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Na koniec 2002 r. w Polsce działały 
64 banki komercyjne (w 2001 r. - 
75 banków komercyjnych) i 608 

spółdzielczych (34 banki połączyły się w 
2002 r.). Trzema bankami (Bankiem Spo-
łem, Bankiem Wschodnim oraz Wschod-
nim Bankiem Cukrownictwa) kierowały 
zarządy komisaryczne. Skarb Państwa 
kontrolował cztery banki, w tym trzy bez-
pośrednio (BGK, PKO BP oraz BGŻ). Na 
warszawskiej Giełdzie Papierów Warto-
ściowych w 2002 r. notowane były akcje 
15 banków. 
Ostatnią dekadę przemian sektora banko-
wego w Polsce można scharakteryzować 
jako restrukturyzację, prywatyzację i kon-
solidację banków. Procesy te zachodziły 
przy czynnym udziale państwa jako ini-
cjatora zmian w sektorze bankowym. 
W ciągu 14 lat nastąpiło przekształcenie 
polskiego systemu monobankowego w 
rozbudowany wolnorynkowy system 
bankowy. Krajowe banki komercyjne 
mają zazwyczaj uniwersalny charakter i 
często kontrolują kapitałowo inne insty-
tucje finansowe, np. ubezpieczeniowe. 

Obecnie można stwierdzić, że banki są 
nowoczesne, a ich strategiczni inwesto-
rzy to instytucje o dużym znaczeniu na 
arenie międzynarodowej.

Reforma systemu bankowego była jednym 
z najważniejszych elementów reformy pol-
skiej gospodarki. Ogólne ramy funkcjono-
wania odrodzonego systemu bankowego 
stworzyły ustawy ze stycznia 1989 r.: o 
NBP oraz Prawo bankowe. Pierwszym dzia-
łaniem restrukturyzacyjnym było utworze-
nie w 1989 r. dwustopniowej struktury pol-
skiej bankowości Obok banku centralnego 
w jej skład weszło dziewięć niezależnych 
od NBP regionalnych banków komercyj-
nych, wydzielonych z banku centralnego 
na bazie około 400 pozamiejscowych 
jednostek. Utworzenie tych banków było 
głównym czynnikiem demonopolizacji sek-
tora bankowego. Banki te przejęły od NBP 
obowiązki dotyczące działalności kredyto-
wo-depozytowej i stanowiły fundament 
rozwoju bankowości uniwersalnej. Miały 

