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Wprowadzenie

Internacjonalizacja systemów bankowych nie jest zjawiskiem nowym. Roz-

pocz a si  ona ju  w XIX wieku, przybieraj c na sile w latach sze dzie-

si tych XX wieku. Internacjonalizacja sprz ona z procesami globalizacji 

przynios a wiele zmian w funkcjonowaniu systemów bankowych. Banki 

uczestnicz ce w internacjonalizacji przekszta ci y si  w banki wielonaro-

dowe, prowadz ce dzia alno  na skal  mi dzynarodow .

O internacjonalizacji systemów bankowych mo na mówi  w ró nych 

aspektach, st d te  nie jest atwo jednoznacznie przedstawi  tre  tego 

poj cia. Zgodnie z definicj  J.K. Solarza i P. Wycza skiego [1997], „inter-

nacjonalizacja systemów bankowych mo e by  rozumiana zarówno jako 

proces wychodzenia poza ramy rynku krajowego, jak i wchodzenia zagra-

nicznych inwestorów do banków krajowych”. Dodaj  oni przy tym, e banki 

zagraniczne s  traktowane jako instytucjonalna forma przenoszenia ten-

dencji wyst puj cych na wiatowych rynkach finansowych do krajowego 

systemu bankowego. Wed ug nich, stopie  internacjonalizacji systemu ban-

kowego mo e by  mierzony udzia em zagranicznych akcjonariuszy i wie-

rzycieli w pasywach skonsolidowanego systemu bankowego danego kraju. 

Na inny aspekt zagadnienia wskazuj  M.K. Lewis i K.T. Davis [1987]. Ich 

zdaniem, internacjonalizacja banków wyra a si  przede wszystkim w ich 

lokalizacji w odleg ych regionach wiata i prowadzeniu ich przez w a ci-

cieli ró nej narodowo ci.

Internacjonalizacja systemów bankowych mo e mie  wymiar wewn trz-

ny i zewn trzny. Pierwszy jej typ mierzy si  liczb  oddzia ów i filii otwar-

** Artyku  jest rozszerzon  wersj  opracowania „Internacjonalizacja systemów banko-

wych w teorii i praktyce”, zg oszonego na Konferencj  Katedr Finansowych w Szczecinie 

„Finanse – Teoria i Praktyka”, w dniach 9-11 wrze nia 2009 roku.
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tych w danym kraju przez banki zagraniczne oraz sum  aktywów tych 

placówek odniesion  do cznych aktywów skonsolidowanego bilansu ban-

kowego. Drugi mierzony jest liczb  oddzia ów i filii otwartych za granic  

przez banki krajowe oraz sum  aktywów zgromadzonych przez te placów-

ki odniesion  do cznych aktywów skonsolidowanego bilansu bankowego 

[ECB 1999; Solarz, Wycza ski 1997]. 

Nast pstwem internacjonalizacji jest wzrost konkurencji mi dzy ban-

kami i wyrównanie jej warunków dla banków krajowych i zagranicznych 

[Padoa-Schioppa]. Dzieje si  tak, poniewa  z jednej strony powoduje ona 

wzrost liczby instytucji zabiegaj cych o klienta, a z drugiej strony sprawia, 

e zwi ksza si  rynek, na którym banki mog  dzia a . Ponadnarodowy 

zasi g dzia alno ci bankowej wymusza doskonalenie systemów ostro no -

ciowych i nadzorczych. Internacjonalizacja wzmaga tak e proces deregu-

lacji [Fr ckowiak, Szambela czyk 2000; Paluszak 2001; Zawadzka 2002], 

wymuszaj c przy tym mi dzynarodow  wspó prac  w zakresie regulowania 

dzia alno ci bankowej [Krugman, Obstfeld 2007].

Banki, które bior  udzia  w internacjonalizacji systemów bankowych, 

okre la si  w mianem banków wielonarodowych (multinational bank) lub 

banków mi dzynarodowych (international bank). Wielokrotnie terminów 

tych u ywa si  zamiennie. Nie nios  one jednak tej samej tre ci. Wyró -

nikiem banku mi dzynarodowego s  pe nione przeze  funkcje. Ka dy bank 

mi dzynarodowy przeprowadza transakcje w walucie krajowej z nierezy-

dentami, aby finansowa  handel zagraniczny i przeprowadza  inne trans-

akcje mi dzynarodowe. Ponadto, banki mi dzynarodowe, jako uczestnicy 

rynku eurowalutowego, przeprowadzaj  transakcje w walutach obcych. Ten 

drugi typ transakcji mo e by  przeprowadzany zarówno z rezydentami, 

jak i z nierezydentami [Lewis, Davis 1987]. 

Oba przedstawione rodzaje transakcji mog  by  realizowane tak e 

przez banki wielonarodowe, jednak wcale tak by  musi. Charakterystycz-

ne jest natomiast, e banki wielonarodowe s  szczególnym rodzajem 

przedsi biorstw wielonarodowych. Podstawow  cech  takiego przedsi -

biorstwa, jest prowadzenie dzia alno ci w ró nych krajach. Wielonarodo-

wy bank ma zatem swoje placówki w wi cej ni  jednym kraju [Curry, 

Fung, Harper 2003]. 

W procesie internacjonalizacji w najszerszym zakresie bior  udzia  w a -

nie banki wielonarodowe. Zdaniem U. Steuber [1977], przed nasileniem 

procesu internacjonalizacji, banki chc ce rozpocz  dzia alno  za granic  

musia y szuka  zagranicznego banku-korespondenta. Dopiero proces inter-

nacjonalizacji umo liwi  bezpo redni  obecno  banków za granic .

Internacjonalizacja sprz ona z globalizacj  przynios y wiele zmian 

w funkcjonowaniu systemów bankowych. Proces ten wyst pi  równie  

w Polsce, za  jego nast pstwa s  niekiedy przedmiotem krytycznych ocen 

[Janicka 2001]. Ciekawo  budzi, czy i w jakim stopniu za uzasadnienie 

jego wyst pienia w Polsce mo na uzna  teoretyczne przes anki internacjo-
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nalizacji; w jaki sposób internacjonalizacja wp yn a na funkcjonowanie 

polskich banków; a tak e jakie korzy ci i zagro enia by y i s  jej nast p-

stwami. Rozstrzygni cie tych problemów stanowi cel badawczy niniejszego 

artyku u. 

