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Wprowadzenie

Internacjonalizacja systemów bankowych nie jest zjawiskiem nowym. Rozpoczęła się 
już w XIX wieku, przybierając na sile w latach sześćdziesiątych XX wieku1. Internacjona
lizacja sprzężona z procesami globalizacji przyniosła wiele zmian w funkcjonowaniu sy
stemów bankowych. Banki uczestniczące w internacjonalizacji przekształciły się w banki 
wielonarodowe, prowadzące działalność na skalę międzynarodową.

Internacjonalizacja systemów bankowych może mieć wymiar wewnętrzny i zewnętrz
ny. Pierwszy jej typ mierzy się liczbą oddziałów i filii otwartych w danym kraju przez banki 
zagraniczne oraz sumą aktywów tych placówek odniesioną do łącznych aktywów skonso
lidowanego bilansu bankowego. Natomiast drugi -  mierzony jest liczbą oddziałów i filii 
otwartych za granicą przez banki krajowe oraz sumą aktywów zgromadzonych przez te 
placówki odniesioną do łącznych aktywów skonsolidowanego bilansu bankowego*. * i

1 Pierwsza fala internacjonalizacji systemów bankowych rozpoczęła się po 1830 r. w Wielkiej Bryta
nii. Główną jej przyczyną było dąZenie do usprawnienia finansowania brytyjskiego handlu. (Por. m.in.: 
A. furry, J.G. Fung, I.R. Harper: Multinational banking: historical, empirical ami case perspectives. 
VI: Handbook o f International Banking. Red. A.W. Mullineux i V. Murindc. F.dward Elgar, Northampton 
i in. 2003. s. 28; A.E. Tschoegl: International Retail Banking as a Strategyv An Assessment. ..Journal of 
International Business Studies" 1987, nr 2. s. 73). Druga fala internacjonalizacji rozpoczęła się w USA 
w latach 60. ubiegłego wieku. Wywołało ją nałożenie ograniczeń działalności banków amerykańskich
i wywozu kapitału za granicę USA (A.F. Bimmcr, F.R. Dahl: Growth o f American International Banking: 
Implications for Public Policy. „Journal of Finance" 1975, nr 2, s. 344 346). Trzecia fala internacjonaliza
cji trwa od lat dziew ięćdziesiątych ubiegłego wieku. Biorą w niej udział przede wszystkim banki europej
skie. a w szczególności banki hiszpańskie (L.F. dc Paula: Banking Internationalisation and the Expansion 
Strategies o f European Banks to Brazil during the IWOs. Société Universitaire Européenne de Recherches 
Financières Studies, nr 18, Wiedeń 2002, s. 10).

1 Por. m.in.: ECB: Possible Effects o f EMU on the EU Banking Systems in the Medium to Long Term. 
Frankfurt n. Menem 1999, s. 21-22; J.K. Solarz, I’. Wyczański: Internacjonalizacja i globalizacja syste
mów bankowych i Doświadczenia zagraniczne i wnioski dla Polski). „Bank i Kredyt" 1997, nr 6, s. 100.
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Następstwem internacjonalizacji jest wzrost konkurencji między bankami i wyrów
nanie jej warunków dla banków krajowych i zagranicznych*. Internacjonalizacja wzma
ga także proces deregulacji* 4 5 6, wymuszając jednak przy tym międzynarodową współpracę 
w zakresie regulowania działalności bankowej'.

W procesie internacjonalizacji w najszerszym zakresie biorą udział banki wielona
rodowe, których placówki znajdują się w odległych regionach świata". Pierwotnie zakres 
usług świadczonych przez te banki w kraju macierzystym i za granicą znacznie się róż
nił. Podstawowym impulsem skłaniającym banki do podejmowania działalności za granicą 
było bowiem to, że mogły one prowadzić taką działalność, której nie mogły prowadzić we 
własnych krajach. Wskutek deregulacji różnice te stopniowo były i są eliminowane.

Internacjonalizacja sprzężona z globalizacją przyniosły wiełe zmian w funkcjono
waniu systemów bankowych. Proces ten wystąpił również w Polsce. Ciekawość budzi, czy 
i w jakim stopniu za uzasadnienie jego wystąpienia w Polsce można uznać teoretyczne 
przesłanki internacjonalizacji, a także jaka była skala procesów internacjonalizacyjnych. 
Rozstrzygnięcie tych problemów stanowi cel badawczy opracowania.

