);
 rozpowszechnienie skutecznych systemów zarz¹dzania ryzykiem w bankach  zw³aszcza po 1998
i 2001 roku*, pozytywna rola inwestorów zagranicznych;
 zbyt ma³a odpowiedzialnoæ mened¿erów i nadal niewykszta³cony rynek pracy dla mened¿erów;
struktura rynku
+ w³aciwy przebieg restrukturyzacji, konsolidacji i wzrost udzia³u zagranicznych instytucji
finansowych (inwestorzy zagraniczni posiadaj¹ 73,9% kapita³ów i 69,2% aktywów sektora
bankowego)**;
+ rosn¹ce znaczenie pozabankowych poredników finansowych (udzia³ ich aktywów wzrós³ z 4,8%
w 1995 roku do 13% ogólnej sumy aktywów systemu w 2001 roku, a jako % PKB odpowiednio
z 2,4% do 9,4%)**;
+ dobrze rozwiniêty i p³ynny rynek miêdzybankowy;
+ istotna poprawa jakoci, bezpieczeñstwa i efektywnoci systemów p³atniczych i rozliczeniowych
(SORBNET, ELIXIR, SYBIR);
+ aktualizacja/poprawa limitów koncentracji wierzytelnoci (w 2001 roku*);
 niedokoñczona prywatyzacja i restrukturyzacja sektora finansowego i nadal zbyt du¿a liczba
niewielkich i ma³o efektywnych banków;
 zbyt p³ytki rynek kapita³owy (mimo bezporedniego lub poredniego dostêpu do wszystkich
rodzajów instrumentów finansowych) i zbyt niska kapitalizacja GPW (co uniemo¿liwia
monitorowanie zarz¹dzania i wspieranie nadzoru w³acicielskiego);
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nadzór i kontrola
+ widoczna poprawa zasad funkcjonowania organów systemu nadzoru (KNB, KPWiG, KNUiFE),
dostosowywanie ich do zmian otoczenia, standardów miêdzynarodowych (przede wszystkim
dyrektyw UE) i zasad dobrej praktyki;
+ ewolucja nadzoru bankowego w kierunku podejcia nadzoruj¹cego i dyscypliny rynkowej;
+ uregulowane wymogi odpowiednich kwalifikacji i przeprowadzania szkoleñ personelu;
+ wprowadzenie w 2001 roku regulacji nadzoru skonsolidowanego*;
 niewystarczaj¹ce uprawnienia organów nadzoru do uzyskiwania potrzebnych informacji
i egzekwowania kar (jedynie KNB ma prawo wydawania wi¹¿¹cych regulacji w odniesieniu do
systemu bankowego);
 niedostateczny poziom przejrzystoci i niezale¿noci (politycznej i finansowej) organów nadzoru;
sieæ bezpieczeñstwa
+ Bankowy Fundusz Gwarancyjny utworzony w 1995 roku, jako jedyny jawny system gwarantowania
depozytów nastawiony na ochronê drobnych deponentów (do koñca 1999 roku trzy banki posiada³y
dodatkowe gwarancje Skarbu Pañstwa, górna granica rodków gwarantowanych w 90% wzros³a
w 2001 roku do 15 000 EUR, docelowo w 2003 roku osi¹gnie 22 500 EUR);
+ obowi¹zek stworzenia funduszu ochrony rodków gwarantowanych (FOG) na zaspokojenie
roszczeñ deponentów upad³ych banków przez ka¿dego z udzia³owców BFG;
+ stworzenie strategii dotycz¹cej koordynacji dzia³añ na wypadek kryzysu;
 niejasne zasady funkcjonowania instytucji kredytodawcy ostatniej instancji (funkcjê t¹ pe³ni¹ NBP
i KNB)  nieco rozmyta odpowiedzialnoæ;
 korzystanie z mo¿liwoci zwalniania z obowi¹zku odprowadzania rezerwy obowi¹zkowej banków
w trudnej sytuacji;
 niewystarczaj¹co surowe warunki wykorzystania publicznych róde³ finansowania.
Objanienia:
(+) ocena pozytywna, () w³aciwy kierunek przemian, wymagane dalsze dostosowania,
() ocena negatywna.
* Zob. tabela 1.
** Dane NBP i GINB.
ród³o: opracowanie w³asne.

Na przestrzeni lat 90., przy u¿yciu kombinacji odpowiednich instrumentów i polityki restrukturyzacji sektora finansowego, stworzono w Polsce
w miarê silny i stabilny system finansowy. Równie¿ ewolucja prawa postêpowa³a, jak siê wydaje, w dobrym kierunku. Kolejnoæ wprowadzania najwa¿niejszych ustaw4 dotycz¹cych systemu finansowego w latach 19932001 przedstawia tabela 1. Warto zwróciæ uwagê na rok 1997, kiedy to przyjêto kilka
ustaw o zasadniczym znaczeniu dla systemu bankowego oraz niebankowych
poredników finansowych. Nastêpne lata przynosi³y raczej nowelizacje
wczeniej uchwalonych ustaw, maj¹ce dostosowaæ polskie prawo do ustawodawstwa Wspólnoty5.Wiele potrzebnych zmian wprowadzi³y zw³aszcza prze4
Co nie oznacza oczywicie, ¿e akty prawne ni¿szej rangi by³y nieistotne. W rzeczywistoci
czêsto mia³y one du¿e znaczenie, o czym bêdzie jeszcze mowa przy omawianiu zmian w systemie
dewizowym.
5
Du¿a liczba nowelizacji jest jednak zjawiskiem negatywnym, nie najlepiej wiadczy bowiem o jakoci stanowionego prawa.
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pisy uchwalone w 2001 roku  nowelizacja Prawa bankowego z 23 sierpnia
2001 roku (na jej mocy wprowadzono miêdzy innymi nadzór skonsolidowany)
oraz Uchwa³a Komisji Nadzoru Bankowego w sprawie adekwatnoci kapita³owej (reguluj¹ca kwestiê ryzyka rynkowego)6.
Jak wynika ze schematu 1., nie wszystkie cechy odpowiadaj¹ wzorcowym warunkom stabilnego systemu finansowego7. W wielu przypadkach konieczne s¹ dalsze decyzje i kontynuacja rozpoczêtych ju¿ zmian. Nale¿y jednak podkreliæ, ¿e ewentualne niedoci¹gniêcia starano siê neutralizowaæ.
Na przyk³ad s³aboci i niedodostatki w regulacjach systemu prawnego i dzia³alnoci nadzoru skutecznie równowa¿ono polityk¹ sk³aniaj¹c¹ do przejmowania i ³¹czenia siê instytucji finansowych oraz programem restrukturyzacji
banków pañstwowych. Równie¿ spory udzia³ kapita³u obcego w sektorze bankowym, tak sk¹din¹d krytykowany, okaza³ siê istotnym czynnikiem stabilizuj¹cym (miêdzy innymi poprzez dokapitalizowanie instytucji finansowych,
unowoczenienie zarz¹dzania  w tym zarz¹dzania ryzykiem  podniesienie
efektywnoci funkcjonowania instytucji finansowych, wprowadzenie sprawdzonych praktyk i procedur) i wspomagaj¹cym prywatyzacjê.
Omówione zmiany w polskim systemie finansowym sprawi³y, ¿e ju¿ na
pocz¹tku 2000 roku zosta³ on oficjalnie uznany za stabilny przez Zarz¹d MFW
[Republic of Poland: Staff , 2000]. Ocena ta zosta³a potwierdzona w przygotowanym przez NBP Raporcie o stabilnoci systemu finansowego [2001] oraz
w kolejnym Raporcie MFW [Republic of Poland: Staff , 2002].

Tabela 1.

