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Prezentację oparto na raporcie:  

Capital Strategy, „Raport dotyczący optymalnej struktury polskiego systemu 
bankowego w średnim okresie”, Warszawa, 31 października 2012r., (autorzy: Stefan 
Kawalec i Marcin Gozdek), który zawiera szersze rozwinięcie i uzasadnienie 
prezentowanych tez.  

Raport jest dostępny na stronie: www.capitalstrategy.pl 

 

Tezy te były jeszcze wcześniej przedstawione w artykułach: 

 Stefan Kawalec, „Banki w Polsce powinny być pod krajową kontrolą”, Obserwator 
Finansowy, 2 listopada 2011, 
http://www.obserwatorfinansowy.pl/2011/11/02/banki-w-polsce-trzeba-
spolonizowac-ale-nie-upanstwowic/;  

 Stefan Kawalec, „Udomowić banki”, Gazeta Wyborcza, 7 listopada 2011r.  

 

 

Zastrzeżenie 

Capital Strategy jest firmą doradczą świadczącą usługi na rzecz podmiotów 
publicznych i prywatnych. W szczególności, Capital Strategy może świadczyć usługi 
doradcze na rzecz banków, a także podmiotów inwestujących lub zainteresowanych 
inwestycjami w sektorze bankowym.  

 

http://www.capitalstrategy.pl/
http://www.capitalstrategy.pl/
http://www.capitalstrategy.pl/
http://www.capitalstrategy.pl/
http://www.capitalstrategy.pl/
http://www.obserwatorfinansowy.pl/2011/11/02/banki-w-polsce-trzeba-spolonizowac-ale-nie-upanstwowic/
http://www.obserwatorfinansowy.pl/2011/11/02/banki-w-polsce-trzeba-spolonizowac-ale-nie-upanstwowic/
http://www.obserwatorfinansowy.pl/2011/11/02/banki-w-polsce-trzeba-spolonizowac-ale-nie-upanstwowic/
http://www.obserwatorfinansowy.pl/2011/11/02/banki-w-polsce-trzeba-spolonizowac-ale-nie-upanstwowic/
http://www.obserwatorfinansowy.pl/2011/11/02/banki-w-polsce-trzeba-spolonizowac-ale-nie-upanstwowic/
http://www.obserwatorfinansowy.pl/2011/11/02/banki-w-polsce-trzeba-spolonizowac-ale-nie-upanstwowic/
http://www.obserwatorfinansowy.pl/2011/11/02/banki-w-polsce-trzeba-spolonizowac-ale-nie-upanstwowic/
http://www.obserwatorfinansowy.pl/2011/11/02/banki-w-polsce-trzeba-spolonizowac-ale-nie-upanstwowic/
http://www.obserwatorfinansowy.pl/2011/11/02/banki-w-polsce-trzeba-spolonizowac-ale-nie-upanstwowic/
http://www.obserwatorfinansowy.pl/2011/11/02/banki-w-polsce-trzeba-spolonizowac-ale-nie-upanstwowic/
http://www.obserwatorfinansowy.pl/2011/11/02/banki-w-polsce-trzeba-spolonizowac-ale-nie-upanstwowic/
http://www.obserwatorfinansowy.pl/2011/11/02/banki-w-polsce-trzeba-spolonizowac-ale-nie-upanstwowic/
http://www.obserwatorfinansowy.pl/2011/11/02/banki-w-polsce-trzeba-spolonizowac-ale-nie-upanstwowic/
http://www.obserwatorfinansowy.pl/2011/11/02/banki-w-polsce-trzeba-spolonizowac-ale-nie-upanstwowic/
http://www.obserwatorfinansowy.pl/2011/11/02/banki-w-polsce-trzeba-spolonizowac-ale-nie-upanstwowic/
http://www.obserwatorfinansowy.pl/2011/11/02/banki-w-polsce-trzeba-spolonizowac-ale-nie-upanstwowic/
http://www.obserwatorfinansowy.pl/2011/11/02/banki-w-polsce-trzeba-spolonizowac-ale-nie-upanstwowic/


AGENDA 

 

Uwagi porządkowe 

I. Kilka obserwacji w wyniku światowego kryzysu finansowego  

i kryzysu strefy euro 

II. Konsekwencje dominacji w Polsce banków kontrolowanych  

z zagranicy 

III. Alternatywa dla zagranicznej kontroli nad bankami 

IV. Proponowana strategia dla polskich władz 

V. Odpowiedź na niektóre wątpliwości  

Zakończenie 

4 Stefan Kawalec – Pożądana struktura polskiego sektora bankowego – 11 czerwca 2015 



DOMINUJĄCE PRZED ROKIEM 2008 PRZEKONANIA,  

WYMAGAJĄCE DZIŚ PRZEWARTOŚCIOWANIA 
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1. Zwiększenie rozmiarów sektora bankowego ma pozytywny wpływ na 
wzrost  gospodarki. 