Struktura niniejszego opracowania jest nast puj ca. W punkcie drugim 

przedstawiono fazy internacjonalizacji systemów bankowych. W punkcie 

trzecim zarysowano g ówne teorie wyja niaj ce rozszerzanie przez banki 

dzia alno ci poza granice jednego kraju. Punkt czwarty po wi cono przy-

bli eniu przebiegu internacjonalizacji polskiej bankowo ci. Ostatni – pi ty 

– punkt zawiera refleksje i uwagi ko cowe. 

1. Fazy internacjonalizacji systemów bankowych

W procesie internacjonalizacji systemów bankowych mo na wyró ni  kilka 

faz. W literaturze uznaje si , e tzw. pierwsza fala internacjonalizacji syste-

mów bankowych rozpocz a si  po 1830 roku w Wielkiej Brytanii. G ówn  

jej przyczyn  by o d enie do usprawnienia finansowania handlu Wielkiej 

Brytanii z jej koloniami. Banki brytyjskie otworzy y swoje przedstawiciel-

stwa w Australii, Ameryce Pó nocnej i na Karaibach, a pó niej tak e 

w Indiach, Afryce Po udniowej i Ameryce aci skiej. W latach 1817–1913 

banki brytyjskie otworzy y za granic  cznie 72 placówki [Tschoegl 1987]. 

W lad za nimi posz y tak e banki innych krajów posiadaj cych kolonie. 

Nale a y do nich banki belgijskie, francuskie, niemieckie oraz japo skie 

[Curry, Fung, Harper 2003; de Paula 2002]. 

Przekszta canie si  banków pa stw kolonialnych w banki wielonarodo-

we zahamowa a pierwsza wojna wiatowa. Znacz ce przy pieszenie inter-

nacjonalizacji systemów bankowych nast pi o dopiero w latach sze dzie-

si tych ubieg ego wieku, wówczas bowiem nast pi a gwa towna ekspansja 

ameryka skich banków za granic . Z o y o si  na to kilka przyczyn. 

Przede wszystkim, w latach sze dziesi tych XX wieku w Stanach Zjed-

noczonych wprowadzono przepisy prawne, które w znacznym stopniu ogra-

niczy y dzia alno  banków ameryka skich. Przepisy te mia y na celu 

przywrócenie równowagi bilansu p atniczego i o ywienie gospodarki ame-

ryka skiej. I tak, w 1965 roku wprowadzono tzw. program dobrowolnego 

ograniczenia kredytów udzielanych nierezydentom. Program ten by  cz -

ci  pakietu ustaw reguluj cego dzia alno  bankow  w Stanach Zjednoczo-

nych. W jego sk ad wesz y tak e m.in. ustawy dotycz ce opodatkowania 

dochodów pobieranych z oszcz dno ci i z aktywów zagranicznych i ustawy 

zakazuj ce eksportu kapita u za granic  [Bimmer, Dahl 1975; R czkowski 

1984]. Ponadto, w 1966 roku rozszerzono tzw. Regulacj  Q. Zmodyfikowa-

na regulacja zabrania a bankom i instytucjom oszcz dno ciowym p acenia 

odsetek od wk adów na danie i dawa a prawo Zarz dowi Rezerwy Fede-
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ralnej do ustalania górnego pu apu oprocentowania wk adów terminowych 

i oszcz dno ciowych1.

Nowe regulacje prawne wywo a y gwa town  reakcj  nierezydentów. 

Z powodu powstania niekorzystnych dla siebie warunków oraz w obawie 

zamro enia swoich wk adów obcokrajowcy wycofali je i przenie li do ban-

ków europejskich2. Natomiast rezydenci, zniech ceni niskim oprocentowa-

niem wk adów w bankach, zacz li wycofywa  swoje oszcz dno ci i lokowa  

je np. w bonach skarbowych lub komercyjnych papierach d u nych. 

W tej sytuacji banki ameryka skie, d c do zahamowania spadku 

dochodów, zacz y tworzy  swoje placówki w innych krajach. Skala tego 

procesu by a du a. Jak wynika z informacji A.F. Brimmera i F.R. Dahla 

[1975], 31 grudnia 1973 roku 125 ameryka skich banków mia o zagra-

niczne placówki, natomiast czna ich liczba wynios a 699, podczas gdy 

31 grudnia 1960 roku tylko 8 banków mia o placówki zagraniczne (by o 

ich cznie 131). Najwi cej placówek otwierano w krajach Europy Zachod-

niej (szczególnie w Wielkiej Brytanii), w krajach basenu Morza Karaib-

skiego (szczególnie na Wyspach Bahama i Kajmanach) oraz w krajach Azji 

(szczególnie w Singapurze, Bahrajnie i Hong-Kongu) oraz w krajach Ame-

ryki rodkowej i Po udniowej. Otwieraniu placówek za granic  sprzyja o 

ameryka skie prawodawstwo reguluj ce dzia alno  banków za granic 3. 

Zakres us ug wiadczonych przez te banki za granic  móg  by  wi kszy, 

ni  w macierzystym kraju. Zagraniczne placówki banków ameryka skich 

sta y si  bowiem aktywnymi uczestnikami rynku eurodolara [Bimmer, Dahl 

1975]. 

Wypada w tym miejscu podkre li , e wprowadzenie ogranicze  w eks-

porcie kapita u ze Stanów Zjednoczonych przyspieszy o rozwój tego rynku. 

Dzia aj ce w Europie przedsi biorstwa-córki, których przedsi biorstwa-

matki znajdowa y si  w Stanach Zjednoczonych odczuwa y brak rodków 

obrotowych i kapita u, st d te  zacz y zg asza  popyt na kredyty dolaro-

we [Rutkowski 1969]. W tej sytuacji banki europejskie i zagraniczne pla-

cówki banków ameryka skich zacz y przyjmowa  wk ady w dolarach 

i w nich udziela y kredytów. Z czasem banki w Londynie i w innych o rod-

kach finansowych zacz y przyjmowa  wk ady i udziela  kredytów nie tylko 

w dolarach, ale te  w innych walutach, a mianowicie w funtach brytyjskich, 

1 Regulacja ta zosta a zawarta w Ustawie Prawo bankowe z 1933 roku. Do 1966 roku 

Regulacja Q obowi zywa a tylko banki. W tym e roku obowi zek jej przestrzegania na o ono 

tak e na instytucje oszcz dno ciowe [Klus 2001].
2 Szczególnie wysokie sumy wk adów wycofa  z banków ameryka skich ZSRR, obawiaj c 

si  zamro enia ich wk adów przez rz d USA [Mishkin 2002].
3 Otwieranie placówek za granic  umo liwia a Ustawa o Systemie Rezerwy Federalnej 

(Federal Reserve Act) z 1913 roku. Ponadto, w 1966 roku zezwolono bankom ameryka skim 

na bezpo redni zakup udzia ów w bankach zagranicznych. Wypada jednak podkre li , e 

otwarcie placówki i dokonanie zakupu udzia ów w banku zagranicznym wymaga o specjalnej 

zgody zarz du rezerwy Federalnej [Bimmer, Dahl 1975].
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frankach francuskich i frankach szwajcarskich. W ten sposób powsta  tzw. 

rynek eurowalutowy, zwany te  eurorynkiem, rozci gaj cy si  tak e na 

kraje poza Europ , a w szczególno ci na Japoni , Kanad  i kraje basenu 

Morza Karaibskiego [R czkowski 1987].