Ewolucja wybranych aktów prawnych odnosz¹cych siê do polskiego systemu finansowego
w latach 19932001
Rok
1993

Nazwa aktu prawnego
Ustawa z 3 lutego 1993 roku o restrukturyzacji finansowej przedsiêbiorstw i banków oraz
o zmianie niektórych ustaw (DzU 1993, nr 18, poz. 82)
Ustawa z 30 kwietnia 1993 roku o Narodowych Funduszach Inwestycyjnych i ich prywatyzacji
(DzU 1993, nr 44, poz. 202)

1994

Ustawa z 24 czerwca 1994 o restrukturyzacji banków spó³dzielczych i Banku Gospodarki
¯ywnociowej oraz o zmianie niektórych ustaw (DzU 1994, nr 80, poz. 368)
Ustawa z 2 grudnia 1994 roku Prawo dewizowe (DzU 1994, nr 136, poz. 103)
Ustawa z 14 grudnia 1994 o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (DzU 1995, nr 4, poz. 18)

6
Uchwa³a nr 5/2001 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu i szczegó³owych zasad wyznaczania wymogów kapita³owych z tytu³u poszczególnych rodzajów
ryzyka, w tym z tytu³u przekroczenia limitów koncentracji wierzytelnoci, sposobu i szczegó³owych zasad obliczania wspó³czynnika wyp³acalnoci banku, z uwzglêdnieniem powi¹zañ banków z innymi podmiotami zale¿nymi lub dzia³aj¹cymi w tym samym holdingu, oraz okrelenia
dodatkowych pozycji bilansu banku ujmowanych ³¹cznie z funduszami w³asnymi w rachunku
adekwatnoci kapita³owej oraz zakresu i sposobu ich wyznaczania [Dz. Urz. NBP 2001, nr 22,
poz. 43].
7
Warunki wzorcowe przedstawia schemat 1. w: [Kiedrowska, Marsza³ek, 2002a].
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Rok
1995

Nazwa aktu prawnego
Ustawa z 8 czerwca 1995 roku  nowelizacja ustawy z 28 lipca 1990 roku o dzia³alnoci
ubezpieczeniowej (DzU 1995, nr 95, poz. 478)
Ustawa z 15 grudnia 1995 o Spó³dzielczych Kasach Oszczêdnociowo-Kredytowych (DzU
1996, nr 1, poz. 2)

1996

Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (DzU 1996, nr 149, poz. 703)

1997

Ustawa z 22 sierpnia 1997 roku o organizowaniu i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (DzU
1997, nr 139, poz. 934)
Ustawa z 22 sierpnia 1997 roku o pracowniczych programach emerytalnych (DzU 1997, nr
139, poz. 936)
Ustawa z 22 sierpnia 1997 roku o funduszach inwestycyjnych (DzU 1997, nr 139, poz. 933)
Ustawa z 21 sierpnia 1997 roku o publicznym obrocie papierami wartociowymi (DzU 1997, nr
118, poz. 759)
Ustawa z 29 sierpnia 1997 roku o Narodowym Banku Polskim (DzU 1997, nr 140, poz. 938)
Ustawa z 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (DzU 1997, nr 140, poz. 939)
Ustawa z 29 sierpnia 1997 roku o listach zastawnych i bankach hipotecznych (DzU 1997, nr
140, poz. 940)

1998

Ustawa z 18 grudnia 1998 roku Prawo dewizowe (DzU 1998, nr 160, poz. 1063)

1999

Ustawa z 19 listopada 1999 roku Prawo o dzia³alnoci gospodarczej (DzU 1999, nr 101, poz. 178)

2000

Ustawa z 15 wrzenia 2000 roku Kodeks spó³ek handlowych (DzU 2000, nr 94, poz. 102)
Nowelizacja ustawy o pracowniczych programach emerytalnych (DzU 2000, nr 22, poz. 220)
Nowelizacja ustawy o rachunkowoci z 9 listopada 2000 roku (DzU 2000, nr 113, poz. 1186)
Ustawa z 16 listopada 2000 roku o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych (DzU 2000,
nr 114, poz. 1192)
Ustawa z 7 grudnia 2000 roku o funkcjonowaniu banków spó³dzielczych, ich zrzeszaniu siê
i bankach zrzeszaj¹cych (DzU 2000, nr 119, poz. 1252)

2001

Ustawa z 23 sierpnia 2001 roku o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz o zmianie innych ustaw
(DzU 2000, nr 111 poz. 1195)
Ustawa z 24 sierpnia 2001 roku o ostatecznoci rozrachunku w systemach p³atnoci
i systemach rozrachunku papierów wartociowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami
(DzU 2001, nr 84, poz. 907)

ród³o: opracowanie w³asne.

Jak ju¿ sygnalizowano, nawet najlepsze rozwi¹zania w zakresie systemu
finansowego nie zapewni¹ samoistnie stabilnoci tego systemu. Jest on bowiem powi¹zany z pozosta³ymi obszarami gospodarki. Taka w³anie sytuacja
mia³a miejsce w Polsce. W drugiej po³owie 1999 roku pojawi³y siê zagro¿enia
stabilnoci systemu finansowego, bêd¹ce bezporedni¹ konsekwencj¹ wolniejszego przebiegu transformacji w sferze realnej. Niedostateczna restrukturyzacja na szczeblu mikroekonomicznym oraz zbyt wolno przebiegaj¹ca
demonopolizacja i prywatyzacja podmiotów gospodarczych, które doprowadzi³y do pogorszenia siê ich sytuacji finansowej, przek³ada³y siê równie¿ na
problemy banków.
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Tabela 2.

Wybrane zagregowane wskaniki mikroekonomiczne gospodarki polskiej w latach 19932001
1993

1994

Dynamika1 zad³u¿enia ogó³em sektora prywatnego

Wskaniki





1995

1996

1997

1998

1999

115,4%

123,0%

120,1%

183,8%

125,5%

Zad³u¿enie d³ugoterminowe sektora prywatnego (w mln PLN)







25175,1

36030,4

54290,4

76748,0

Udzia³ kredytów bankowych w zobowi¹zaniach d³ugoterminowych sektora prywatnego







68,0%

65,1%

58,6%

54,2%

Zad³u¿enie krótkoterminowe sektora prywatnego (w mln PLN)







51000,0

88617,0

123953,4

168080,4

Udzia³ kredytów bankowych w zobowi¹zaniach krótkoterminowych sektora prywatnego







19,7%

19,3%

19,7%

19,1%

Dynamika1 zad³u¿enia zagranicznego sektora prywatnego2a







145,2%

126,9%

176,2%

131,1%

Udzia³ d³u¿nych papierów wartociowych w zad³u¿eniu zagranicznym sektora prywatnego





0,19%

1,26%

3,22%

7,46%

10,87%

Udzia³ nale¿noci w zad³u¿eniu zagranicznym sektora prywatnego2





48,7%

41,3%

39,3%

41,0%

39,2%

Dynamika nale¿noci d³ugoterminowych sektora prywatnego za granic¹2





114,0%

124,3%

120,4%

181,7%

124,1%

Dynamika1 nale¿noci krótkoterminowych sektora prywatnego za granic¹2





195,6%

81,8%

145,8%

265,7%

163,8%

1

Wynik finansowy netto podmiotów gospodarczych ogó³em
(w mln PLN)







8516,5

12588,7

5274,6

504,7

Wynik finansowy netto sektora prywatnego (w mln PLN)







5746,2

8673,6

7405,9

5244,0

Wskanik rentownoci obrotu netto sektora prywatnego
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0,3%

1,1%

1,9%

2,1%

2,0%

1,3%

0,8%

P³ynnoæ finansowa I stopnia sektora prywatnego

20,5%

24,4%

19,6%

21,2%

19,4%

16,5%

16,3%

Op³acalnoæ inwestycji3





4,2%

3,4%

3,6%

2,0%

1,6%

Miêdzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski (w mln USD)





27338

29769

30531

41806

49157

1 Wartoci na koniec roku, rok poprzedni równa siê 100.
2 Liczone jako suma pozosta³ych (innych ni¿ handlowe) kredytów i po¿yczek dla sektora pozarz¹dowego i pozabanko
2a Liczone jako zad³u¿enie zagraniczne sektora pozarz¹dowego i pozabankowego.
3 Mierzona jako stosunek zysku brutto i przychodów ca³kowitych z inwestycji.