one początkowo formę banków państwo-
wych, a w 1991 r. zostały przekształcone 
w jednoosobowe spółki Skarbu Państwa. 
Centrale „dziewiątki” umiejscowiono w 
miastach o największej aktywności gospo-
darczej, uważając, że zapewni to tym 
bankom wysoki potencjał rozwojowy, a 
jednocześnie będzie stymulowało rozwój 
gospodarczy regionów.
Zmiany w sektorze bankowym w ostat-
niej dekadzie następowały pod wpływem 
wielu czynników, z których najważniejsze  
- obok ww. utworzenia dziewięciu uniwer-
salnych banków państwowych - to rozwój 
sieci banków komercyjnych z udziałem kapi-
tału mieszanego, prywatyzacje banków, 
wzrost udziału zagranicznych inwestorów 
w rozwoju i transformacji własnościowej 
sektora, likwidacje i upadłości banków oraz 
procesy konsolidacyjne w sektorze. 
Na początku lat 90. powstało około 70 
banków o mieszanym kapitale, w tym rów-
nież państwowym. Minister finansów reak-
tywował Bank Gospodarstwa Krajowego 
do realizacji zadań zleconych przez rząd. 
Utworzonemu z inicjatywy ministra pracy 
Bankowi Inicjatyw Społeczno-Ekonomicz-
nych powierzono misję tworzenia miejsc 
pracy poprzez wspieranie rozwoju małych 
i średnich przedsiębiorstw. Celem utwo-
rzonego Banku Ochrony Środowiska było 
finansowanie inwestycji proekologicznych. 
Początek dekady lat 90. charakteryzował 
intensywne zakładanie banków zagranicz-
nych. Czynnikiem zachęcającym inwesto-
rów zagranicznych były ulgi podatkowe 
(do wysokości wniesionego kapitału) w cią-
gu pierwszych trzech lat działalności, a tak-
że możliwość wnoszenia i utrzymywania 
kapitału w walutach obcych oraz swoboda 
transferu 15 proc. zysków. Pierwszym ban-
kiem zagranicznym był Bank Amerykań-
ski w Polsce (obecnie Bank Amerykański 
w Polsce AmerBank) z 20 proc. udziałem 
podmiotów polskich i 80 proc. amerykań-
skich. Trudna sytuacja finansowa wielu 
banków w latach 1993-1994 spowodowa-
ła zahamowanie wzrostu liczby banków. 
Proces tworzenia nowych banków przez 
kapitał zagraniczny zatrzymano w obawie 
przed nadmiernym wzrostem konkurencji 
wobec słabych ekonomicznie banków pol-
skich. Restrykcyjna polityka licencyjna 
NBP miała na celu wzmocnienie krajowe-
go sektora bankowego poprzez restruktu-
ryzację banków zagrożonych upadłością i 
sanację z pomocą kapitału zagranicznego. 
Na koniec września 2001 r. udział kapita-
łu zagranicznego (5,2 mld zł) w kapitale 
zakładowym banków komercyjnych w Pol-
sce wynosił 57,4 proc. 
W drugiej połowie lat 90. w rezultacie 
trudnej sytuacji finansowej banków  
- która miała swe źródło w ich słabości 
kapitałowej, nieznajomości metod oceny 
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ryzyka i niedostatku wykwalifikowanej 
kadry lub niewłaściwie obranej strategii 
- wiele banków komercyjnych upadło, 
zostało zlikwidowanych lub utraciło samo-
dzielność w wyniku przejęcia przez inne 
podmioty. Również w wyniku konsolida-
cji, inicjowanych przez polskie banki w 
celu wzmocnienia ich pozycji rynkowej, 
spadła liczba banków komercyjnych. 
Modelowym przykładem konsolidacji był 
Kredyt Bank, który włączył do swej struktu-
ry kilka mniejszych banków. Konsolidacje 
banków były również wynikiem łączenia 
działających w Polsce spółek zależnych 
oraz oddziałów banków zagranicznych, 
czego przykładem było połączenie Banku 
Handlowego z Citibank Poland.

W ocenie bankowców ubiegły rok był naj-
gorszym od początku transformacji rokiem 
dla sektora bankowego. Większość banków 
zakończyła 2002 r. stratami, poza Pekao SA, 
PKO BP i BPH/PBK, ale i one zanotowały 
zyski znacznie niższe niż w latach poprzed-
nich. Największe straty wykazał BRE Bank 
(379 mln zł na koniec 2002 r.) oraz Kredyt 
Bank (211 mln zł po trzech kwartałach 
2002 r.). Ubiegły rok był trzecim z kolei, w 
którym spadła liczba osób zatrudnionych 
w bankach. W 2002 r. pracę straciło 5 tys. 
pracowników banków. Po raz pierwszy też 
zmniejszyła się liczba placówek. Główną 
przyczyną zapaści na rynku bankowym 
jest zła sytuacja gospodarcza, która powo-
duje, że klienci banków mają kłopoty ze 
spłacaniem zaciągniętych kredytów. Trud-
na sytuacja finansowa kredytobiorców 
spowodowała pogorszenie jakości portfe-
la kredytowego banków komercyjnych. 
W rezultacie na koniec 2002 r. prawie 20 
proc. należności banków komercyjnych od 
sektora niefinansowego stanowiły należno-
ści zagrożone (wobec 17,3 proc. w 2001 r., 
15,5 proc. w 2000 r., 13,7 proc. w 1999 r. i 
10,9 proc. w 1998 r.). Na zagrożone kredy-
ty banki muszą tworzyć rezerwy, co obciąża 
ich wynik finansowy. Na pogorszenie kon-
dycji banków wpłynęła też, obowiązująca 
od początku 2002 r., zmiana w przepisach 
o rachunkowości. Banki muszą obecnie 
wyceniać aktywa nie według ceny nabycia, 
ale według „wartości godziwej”, która jest 
zbliżona do wartości rynkowej. Zmiana 
przepisów spowodowała, że banki, które w 
poprzednich latach „transferowały” swoje 
straty do spółek zależnych, teraz muszą je 
wykazywać w swoich bilansach. 