Rozwój eurorynku umo liwi  uczestniczenie w tzw. drugiej fali interna-

cjonalizacji systemów bankowych tak e bankom europejskim. Sprzyja o 

temu wprowadzenie w 1958 roku wymienialno ci zewn trznej walut krajów 

Europy Zachodniej. Na procesy internacjonalizacji banków europejskich 

dodatnio wp ywa y równie  procesy integracji europejskiej, powstawanie 

koncernów i przedsi biorstw wielonarodowych. Aby móc finansowa  ich 

dzia alno , zacz y powstawa  mi dzynarodowe syndykaty emisyjne akcji 

i obligacji, mi dzynarodowe konsorcja bankowe oraz mi dzynarodowe insty-

tucjonalne zrzeszenia bankowe, zwane pó niej grupami bankowymi [Palu-

szak 2001].

W latach siedemdziesi tych ubieg ego wieku do przyspieszenia procesów 

internacjonalizacji systemów bankowych przyczyni  si  kryzys naftowy. 

W tej sytuacji niektóre kraje eksportuj ce rop  lokowa y nagromadzone 

nadwy ki walut krajów importuj cych rop  (przewa nie dolarów) w bankach 

wielonarodowych, b d cych uczestnikami eurorynku. Niejako w odpowiedzi 

na te zjawiska nast pi  dalszy wzrost liczby placówek zagranicznych zak a-

danych w ró nych pa stwach zarówno przez banki ameryka skie, jak 

i banki innych krajów.

Wypada podkre li , e na drug  fal  internacjonalizacji systemów ban-

kowych wp yw wywar y nie tylko czynniki polityczno-gospodarcze, ale tak e 

rozwój nowych technologii, szczególnie technologii komputerowych i tele-

komunikacyjnych. Wdra anie nowych rozwi za  do dzia alno ci bankowej 

spowodowa o znacz c  obni k  kosztów jej prowadzenia i zwi kszy o prze-

wag  konkurencyjn  banków z krajów uprzemys owionych. Podejmowanie 

dzia alno ci bankowej w krajach s abiej rozwini tych sta o si  bardziej 

op acalne [Curry, Fung, Harper 2003].

Mi dzy pierwsz  i drug  fal  internacjonalizacji systemów bankowych 

istnia y znacz ce ró nice. I tak, g ównym powodem rozszerzania dzia alno-

ci przez banki ameryka skie za granic  by a ch  pozyskania funduszy 

z eurorynku. Ich podstawowym celem nie by o wi c finansowanie handlu 

zagranicznego, tak jak to by o w przypadku banków angielskich podczas 

pierwszej fali internacjonalizacji. Banki ameryka skie, a w lad za nimi 

banki innych krajów, rozwija y dzia alno  w krajach rozwini tych, gdzie 

najlepiej mog y wykorzysta  swoj  przewag  konkurencyjn . Ponadto, o ile 

zagraniczne placówki banków brytyjskich przewodz cych bankom wielona-

rodowym w pierwszej fali internacjonalizacji zajmowa y si  przewa nie ban-

kowo ci  detaliczn  i finansowaniem handlu zagranicznego, to placówki 

zagraniczne banków ameryka skich dominuj cych w drugiej fali koncentro-

wa y si  raczej na transakcjach walutowych na eurorynku oraz na obs udze 

klientów instytucjonalnych [Curry, Fung, Harper 2003; de Paula 2002].
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W literaturze uznaje si , e mo na wyodr bni  tak e trzeci  fal  inter-

nacjonalizacji systemów bankowych. Rozpocz a si  ona w latach dziewi -

dziesi tych XX wieku. Bior  w niej udzia  g ównie banki europejskie, 

a w szczególno ci banki hiszpa skie4. Wielonarodowe banki uczestnicz ce 

w tej fali rozbudowuj  sie  swoich placówek przede wszystkim w krajach 

Ameryki aci skiej, oraz w krajach Azji po udniowej i Europy centralnej 

i wschodniej. Trzeciej fali towarzysz  procesy deregulacji i liberalizacji 

przep ywów kapita u. Sprzyja to ujednoliceniu us ug wiadczonych przez 

banki i powoduje, e dominuj c  form  organizacyjn  na rynku staje si  

bank uniwersalny. W odró nieniu od drugiej fali internacjonalizacji syste-

mów bankowych, banki bior ce udzia  w fali trzeciej ch tnie prowadz  

bankowo  detaliczn  w krajach rozwijaj cych si  [Guillen, Tschoegl 1999, 

de Paula 2002].

2. Przes anki internacjonalizacji systemów bankowych

Dodatni wp yw na internacjonalizacj  systemów bankowych wywiera y nie 

tylko uwarunkowania gospodarcze i polityczne. Du e znaczenie odegra y 

równie  koncepcje teoretyczne. Autorzy tych koncepcji starali si  bada , 

dlaczego banki narodowe podejmuj  decyzje o przekszta ceniu si  w banki 

wielonarodowe. W tym punkcie dokonano syntetycznego opisu najwa niej-

szych teorii wyja niaj cych motywy tych decyzji.

Jak wynika z literatury, pierwsz  prób  skonstruowania teorii wyja -

niaj cej zjawisko internacjonalizacji systemów bankowych podj  R.Z. Ali-

ber w latach siedemdziesi tych ubieg ego wieku. Próbowa  on wyt umaczy  

ten proces, k ad c nacisk na internalizacj  bankowo ci, rozumian  jako 

wdra anie rozwi za  i procedur wypracowanych przez bank podczas dzia-

alno ci na rynku krajowym w placówkach otwieranych za granic .