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych NBP, GINB, GUS i MFW.
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Szczególnie niepokoj¹cym zjawiskiem by³ szybki wzrost zad³u¿enia polskich przedsiêbiorstw za granic¹ w latach 19912001 (tabela 2.). Najbardziej,
bo o 76,2%, wzros³o ono w 1998 roku. Znacznymi przyrostami krótkoterminowego zad³u¿enia zagranicznego charakteryzowa³y siê lata 1995, 1997, 1999
oraz przede wszystkim rok 1998, kiedy to wzros³o ono ponad dwuipó³krotnie
w porównaniu z rokiem poprzednim (ze 105 do 279 mln USD) oraz szeciokrotnie w porównaniu z 1995 rokiem. Natomiast d³ugoterminowe zad³u¿enie
zagraniczne w tym samym okresie wzros³o trzykrotnie (najwiêkszy przyrost
równie¿ w 1998 roku). Charakterystyczne, ¿e wi¹za³o siê to z jednoczesnym
spadkiem udzia³u d³ugoterminowych kredytów bankowych w zad³u¿eniu ogó³em przedsiêbiorstw. We wspomnianym okresie na du¿¹ skalê korzysta³y one
z ni¿szego oprocentowania za granic¹, nie zabezpieczaj¹c siê jednak przed
ryzykiem kursowym, podczas gdy kurs z³otego nie by³ ju¿ sztywny (zob. tabela
5.). W 1999 roku, kiedy to z³oty znacznie os³ab³ (m.in. na skutek pog³êbiania
siê deficytu obrotów bie¿¹cych, niejasnej sytuacji finansów publicznych oraz
os³abienia impulsów prywatyzacyjnych), zad³u¿one przedsiêbiorstwa ponios³y du¿e straty, bêd¹ce wynikiem ró¿nic kursowych. Nast¹pi³ spadek dynamiki
zad³u¿enia zagranicznego tych podmiotów (z 76,2% w 1998 roku do 31,1%,
20,6% i 14,3% w kolejnych latach). Na spadek ten wp³ynê³o g³ównie zmniejszenie siê poziomu zad³u¿enia krótkoterminowego, co  przy jednoczesnym
d¹¿eniu przedsiêbiorstw do zabezpieczania siê przed ryzykiem walutowym
oraz coraz powszechniejszym finansowaniu siê na rynku kapita³owym  jest
pozytywnym nastêpstwem opisywanych procesów.
Jednak, jak wynika z tabeli 2., w latach 1998 i 1999 wynik finansowy netto
podmiotów gospodarczych obni¿y³ siê z 12 588,7 mln PLN (8673,6 mln PLN
w sektorze prywatnym) w 1997 roku do poziomu odpowiednio 5274,6 (7405,9)
i 504,7 (5244,0) mln PLN, natomiast wskanik rentownoci obrotu netto dla
ogó³u przedsiêbiorstw wyniós³ w 1999 roku zaledwie 0,1% (w sektorze prywatnym 0,8%). Prowadzi³o to do problemów ze sp³at¹ zobowi¹zañ.
Pewna poprawa nast¹pi³a w 2000 roku, kiedy to wynik finansowy netto
przedsiêbiorstw osi¹gn¹³ poziom 6217,1 mln PLN (w sektorze prywatnym
6673,9 mln PLN), co stanowi³o 117,9% (90%) wyniku z 1998 roku, ale tylko
49,3% (77%) wyniku z 1997 roku, a wskanik rentownoci obrotu netto 0,7%
(1,0%). Nadal jednak pogarsza³a siê op³acalnoæ inwestycji (z 4,2% w 1995
roku do 1,6% w 1999 roku) i p³ynnoæ finansowa podmiotów gospodarczych
(p³ynnoæ I stopnia obni¿y³a siê z 22,2% w 1996 roku do niebezpiecznego
poziomu8 15,5% w 2000 roku). Rok 2001 przyniós³ dalsze zwolnienie tempa
wzrostu polskiej gospodarki i pogorszenie siê sytuacji finansowej podmiotów
gospodarczych, które osi¹gnê³y ujemny wynik finansowy 2553,3 mln PLN
(+1809,6 mln PLN w sektorze prywatnym). Ich wskanik rentownoci netto
ogó³em spad³ do poziomu 0,3% (w sektorze prywatnym wzrós³ do 1,2%), natomiast p³ynnoæ finansowa I stopnia wzros³a do poziomu odpowiednio 17,9%
8

Przyjmuje siê, ¿e bezpieczny poziom p³ynnoci finansowej I stopnia to 20%.
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Tabela 3.

Wybrane zagregowane wskaniki makroekonomiczne polskiego sektora bankowego w latach 19932001
Wskaniki
Kredyty podmiotów gospodarczych w bankach komercyjnych4 (w mln PLN)
w tym kredyty w walutach obcych

1993

1994

1995







1996

1997

1998

1999

57615,1

76022,6

96899,8

114723,8







16,5%

20,3%

27,1%

25,5%

Z³e d³ugi w kredytach ogó³em

31,0%

28,5%

20,9%

13,2%

10,5%

10,9%

13,7%

Przeciêtne pokrycie z³ych d³ugów rezerwami na nie tworzonymi5

82,6%

103,1%

104,1%

103,1%

103,2%

102,0%

104,4%

Papiery wartociowe w aktywach banków
komercyjnych (w mln PLN)











8457,8

85566,5

w tym papiery wartociowe emitowane
przez Skarb Pañstwa











61,1%

63,5%

11,5%

11,5%

12,3%

12,5%

11,7%

13,2%









0,7

1,0

Przeciêtny wskanik adekwatnoci kapita³owej banków

9,4%

Przeciêtny wskanik zwrotu na aktywach
banków komercyjnych



Wynik finansowy netto banków komercyjnych (w mln PLN)

214,4

316,7

2761,5

4229,1

4270,1

1648,4

2972,0

Rentownoæ netto banków komercyjnych
(wynik finansowy netto/koszty ca³kowite)