Początki prywatyzacji banków sięgają 
1991 r., kiedy to opracowano założe-

nia programu prywatyzacji dziewięciu 
wydzielonych ze struktury NBP banków. 
Strategia ta - przyjęta decyzją Rady Mini-
strów - przewidywała dwa etapy tego pro-
cesu: komercjalizację (której głównym 
elementem było przekształcenie banków 
w spółki prawa handlowego - jednoosobo-
we spółki Skarbu Państwa) oraz prywa-
tyzację kapitałową, czyli udostępnienie 
akcji banków osobom trzecim. Podda-
nie przekształcanych banków rygorom 
Kodeksu handlowego, w tym m.in. nada-
nie bankom statutów oraz powołanie rad 
nadzorczych miało przygotować banki 
do działania zgodnie z regułami rynku, 
umożliwić ich restrukturyzację i w efek-
cie wpłynąć na podwyższenie efektywno-
ści działania, czyli zapewnić konieczne 
z punktu ekonomii warunki do ich pry-
watyzacji. Następnym etapem realizacji 
rządowej strategii było pozyskanie dla 
banków zagranicznego partnera strate-
gicznego, który objąłby pakiet nie większy 
niż 30 proc. akcji banku. Skarb Państwa 
miał zachować około 30 proc. akcji z pra-
wem głosu w kwestiach strategicznych, 
przy czym zakładano pozbycie się tego 
udziału w przyszłości. Pozostałe akcje 

przewidywano zaoferować w publicznej 
ofercie inwestorom indywidualnym oraz 
pracownikom na preferencyjnych warun-
kach. Na tych zasadach sprywatyzowano 
w latach 1993-1994 pierwsze dwa banki 
- Bank Śląski i Wielkopolski Bank Kredyto-
wy. Jednakże zakładana w strategii dalsza 
obecność Skarbu Państwa w prywatyzo-
wanych bankach odstraszała inwestorów 
strategicznych. Z tego powodów zdecydo-
wano się na zmianę strategii i rezygnację z 
30 proc. udziału Skarbu Państwa w akcjo-
nariacie prywatyzowanych banków. Ozna-
czało to możliwość objęcia przez inwesto-
ra strategicznego kontroli nad bankiem 
już na etapie prywatyzacji. Przykładem 
tego jest sprzedaż w 1999 r. pakietów 80 
proc. i 52,09 proc. akcji odpowiednio Ban-

ku Zachodniego we Wrocławiu i Banku 
Pekao SA.
Na koniec 2000 r. w wyniku przekształceń 
własnościowych ponad 80 proc. kapitałów 
własnych banków znalazło się w rękach 
kapitału prywatnego. Skarb Państwa 

sprawuje obecnie kontrolę nad czterema 
bankami: BGK, PKO BP, BGŻ i Bankiem 
Pocztowym. Intencją Skarbu Państwa jest 
zachowanie tej kontroli poprzez utrzyma-
nie większościowego pakietu akcji, bądź 
wprowadzenie odpowiednich zapisów sta-
tutowych zapewniających tę kontrolę. Jed-
nocześnie celem strategicznym państwa 
wobec sektora bankowego jest zwiększe-
nie jego roli w procesie aktywizacji gospo-
darki, w tym głównie przy wspieraniu roz-
woju małych i średnich przedsiębiorstw, 
a także - za pośrednictwem niektórych 
instytucji sektora bankowego - realizacji 
zadań polityki gospodarczej w dziedzinie 
polityki regionalnej, ochrony środowiska, 
czy transferu funduszy z Unii Europejskiej. 
Innym deklarowanym celem jest sprzy-
janie rozwojowi konkurencji pomiędzy 
bankami i stymulowanie oddolnej konso-
lidacji banków spółdzielczych.
W stosunku do banków z udziałem Skarbu 
Państwa celem polityki właścicielskiej jest 
poprawa zarządzania nimi i ich głęboka 
restrukturyzacja, co ma służyć zwiększeniu 
ich wartości rynkowej i pozycji konkuren-
cyjnej w celu ich ewentualnej prywatyzacji. 
Konieczne jest zatem realizowanie inwestycji 

o charakterze innowacyjno-
technicznym, w celu popra-
wy często przestarzałej infra-
struktury informatycznej i 
technologicznej banków.
Jedynym obecnie ban
kiem paƒstwowym w 
myÊl ustawy Prawo ban
kowe jest Bank Gospodar