Mianowicie uzna  on, e w krajach rozwini tych najwi kszy wp yw na 

rozszerzanie dzia alno ci banków poza granice jednego kraju, wywieraj  

ró nice w poziomie stóp procentowych na poszczególnych rynkach finan-

sowych. Wed ug niego, banki dzia aj ce najbardziej efektywnie b d  mia y 

najsilniejszy impuls do otwierania swoich placówek za granic , b d  bowiem 

mie  du  przewag  konkurencyjn  nad bankami zagranicznymi. Rozwi-

jaj c t  my l, R.Z. Aliber uzna , e w warunkach liberalizacji przep ywu 

dóbr i kapita u banki b d  udziela  kredytów tym przedsi biorstwom, które 

b d  sk onne zaakceptowa  najmniej korzystne warunki pozyskania kapi-

ta u. Z drugiej strony, przedsi biorstwa b d  d y  do zaci gania kredytów 

w tych bankach, które zaoferuj  najkorzystniejsze dla nich warunki. W kon-

4 Ekspansja banków hiszpa skich w Ameryce aci skiej stanowi a g ówny nurt trzeciej 

fali internacjonalizacji. W jej nast pstwie, banki hiszpa skie, sta y si  najwa niejszymi 

graczami w tym regionie. [Sebastian, Hernansanz 2002; Small 2004].
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sekwencji spowoduje to ujednolicenie stóp procentowych w poszczególnych 

krajach. Zjawisko konwergencji stóp procentowych nie wyst pi tylko wtedy, 

gdy dane pa stwo b dzie utrudnia  bankom zagranicznym wej cie na kra-

jowy rynek [Peinado 2001; Williams 1999].

Teoria R.Z. Alibera da a asumpt do dyskusji nad przyczynami rozsze-

rzania dzia alno ci banków poza granic  kraju macierzystego. W jej toku 

opracowano szereg koncepcji mieszcz cych si  w nurcie internalizacji. Zgod-

nie z nimi, g ówn  przes ank  internacjonalizacji banków jest d enie do 

wykorzystywania przewagi konkurencyjnej, co umo liwia atwiejsze ró ni-

cowanie produktów, odnoszenie korzy ci skali oraz wykorzystanie efektyw-

niejszych technik zarz dzania i know-how. Koncepcje te zawiera tabela 1.

I tak, zgodnie z teori  przewagi konkurencyjnej, decyzj  o podj ciu 

dzia alno ci za granic  kraju b d  podejmowa  tylko te banki, które maj  

przewag  konkurencyjn  i mog  zaoferowa  korzystniejsze od banków 

lokalnych warunki udzielenia kredytów lub przyjmowania wk adów. Takim 

bankom atwo uzyska  dost p do mi dzynarodowego rynku kapita owego 

i pieni nego. Dzi ki niskim kosztom dzia alno ci mog  szybko powi kszy  

swój udzia  w rynku mi dzynarodowym i uzyska  wysokie zyski. Niedo-

skona o ci rynkowe sprawiaj , e inne banki nie s  w stanie zastosowa  

innowacyjnych rozwi za  wdro onych przez bank z przewag  konkuren-

cyjn  [Curry, Fung, Harper 2003, Williams 1999]. Warto doda , e bank, 

który nie ma przewagi konkurencyjnej nad innymi bankami, mo e j  zyska  

przez zakup banku zagranicznego, który tak  przewag  ma. Prawdziwym 

celem przekszta cenia si  danego banku w wielonarodowy b dzie wówczas 

de facto zakup innowacyjnych technologii lub rozwi za  stosowanych przez 

bank zagraniczny. Zostan  one wykorzystane w dzia alno ci banku wielo-

narodowego zarówno w jego kraju macierzystym, jak i w placówkach zagra-

nicznych [Curry, Fung, Harper 2003].

Podobny punkt widzenia przyj li twórcy teorii przewagi technologii 

i technik zarz dzania. Wed ug nich, banki wielonarodowe mog  odnie  

znaczne korzy ci z wprowadzenia na rynkach zagranicznych rozwi za  

wypracowanych w toku dzia ania na rynku krajowym. Rozwi zania te 

dotycz  na ogó  know-how, innowacyjnych technologii lub sposobu zarz -

dzania bankiem. Kra cowy koszt ich wdro enia w placówkach zlokalizo-

wanych za granic  b dzie bardzo niski lub zerowy [Curry, Fung, Harper 

2003; Williams 1999].

Wed ug autorów teorii ekspansji defensywnej, podejmowanie dzia alno-

ci na rynkach zagranicznych mo e by  niejako reakcj  obronn  banku na 

zmiany zachodz ce w jego bezpo rednim otoczeniu. Mianowicie, banki 

narodowe przekszta caj  si  w banki wielonarodowe pod wp ywem przepi-

sów znacznie ograniczaj cych zakres dzia alno ci, któr  mog  one prowa-

dzi  w kraju macierzystym. Proces internacjonalizacji mo e te  dokonywa  

si  wskutek nacisków klientów banku. Je li bowiem klienci banku prowa-

dz  wymian  handlow  z zagranic , to mog  dostarczy  bankowi wielu
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Tabela 1

Teorie internacjonalizacji systemów bankowych 

mieszcz ce si  w nurcie internalizacji

Nazwa G ówne przes anki internacjonalizacji

teoria 
internalizacji

–  istnienie ró nic w poziomie stóp procentowych na poszczegól-

nych rynkach;

– przewaga konkurencyjna nad bankami zagranicznymi;

– osi gni cie korzy ci skali.

teoria przewagi 

konkurencyjnej

–  przewaga konkurencyjna na rynku produktów i us ug banko-

wych nad bankami zagranicznymi;

–  mo liwo  uzyskania przewagi konkurencyjnej przez zakup 

banku zagranicznego, który tak  przewag  ma;

–  ni sze koszty dzia ania i mo liwo  szybkiego powi kszenia 

zysków.

teoria przewa-

gi technologii 

i technik 

zarz dzania

–  ni szy koszt wdra ania rozwi za  wypracowanych w toku 

dzia ania na rynku krajowym, dotycz cych know-how, inno-

wacyjnych technologii lub zarz dzania bankiem;

– przewaga konkurencyjna nad bankami zagranicznym.

teoria ekspansji 

defensywnej

–  obrona banku przed zmianami zachodz cymi w jego bezpo-

rednim otoczeniu;

–  zmiany przepisów prawnych i ograniczanie zakresu dzia alno-

ci banków w kraju macierzystym;