2. Absorpcja oszczędności zagranicznych jest korzystna dla wzrostu 
gospodarczego.  

3. Wejście do strefy euro umożliwi bezpieczny i praktycznie 
nieograniczony dostęp do puli oszczędności europejskich, gdyż  
w ramach strefy euro deficyty obrotów bieżących między 
poszczególnymi krajami nie mają znaczenia. 

4. Integracja rynków finansowych w Unii Europejskiej i w strefie euro 
przyczynia się do przyspieszenia procesu konwergencji. 

5. Dominacja banków należących do zagranicznych grup bankowych  
w krajach post-socjalistycznych jest korzystna dla rozwoju 
gospodarczego. 

  

Niektóre z powyższych przekonań są prawdziwe jedynie w pewnym 
zakresie i w pewnych okolicznościach, a inne wydają się dziś po prostu 
błędne. 

 

 



ROZMIARY SEKTORA FINANSOWEGO (1) 
 

 

Pogląd dominujący przed rokiem 2008:  

  

Zwiększenie rozmiarów systemu finansowego ma pozytywny wpływ 

na wzrost gospodarki 

(Ross Levine i wielu innych). 

  

  

Wnioski z miarodajnych analiz po roku 2008: 

 

Powyżej pewnego poziomu dalszy wzrost rozmiarów sektora 

finansowego przestaje przynosić pożytki i wpływa hamująco na 

wzrost gospodarczy. 
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ROZMIARY SEKTORA FINANSOWEGO (2) 
 

Relacja kredytu dla sektora prywatnego do PKB 

  

“Too Much Finance?”, Jean-Louis Arcand, Enrico Berkes and Ugo 

Panizza, International Monetary Fund, IMF Working Paper no 

WP/12/161, [Washington] June 2012. 

  

 Gdy relacja kredyt/PKB osiągnie 70%, korzyści z dalszego 

jej wzrostu przestają być zauważalne. 

 

 Gdy relacja ta osiągnie 100% jej dalsze zwiększanie ma 

wyraźnie negatywny wpływ na wzrost gospodarczy. 

  

  

W Polsce relacja ta wynosi 52% (2014). 
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ROZMIARY SEKTORA FINANSOWEGO (3)  
SEKTOR BANKOWY W EUROPIE 

“Is Europe Overbanked?”, raport pod kierunkiem Marco Pagano, European Systemic Risk 

Board, Reports of the Advisory Scientific Committee, No. 4/June 2014 (wersja polska:  

Zeszyty mBank – CASE nr 132/2014)  

 Tak, Europa jest „przebankowiona”: 

 Za dużo kredytu bankowego w relacji do PKB, 

 Zbyt duże rozmiary banków, 

 Finansowanie gospodarki w zbyt dużym stopniu zależne od banków. 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Helgi Library  



ROZMIARY SEKTORA FINANSOWEGO (4)  
FINANCIAL DEVELOPMENT INDEX 
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       Financial Development Effect on Growth 

Źródło: Rethinking Financial Deepening: Stability and Growth in Emerging Markets”, Ratna Sahay  

            i inni, International Monetary Fund, IMF Staff Discussion Note, May 2015, s.16. 



CECHY SYSTEMU BANKOWEGO WSPIERAJĄCEGO 

DŁUGOOKRESOWY WZROST GOSPODARCZY 
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1. Podstawową funkcją krajowego sektora bankowego powinno być 
gromadzenie krajowych depozytów oraz kredytowanie krajowych 
przedsiębiorstw i gospodarstw domowych a nie pośrednictwo  
w międzynarodowym transferze kapitału. 