Realizacji celu podporządkowano strukturę niniejszego opracowania. I lak. w punkcie 
drugim zarysowano w sposób syntetyczny główne przesłanki internacjonalizacji systemów 
bankowych. Punkt trzeci poświęcono zarysowaniu wpływu, jaki wywarły procesy interna
cjonalizacji na polski sektor bankowy. Ostatni punkt stanowi podsumowanie.

Przesłanki internacjonalizacji systemów bankowych

Dodatni wpływ na internacjonalizację systemów bankowych wywierały nie tylko 
uwarunkowania gospodarcze i polityczne. Duże znaczenie miały również koncepcje teore
tyczne. Autorzy tych koncepcji starali się badać, dlaczego banki narodowe podejmują decy
zje o przekształceniu się w banki wielonarodowe. W tym punkcie dokonano syntetycznego 
opisu najważniejszych teorii wyjaśniających motywy tych decyzji. Przedstawia je tabela 1.

Jedną z prób sformułowania teorii internacjonalizacji systemów bankowych stanowiło 
szereg koncepcji mieszczących się w nurcie tzw. internalizacji7, rozumianej jako wdrażanie 
rozwiązań i procedur wypracowanych przez bank podczas działalności na rynku krajowym

* T. Padoa-Schioppa: Bank Competition: A Changing Paradigm. „European Finance Review” 2001, 
nr 5, s. 18.

4 Por. m.in.: W. Frąckowiak, J. Szambclańczyk: Projekcje rozwoju bankowości u- Polsce u progu XXI 
wieku. W: Finanse, banki i ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku. T. 2 Bankowość, Wydawnictwo AE 
w Poznaniu, Poznań 2000, s. 142: Ci. Paluszak: Systemy bankowe w procesie europejskiej integracji walu
towej. Wydaw nictwo AE w Poz.naniu, Poznań 2001, s. 96; Z. Zawadzka: Zagroienia i szanse dla banków 
na początku XXI wieku. „Bank i Kredyt" 2002, nr 10, s. 4.

5 P.R. Krugtnan. M. Obstfcld: Ekonomia międzynarodowa. T. 2, WN PWN, Warszawa 2007, s. 434- 
439.

6 M.K. l.ewis, K.T. Davis; Domestic and International Banking. Philip Alan. Ilcntcl llemstcad 1987, 
s. 219.

’ Internalizacja jest tu rozumiana jako wdrażanie rozwiązań i procedur wypracowanych przez bank 
podczas działalności na rynku krajowym w placówkuch otwieranych za granicą.
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w placówkach otwieranych za granicą. Należą do nich m. in.: teoria internalizacji, teoria 
przewagi konkurencyjnej, teoria przewagi technologii i technik zarządzania, teoria ekspan
sji defensywnej, teoria wielonarodowej bankowości hurtowej, teoria międzynarodowych 
inwestycji, teoria transgranicznej integracji wertykalnej i horyzontalnej oraz teoria oligo- 
polistycznej konkurencji banków na rynku międzynarodowym.

Tabela 1

Teorie internacjonalizacji systemów bankowych

Nazwa

i

(iłówne przesłanki internacjonalizacji 

2

Teoria interna
lizacji

-  istnienie różnic w poziomie stóp procentowych na poszczególnych rynkach.
-  przewaga konkurencyjna nad bankami zagranicznymi.
-  osiągnięcie korzyści skali.

Teoria przewagi 
konkurencyjnej

-  przewaga konkurencyjna na rynku produktów i usług bankowych nad ban
kami zagranicznymi.

-  możliwość uzyskania przewagi konkurencyjnej przez zakup banku zagra
nicznego. który taką przewagę ma,

-  niższe koszty działania i możliwość szybkiego powiększenia zysków.

Teoria przewagi 
technologii 
i technik zarzą
dzania

-  niższy koszt wdrażania rozwiązań wypracowanych w: toku działania na 
rynku krajowym, dotyczących know-how, innowacyjnych technologii lub 
zarządzania bankiem.

-  przewaga konkurencyjna nad bankami zagranicznymi.

Teoria ekspansji 
defensywnej

obrona banku przed zmianami zachodzącymi w jego bezpośrednim otocze
niu.

-  zmiany przepisów prawnych i ograniczanie zakresu działalności banków 
w kraju macierzystym,
podążanie za klientami, którzy realizują transakcje zagraniczne (tzw. efekt 
przyciągania).

Teoria wielona
rodowej banko
wości hurtowej

osiągnięcie korzyści z niższych spreadów procentowych utrzymujących się 
na tzw. curorynkach.