–  pod anie za klientami, którzy realizuj  transakcje zagranicz-

ne (tzw. efekt przyci gania)

teoria transgra-

nicznej integracji 

wertykalnej 

i horyzontalnej

–  osi gni cie korzy ci skali wynikaj cych z integracji horyzon-

talnej: wykorzystywanie na rynkach ró nych krajów innowa-

cyjnych rozwi za  technologicznych, wiedzy, do wiadczenia, 

sposobu zarz dzania wypracowanych w trakcie dzia alno ci na 

rynku krajowym;

–  osi gni cie korzy ci skali wynikaj cych z integracji werty-

kalnej: internacjonalizacja procesu wytwarzania produktów 

i us ug bankowych, prowadz ca do ich ujednolicenia na 

wszystkich rynkach, na których dany bank dzia a. 

teoria oligopoli-

stycznej konku-

rencji

–  przewaga konkurencyjna nad bankami zagranicznymi, które 

utworzy y nieefektywne oligopole bankowe wskutek dotych-

czasowej polityki pa stwa, i nie chc  lub nie s  w stanie 

wspó zawodniczy  z bankami wielonarodowymi;

–  mo liwo  szybkiego zyskania udzia u na oligopolistycznym 

rynku bankowym przy niskich kosztach

teoria wielonaro-

dowej bankowo-

ci hurtowej

–  osi gni cie korzy ci z ni szych spreadów procentowych utrzy-

muj cych si  na tzw. eurorynkach;

–  osi gni cie korzy ci wynikaj cej ze sk onno ci klientów do 

korzystania z us ug banku pochodz cego z tego kraju, którego 

waluta jest wykorzystywana w transakcji.

teoria mi dzynaro-

dowych inwestycji

–  d enie do dywersyfikacji ryzyka niesystematycznego portfela 

banku w skali mi dzynarodowej.

ród o: opracowanie w asne na podstawie Aliber [1984, 1987], Callier [1986], Curry, Fung, 

Harper [2003], Peinado [2001], Tschoegl [1987], Williams [1999].
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potrzebnych informacji o rynku zagranicznym. Znajomo  uwarunkowa  

rynkowych i dost p do funduszy banku macierzystego pozwala placówce 

zagranicznej na oferowanie korzystniejszych warunków udzielenia kredy-

tu lub przyj cia wk adu od innych banków lokalnych. Je li natomiast bank 

nie rozszerzy dzia alno ci poza granice macierzystego kraju, to mo e stra-

ci  klientów prowadz cych wymian  z zagranic  [Callier 1986, Curry, Fung, 

Harper 2003, Williams 1999]. Wypada doda , e na decyzj  o podj ciu 

ekspansji za granic  du y wp yw mog  równie  wywiera  zmiany kursu 

waluty kraju macierzystego i kraju, w którym bank planuje otworzy  swoj  

placówk . Zmiany te mog  bowiem oddzia ywa  na op acalno  planowanych 

inwestycji [Curry, Fung, Harper 2003]. 

Autorzy koncepcji transgranicznej integracji wertykalnej i horyzontalnej 

t umacz  przyczyny internacjonalizacji systemów bankowych, cz c moty-

wy uwzgl dnione w teorii przewagi konkurencyjnej oraz w teorii przewa-

gi technologii i technik zarz dzania. Ich zdaniem, banki wielonarodowe 

mog  osi ga  szczególne korzy ci z tytu u integracji horyzontalnej lub 

wertykalnej. Pierwszy typ integracji polega na wykorzystywaniu na rynkach 

w ró nych krajów innowacyjnych rozwi za  technologicznych, wiedzy, 

do wiadczenia, sposobu zarz dzania wypracowanych w trakcie dzia alno ci 

na rynku krajowym. Natomiast integracja wertykalna ma miejsce wtedy, 

gdy nast puje internacjonalizacja procesu wytwarzania produktów i us ug 

bankowych prowadz ca do ich ujednolicenia na wszystkich rynkach, na 

których dany bank dzia a. Wdra aj c zarówno pierwszy, jak i drugi typ 

integracji, bank wielonarodowy b dzie oferowa  klientom zagranicznym 

korzystniejsze warunki ni  banki lokalne, maj c dost p do tanich róde  

finansowania swojej dzia alno ci [Curry, Fung, Harper 2003, Peinado 2001, 

Williams 1999]. 

Teorie konkurencji oligopolistycznej cz  motywy wymieniane we 

wszystkich omówionych dotychczas koncepcjach. Autorzy koncepcji miesz-

cz cych si  w tym nurcie podkre laj , e banki rozszerzaj ce dzia alno  

na inne kraje musz  konkurowa  na rynkach zagranicznych z oligopolami 

bankowymi. Oligopole te powstaj  najcz ciej na skutek polityki pa stwa, 

która utrudnia wej cie na rynek nowym bankom. Je li jednak bankowi 

wielonarodowemu uda si  otworzy  placówk  w takim kraju, to mo e sku-

tecznie konkurowa  z bankami lokalnymi. Przewaga banku wielonarodo-

wego mo e wynika  z innowacyjnych technologii, doskonalszych procedur 

i lepszej organizacji pracy, które zosta y wykszta cone podczas wiadczenia 

us ug na rynku krajowym, a których wprowadzenie na rynku zagranicznym 

b dzie relatywnie tanie. Przede wszystkim jednak bank wielonarodowy 

mo e konkurowa  z bankami oligopolistycznymi za pomoc  polityki ceno-

wej, oferuj c korzystniejsze warunki udzielania kredytów i przyjmowania 

wk adów [Peinado 2001, Williams 1999]. 

W teorii mi dzynarodowych inwestycji i teorii wielonarodowej banko-

wo ci hurtowej szczególny nacisk po o ono na kwesti  rentowno ci dzia-
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alno ci bankowej i zarz dzania ryzykiem. Mianowicie, podejmowanie przez 

bank dzia alno ci w wielu krajach u atwia dywersyfikacj  ryzyka i jego 

minimalizowanie. Wypada podkre li , e zgodnie z koncepcjami mieszcz -

cymi si  w tym nurcie, banki niech tne do podejmowania ryzyka b d  

otwiera  placówki w krajach, które s  podobne do kraju macierzystego pod 

wzgl dem kulturowym, j zykowym i instytucjonalnym [Curry, Fung, Har-

per 2003, Williams 1999]. Z drugiej strony, wyj cie poza granice kraju mo e 

umo liwi  osi gni cie korzy ci z ni szego kosztu pozyskania kapita ów na 

eurorynku.