 

2. Relacja kredytu dla sektora pozarządowego do PKB nie powinna 
przekraczać 100%. 

 

3. Relacja kredyty/depozyty powinna kształtować się poniżej 
100%. 

 

4. Gospodarstwa domowe powinny być kredytowane tylko przez 
banki krajowe i w lokalnej walucie. 

 

5. Działalność inwestycyjna banków na własny rachunek powinna 
być odseparowana od działalności depozytowo-kredytowej. 
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POLSKA JEST DUŻĄ GOSPODARKĄ EUROPEJSKĄ O STRUKTURZE 

SEKTORA BANKOWEGO TYPOWEJ DLA MAŁYCH GOSPODAREK 

EUROPEJSKICH  
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 Obecna struktura polskiego systemu bankowego nie jest wynikiem spontanicznych 

procesów rynkowych, lecz efektem polityki prywatyzacyjnej, nastawionej na pozyskiwanie 

wiarygodnych zagranicznych inwestorów strategicznych. Inwestorzy ci przyczynili się do 

modernizacji systemu bankowego i rozwoju polskiej gospodarki, lecz dziś krajowe banki 

nie potrzebują już kontroli zarządczej sprawowanej przez zagraniczne instytucje. 
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SKUTKI DOMINACJI W POLSKIM SEKTORZE BANKOWYM BANKÓW 

KONTROLOWANYCH Z ZAGRANICY  
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Dominacja banków kontrolowanych z zagranicy ma skutki zarówno 

pozytywne jak i negatywne.  

 

Pozytywne to m. in. ograniczenie wpływu krajowych polityków na banki. 

 

Negatywne to przede wszystkim: 

A. Zakłócenia w wykonywaniu przez sektor bankowy funkcji 

pośrednictwa finansowego.  

B. Ryzyko ograniczenia możliwości finansowania strategicznych 

sektorów w wyniku zewnętrznych wobec Polski decyzji politycznych.  

C. Utrudnienia dla stabilnego finansowania długu publicznego.  



A. ZAKŁÓCENIA W WYKONYWANIU PRZEZ SEKTOR BANKOWY 

FUNKCJI POŚREDNICTWA FINANSOWEGO (1) 
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Bank, będący częścią międzynarodowej grupy bankowej, kieruje się w swojej 

działalności na rynku polskim nie tylko oceną sytuacji i perspektyw polskiej 

gospodarki oraz własną sytuacją finansową, lecz również sytuacją całej grupy 

bankowej.  

 Problemy w gospodarce kraju macierzystego grupy bankowej lub problemy 

finansowe grupy bankowej mogą istotnie zakłócić wykonywanie przez bank 

zależny funkcji pośrednictwa finansowego w Polsce. 

 Gdy dotyczy to pojedynczego banku, nie stanowi to poważnego problemu.  

 Sytuacja staje się poważniejsza, gdy dotyczy to większej liczby banków. 



A. ZAKŁÓCENIA W WYKONYWANIU PRZEZ SEKTOR BANKOWY FUNKCJI 

POŚREDNICTWA FINANSOWEGO (2) 
DOŚWIADCZENIA LAT 2009-2010 
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Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych NBP, KNF, GUS, danych z banków oraz sprawozdań finansowych banków 

 

Realny przyrost kredytu dla przedsiębiorstw w okresie dwóch lat 2009-2010 

oraz udział w aktywach 2010 r. 
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B. RYZYKO OGRANICZENIA MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA 

STRATEGICZNYCH SEKTORÓW W WYNIKU ZEWNĘTRZNYCH 

WOBEC POLSKI DECYZJI POLITYCZNYCH 
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W polskiej strategii energetycznej kluczową 
rolę odgrywają lub w zamierzeniu mają 
odgrywać sektory, których rozwój jest 
kontestowany w wielu krajach europejskich*: 

 Energetyka węglowa – obecne w 
Polsce koncerny energetyczne z Niemiec 
(RWE) i Szwecji (Vatenfall) wycofały się 
z planów budowy nowych elektrowni 
węglowych w Polsce. 

 Energetyka jądrowa – Niemcy podjęły 
decyzję o zamknięciu elektrowni 
jądrowych. Budowa elektrowni 
jądrowych w Polsce budzi sprzeciw w 
Niemczech i kilku innych krajach UE. 

 Gaz łupkowy – rozwój wydobycia gazu 
łupkowego budzi sprzeciw w wielu 
krajach europejskich i zagraża 
interesom Gazpromu. 

 

 

 

 

 

 Banki z krajów UE i Norwegii będą 
mało chętnie finansować wydobycie 
gazu łupkowego oraz elektrownie 
węglowe.   

 Jest wysoce wątpliwe, by banki 
niemieckie, austriackie, holenderskie 
czy skandynawskie chciały finansować 
energetykę jądrową w Polsce.    

 Banki francuskie raczej nie będą 
finansować energetyki jądrowej opartej 
o technologie nie-francuskie. 