1,3%

1,5%

12,3%

16,6%

11,7%

2,9%

4,2%

Aktywa netto sektora bankowego/PKB

4

Aktywa netto banków komercyjnych/PKB4





48,8%

51,1%

52,8%

58,0%

59,4%





46,1%

48,5%

50,9%

55,5%

56,7%

4 Stan na koniec roku.
5 W procentach wymaganego poziomu, który wynosi: 20% dla kredytów poni¿ej standardu, 50% dla kredytów w¹
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kredytów utraconych.
6 Stan na koniec czerwca.
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych NBP, GINB, GUS i MFW.
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(17,1%). Nale¿y tu zwróciæ uwagê na wyran¹ ró¿nicê w sytuacji podmiotów
pañstwowych i prywatnych.
Zarówno nadmierne zad³u¿enie podmiotów gospodarczych za granic¹
oraz zwi¹zane z tym (i innymi czynnikami koniunkturalnymi) pogorszenie siê
ich sytuacji finansowej, jak i malej¹ca op³acalnoæ inwestycji9 mia³y bezporednie prze³o¿enie na sytuacjê w sektorze bankowym. Jak wynika z tabeli 3.,
mimo i¿ przedsiêbiorstwa ograniczy³y udzia³ kredytów bankowych w swoich
portfelach, w latach 19962001 mia³ miejsce sta³y wzrost nale¿noci od podmiotów gospodarczych w bankach komercyjnych. Udzia³ z³ych d³ugów w kredytach ogó³em banków komercyjnych, po ustabilizowaniu siê na bezpiecznym poziomie w latach 19971998, zacz¹³ ponownie rosn¹æ w 1999 roku, osi¹gaj¹c na koniec 2001 roku niepokoj¹cy poziom 18,3%. Niekorzystne zmiany
zasz³y równie¿ w strukturze nale¿noci zagro¿onych. Na przyk³ad udzia³ nale¿noci straconych zwiêkszy³ siê do 6,8% nale¿noci brutto w 2000 roku oraz
do 8,1% w 2001 roku. Nale¿noci pod obserwacj¹ (11,9 mld PLN w 2000 roku
i 12,4 mld PLN w 2001 roku), potencjalne ród³o z³ych d³ugów w latach nastêpnych, stanowi³y odpowiednio 6,6% i 6,4% nale¿noci brutto banków
komercyjnych od sektora niefinansowego [Sytuacja finansowa , 2001, s. 37,
tab. 22.; Sytuacja finansowa , 2002, s. 41, tab. 24.]. Przeciêtne pokrycie z³ych
d³ugów rezerwami na nie tworzonymi kszta³towa³o siê na w miarê stabilnym
poziomie 102104%. Przy rosn¹cym udziale z³ych d³ugów oznacza³o to zwiêkszenie odprowadzanych rezerw, co przek³ada³o siê na wy¿sze koszty operacyjne w sektorze bankowym.
Omówione tendencje znalaz³y odbicie w pogarszaj¹cych siê wynikach finansowych banków komercyjnych (tabela 3.). W 1998 roku osi¹gnê³y one wynik finansowy netto na poziomie 1648,4 mln PLN, co stanowi³o tylko 38,6%
wyniku roku 1997. W 1999 roku nast¹pi³a poprawa  zysk netto by³ prawie
dwukrotnie wy¿szy ni¿ rok wczeniej. Do poziomu z lat 19961997 wynik finansowy netto banków komercyjnych powróci³ jednak dopiero w 2001 roku.
W latach 19982001 nie najlepiej kszta³towa³ siê równie¿ przeciêtny wskanik
zwrotu na aktywach (osi¹gaj¹c zaledwie 0,7% i 1,0%). Od 1998 roku na niskim
poziomie 34% kszta³towa³a siê równie¿ rentownoæ netto banków komercyjnych (w 2001 roku obni¿y³a siê do 1,9%). Na uwagê zas³uguje jednak zadowalaj¹cy poziom (11,513%, 15% w 2001 roku) przeciêtnego wskanika adekwatnoci kapita³owej banków (zob. tabela 3.), co potwierdza opiniê o stabilnym (pomimo trudnoci zewnêtrznych) charakterze samego systemu.
Nie najlepsza sytuacja przedsiêbiorstw wp³ywa³a równie¿ negatywnie na
konkurencyjnoæ polskiej gospodarki w skali miêdzynarodowej10. Rosn¹ce
zad³u¿enie sektora prywatnego w du¿ej mierze przyczynia³o siê równie¿ do
9
Op³acalnoæ inwestycji na tak niskim poziomie sprawia, ¿e oprocentowanie kredytów,
zaci¹gniêtych na cele inwestycyjne, jest dla inwestorów relatywnie bardzo wysokie.
10
Por.: [Ma³ecki, 2000, s. 1314].
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pogorszenia tzw. Miêdzynarodowej Pozycji Inwestycyjnej Polski (MPI)11,
przedstawionej w tabeli 2.
Niepokój budzi fakt, ¿e MPI pogorszy³a siê ponad dwukrotnie w latach
19952001. Oznacza to rosn¹ce uzale¿nienie Polski od kapita³u zagranicznego
i du¿e transfery zysków za granicê (co utrudnia ograniczanie deficytu na
rachunku obrotów bie¿¹cych). Ronie równie¿ ryzyko ataku spekulacyjnego
na polsk¹ walutê12 i ryzyko wywo³ania kryzysu walutowego wskutek gwa³townego odp³ywu kapita³u. To z kolei mo¿e spowodowaæ problemy banków, mimo pozytywnej oceny ich sytuacji.
2.2. Makroekonomiczne warunki stabilnoci finansowej
Oceniaj¹c makroekonomiczne cechy stabilnoci finansowej w Polsce,
zwrócono uwagê na trzy grupy czynników, a mianowicie: (1) wybrane wskaniki gospodarcze; (2) proces liberalizacji dewizowej w Polsce oraz (3) skutecznoæ dzia³añ polityki pieniê¿nej i fiskalnej, a tak¿e koordynacjê tych
dwóch dziedzin.
Dokonuj¹ca siê transformacja przynios³a znacz¹c¹ poprawê wskaników
gospodarczych. Charakterystyczne, ¿e stan polskiej gospodarki oraz dokonuj¹ce siê przemiany by³y du¿o lepiej oceniane za granic¹  gdzie Polskê czêsto stawiano za przyk³ad w³aciwie przeprowadzonych reform  ni¿ w naszym
kraju. Wybrane wskaniki makroekonomiczne Polski w latach 19932001
przedstawia tabela 4.
Pocz¹wszy od 1992 roku odnotowywano wzrost PKB, najwy¿szy w latach
19951997. Zahamowanie produkcji nast¹pi³o w 2000 roku, a pierwsze pó³rocze 2001 przynios³o ju¿ znacz¹ce os³abienie tempa wzrostu gospodarczego.
PKB zwiêkszy³ siê zaledwie o 0,7%. W warunkach s³abszej koniunktury pogorszy³a siê sytuacja polskich przedsiêbiorstw, a przez to  jakoæ portfela kredytowego banków (tabela 3.), co w rezultacie mo¿e zmniejszyæ stabilnoæ systemu finansowego.
Stale mala³a stopa inflacji, której wskanik dwunastomiesiêczny zmniejszy³ siê w latach 19932001 o 34,1 punktu procentowego. Zwiêkszaj¹c zaufanie
inwestorów, sprzyja³o to stabilnoci systemu finansowego. Nawrót inflacji
nast¹pi³ jedynie w 1999 roku, w wyniku przedwczesnej obni¿ki stóp procentowych oraz niekorzystnych uwarunkowañ, pozostaj¹cych poza wp³ywem NBP.
11
Uwzglêdnia ona wszystkie pasywa i aktywa polskiej gospodarki z podzia³em na inwestycje bezporednie, inwestycje portfelowe, derywaty finansowe i pozosta³e inwestycje w przekroju Narodowego Banku Polskiego, sektora rz¹dowego, bankowego oraz pozarz¹dowego i pozabankowego. Obliczanie MPI, czym zajmuje siê raz do roku NBP, pozwala na oszacowanie skali
ca³kowitego zaanga¿owania kapita³u zagranicznego w Polsce. Wiêcej informacji dotycz¹cych
MPI mo¿na znaleæ na stronie internetowej NBP: www.nbp.pl/statystyka/czasowe/m_poz_inwest.
html.
12
Kryzys walutowy w Czechach w 1997 roku zosta³ wywo³any przez atak londyñskich banków
na koronê, lecz do du¿ego spadku jej wartoci przyczyni³y siê czeskie przedsiêbiorstwa masowo
kupuj¹ce waluty (zob. np. [Ma³ecki, S³awiñski, Piasecki, ¯u³awska, 2001, s. 8398]).
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Tabela 4.

Wybrane wskaniki makroekonomiczne Polski w latach 19932001 (wed³ug stanów na koniec roku)
Wskanik
Stopa inflacji (XII/XII) w %

1993

1996

1997

1998

1999

21,6

18,5

13,2

8,6

9,8

3,8

5,2

7,0

6,0

6,8

4,8

4,1

15,8

20,0

21,2

20,8

21,0

22,0

20,9

9,0

8,6

9,8

11,5

9,1

9,5

9,5

86,0

65,2

54,5

48,3

47,3

42,9

43,0

w tym gospodarstw domowych
D³ug Skarbu Pañstwa/PKB w %

1995

29,5

Tempo wzrostu PKB w %
Stopa oszczêdnoci brutto w %

1994

37,6

krajowy

23,1

22,3

21,5

20,8

22,2

21,9

21,9

zagraniczny

62,9

42,9

33,0

27,5

25,1

21,0

21,1

3,0

3,3

3,3

2,3

2,7

2,4

2,0

4,3

6,0

14,2

18,2

21,4

28,3

27,3

Pokrycie importu rezerwami (w miesi¹cach)

7,2

6,7

6,7

7,5

7,5

8,0

7,6

Saldo rachunku obrotów bie¿¹cych/PKB w %

0,7

2,4

4,6

1,0

3,0

4,4

7,5

8,2

13,0

1,7

4,8

4,0

Deficyt bud¿etu pañstwa/PKB w %
Oficjalne aktywa rezerwowe (w mld USD)*

Realny kurs walutowy (roczna stopa wzrostu) w %
Rating polskiego d³ugu zagranicznego (wg Fitch)





BB+

BBB

BBB

BBB+

BBB

Rating polskiego d³ugu zagranicznego (wg Standard&Poors)