Inn  teori , która wyja nia przyczyny rozszerzania dzia alno ci banków 

poza granic  kraju macierzystego, jest tzw. teoria eklektyczna. Oparto j  

na teorii korporacji wielonarodowych, sformu owanej pierwotnie przez 

J. Dunninga w drugiej po owie lat siedemdziesi tych ubieg ego wieku. Wzbo-

gaci a ona dorobek teorii wspó tworz cych nurt internalizacji. Zgodnie z ni  

istniej  trzy podstawowe grupy korzy ci, jakie mog  odnie  banki wielo-

narodowe. Pierwsza grupa korzy ci wynika z internalizacji banku. Druga 

grupa korzy ci wynika z lokalizacji placówek banku za granic . Sk adaj  

si  na nie przede wszystkim korzy ci wynikaj ce z ró nic w uregulowaniu 

dzia alno ci bankowej w kraju i za granic , pozyskania nowych klientów 

i utrzymanie starych, dywersyfikacji ryzyka, i dost pu do zasobów wykwa-

lifikowanej si y roboczej na zagranicznych rynkach pracy. Trzeci  grup  

korzy ci z internacjonalizacji stanowi  tzw. korzy ci z posiadania placówek 

zagranicznych. Korzy ci te wynikaj  st d, e klienci wol  korzysta  z us ug 

banku pochodz cego z tego kraju, którego waluta jest wykorzystywana 

w transakcji. Daje to szczególne korzy ci bankom wielonarodowym pocho-

dz cym z krajów, których waluty s  najcz ciej wykorzystywane w p at-

no ciach z tytu u obrotów bie cych i kapita owych z zagranic . Banki 

takie mog  ró nicowa  gam  swoich produktów i us ug, oferuj c za po red-

nictwem swoich oddzia ów klientom zagranicznym nowe instrumenty finan-

sowe, cz sto oparte na walucie kraju macierzystego. Warto doda , e prze-

wag  konkurencyjn  pog bia ju  samo postrzeganie banku 

wielonarodowego przez klientów zagranicznych jako zdolnego do wprowa-

dzenia takich innowacji finansowych [Peinado 2001, Williams 1999]

Za najwa niejsz  ró nic  mi dzy t  teori  a teoriami z nurtu interna-

lizacji, mo na uzna  inne traktowanie kosztów rozszerzania dzia alno ci 

banku poza granic . Mianowicie, zwolennicy teorii eklektycznej uznali, e 

nale y je traktowa  nie jako sk adnik kosztów globalnych ca ego banku 

wielonarodowego, lecz element kosztów, które ponosi spó ka-matka dzia-

aj ca na rynku macierzystym. Wp ywa to na kalkulacj  op acalno ci zagra-

nicznej ekspansji [Williams 1999].

Podsumowuj c, mo na stwierdzi , e w praktyce mo e istnie  wiele 

ró nych przyczyn internacjonalizacji systemów bankowych. Jak bowiem 

podkre li  A.E. Tschoegl [1987], impulsem do przekszta cania si  banków 

w jednostki wielonarodowe by  cz sto przypadek, lub ch  do wykorzysta-
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nia sprzyjaj cych warunków w jakim  konkretnym kraju, cz sto podobnym 

pod wzgl dem kulturowym, j zykowym i instytucjonalnym, do kraju macie-

rzystego. Procesowi temu sprzyja y równie  wzrost samych banków, libe-

ralizacja przepisów oraz klienci, którzy – prowadz c dzia alno  za grani-

c  – mogli dostarczy  bankowi wielu potrzebnych informacji o rynku 

zagranicznym, u atwiaj c mu poznanie lokalnych uwarunkowa .

3. Wybrane aspekty internacjonalizacji 

polskiego systemu bankowego

Rozwa aj c internacjonalizacj  banków polskich zasadne wydaje si  sku-

pienie na internacjonalizacji wewn trznej. Skala ekspansji polskich insty-

tucji na rynki zagraniczne jest bowiem bardzo ma a5. Stanowi to natural-

n  konsekwencj  krótkiego okresu dzia alno ci polskich banków oraz ich 

relatywnie niewielkich kapita ów [Janc 2004, Pietrzak 2008]6. Nast pstwem 

tego s  ograniczone mo liwo ci konkurowania polskich instytucji z insty-

tucjami bankowymi z krajów rozwini tych. 

Inaczej kszta towa a si  sytuacja w zakresie internacjonalizacji wewn trz-

nej. Ju  w 1990 roku kapita  zagraniczny rozpocz  inwestycje w polskim 

systemie bankowym, by w ci gu kilkunastu lat zdoby  w nim dominuj c  

pozycj . Brak dok adnych danych dotycz cych liczby oddzia ów i filii otwar-

tych w Polsce przez banki zagraniczne uniemo liwia pe n  ocen  zjawiska 

internacjonalizacji wewn trznej w polskim systemie bankowym. Dost pne 

s  jedynie dane dotycz ce liczby banków zagranicznych dzia aj cych w Pol-

sce oraz ich udzia u w aktywach ogó em systemu bankowego. Przedstawia 

je tabela 2. Natomiast w tabeli 3 uj to pa stwa, z których banki maj  

najwi kszy udzia  w aktywach polskiego systemu bankowego.

Jak wynika z tabeli 2, najwi ksze nasilenie ekspansji kapita u zagranicz-

nego mia o miejsce w latach 1998–2000. Przyby o wówczas 16 banków z prze-

wag  kapita u zagranicznego, a czny udzia  instytucji z przewag  tego kapi-

ta u w aktywach polskiego systemu bankowego wzrós  o ponad 50 punktów 

procentowych (z czego w samym 1999 – o ponad 30 punktów procentowych).