stwa Krajowego. W ramach 
procesu negocjacji o członkostwo Polski 
w Unii Europejskiej uzyskano wstępną 
zgodę na wyłączenie stosowania prawa 
wspólnotowego w stosunku do BGK. 
Bank ten nie jest przewidziany do prywa-
tyzacji. BGK ma pełnić rolę instrumentu 
polityki państwa wykonującego zadania 
zlecone przez rząd. W ten sposób BGK 
stanie się „bankiem Skarbu Państwa” 
zapewniającym obsługę programów rzą-
dowych. Zwiększenie efektywności funk-
cjonowania banku będzie jednak wyma-
gać znacznego dokapitalizowania, także 
określenia ram organizacyjno-prawnych 
wskazujących obszary jego działalności.
Drugim i ostatnim bankiem „w pe∏ni 
paƒstwowym” jest PKO BP, który jest 
jednoosobową spółką Skarbu Państwa. 
PKO BP jest największym bankiem deta-
licznym w Polsce - ma największą liczbę 
klientów indywidualnych, największą 
liczbę oddziałów i jest największym pra-
codawcą w polskim systemie bankowym. 
Bank ten posiada 28 proc. udziału w ryn-
ku depozytów i kredytów dla klientów 
indywidualnych i prowadzi 40 proc. ogó-
łu rachunków oszczędnościowo-rozlicze-
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niowych. Z tych względów PKO BP pełni 
funkcję narodowego depozytariusza 
oszczędności osób fizycznych i jest insty-
tucją zaufania publicznego o szczegól-
nym znaczeniu dla polskiej gospodarki. 
Bank poniósł w 1998 r. stratę finansową 
w wysokości 1,3 mld zł. Program napraw-
czy na lata 1999-2003 zakłada pokrycie 
poniesionej straty finansowej przy wydat-
nej pomocy zewnętrznej ze strony Skarbu 
Państwa, NBP i BFG. Pomoc tę realizowa-
no poprzez udzielanie poręczeń ustawo-
wych na spłatę kredytów mieszkanio-
wych starego portfela, dokapitalizowanie 
pakietem akcji spółek z udziałem Skarbu 
Państwa, zwolnienie z rezerwy obowiąz-
kowej na kwotę 0,8 mld zł, wykup części 
portfela obligacji NBP na kwotę 3,2 mld 
zł oraz udzielenie bankowi preferencyjnej 
pożyczki w wysokości 0,6 mld zł.
Zgodnie z przyjętą strategią rząd zakłada 
upublicznienie akcji PKO BP przy utrzy-
maniu nad nim kontroli poprzez zacho-
wanie puli akcji dającej większościowe 
prawo głosu na walnym zgromadzeniu 
akcjonariuszy. 
Po upublicznieniu banku Skarb Państwa 
pragnie nadal zachować nad nim kontro-
lę poprzez odpowiednie zapisy statutu 
zapewniające udział Skarbu Państwa w 
strategicznych decyzjach podejmowanych 
przez organy PKO BP. 
Taki scenariusz prywatyzacyjny jest istot-
nym novum w dotychczasowej prywatyza-
cji państwowych banków. Oczekiwanym 
efektem ma być znaczny wzrost konkuren-
cyjności PKO BP w segmencie bankowości 
detalicznej, pozwalający skutecznie konku-
rować z dużymi bankami z obszaru Unii 
Europejskiej. W myśl strategii zakładanym 
celem działania banku powinno być przede 
wszystkim utrzymanie i wzmocnienie 
pozycji lidera na rynku usług detalicznych, 
ale także uczestniczenie, na warunkach 
rynkowych, w realizacji programów gospo-
darczych rządu (np. obsługi samorządów 
lokalnych i terytorialnych, czy finansowania 
małych i średnich przedsiębiorstw z wyko-
rzystaniem rządowych i samorządowych 
gwarancji i poręczeń). Z powyższych wzglę-
dów PKO BP ma pozostać bankiem uniwer-
salnym wyspecjalizowanym w obsłudze 
ludności, pełniącym wiodącą rolę w zabez-
pieczeniu interesów obywateli i państwa.
Trzecim bankiem, nad którym Skarb Paƒ
stwa posiada obecnie bezpoÊrednià kon
troĺ  (69,45 proc. akcji), jest Bank Gospo
darki ̊ ywnoÊciowej. BGŻ miał być bankiem 
zrzeszającym banki spółdzielcze. Komisja 
Nadzoru Bankowego nie zatwierdziła jed-
nak projektu umowy zrzeszenia, co powo-
duje, że jego znaczenie w sektorze banków 
spółdzielczych ulega marginalizacji. BGŻ ma 
pozostać bankiem dla wsi i rolnictwa, uczest-
nicząc we wspieraniu wielofunkcyjnego roz-