BBB

BBB

BBB

BBB

BBB+

* od 1999 roku kategorie rezerw oficjalnych brutto zast¹piono aktywami rezerwowymi brutto. Ta ostatnia kategoria
aktywne operacje swap, nie za ich saldo, jak rezerwy oficjalne brutto.
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie Biuletynu Informacyjnego NBP, Raportów Rocznych NBP, Rocznika Sta
opracowañ MFW.
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Z punktu widzenia stabilnoci finansowej szczególnie niebezpieczny by³
deficyt rachunku obrotów bie¿¹cych. Po raz pierwszy wyst¹pi³ on w 1993 roku. W dwóch nastêpnych latach sytuacja poprawi³a siê, jednak ju¿ w 1996
roku deficyt ten wyst¹pi³ ponownie, by w 1999 roku znacznie przekroczyæ poziom uznawany powszechnie za bezpieczny (57% PKB). W koñcu pierwszego
kwarta³u 2000 roku deficyt rachunku obrotów bie¿¹cych wyniós³ nawet 8,3%
PKB. Pojawi³o siê niebezpieczeñstwo nag³ego wycofania inwestorów zagranicznych13. Oprócz poziomu tego deficytu, grony sta³ siê równie¿ sposób jego
pokrywania. Do 1998 roku deficyt bie¿¹cy by³ swobodnie pokrywany nap³ywem inwestycji bezporednich i kapita³u d³ugoterminowego. Z czasem przesta³o to wystarczaæ, w efekcie czêæ deficytu zaczê³y finansowaæ kapita³y
krótkookresowe [Ma³ecki, 2000, s. 10].
Przyczyny powstania deficytu rachunku obrotów bie¿¹cych by³y doæ zró¿nicowane. Przede wszystkim, by³ on naturaln¹ konsekwencj¹ otwarcia siê na
wymianê miêdzynarodow¹ gospodarki zapónionej technologicznie i wysoce
niekonkurencyjnej. Polska, podobnie jak wiêkszoæ krajów posocjalistycznych, mia³a równie¿ niewielki poziom oszczêdnoci krajowych. Dodatkowo,
wskanik oszczêdnoci brutto zacz¹³ siê pogarszaæ w koñcu lat 90., co dotyczy³o przede wszystkim gospodarstw domowych (tabela 4.). Rós³ natomiast popyt
wewnêtrzny, w przewa¿aj¹cej mierze zaspokajany importem. Te niekorzystne dla bilansu p³atniczego tendencje podsyca³a jeszcze silna realna aprecjacja z³otego, pogarszaj¹ca cenow¹ konkurencyjnoæ eksportu, jak równie¿
niesprzyjaj¹ce warunki zewnêtrzne. Do tych ostatnich nale¿a³ przede wszystkim kryzys rosyjski, który przyniós³ za³amanie eksportu na rynek wschodni.
Niepewnoæ zwi¹zan¹ z deficytem rachunku obrotów bie¿¹cych ³agodzi³ poziom rezerw walutowych. W latach 19982000 przekracza³ 27 mld USD. Doæ
stabilny by³ wskanik pokrycia importu rezerwami  od 6,7 do 7,8 miesiêcy.
Korzystnie kszta³towa³ siê równie¿ d³ug publiczny Polski. W koñcu 2000 roku
wynosi³ on prawie 40% PKB, a wiêc znacznie mniej ni¿ ograniczenie wskazane
w kryteriach z Maastricht. Od 1998 roku poprawi³a siê tak¿e ocena polskiego
zad³u¿enia d³ugoterminowego, dokonywana przez Fitcha, a rok póniej podobna ocena Standard&Poors. Czynniki te, w po³¹czeniu z pozytywn¹ ocen¹ kierunku polskich reform i zmniejszaj¹c¹ siê inflacj¹, zmniejsza³y niebezpieczeñstwo przekszta³cenia siê okresowych niestabilnoci w kryzys.
Bardzo dobrze oceniano za granic¹ równie¿ przebieg liberalizacji polskiego prawa dewizowego. Odbywa³a siê ona stopniowo i, co istotne, we w³aciwej
sekwencji. Obserwuj¹c przebieg liberalizacji, mo¿na w niej wyró¿niæ dwa
etapy, a mianowicie okres przed 1998 rokiem oraz okres po 1998 roku. Do
cech charakterystycznych tego pierwszego etapu mo¿na zaliczyæ14:
13
W 2000 roku wymieniano Polskê, obok Czech i Wêgier, wród krajów zagro¿onych ryzykiem walutowym, wskazuj¹c na niebezpieczny poziom deficytu obrotów bie¿¹cych tych pañstw
[Wackernagel, 2001, s. 3436].
14
Zob. np.: [System finansowy w Polsce , 2001, s. 144149].
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 oparcie liberalizacji w du¿ej mierze na aktach prawnych ni¿szej rangi;
 znaczny zakres swobody obrotów dewizowych przy doæ w¹skim zakresie
zewnêtrznej wymienialnoci z³otego;
 asymetriê swobód co do wywozu i przywozu kapita³u;
 restrykcje obrotu dewizowego wynikaj¹ce równie¿ z aktów prawnych dotycz¹cych innych dziedzin (g³ównie ustawa o nabywaniu nieruchomoci
przez cudzoziemców).
Etap drugi wi¹¿e siê przede wszystkim z nowym Prawem dewizowym15.
Wprowadzono w nim miêdzy innymi zewnêtrzn¹ wymienialnoæ z³otego, umo¿liwiono rezydentom zakup dowolnej kwoty walut obcych oraz zliberalizowa³o
obrót instrumentami pochodnymi. Nie wszystkie ograniczenia zosta³y jednak
zniesione. Pozostawiono przede wszystkim zakazy dotycz¹ce krótkoterminowych transakcji kapita³owych (m.in. zakaz nabywania za granic¹ krótkoterminowych papierów wartociowych oraz pochodnych instrumentów finansowych
o pierwotnym terminie wykupu krótszym ni¿ 1 rok, zakaz przyjmowania przez
banki krajowe depozytów z³otowych od nierezydentów, je¿eli s¹ z³o¿one na
okres do trzech miesiêcy, a kwota takiego depozytu przekracza pó³ miliona z³otych czy te¿ zakaz nabywania przez nierezydentów w Polsce krótkoterminowych papierów wartociowych i instrumentów pochodnych16).
Ograniczenia w krótkoterminowym przep³ywie kapita³ów mia³y byæ zniesione do koñca 1999 roku, jednak nadal obowi¹zuj¹. Motywem ich utrzymania
by³o przeciwdzia³anie spekulacyjnym ruchom kapita³u, a przez to wzmacnianie stabilnoci finansowej17. Bariery te mo¿na jednak omin¹æ, wykorzystuj¹c
instrumenty pochodne18. Celowoæ tego zabezpieczenia jest zatem w¹tpliwa.
Mimo to, zdaniem W. Ma³eckiego, ograniczenia te nie s¹ ca³kiem bez znaczenia. Po pierwsze, niektórzy inwestorzy z za³o¿enia nie inwestuj¹ w krajach
z kontrol¹ kapita³u. Po drugie, ograniczenia te mog¹ byæ skuteczne wobec
drobnych inwestorów, niekorzystaj¹cych z in¿ynierii finansowej [Ma³ecki,
2000, s. 14]. Trudno jednak wyobraziæ sobie, aby ci ostatni mogli wywo³aæ kryzys. Ponadto, jak wynika z raportu MFW, likwidacja ograniczeñ nie spowodowa³aby wiêkszych problemów dla sektora bankowego, a u³atwi³aby operacje
hedgingowe [Republic of Poland , 2001, s. 21].
Dyskusyjn¹ kwesti¹ w ocenie makroekonomicznych uwarunkowañ stabilnoci polskiego systemu finansowego jest rola polityki fiskalnej. Mimo i¿ poziom deficytu bud¿etowego w latach 19962000 zmniejsza³ siê, nie oznacza³o
to wcale restrykcyjnej polityki fiskalnej. W omawianym okresie deficyt ca³ego sektora finansów publicznych by³ bowiem znacznie wiêkszy ni¿ deficyt
bud¿etu pañstwa. Z³o¿y³y siê na to ró¿ne przyczyny. W latach 19951997 przy15
Ustawa z 18 grudnia 1998 roku  Prawo dewizowe (DzU 1998, nr 160, poz. 1063); wesz³a
ona w ¿ycie 12 stycznia 1999 roku.
16
Nie dotyczy to papierów skarbowych, papierów oferowanych przez banki oraz oferowanych na GPW, CeTO, PGF i gie³dach towarowych [Ustawa  Prawo dewizowe , op. cit.].
17
Por.: [Sadowska-Cielak, 2000, s. 2539].
18
Rozwiniêty i p³ynny rynek z³otowych instrumentów pochodnych znajduje siê np. w Londynie.
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czyni³ siê do tego g³ównie wzrost zobowi¹zañ jednostek bud¿etowych [Raport , 2000, s. 5]. W 1999 roku sytuacjê pogorszy³a jeszcze koniecznoæ finansowania czterech reform strukturalnych w warunkach s³abszego ni¿ oczekiwano wzrostu gospodarczego. Wprowadzenie reformy emerytalnej bez w³aciwego przygotowania organizacyjnego i instytucjonalnego spowodowa³o
drastyczne obni¿enie ci¹galnoci sk³adek przez Fundusz Ubezpieczeñ Spo³ecznych, który w tej sytuacji musia³ zaci¹gn¹æ kredyt w bankach komercyjnych oraz zobowi¹zania wobec funduszy emerytalnych. Negatywnie oddzia³ywa³ równie¿ ujemny wynik finansowy funduszy celowych oraz samorz¹dów
terytorialnych19. Skala problemu zwiêkszy³a siê dramatycznie latem 2001,
gdy Ministerstwo Finansów poinformowa³o o siêgaj¹cej oko³o 80 miliardów
z³otych dziurze w finansach publicznych, co przynios³o deficyt bud¿etu pañstwa za 2001 rok w wysokoci 4,5% PKB.
Niekorzystnie na stabilnoæ polskiego systemu finansowego (i oczywicie
ca³ej gospodarki) wp³ywa³ równie¿ brak przejrzystoci polityki fiskalnej.
Przejawia³ siê on miêdzy innymi eksternalizacj¹ wydatków poza bud¿et, nieustann¹ niepewnoci¹ co do kszta³tu systemu podatkowego czy sposobem
przyjmowania za³o¿eñ makroekonomicznych do ustaw bud¿etowych. Czêsto
zdarza³y siê równie¿ dzia³ania sprzeczne z wczeniej deklarowanym kierunkiem polityki fiskalnej. W oczywisty sposób utrudnia³o to tak¿e formu³owanie
i realizacjê polityki pieniê¿nej.
Mimo to, polityka pieniê¿na by³a konsekwentnie nastawiona na utrzymanie stabilnego poziomu cen, co w polskich warunkach sprowadza³o siê do
ograniczania inflacji. Praktycznie przez ca³y okres transformacji determinacja NBP w zwalczaniu inflacji nie podlega³a dyskusji, co pozwoli³o polskiemu
bankowi centralnemu na zbudowanie du¿ej wiarygodnoci na rynkach finansowych. Doæ wysoko ocenia siê tak¿e przejrzystoæ dzia³añ banku centralnego20. Spe³nia³a ona w przewa¿aj¹cej mierze standardy ustalone przez MFW.
Zwiêkszeniu przejrzystoci mia³o te¿ s³u¿yæ wprowadzenie przez NBP w 1998
roku strategii bezporedniego celu inflacyjnego21.
Niepowodzenia zdarzaj¹ce siê w realizacji przyjêtych celów polityki pieniê¿nej (faktyczna inflacja ni¿sza od planowanej) wynika³y raczej z niekorzystnych uwarunkowañ, na które bank centralny nie mia³ wp³ywu. Do najwa¿niejszych z nich nale¿y zaliczyæ brak  a¿ do 1998 roku  faktycznej niezale¿noci22 oraz nadp³ynnoæ sektora bankowego. Zdarza³y siê wprawdzie
19