 

 Sektor zbrojeniowy – niektóre banki 
zagraniczne w Polsce w ogóle nie 
finansują sektora zbrojeniowego w 
naszym kraju.  

 

 

*/ Wykorzystujemy tu notatkę z dnia 21 marca 2012 
roku Specjalnego Doradcy Ministra Spraw 
Zagranicznych ds. Ekonomicznych Macieja Olexa-
Szczytowskiego (byłego bankiera inwestycyjnego) 



C. UTRUDNIENIA DLA STABILNEGO FINANSOWANIA DŁUGU 

PUBLICZNEGO 
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1. W każdym kraju lokalne banki są istotną kategorią nabywców długu 

publicznego. 

2. W przypadku działających w Polsce banków kontrolowanych z zagranicy, ich 

zdolność do inwestowania w atrakcyjne papiery skarbowe jest ograniczona 

przez limity na polskie ryzyko suwerenne nakładane przez zagraniczne 

centrale. 

3. W przypadku ewentualnych zaburzeń w gospodarce światowej lub innych 

wydarzeń zwiększających awersję inwestorów zagranicznych do ryzyka 

polskiego, limity na ryzyko polskie w polskich bankach należących do 

zagranicznych grup bankowych mogą ulec gwałtownemu zmniejszeniu. 

4. Istnieje poważne ryzyko jednoczesnego wyprzedawania obligacji polskich 

przez inwestorów zagranicznych oraz przez większość działających w Polsce 

banków. Dlatego, szczególnie w obecnej sytuacji w gospodarce światowej, 

dominacja banków kontrolowanych przez zagraniczne grupy bankowe 

poważnie zwiększa ryzyko finansowania polskiego długu publicznego.  
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ROZPROSZONY AKCJONARIAT BEZ INWESTORA STRATEGICZNEGO JEST 

DOMINUJĄCĄ FORMĄ WŁASNOŚCI W DUŻYCH PRYWATNYCH BANKACH  

W KRAJACH NAJBARDZIEJ ROZWINIĘTYCH GOSPODARCZO 
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Pozycja w 

rankingu 

światowym* 

Bank 
Udział największego 

akcjonariusza** 

3. JP Morgan Chase 4,1% 

4. Bank of America 5,3% 

5. HSBC Holdings 1,4% 

6. Citigroup 5,0% 

8. Wells Fargo & Co 6,9% 

10. 
Mitsubishi UFJ 

Financial Group 
4,9% 

11. BNP Paribas 10,3% 

12. Barclays 8,5% 

*   Na podstawie rankingu magazynu ,,The Banker” z 2014 r. 

** Ustalone przez autorów na podstawie raportów banków i innych danych publicznie dostępnych na koniec  

 2010 r. lub późniejszych. 

 



ROZDROBNIONY AKCJONARIAT PRYWATNY BEZ INWESTORA 

STRATEGICZNEGO MOŻE BYĆ AKCEPTOWALNĄ ALTERNATYWĄ DLA 

KONTROLI SPRAWOWANEJ PRZEZ ZAGRANICZNĄ GRUPĘ BANKOWĄ 
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1. Trwałość rozproszonej struktury akcjonariatu można zapewnić poprzez 

wprowadzenie zapisu statutowego, ograniczającego prawo głosu jednego 

akcjonariusza, pozostawiając Komisji Nadzoru Finansowego uprawnienie do 

podjęcia w uzasadnionym przypadku decyzji o wyłączeniu tego ograniczenia 

na czas konkretnego Walnego Zgromadzenia. 

2. Po to, by faktyczne centrum decyzyjne banku znajdowało się w kraju, w 

którym znajduje się centrala banku, nie jest wcale konieczne, by większość 

akcji znajdowała się w ręku krajowych akcjonariuszy.  

3. Rozproszony akcjonariat stwarza dla nadzoru inne wyzwania niż kontrola ze 

strony inwestora strategicznego. Nadzór musi oswoić się z modelem banku z 

prywatnym rozproszonym akcjonariatem i dostosować instrumenty 

nadzorcze i kulturę nadzorczą do takich struktur zarządczych. 



ZŁUDNA ALTERNATYWA: BEZPOŚREDNIA LUB POŚREDNIA 

KONTROLA PAŃSTWOWA 
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1. Bezpośrednia lub pośrednia własność państwowa banków oznacza uzależnienie losów 

zarządów od decyzji polityków, co rodzi olbrzymie ryzyko. 