woju obszarów wiejskich, przy czym BGŻ 
powinien stać się uniwersalnym bankiem 
komercyjnym, obsługującym zdefiniowany 
segment rynku, skoncentrowanym na mak-
symalizacji wartości (zwrotu z kapitału) dla 
akcjonariuszy. Zakładaną w myśl strategii 
ścieżką prywatyzacyjną BGŻ jest wprowa-
dzenie akcji banku do obrotu publicznego. 
Skarb Państwa zamierza obniżyć swój udział 
w kapitale zakładowym BGŻ nawet do 30 
proc. poprzez wprowadzenie odpowiednich 
zapisów statutowych, jednakże zapewniają-
cych kontrolę nad podejmowaniem kluczo-
wych dla banku decyzji. Warunkiem wstęp-
nym przygotowania BGŻ do prywatyzacji 
jest - obok zwiększenia przejrzystości jego 
struktury kapitałowej - jego dokapitalizowa-
nie, które szacuje się na łączną kwotę około 
600 mln zł. 
Planowana oferta publiczna i tym samym 
rozproszenie struktury własności PKO BP 
oraz BGŻ oznacza, że Skarb Państwa nie 
chce wpuścić do tych banków inwestora stra-
tegicznego posiadającego większościowy 
pakiet akcji. Wielkość posiadanego przez 
akcjonariusza pakietu akcji jest istotnym 
czynnikiem determinującym jego zacho-
wania. Posiadanie dużego pakietu akcji, 
tzw. pakietu kontrolnego, może wiązać z 
naruszeniem praw drobnych akcjonariuszy 
i transferem zysków dla korzyści kontrolują-
cego akcjonariusza. Rozproszenie własności 
może eliminować ww. charakterystyczne 
dla skoncentrowanej własności problemy. 

Dla Skarbu Państwa, pragnącego zachować 
kontrolę nad PKO BP i BGŻ w strategicznych 
kwestiach, rozproszenie ich struktury własno-
ści ułatwia nadzór i daje realny wpływ na 
strategię i funkcjonowanie tych banków. Jed-
nakże ostatnio mówi się pomyśle sprzedaży 
pakietu akcji PKO BP inwestorowi strategicz-
nemu, co jest zupełną nowością w stosunku 
do poprzednich zapowiedzi MSP.
Paƒstwo, poprzez Narodowy Fundusz 
Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wod
nej, posiada 44,36 proc. akcji Banku 
Ochrony Ârodowiska, który jest bankiem 
komercyjnym, specjalizującym się w finan-
sowaniu przedsięwzięć służących ochronie 
środowiska. W myśl rządowej strategii pozo-
stawienie w BOŚ  udziałów NFOŚiGW jest 
niecelowe, ponieważ wiązałoby się z koniecz-
nością partycypowania państwa w ewen-
tualnym podnoszeniu kapitałów własnych 
banku (będącym następstwem polityki pro-
wadzonej przez strategicznego inwestora 

zagranicznego), co przy ograniczonych moż-
liwościach budżetu państwa i trudnych do 
przewidzenia wymiernych efektach takich 
działań jest niezasadne. Dotychczas nie pod-
jęto wiążących decyzji dotyczących Banku 
Ochrony Środowiska, który zakończył 2001 
r. ze stratą. Akcje banku będące w posiada-
niu NFOŚiGW prawdopodobnie zostaną 
przeniesione z BOŚ do BGŻ. 
Poprzez paƒstwowà Agencj´ Rozwo
ju Przemys∏u paƒstwo posiada 28,94 
proc. akcji (35,64 proc. g∏osów na WZA) 
Banku Inicjatyw Spo∏eczno Ekono
micznych. Pozostałymi akcjonariuszami 
BISE są Caisse Centrale de Credit Coope-
ratif (31,62 proc. akcji, co stanowi 29,35 
proc. głosów) oraz drobni akcjonariusze 
- przedsiębiorstwa z sektora elektroener-
getyki. Misją BISE jest wspomaganie 
wszelkich inicjatyw sprzyjających rozwo-
jowi małej i średniej przedsiębiorczości 
oraz wzrostowi dobrobytu społeczności 
lokalnych oraz wspieranie rozwoju społe-
czeństwa obywatelskiego poprzez współ-
pracę z samorządami terytorialnymi i 
organizacjami pozarządowymi (funda-
cjami i stowarzyszeniami). Do grona 
klientów banku należą małe i średnie 
przedsiębiorstwa, samorządy teryto-
rialne, przedsiębiorstwa sektora ener-
getycznego, klienci indywidualni, firmy 
francuskie i polsko-francuskie oraz fun-
dacje i stowarzyszenia. Agencja Rozwo-
ju Przemysłu zamierza zbyć akcje ban-