-  osiągnięcie korzyści wynikającej ze skłonności klientów do korzystania 
z usług banku pochodzącego z tego kraju, którego waluta jest wykorzysty
wana w transakcji.

Teoria między
narodowych 
inwestycji

-  dążenie do dywersyfikacji ryzyka niesystematycznego portfela banku 
w skali międzynarodowej.

Teoria transgra
nicznej integra
cji wertykalnej 
i horyzontalnej

-  osiągnięcie korzyści skali w-ynikająeych z integracji horyzontalnej: wyko
rzystywanie na rynkach różnych krajów innowacyjnych rozwiązań technolo
gicznych. wiedzy, doświadczenia, sposobu zarządzania wypracowanych
w trakcie działalności na rynku krajowym,

-  osiągnięcie korzyści skali wynikających z integracji wertykalnej: internacjo
nalizacja procesu wytwarzania produktów i usług bankowych, prowadząca 
do ich ujednolicenia na wszystkich rynkach, na których dany bank działa.
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1 2

Teoria oligo-
polistyczncj
konkurencji

przewaga konkurencyjna nad bankami zagranicznymi, które utworzyły 
nieefektywne oligopole bankowe wskutek dotychczasowej polityki państwa 
i nie chcą lub nie są w stanic współzawodniczyć z bankami wielonarodowy
mi,

-  możliwość szybkiego zyskania udziału na oligopolistycznym rynku banko
wym przy niskich kosztach.

Teoria eklek
tyczna

osiągnięcie korzyści wynikających z internalizacji banku, rozpatrywanych 
w' poprzednich teoriach,
osiągnięcie korzyści wynikających z lokalizacji placówek banku za gra
nicą, na które składają się korzyści wynikające z różnic w uregulowaniu 
działalności bankow'ej w kraju i za granicą, możliwości pozyskania nowych 
klientów i utrzymania starych, dywersyfikacji ryzyka i dostępu do zasobów 
wykwalifikowanej siły roboczej na zagranicznych rynkach pracy,

-  osiągnięcie korzyści wynikających z posiadania placówek zagranicznych, 
płynących ze skłonności klientów do korzystania z usług banku pochodzące
go z tego kraju, którego waluta jest wykorzystywana w transakcji, co umoż
liwia oferowanie klientom nowych instrumentów finansowych, opartych na 
walucie kraju macierzystego.

Źródło: opracowanie własne na podstawie R.Z. A liber: International Banking: A Survey. „Journal of 
Money. Credit and Banking" 1984, nr 4, s. 664 665; R.Z.. Aliber: Financial Innovation and the 
Boundaries o f  Banking. „Managerial and Decision Economics” 1987, nr I, s. 67—73; P. Callicr” 
"Professional Trading". Exchange Rate Risk and the Growth o f International Banking■ A Note. 
„Bunca Na/ionalc del Lavoro Quarterly Review" 1986, nr 159, s. 423-424; A. Curry, J.ti, Fung, 
l.R. Harper: op.cit.. s. 33-37; E.S. Peinado: Internationalisation Process o f Spanish Banks: A New 
Stage After the Mergers. Department of "Dirección de Empresas. Juan Jose Rcnau Piqucras” Fac
ulty of Economics, University of Valencia, Walencja 2001. s. 2 4; A.E. Tschoegl: op.cit.. s. 71 83; 
B. Williams: Positive Theories o f Multinational Banking: Eclectic Theory Versus Internationali
sation Theory. .Journal of Economic Surveys”, nr 11, s. 80 91.

Zgodnie z nimi główną przesłanką internacjonalizacji banków jest dążenie do wyko
rzystywania przewagi konkurencyjnej. Umożliw ia ona łatwiejsze różnicowanie produktów 
bankowych, odnoszenie korzyści skali oraz korzyści płynących z wykorzystania efektyw
niejszych technik zarządzania i knuw-how.

Inną teorią, która wyjaśnia przyczyny rozszerzania działalności banków poza grani
cę kraju macierzystego, jest tzw. teoria eklektyczna. Oparto ją na teorii korporacji wielo
narodowych, sformułowanej pierwotnie przez J. Dunninga w 1977 roku. Wzbogaciła ona 
dorobek teorii współtworzących nurt internalizacji. Za najważniejszą różnicę między tą 
teorią a teoriami z nurtu internalizacji można uznać inne traktowanie kosztów rozszerzania 
działalności banku poza granicę. Mianowicie: zwolennicy teorii eklektycznej uznali, że 
należy je traktować nie jako składnik kosztów globalnych całego banku wielonarodowego, 
lecz jako element kosztów, które ponosi spółka-matka działająca na rynku macierzystym. 
Wpływa to na kalkulację opłacalności zagranicznej ekspansji“. *