Por.: [Knakiewicz, Marsza³ek, 2001, s. 157].
Chocia¿ w¹tpliwoci mo¿e niekiedy budziæ sposób uzasadniania decyzji Rady Polityki
Pieniê¿nej o zmianach stóp procentowych. Np. obni¿ono stopy w sierpniu, tu¿ po ujawnieniu
gigantycznego deficytu finansów publicznych, choæ wczeniejsze zaniechanie obni¿ki stóp procentowych wyjaniano w³anie problemami bud¿etu.
21
Niektórzy autorzy zastanawiaj¹ siê jednak, czy by³o to naprawdê konieczne, zob.: [Wojtyna, 2001, s. 107].
22
Planowany wskanik inflacji okrelano w ustawie bud¿etowej, natomiast odpowiedzialnoci¹ za jego wykonanie obci¹¿ano NBP. Ponadto, a¿ do uchwalenia Konstytucji, nie by³o
prawnych przeciwwskazañ w finansowaniu przez NBP deficytu bud¿etowego.
20
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b³êdy, jak choæby przedwczesna obni¿ka stóp procentowych w styczniu 1999
roku, co zaowocowa³o zwiêkszeniem presji inflacyjnej i spadkiem sk³onnoci
do oszczêdzania23. Jak siê wydaje, by³o to jednak raczej skutkiem niew³aciwej koordynacji polityki pieniê¿nej i fiskalnej. Obni¿ki dokonano bowiem,
przyjmuj¹c deklaracjê rz¹du o zaostrzeniu polityki fiskalnej. Tymczasem
deklaracje o wiêkszej dyscyplinie finansów publicznych okaza³y siê bez pokrycia. Spowodowa³o to zaostrzenie polityki pieniê¿nej w okresie od po³owy
1999 roku do pocz¹tku 2001 roku (w marcu tego roku nast¹pi³a pierwsza od
d³ugiego czasu obni¿ka stóp procentowych) i w konsekwencji utrzymywanie
siê niekorzystnego wariantu policy mix.
Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e w warunkach liberalizacji przep³ywów kapita³owych mo¿liwoci polityki pieniê¿nej w zakresie ograniczania negatywnych
zjawisk w bilansie p³atniczym s¹ niewielkie. Redukcjê deficytu obrotów bie¿¹cych tego bilansu mo¿na osi¹gn¹æ jedynie poprzez zacienienie i zdyscyplinowanie polityki fiskalnej.
2.3. Dzia³ania prewencyjne
Ocena stabilnoci polskiego systemu finansowego w ostatnich latach nie
jest jednoznaczna. Wraz z postêpem transformacji eliminowano wiele potencjalnych róde³ niestabilnoci, coraz lepiej do nowych warunków adaptowa³y
siê przedsiêbiorstwa. Sprawnie przebiega³y dostosowania w sektorze bankowym, a polityka gospodarcza by³a zasadniczo konsekwentna. Mimo to, w latach 19992001 pojawi³y siê przes³anki zaburzenia stabilnoci, nios¹c ryzyko
kryzysu finansowego. Bardziej prawdopodobny by³ przy tym wybuch kryzysu
walutowego ni¿ bankowego. Szczególne zagro¿enie dla stabilnoci finansowej wi¹za³o siê przede wszystkim z deficytem obrotów bie¿¹cych i rosn¹cym
zad³u¿eniem zagranicznym polskich przedsiêbiorstw, w po³¹czeniu z wysokim poziomem kursu walutowego.
Do kryzysu jednak nie dosz³o. Stan rachunku bie¿¹cego zacz¹³ siê poprawiaæ, osi¹gaj¹c na koniec 2001 roku tylko 4,1% PKB. Poprawi³o siê przy tym
jego finansowanie. Równie¿ wzrost eksportu w latach 20002001, bêd¹cy
w zasadzie jedynym czynnikiem podtrzymuj¹cym s³abn¹cy wzrost gospodarczy, pozwala domniemywaæ, ¿e polskie firmy dostosowa³y siê do wymogów
konkurencji na rynkach europejskich i wiatowych. Mimo nadal pogarszaj¹cego siê portfela kredytowego banków (udzia³ z³ych d³ugów w ca³oci portfela wzrós³ w grudniu 2001 a¿ do 18,3%), wynikaj¹cego z utrzymuj¹cej siê nie
najlepszej kondycji podmiotów gospodarczych, nast¹pi³a poprawa sytuacji
finansowej banków komercyjnych (wynik finansowy netto w analogicznym
okresie by³ o 12,4% wy¿szy od tego w 2000 roku).
Zaburzenia stabilnoci nie skoñczy³y siê wiêc kryzysem, co by³o niew¹tpliwie zas³ug¹ odpowiednich rodków zapobiegawczych. Ciekawe wydaje siê po23

Jest to przy tym jedyny b³¹d, do którego przyzna³a siê sama Rada Polityki Pieniê¿nej.
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równanie zastosowanych w naszym kraju metod ochrony stabilnoci finansowej z rozwi¹zaniami opisanymi we wczeniejszych opracowaniach autorów.
Czynnikiem szczególnie korzystnie wp³ywaj¹cym na stabilnoæ finansow¹
by³a ewolucja systemu kursowego (tabela 5.). Jak pokaza³y dowiadczenia
ostatnich lat, prawdopodobieñstwo wybuchu kryzysu jest wiêksze w kraju
stosuj¹cym kurs sta³y. W Polsce, od nominalnej kotwicy (nominal anchor), poprzez system pe³zaj¹cej dewaluacji, doprowadzono ostatecznie do swobodnego kszta³towania siê kursu z³otego. Ograniczy³o to sk³onnoæ polskich przedsiêbiorstw do zad³u¿ania siê za granic¹ bez odpowiedniego zabezpieczenia
kursowego, przez uwypuklenie ryzyka kursowego. Pojawi³y siê równie¿ mo¿liwoci dostosowywania siê kursu z³otego do zmian zachodz¹cych w bilansie
p³atniczym24. Up³ynnienie kursu nast¹pi³o oficjalnie 12 kwietnia 2000 roku,
jednak kurs z³otego w zasadzie ju¿ wczeniej kszta³towa³ siê na rynku, czemu
sprzyja³o szerokie pasmo dopuszczalnych wahañ. W tych warunkach NBP nie
musia³ podejmowaæ interwencji nawet przed up³ynnieniem kursu25. Charakterystyczne, ¿e po tym posuniêciu ewentualnych spekulantów powstrzymywa³a od ataku na z³otego sama mo¿liwoæ interwencji NBP na rynku walutowym26.
Czynnikiem przywracaj¹cym stabilnoæ by³a równie¿ polityka pieniê¿na
i wytrwa³oæ banku centralnego w d¹¿eniu do obni¿enia poziomu inflacji.
Znaczenie polityki pieniê¿nej by³o tym wiêksze, ¿e zarówno dyscyplina, jak
i przejrzystoæ polityki fiskalnej pozostawia³y wiele do ¿yczenia. Co prawda
z tabeli 4. wynika, ¿e polityka fiskalna  zw³aszcza w latach 19992000  nie
by³a tak ³agodna, jak j¹ postrzegano (i jak opisano to we wczeniejszej czêci
artyku³u), to jednak dla stabilnoci systemu mia³o to niewielkie znaczenie.
Tak naprawdê, istotny jest nie tyle sam kszta³t polityki, ile w³anie jej percepcja przez rynki finansowe. Taki stan rzeczy stanowi konsekwencjê wci¹¿
rosn¹cej roli czynników niemierzalnych, psychologicznych w realizacji polityki gospodarczej.
Przy rozlunieniu polityki fiskalnej NBP zmuszony by³ do utrzymywania
wysokiego poziomu stóp procentowych. Polityka taka, choæ krytykowana za
os³abienie procesów rozwojowych w sferze realnej i przyczynianie siê do
nadmiernej aprecjacji z³otego, przynios³a znaczne korzyci. Twarda polityka
pieniê¿na okaza³a siê szczególnie pomocna w koñcu 1999 roku, kiedy splot
niekorzystnych okolicznoci wywo³a³ du¿¹ niepewnoæ inwestorów. Utrzymywanie wysokich stóp procentowych przyczyni³o siê wówczas do ograniczenia
24