ku na rzecz wybranego 
inwestora.
Paƒstwo poÊrednio spra
wuje kontrol´ równie˝ 
nad Bankiem Poczto
wym. Głównymi akcjona-
riuszami banku są Poczta 

Polska (66,63 proc. akcji, 
co daje 74,2 proc. głosów) 

oraz Prokom Investments (33,33 proc. 
akcji - 25,8 proc. głosów). Zakłada się, 
że Poczta Polska, zgodnie z wypracowa-
ną strategią, rozwinie z Bankiem Poczto-
wym (na wzór rozwiązań europejskich) 
bankowość pocztową poprzez sprzedaż 
prostych, łatwo dostępnych usług banko-
wych w sieci pocztowej, rozwijanie usług 
masowych płatności, transfer środków 
dla przedsiębiorstw wielozakładowych i 
instytucji państwowych. Bank Pocztowy 
wspólnie z Pocztą ma skoncentrować się 
na rynku detalicznym, w szczególności w 
małych miejscowościach i na obszarach 
wiejskich, które stanowią niszę na rynku 
usług finansowych. 
Druga połowa lat 90. upłynęła pod zna-
kiem konsolidacji systemu bankowego. 
W wyniku globalnych tendencji konsolida-
cyjnych powstają nowe ponadnarodowe 
grupy finansowe, mające swoje spółki-cór-
ki poza granicami kraju macierzystego, w 
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Jedynym obecnie bankiem paƒstwowym w myÊl 
ustawy Prawo bankowe jest Bank Gospodarstwa 
Krajowego. 
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tym w Polsce. Rozszerzenie i pogłębienie integracji europejskiej 
tworzy silne zachęty do świadczenia usług finansowych bez obec-
ności handlowej (działalność transgraniczna). Zbyt duża liczba 
małych i nie wyspecjalizowanych banków krajowych powoduje, 
że krajowy sektor bankowy może nie sprostać konkurencyjnej 
presji w warunkach otwartości gospodarki, co z kolei może nega-
tywnie wpłynąć na stabilność całego systemu finansowego. Per-
spektywa członkostwa w Unii Europejskiej i wolnej konkurencji 
w ramach jednolitego rynku wywołuje konieczność wzmocnie-
nia kapitałowego polskich podmiotów. Z powyższych powodów 
koniecznością jest zatem tworzenie krajowych bankowych grup 
kapitałowych i konglomeratów finansowych. 