5 Z informacji KNF wynika, e w grudniu 2008 roku dzia alno  za granic , w formie 

oddzia ów lub spó ek bankowych, prowadzi y jedynie: Bank Polska Kasa Opieki SA (w Pa-

ry u, Kijowie i ucku), PKO BP S.A. (na Ukrainie), BRE Bank S.A. (w Czechach, Austrii 

i S owacji) oraz Mercedes-Benz Bank Polska S.A. (w Grecji). Ponadto, udzia y w banku 

zagranicznym mia  Getin Holding. [KNF 2009a]. 
6 W presti owym rankingu miesi cznika „The Banker”, w ród 1000 najwi kszych ban-

ków wiata znalaz y si  tylko 3 polskie instytucje. Najwy ej, bo na 180 miejscu uplasowa  

si  PKO BP, awansuj c w porównaniu z 2008 rokiem o 11 miejsc. Bank Gospodarstwa 

Krajowego spad  z 863. miejsca na 888., a Bank Ochrony rodowiska z 871. na 891. [The 

Banker 2009]
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Tabela 2

Internacjonalizacja wewn trzna polskiego systemu bankowego 

w latach 1994–2008

Rok

Banki z przewag  

kapita u 

zagranicznego 

(bkz)

Oddzia y 

instytucji 

kredytowych 

(oik)

Banki z przewag  

kapita u 

zagranicznego 

(bkz)

Oddzia y 

instytucji 

kredytowych 

(oik)

liczba
udzia  w aktywach ogó em

systemu bankowego

1994 11 – 3,2 –

1995 18 – 4,2 –

1996 25 – 13,7 –

1997 29 – 15,3 –

1998 31 – 16,6 –

1999 39 – 47,2 –

2000 47 – 69,6 –

2001 48 – 69,2 –

2002 45 – 67,4 –

2003 45 – 67,8 –

2004 41 3 66,9 0,6

2005 43 7 69,1 0,9

2006 40 12 66,6 3,1

2007 42 14 66,7 4,3

2008 42 18 67,0 5,4

06.2009 42 19 66,4 5,6

ród o: opracowanie w asne na podstawie: NBP [2002], KNF [2009a, 2009b].

Tabela 3

Najwi ksi inwestorzy zagraniczni w polskim systemie bankowym 

wed ug kraju pochodzenia (stan na 09.2009)

Kraj

Liczba kontrolowanych 

banków i oddzia ów 

instytucji kredytowych

Udzia  w aktywach (%)

W ochy 5 14,0

Niemcy 10 10,0

Holandia 5 9,9

USA 5 6,8

Belgia 5 6,1

Irlandia 3 5,1

Francja 10 4,9

Portugalia 3 4,2

ród o: opracowanie w asne na podstawie: KNF [2009b].
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W nast pnych latach internacjonalizacja przebiega a ju  wolniej. W 2003 

roku kapita  zagraniczny kontrolowa  45 banków, których aktywa stano-

wi y 67% aktywów systemu bankowego. Lata 2004–2008 przynios y wzgl d-

n  stabilizacj  liczby banków z przewag  kapita u zagranicznego i ich 

udzia u w aktywach sektora bankowego. Systematycznie ros o jednak zna-

czenie oddzia ów instytucji kredytowych. Dominowali przy tym inwestorzy 

europejscy (tabela 2). Tendencje te utrzyma y si  równie  w pierwszym 

pó roczu 2009 roku7.

Inwestycje w polskich bankach przybiera y ró ne formy8. W latach 

1990–1992 tworzono g ównie spó ki akcyjne z przewa aj cym udzia em 

inwestorów zagranicznych. Niewiele powsta o w tym okresie oddzia ów 

banków zagranicznych. W latach 1993–1994 proces tworzenia i przejmo-

wania banków przez kapita  zagraniczny wiadomie spowolniono, chroni c 

pozycj  konkurencyjn  polskich instytucji. W latach 1995–1998 inwestorzy 

zagraniczni znowu przej li inicjatyw , tworz c 10 nowych banków i przej-

muj c kilka banków wymagaj cych dokapitalizowania. Od 1999 roku, zgod-

nie ze zobowi zaniami podj tymi przy wst powaniu do OECD, zniesiono 

formalne ograniczenia dotycz ce mo liwo ci tworzenia oddzia ów przez 

banki zagraniczne [Pietrzak 2008]9. Kolejnym krokiem by o pojawienie si  

w Polsce, po wst pieniu do UE, oddzia ów instytucji kredytowych z krajów 

Wspólnoty. Podmioty te prowadz  dzia alno  na podstawie zasady jedno-

litego paszportu [NBP, 2005].

Jak si  wydaje, motywami banków zagranicznych, wchodz cych na pol-

ski rynek, by y: d enie do zbudowania pozycji konkurencyjnej na tym 

rynku (cechuj cym si  niskim stopniem ubankowienia, a co za tym idzie, 

du ym potencja em rozwoju10), perspektywy du ego zysku (m.in. wskutek 

ni szych kosztów dzia ania i mniejszego nasilenia walki konkurencyjnej) 

oraz pod anie za klientami z krajów macierzystych11. Znaczenie mia a 

te  mo liwo  wykorzystania rozwi za  technicznych i organizacyjnych, 

 7 Nale y jednak oczekiwa , e liczba banków kontrolowanych przez kapita  zagraniczny 

mo e nieznacznie zmale  w nast pstwie procesów konsolidacyjnych, wymuszonych niejako 

przez problemy finansowe banków, b d cych dominuj cymi inwestorami, na ich rynkach 

macierzystych. Przyk adem mo e by  tu fuzja Fortis Banku S.A. i Dominet Banku SA, pod 

szyldem BNP Paribas Fortis.
 8 E. Miklaszewska i K. Miko ajczyk [2007] wyró niaj  dwie fazy w nap ywie tego kapi-

ta u. W pierwszej, obejmuj cej niemal ca e lata 90. ubieg ego wieku, inwestorzy zagraniczni 

stawali si  dominuj cymi podmiotami w prywatyzowanych wówczas du ych bankach. Faza 

druga, która rozpocz a si  w ko cu lat 90., polega a na nap ywie obcego kapita u do red-

nich i ma ych banków. 
 9 Jak si  wydaje, to w a nie ten czynnik by  g ówn  przyczyn  wspominanego znacz -

cego wzrostu skali ekspansji kapita u zagranicznego w ko cu lat 90. 
10 W 2008 roku aktywa polskich banków w relacji do PKB wynios y oko o 82%, a warto  

udzielonych kredytów, równie  w relacji do PKB – 47%. Tymczasem, przyk adowo, w Belgii 

obie wielko ci wynios y odpowiednio 392% i 126%, w Grecji – 167% i 87%, a w Irlandii 

– 715% i 257% [KNF 2009a].
11 Ten czynnik, jak si  wydaje, mo na odnie  przede wszystkim do banków niemieckich.
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sprawdzonych na rynkach macierzystych. Nawi zuj c wi c do opisanych 

w poprzednim punkcie koncepcji, za teoretyczne przes anki internacjona-

lizacji banków w Polsce mo na uzna  przede wszystkim teori  przewagi 

konkurencyjnej, defensywnej ekspansji oraz teori  przewagi technologii 

i technik zarz dzania. 