2. Politycy starają się nierzadko wykorzystywać możliwość wpływu na banki, aby za 

pomocą zgromadzonych tam pieniędzy wspierać preferowane dziedziny gospodarki, 

konkretne przedsiębiorstwa, rozwiązywać bieżące problemy lub realizować swoje, często 

bardzo szczytne, ambicje.  

3. Uleganie takim pokusom, w otwartej gospodarce kończy się często stratami 

pokrywanymi kosztem wszystkich podatników.   

 Przypadek francuskiego banku państwowego Credit Lyonnais, który na początku lat 

90. XX wieku realizował popieraną przez elity polityczne ambitną ideę budowy 

narodowego championa – konkurenta dla niemieckiego Deutsche Banku. Skończyło 

się stratami i finansową pomocą rządu wysokości ponad 20 miliardów USD. „The 

Economist” w 1997r nazwał to „największą pojedynczą katastrofą finansową, jaka 

zdarzyła się kiedykolwiek w świecie zachodnim”.  

 Przypadek sektora bankowego w Słowenii, który pozostaje pod kontrolą państwa.  

 Nie należy zwiększać imperium właścicielskiego skarbu państwa w sektorze 

 bankowym. Model banku kontrolowanego przez Skarb Państwa nie jest 

 akceptowalną alternatywą dla modelu banku kontrolowanego przez 

 zagraniczną grupę bankową. 
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Poniższa tabela przedstawia propozycję struktury sektora bankowego, 

do której należy dążyć w perspektywie najbliższych 10 lat. 

 

Grupa banków 

Udział w aktywach sektora 

bankowego 

Obecnie Docelowo 

Banki zależne od zagranicznych grup bankowych* 60% 30-35% 

Banki zależne pośrednio lub bezpośrednio od Skarbu 

Państwa (obecnie: BGK, PKO BP, BOŚ Bank, Bank 

Pocztowy i Alior Bank) 

23% 20-25% 

Banki o rozproszonej strukturze akcjonariatu, 

kontrolowane przez inwestorów instytucjonalnych i 

zabezpieczone przed przejęciem przez inwestora 

strategicznego przez specjalne zapisy statutowe 

0% 30% 

Inne banki kontrolowane przez inwestorów prywatnych 10% 5-15% 

Banki spółdzielcze 7% 6-10% 

*/ banki kontrolowane przez inwestorów zagranicznych według KNF na koniec 2014 r., z korektą własną 

uwzględniającą zapowiedziane przejęcie Alior Bank przez PZU. 



WYCOFUJĄCYCH SIĘ INWESTORÓW STRATEGICZNYCH ZASTĘPOWAĆ 

PRZEZ ROZPROSZONY PRYWATNY AKCJONARIAT 
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1. W przypadku wycofywania się z Polski inwestorów strategicznych:  

a) Preferowanym rozwiązaniem powinna być sprzedaż akcji poprzez giełdę  

i wprowadzenie statutowego ograniczenia prawa głosu dla jednego 

akcjonariusza, 

b) Alternatywnym rozwiązaniem może być sprzedaż akcji inwestorowi lub 

grupie inwestorów, którzy zobowiążą się przekształcić bank w bank o 

rozproszonym akcjonariacie, wprowadzając wspomniany wyżej zapis 

statutowy, ograniczający prawo głosu pojedynczego akcjonariusza.  

 

2. Polski rząd może domagać się, aby Komisja Europejska, stojąc na 

straży zasad konkurencji, przestrzegała zasady, że banki, które 

uzyskały pomoc rządową, powinny sprzedać dostępne do sprzedaży 

aktywa zagraniczne, a w szczególności swoje operacje w Polsce. 

 



OGŁOSIĆ I REALIZOWAĆ KLAROWNĄ STRATEGIĘ 
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1. Rząd i władze regulacyjne powinny sformułować oficjalną 

diagnozę ryzyka systemowego, ogłosić klarowną strategię 

zmian w strukturze sektora bankowego i wspólnie podjąć 

działania dla jej realizacji, wprowadzając ewentualne zmiany 

prawne.  

 

2. Stanowisko polskich władz powinno zostać wyjaśnione i 

uzasadnione wobec: 

 instytucji UE,  

 poszczególnych państw członkowskich oraz  

 obecnych i potencjalnych inwestorów w sektorze 

bankowym. 

 



UNIKAĆ KONCENTRACJI I ZWIĘKSZANIA ZAKRESU KONTROLI 

WŁAŚCICIELSKIEJ SKARBU PAŃSTWA  
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1. Należy unikać rozwiązań, które mogą wydawać się najprostsze, 
lecz zamiast zmniejszać ryzyko systemowe w sektorze 
bankowym, będą to ryzyko zwiększać:  

 

a) Unikać nadmiernej koncentracji w sektorze bankowym, aby 
nie tworzyć banków „zbyt dużych by upaść”.  