Zob. np.: [Ma³ecki, S³awiñski, Piasecki, ¯u³awska, 2001, s. 215].
W. Ma³ecki uwa¿a jednak za b³¹d deklaracjê Rady Polityki Pieniê¿nej o niepodejmowaniu interwencji. Jego zdaniem, na takie owiadczenie mo¿e pozwoliæ sobie System Rezerwy
Federalnej, a i to przy sprzyjaj¹cych okolicznociach, nie za w³adze monetarne takiego kraju
jak Polska [Ma³ecki, 2000, s. 13].
26
W tym kontekcie dziwi pomys³ (zg³aszany przez niektórych polityków i ekonomistów)
wprowadzenia w Polsce systemu zarz¹du walut¹ (currency board), który raczej zwiêkszy³by ekspozycjê polskiej gospodarki na ryzyko kryzysu walutowego, ni¿ przyczyni³by siê do stabilnoci
systemu.
25
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inflacji, co znacz¹co z³agodzi³o nastroje. Jak bowiem informuje A. S³awiñski,
inwestorzy bardziej ni¿ deficytu obrotów bie¿¹cych obawiali siê powrotu
dwucyfrowej inflacji (która wi¹za³a siê z opónion¹ realizacj¹ zysków)27.

Tabela 5.
Ewolucja polskiego systemu kursowego w latach 19952000
Data zmiany

System kursowy

Akcja w³adz

30.11.1994

System pe³zaj¹cej dewaluacji
(crawling peg)

Redukcja tempa dewaluacji do 1,4% miesiêcznie

15.02.1995

Crawling peg

Redukcja tempa dewaluacji do 1,2% miesiêcznie

16.05.1995

Pe³zaj¹ce pasmo wahañ (crawling
band), odchylenia od parytetu
±7%

Utrzymane tempo crawla

22.12.1995

Crawling band, odchylenia od
parytetu ±7%

6-procentowa rewaluacja z³otego

8.01.1996

Crawling band, odchylenia od
parytetu ±7%

Redukcja tempa dewaluacji do 1,0% miesiêcznie

25.02.1998

Crawling band, odchylenia od
parytetu ±10%

Redukcja tempa dewaluacji do 0,8% miesiêcznie

17.07.1998

Crawling band, odchylenia od
parytetu ±10%

Redukcja tempa dewaluacji do 0,65%
miesiêcznie

10.09.1998

Crawling band, odchylenia od
parytetu ±10%

Redukcja tempa dewaluacji do 0,5% miesiêcznie

29.10.1998

Crawling band, odchylenia od
parytetu ±12,5%

Utrzymane tempo crawla

15.12.1998

Crawling band, odchylenia od
parytetu ±12,5%

Wprowadzenie op³at od transakcji fixingowych,
podniesienie minimalnej wartoci transakcji,
skrócenie czasu fixingu do 15 minut

1. 01.1999

Crawling band, odchylenia od
parytetu ±12,5%

Zmiana koszyka; obecny podzia³ euro 55%, dolar
45%

25.03.1999

Crawling band, odchylenia od
parytetu ±15%

Redukcja tempa dewaluacji do 0,3% miesiêcznie

7.07.1999

Crawling band, odchylenia od
parytetu ±15%

Likwidacja fixingu

12.04.2000

Kurs p³ynny (floating rate)

ród³o: opracowanie w³asne.

Stabilizuj¹cy wp³yw mia³a równie¿ dzia³alnoæ NBP jako banku banków
oraz prawid³owy i efektywny nadzór, sprawowany przez KNB. Nale¿y podkreliæ, ¿e stosowane procedury oraz rozwi¹zania instytucjonalne w coraz
wiêkszym zakresie odpowiadaj¹ zaleceniom MFW, BIS oraz Unii Europej27
[Ma³ecki, S³awiñski, Piasecki, ¯u³awska, 2001, s. 212]. Wysokie stopy procentowe korzystnie oddzia³ywa³y ju¿ wczeniej. Np. w latach 19961997 pozwoli³y ograniczyæ akcjê kredytow¹
i nadmierny popyt wewnêtrzny, skutkuj¹ce wzrostem deficytu rachunku obrotów bie¿¹cych.
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skiej. Szczególnie pozytywnie oceniono stopieñ wprowadzenia w naszym kraju zasad efektywnego nadzoru (Core Principles), opracowanych przez Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego. Do obszarów wymagaj¹cych ulepszenia
w raporcie MFW za 1999 rok zaliczono w zasadzie tylko dwie dziedziny, a mianowicie [Republic of Poland: Financial , 2000, s. 48]: (1) nadzór skonsolidowany i skonsolidowan¹ sprawozdawczoæ finansow¹ oraz (2) mo¿liwoci
wprowadzania i egzekwowania zasad corporate governance. W tej pierwszej
dziedzinie znaczny postêp przynios³a nowelizacja Prawa bankowego z 2001
roku oraz gruntowna nowelizacja ustawy o rachunkowoci, natomiast w drugiej  równie¿ nowelizacja Prawa bankowego oraz Kodeks spó³ek handlowych (zob. tabela 1.). Natomiast kolejny raport MFW wskazuje dwa g³ówne
problemy sektora bankowego  omawiany ju¿ wysoki poziom z³ych d³ugów
oraz kredytów w walutach obcych. Zaleca on równie¿ stworzenie nowych,
dostosowanych do warunków niskiej inflacji, ram polityki pieniê¿nej [Republic of Poland: Staff , 2002].
Sprawnoæ nadzoru odnosi siê nie tylko do nadzoru bankowego, ale dotyczy równie¿ instytucji nadzoruj¹cych pozosta³e elementy systemu finansowego. Zarówno PUNU, KPWiG czy UNFE (a obecnie Komisja Nadzoru Ubezpieczeñ i Funduszy Emerytalnych  KNUiFE) spe³niaj¹ w wiêkszoci normy
wyznaczane przez odpowiednie organizacje miêdzynarodowe, przyczyniaj¹c
siê do rozwoju niebankowych poredników finansowych. Organy nadzorcze,
oprócz dba³oci o sprawne funkcjonowanie podleg³ych im instytucji, dbaj¹
równie¿ o dostosowywanie swojej dziedziny do norm i standardów dobrego
postêpowania, opracowanych przez BIS, IOSCO czy MFW [Republic of Poland: Financial , 2000, s. 43]. Sprzyja³y temu odpowiednio nowelizowane
b¹d zmieniane akty prawne (np. ustawa o publicznym obrocie papierami
wartociowymi).
Równie¿ koordynacja miêdzy poszczególnymi instytucjami nadzorczymi
przebiega³a poprawnie. Odpowiednie MoUs28 po³¹czy³y KNB z KPWiG oraz
UNFE, a tak¿e te dwie ostatnie instytucje. ¯adnej umowy o porozumieniu nie
podpisa³ natomiast w czasie swojego funkcjonowania PUNU. Krajowi nadzorcy wspó³pracowali tak¿e z partnerami zagranicznymi. Np. KPWiG ³¹cz¹
MoUs z instytucjami odpowiedzialnymi za nadzór nad rynkami kapita³owymi
z Niemiec, Francji, W³och, Austrii i Wêgier. Istniej¹ równie¿ odpowiednie
ustalenia dotycz¹ce koordynacji na wypadek kryzysu [Republic of Poland:
Financial , 2000, s. 4041]. Przeszkod¹ w rozwoju poszczególnych segmentów
rynku finansowego oraz w usprawnianiu dzia³añ nadzoru mog¹ byæ w¹tpliwe
posuniêcia administracyjne, jak choæby likwidacja UNFE i PUNU oraz
powo³anie w ich miejsce KNUiFE, a wiêc jednego nadzorcy dla odmiennych
segmentów rynku finansowego.
28