Banki zagraniczne podejmowa y zatem decyzje o wej ciu na rynek pol-

ski kieruj c si  ró nymi motywami. Ró norodno  ta niew tpliwie przy-

czyni a si  do tak znacznej skali internacjonalizacji zewn trznej. Jej zakres 

niejako implikowa  przy tym odwrotne tendencje w zakresie internacjona-

lizacji wewn trznej. Trudno bowiem oczekiwa  ekspansji polskich banków 

na macierzyste rynki podmiotów nadrz dnych wobec polskich instytucji 

[Janc, Marsza ek 2004]. Z tych samych wzgl dów, niewielkie jest prawdo-

podobie stwo ekspansji na rynki wschodnie. Podmioty b d ce strategicz-

nymi inwestorami w polskich bankach s  ju  tam na ogó  obecne. 

Dynamiczny przebieg ekspansji banków wielonarodowych w polskim 

systemie bankowym wywo uje wiele dyskusji. Dotycz  one przede wszyst-

kim korzy ci i zagro e  wynikaj cych z tak wysokiego stopnia wewn trz-

nej internacjonalizacji polskich banków. Szczegó owe przedstawienie sta-

nowisk obu stron wykracza poza ramy opracowania. Wypada jednak 

podkre li , e w ród zalet tak du ej obecno ci i aktywno ci banków wie-

lonarodowych w polskim systemie bankowym najcz ciej wymienia si  

przede wszystkim szybki rozwój tego systemu, zarówno pod wzgl dem 

ilo ciowym, jak i jako ciowym. Wskazywano tu na takie pozytywne zjawi-

ska jak znacz ce rozszerzenie i zmodernizowanie oferty bankowej, wdra-

anie nowych technologii i rozwi za  organizacyjnych, wi ksza efektywno  

i bezpiecze stwo banków czy szybsze wdra anie mi dzynarodowych regu-

lacji i standardów. Ponadto, zwracano uwag  na to, i  dzi ki przyj tym 

rozwi zaniom w zakresie prywatyzacji z udzia em inwestorów zagranicz-

nych, koszty restrukturyzacji sektora bankowego w mniejszym stopniu 

obci y y klientów i BFG [D browska i Gruszczy ski 2002, Jurkowska 

2004, Kaczor 2004, Szel gowska 2005].

Cz sto formu uje si  jednak tak e pogl dy sceptyczne [Janicka 2001, 

Jaworski 2004, Jaworski 2008, Zawadzka 2003]. Ich autorzy zaznaczaj , 

ze oczekiwany wzrost konkurencji w sektorze nie nast pi . Co za tym idzie 

wielko  mar  nie zmniejszy a si , co jest korzystne dla zagranicznych 

inwestorów. Inwestycja w polskie banki jest bowiem bardzo rentowna. 

Ponadto, uwypukla si  takie ujemne strony du ego stopnia wewn trznej 

internacjonalizacji jak brak mo liwo ci wp ywania na polityk  kredytow  

banków, ich „niech ” do finansowania dzia alno ci gospodarczej, bierno  

inwestorów zagranicznych czy zjawisko „nacjonalizacji” strat przy jedno-

czesnej „internacjonalizacji” korzy ci. 

Krytyczne opinie nasili y si  w 2008 roku, w kontek cie coraz powa -

niejszego kryzysu finansowego i jego reperkusji. Wskazywano, e struktu-

ra w a cicielska polskich banków mo e stanowi  swoisty kana , którym na 
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polski rynek finansowy przenios  si  negatywne nast pstwa wiatowego 

kryzysu finansowego. Obecno  banków wielonarodowych zacz to traktowa  

jako czynnik mog cy zagrozi  stabilno ci polskiego systemu bankowego.

Zako czenie

Proces internacjonalizacji zasadniczo ju  si  dokona . Polski system ban-

kowy jest ju  cz ci  globalnego systemu finansowego, wraz ze wszystkimi 

tego pozytywnymi i negatywnymi nast pstwami. Uwidoczni o si  to dobit-

nie, wraz z problemami banków-matek na ich rynkach macierzystych, 

spowodowanymi kryzysem finansowym. Nale y przy tym stwierdzi , e 

w zasadzie jest to proces nieodwracalny. Trudno bowiem oczekiwa , by 

struktura w asno ciowa systemu bankowego mia a si  znacz co zmieni .

Nale y podkre li , e banki wielonarodowe wchodz c na rynek polski, 

kierowa y si  wieloma ró norodnymi motywami. Zasadniczo, motywy te s  

zgodne z przes ankami, rozpatrywanymi w najcz ciej formu owanych teo-

rii internacjonalizacji. Niew tpliwie, mo liwo  osi gni cia wielu celów 

stanowi a czynnik przyci gaj cy na polski rynek du e, bardzo silne kapi-

ta owo banki wielonarodowe, o d ugiej historii dzia ania.

Ocena nast pstw zjawisk internacjonalizacyjnych nie jest jednoznaczna. 

Bilans korzy ci i zagro e  wi cych si  z internacjonalizacj  trudno przy 

tym sprowadzi  tylko do wska ników oraz elementów ilo ciowych, wymier-

nych. Jak bowiem pokaza  kryzys subprime i jego nast pstwa, na bezpie-

cze stwo i efektywno  instytucji finansowych olbrzymi wp yw maj  czyn-

niki psychologiczne, subiektywne. Okaza o si  równie , e systemy 

finansowe i poszczególne rynki s  z sob  powi zane ci lej, ni  przewidy-

wano, a interesy narodowe – cz sto wbrew oficjalnej retoryce w adz czy 

nadzorców – ci gle maj  podstawowe znaczenie
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Genesis and consequences 

of banking systems internationalization

Summary

Internationalization of banking systems has been one of the most impor-

tant factors, influencing shape and activity of banking systems worldwide. It 

has occurred also in Poland. The aim of the paper is to find out whether – and 

if so, to what extent – premises of internationalization, formulated in the 

literature, may offer the explanation for the course and features of interna-

tionalization processes in Poland. Moreover, we make an attempt to describe 

the scale of internationalization in Poland, as well as its advantages and 

disadvantages. In the second point we present the phases of banking systems 

internationalization. In the third section we characterize main theories, which 

explain entering foreign markets by banks, whereas in fourth we shed some 

light on internationalization in Poland. The fifth section concludes. 

Key words:  internationalization, banking system, multinational banks, com-

petition

 