W kontekście rozwiązań prawnych obowiązujące ustawodaw-
stwo bankowe zapewnia całkowitą zgodność z regulacjami 
Unii Europejskiej. Nowelizacja z 23 sierpnia 2001 r. reguluje 
podejmowanie i prowadzenie działalności przez instytucje 
kredytowe; wprowadza definicje pieniądza elektronicznego, 
nadzoru skonsolidowanego, holdingu finansowego, holdingu 
o działalności mieszanej, podmiotu dominującego, znaczące-
go wpływu, bliskich powiązań; modyfikuje przepisy dotyczą-
ce współpracy i wymiany informacji z krajowymi organami 
nadzoru finansowego i zagranicznymi organami nadzoru ban-
kowego; modyfikuje przepisy dotyczące kontroli przepływu 
własności akcji w bankach; wprowadza przepisy dotyczące 
działalności transgranicznej. 
Poprzez pryzmat uwarunkowań makroekonomicznych sytuacja 
sektora bankowego w Polsce uległa znacznemu pogorszeniu. 
Wzrosło ryzyko wystąpienia kryzysu „złych długów”. Obserwuje 
się nasilanie konkurencji zarówno pomiędzy bankami działający-
mi w Polsce, jak i pomiędzy bankami działającymi na rynku Unii 
Europejskiej. Coraz wyraźniejsze stają się wyzwania związane 
z integracją Polski z Unią Europejską. Akcesja do struktur euro-
pejskich i wprowadzenie zasad jednolitego rynku (m.in. zasady 
swobody przepływu kapitałów) spowoduje, iż krajowe banki sta-
ną przed koniecznością sprostania wzmożonej konkurencji ze 
strony instytucji finansowych z państw Unii. W tym kontekście 
zwraca uwagę słabość niektórych banków będących własnością 
Skarbu Państwa, banków spółdzielczych oraz niektórych banków 
prywatnych. Polska jest krajem, który ma wysoki niedobór kapita-
łów własnych. Krajowe banki, pomimo doinwestowania w rezul-
tacie prywatyzacji przez inwestorów zagranicznych, pozostają 
nadal słabe kapitałowo w porównaniu do banków z państw Unii 
Europejskiej. W ostatnich latach inwestorzy zagraniczni w krajo-
wych bankach reinwestowali swoje zyski w ich rozwój - fundusze 
własne i kapitały banków z udziałem zagranicznym systematycz-
nie wzrastały. Natomiast w przypadku banków państwowych 
ich fundusze i kapitały wzrastały w nieodpowiednim, znacznie 
mniejszym tempie. 
 Najbliższą przyszłością sektora bankowego w Polsce jest jego dal-
sza konsolidacja. Dzięki wzmocnieniu kapitałowym (zwiększe-
niu funduszy własnych), zmniejszeniu kosztów transakcyjnych 
i generalnie wykorzystaniu efektu synergii konsolidacja banków 
krajowych pozytywnie wpłynie na zwiększenie ich konkurencyj-
ności. Również w sektorze bankowości spółdzielczej w ciągu naj-
bliższych lat kontynuowane będą działania konsolidacyjne pole-
gające na łączeniu się banków. Liczba banków spółdzielczych 
będzie się sukcesywnie zmniejszała, na co wpływa konieczność 
osiągnięcia progów kapitałowych wyznaczonych przez przepisy 
ustawy z 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdziel-
czych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (obecnie jest to 
300 tys. euro; od 2006 r. - 500 tys. euro; od 2011 r. - 1 mln euro). 
Zmniejszy się także liczba banków zrzeszających banki spółdziel-

cze. Coraz mniej prawdopodobna jest zaplanowana na ten rok 
publiczna oferta PKO BP. Prywatyzacja banku może potrwać do 
końca przyszłego roku.
W przypadku BGŻ publiczna oferta akcji będzie prawdopodob-
nie miała miejsce najwcześniej w drugim kwartale 2004 r. Przed 
upublicznieniem banku konieczne są działania mające na celu 
zwiększenie przejrzystości struktury jego akcjonariatu. Również 
dokapitalizowanie BGŻ jest konieczne, ponieważ ubiegły rok 
bank ten zakończył stratą netto w wysokości 264 mln zł. Kontro-
lę nad BGŻ będzie nadal utrzymywać państwo, które obecnie 
dysponuje prawie 70 proc. pakietem akcji banku. 
Taki stan przygotowań do prywatyzacji największych banków z 
udziałem Skarbu Państwa może oznaczać, że pod znakiem zapy-
tania staną tegoroczne wpływy z prywatyzacji zaplanowane na 
9,6 mld zł. 
Prywatyzacja sama w sobie nie jest celem, a budżetowe wpływy 
z prywatyzacji nie powinny przesłaniać celu strategicznego. Ten 
proces nie powinien być prowadzony pośpiesznie i pod presją. 
Najpierw konsolidacja i wzmocnienie kapitałowe, a dopiero 
potem sprzedaż - i to tylko części akcji - gwarantująca wpływ 
państwa na tę część sektora bankowego.
Celem dla części bankowości, która pozostaje w rękach państwo-
wych, jest stworzenie możliwości rozwoju kapitałowego, rozsze-
rzenie oferty usług bankowych, zwiększenie efektywności i przede 
wszystkim lepsze odpowiadanie na potrzeby klientów i gospodar-
ki. Jest to jedyna droga do zwiększenia konkurencyjności sektora 
bankowego w przeddzień akcesji do Unii Europejskiej.
 
Autor jest doktorem nauk ekonomicznych (Szko∏a G∏ówna Handlowa)  
i pracownikiem Najwy˝szej Izby Kontroli; w tekÊcie wykorzystano dost́ pne  
materia∏y oraz dane m.in. opublikowane na stronach internetowych NBP, MSP,  
BRE Banku oraz Kredyt Banku
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