Memorandum of Understanding  wystandaryzowana umowa okrelaj¹ca warunki wspó³pracy instytucji nadzorczych.
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Stabilnoæ finansow¹ umacnia³o równie¿ to, ¿e Polskê postrzegano jako
przysz³ego cz³onka UE, co wywiera³o pozytywny wp³yw na decyzje inwestycyjne. Zaufanie do naszego kraju wzros³o tak¿e po przyst¹pieniu do OECD.
W efekcie Polska, mimo zaliczania jej do rynków wschodz¹cych, nie ponios³a
wiêkszych konsekwencji wybuchu kryzysów w innych krajach. Jak informuje
L. Or³owski [2000, s. 179], kryzys rosyjski pokaza³, ¿e inwestorzy nie traktowali
wszystkich krajów wschodz¹cych jednakowo. Skutki tego kryzysu dla systemu
finansowego Polski, Czech i Wêgier by³y stosunkowo niewielkie. Nie wyst¹pi³o wiêc zara¿enie (contagion). Równie¿ kryzys brazylijski nie przyniós³ negatywnych konsekwencji dla stabilnoci polskiego systemu finansowego. Wydaje siê wiêc, ¿e nasz kraj, wprowadzaj¹c i stosuj¹c odpowiednie rodki prewencyjne, wypracowa³ sobie solidn¹ pozycjê wród inwestorów, ograniczaj¹c
prawdopodobieñstwo ataku spekulacyjnego. Nie oznacza to jednak, ¿e nie
jest potrzebny postêp, zw³aszcza w takich obszarach jak restrukturyzacja,
umacnianie nadzoru w³acicielskiego czy, przede wszystkim, umacnianie
dyscypliny rynkowej.

3. Uwagi koñcowe
Akcentowane w opracowaniu szczególne znaczenie stabilnoci finansowej
dla rynków wschodz¹cych (którym czêsto brakuje wiarygodnoci politycznej
i ekonomicznej) wyp³ywa przede wszystkim z bezporedniego jej prze³o¿enia
na zaufanie do danego kraju, jego waluty i polityki. Inwestorzy, je¿eli pozytywnie oceniaj¹ sytuacjê danego kraju, mog¹ zdecydowaæ o niewycofywaniu
siê z jego rynku finansowego, nawet je¿eli kraj ten przynale¿y do grupy
pañstw zagro¿onych kryzysem. Przyk³adem mo¿e byæ Polska w czasie kryzysu
brazylijskiego, kiedy to zasadniczo nie zachwia³o siê zaufanie inwestorów do
naszego kraju. Odpowiednia troska o stabilnoæ mo¿e byæ wiêc wa¿nym czynnikiem psychologicznym, pozwalaj¹cym ograniczyæ efekt stadny inwestorów
(herding) i efekt zara¿enia (contagion).
Jak siê wydaje, jest to dowodem na to, ¿e grupa emerging markets zatraci³a
ju¿ swoj¹ homogenicznoæ, zarówno pod wzglêdem odpornoci na kryzysy,
jak i postêpu w reformach czy percepcji przez inwestorów zagranicznych.
W coraz wiêkszym stopniu mo¿na napotkaæ natomiast pojêcie converging
markets, na okrelenie tych rynków wschodz¹cych, które zasadniczo zakoñczy³y ju¿ transformacjê systemow¹ i skupiaj¹ siê obecnie na procesie catching up oraz w coraz wiêkszym stopniu s¹ równorzêdnymi partnerami w wiatowym systemie finansowym. Dotyczy to równie¿ Polski.
Stabilnoæ finansowa krajów transformuj¹cych swoj¹ gospodarkê jest
natomiast niezbêdnym warunkiem utrwalenia efektów przeprowadzanych
reform. Potencjalny kryzys finansowy mo¿e nie tylko zahamowaæ postêpy
takiego kraju, ale i zaprzepaciæ dotychczasowe osi¹gniêcia. Stabilny system
finansowy pozwala równie¿ na odpowiednie kszta³towanie i wykorzystywanie w polityce gospodarczej kana³u oczekiwañ, sprzyjaj¹c kontynuacji czy
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przyspieszeniu reform. Ponownie wiêc, same dzia³ania na rzecz stabilnoci
finansowej mog¹ oddzia³ywaæ jako wa¿ny czynnik psychologiczny.
W przypadku Polski najwa¿niejsz¹ spraw¹ w dalszych d¹¿eniach do
zapewnienia stabilnoci finansowej wydaje siê byæ umocnienie dyscypliny
rynkowej. Obecnie, przy wci¹¿ du¿ej liczbie przedsiêbiorstw pañstwowych,
licznych barierach administracyjnych i niesprawnym prawie upad³ociowym, dyscyplinê tê mo¿na obserwowaæ jedynie w pewnych segmentach rynku. Jej upowszechnienie hamuj¹ takie czynniki jak upolitycznienie gospodarki czy dopiero kszta³tuj¹cy siê nadzór w³acicielski. Inicjatywa zmian
w tym obszarze le¿y prawie wy³¹cznie po stronie pañstwa. Trzeba jednak zaznaczyæ, ¿e mimo wprowadzenia wielu po¿¹danych zmian w ustawodawstwie,
p³ytki rynek kapita³owy uniemo¿liwia w³aciwy rozwój corporate governance
i sprawia, ¿e tzw. koszty wyjcia dla kapita³u obcego s¹ relatywnie wy¿sze
(p³ytki rynek kapita³owy powoduje, ¿e nag³e zwiêkszenie poda¿y papierów
wartociowych nie znajduje odpowiedniego popytu, co wywo³uje znaczny
spadek ich ceny).
Innym istotnym problemem jest zrównowa¿enie finansów publicznych
i zapewnienie zdrowych, ogólnogospodarczych podstaw stabilnoci. Wymaga
to zmiany policy mix w kierunku rozlunienia polityki monetarnej i zaostrzenia fiskalnej. Chodzi wiêc o swoiste odci¹¿enie tej pierwszej. Jak bowiem
powszechnie wiadomo, w warunkach liberalizacji przep³ywów kapita³owych
polityka monetarna ma o wiele mniejsze mo¿liwoci wp³ywania na gospodarkê. Ponadto, negatywne skutki restrykcyjnej polityki pieniê¿nej, do której
prowadzenia zmusza³a w ostatnich latach nadmierna ekspansja fiskalna, s¹
zbyt kosztowne, gro¿¹c pog³êbianiem siê niestabilnoci. Konieczne jest
zwiêkszenie koordynacji obu polityk, co mo¿e siê okazaæ trudne w warunkach
niesprzyjaj¹cego nastawienia do NBP i Rady Polityki Pieniê¿nej (próby ograniczenia niezale¿noci banku centralnego). Tymczasem niezale¿noæ NBP
jest niezbêdnym instytucjonalnym warunkiem stabilnoci ka¿dego systemu
finansowego oraz jednym z warunków, których musz¹ przestrzegaæ kraje kandyduj¹ce do cz³onkostwa we Wspólnocie.
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Abstract

Stability of the Polish Financial System in 19932001. Selected Problems
Poland is one of the few emerging markets that, till now, have not been affected
by financial crisis. This fact prompts to ponder over the actual determinants
and features of the Polish financial system that have contributed to its insusceptibility to crises as well as on the areas that require improvement. This resolves itself into the question whether the Polish financial system has evolved
in the right direction from the point of view of financial stability.
In analyzing the stability of the Polish financial system (including the banking
system), the authors concentrated on the period of 19932001. To this end they
utilized a set of earlier elaborated indices regarding both the macro and microeconomic scale. They analyzed, from the point of view of the stability, the
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most important developments and processes resulting from the transformation of the Polish economy.
The above analysis led to conclusions that favourably assessed the direction of
the transformation and the stability of the Polish financial system. This, i.a.
found expression in the sustained (despite some perturbations) confidence of
foreign investors. In further aspiration after securing the financial stability it
will be necessary to strengthen the market discipline, promote the corporate
governance and consolidate sound, general economic foundations of stability.
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