 Postulujemy wprowadzenie, wzorem USA, regulacji ustawowej 
zabraniającej zwiększenia udziałów w rynku depozytów 
powyżej 10% poprzez fuzję (zezwalając na wzrost organiczny 
powyżej tego limitu). 

 

b) Unikać przejmowania kontroli nad bankami przez Skarb 
Państwa lub podmioty od niego zależne. Nie należy również 
powielać modelu struktury własnościowej, w której Skarb 
Państwa, mając mniejszościowy pakiet akcji, kontroluje 
instytucje dzięki rozproszeniu pakietów pozostałych 
akcjonariuszy. 
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1. Prywatyzacja banków w Polsce trwała blisko dekadę. Proces 
udomawiania banków może potrwać podobnie długo. 

2. Inwestorzy strategiczni w 7 bankach notowanych na GPW, 
zależnych od zagranicznych grup bankowych, o łącznym udziale 
43% w aktywach sektora bankowego posiadają akcje o wartości 
rynkowej 89 mld zł. Przy takich cenach przejęcie pakietów akcji 
od inwestorów strategicznych w bankach mających łącznie 25% 
udziału w aktywach sektora kosztowałoby 52 mld zł, co przy 
rozłożeniu tego procesu na 10 lat oznaczałoby średnio ok. 5 mld zł 
rocznie (z czego 50% mogłoby pochodzić od zagranicznych 
inwestorów portfelowych).  

3. Możliwości „udomowienia banków” zwiększyłyby się w przypadku 
uruchomienia masowego programu dodatkowych ubezpieczeń 
emerytalnych (postulowanego m.in. w raporcie: Capital Strategy 
„Jak mobilizować dodatkowe oszczędności emerytalne”, autorzy: 
Stefan Kawalec, Katarzyna Błażuk i Maciej Kurek, Warszawa, 17 
lutego 2015 http://www.capitalstrategy.pl/category/emerytury/). 
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 Współczesny sektor bankowy korzysta ze wsparcia w postaci publicznych gwarancji 
bezpieczeństwa, dzięki czemu banki są w stanie funkcjonować przy relacji kapitału 
do aktywów 10-20 razy niższej niż w czasach, gdy takiego wsparcia nie było. 

 Gwarancje państwa dla sektora bankowego rodzą poważne ryzyko fiskalne:  

 W przypadku kryzysu bankowego, koszty ratowania banków wynoszą od kilku do 
kilkudziesięciu procent PKB. 

 Zagraniczne banki-matki nie gwarantują depozytów zgromadzonych w bankach 
zależnych  za ich wypłatę odpowiedzialność ponosi polski podatnik. 

 Biorąc pod uwagę: 

 znaczenie sprawności funkcjonowania systemu bankowego dla gospodarki,  

 ryzyko fiskalne związane z odpowiedzialnością państwa za stabilność banków,  

władze publiczne mogą i powinny podejmować działania w celu ukształtowania 
rozmiarów i struktury sektora bankowego tak, aby: 

 potencjalne zobowiązania fiskalne związane z zapewnieniem stabilności banków były 
dla państwa do udźwignięcia; 

 uzyskać możliwie najkorzystniejszą relację między zdolnością sektora bankowego do 
finansowania gospodarki a ryzykiem fiskalnym. 
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1. Używane tu określenie „udomowienie banków”: 

a) nie oznacza przejęcia kontroli nad bankami przez instytucje zależne od 
państwa, lecz przez rozproszony kapitał prywatny. 

b) nie oznacza, że większość akcji musi znajdować się w ręku inwestorów 
polskich; istotne jest to, by faktyczne centrum decyzyjne banku 
znajdowało się w jego centrali w Polsce. 

2. Celem nie jest wyeliminowanie banków będących spółkami 
zależnymi zagranicznych grup bankowych, lecz stopniowe 
zmniejszenie ich udziału, tak aby stworzyć bardziej 
zrównoważoną strukturę własnościową sektora z różnymi 
modelami kontroli korporacyjnej.   

3. W przypadku klarownego określenia strategii i ram oraz 
konsekwentnej polityki polskich władz, proces udamawiania 
banków będzie następował stopniowo w wyniku kolejnych 
transakcji, do jakich będzie dochodziło w sektorze bankowym. 
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