* B. Williams: op.cit., s. 82 83.
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Z tabeli I wynika, że może istnieć wiele różnych przyczyn internacjonalizacji syste
mów bankowych. W praktyce, jak podkreślił A.E. Tschoegl, impulsem do przekształcania 
się banków w jednostki wielonarodowe był często przypadek lub chęć wykorzystania sprzy
jających warunków w jakimś konkretnym kraju, często podobnym pod względem kulturo
wym. językowym i instytucjonalnym do kraju macierzystego. Procesowi temu sprzyjały 
również wzrost samych banków, liberalizacja przepisów oraz klienci, którzy -  prowadząc 
działalność za granicą -  mogli dostarczyć bankowi wielu potrzebnych informacji o rynku 
zagranicznym, ułatwiając mu poznanie lokalnych uwarunkowań".

Praktyka internacjonalizacji polskiego systemu bankowego

Internacjonalizacja banków polskich -  zasadne wydaje się skupienie na internacjona
lizacji wewnętrznej. Skala ekspansji polskich instytucji na rynki zagraniczne jest bowiem 
bardzo mała10. Jest to naturalną konsekwencją krótkiego okresu działalności polskich ban
ków oraz ich relatywnie niew ielkich kapitałów. Następstwem tego są ograniczone możliwo
ści konkurowania polskich instytucji z instytucjami bankowymi z krajów rozwiniętych.

Inaczej kształtowała się sytuacja w zakresie internacjonalizacji wewnętrznej. Już 
w 1990 roku kapitał zagraniczny rozpoczął inwestycje w polskim systemie bankowym, by 
w ciągu kilkunastu lat zdobyć w nim dominującą pozycję. Brak dokładnych danych doty
czących liczby oddziałów i filii otwartych w Polsce przez banki zagraniczne uniemożliwia 
pełną ocenę zjawiska internacjonalizacji wewnętrznej w polskim systemie bankowym. Do
stępne są jedynie dane dotyczące liczby banków zagranicznych działających w Polsce oraz 
ich udziału w aktywach ogółem systemu bankowego. Przedstawia je tabela 2. Natomiast 
w tabeli 3 ujęto państwa, z których banki mają największy udział w aktywach polskiego 
systemu bankowego.

Jak wynika z tabeli 2. największe nasilenie ekspansji kapitału zagranicznego miało 
miejsce w' latach 1999-2000. Przybyło wówczas 16 banków z przewagą kapitału zagranicz
nego. a łączny udział instytucji z przewagą tego kapitału w aktywach polskiego systemu 
bankowego wzrósł o ponad 50 punktów procentowych. W następnych latach internacjona
lizacja przebiegała już wolniej. W 2003 roku kapitał zagraniczny kontrolował 45 banków, 
których aktywa stanowiły 67% aktywów systemu bankowego. Lata 2004 2008 przyniosły 
względną stabilizację liczby banków z przewagą kapitału zagranicznego i ich udziału w ak
tywach sektora bankowego. Systematycznie rosło jednak znaczenie oddziałów instytucji 
kredytowych. Dominowali przy tym inwestorzy europejscy. *

* A.E. Tschoegl: op.cit., s. 71-83.
* Z informacji KNF wynika. Ze w grudniu 2007 r. działalność za granicą, w formie oddziałów lub 

spółek bankowych, prowadziły jedynie Bank Polska Kasa Opieki SA (w Paryżu. Kijowie i Lucku). PKO 
BP SA (na Ukrainie). BRE Bank SA (w Czechach, Austrii i Słowacji) oraz Mercedes-Benz Bank Polska SA 
(w Grecji). ( KNE: Raport o sytuacji banków и- 2007 roku. Warszawa 2008, s. 20).
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Tabela 2

Internacjonalizacja wewnętrzna polskiego systemu bankowego w latach 1944-2008

Wyszczególnienie

t-661 19
95 nC

O'
O' 19

97 X

1

6661 20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

i 20
05

20
06

20
07

8

Banki z przewagą 
kapitału zagranicz
nego (bkz)

11 18 25 29 31 39 47 48 45 45 41 43 40 42 42‘

Oddziały instytucji 
kredytowych (oik) - - - - - - - - 3 7 12 14 18*

Udział aktywów 
bkz w aktywach 
ogółem (%)

3,2 4,2 13,7 15,3 16,6 47,2 69,6 69,2 67.4 67,8 66,9 69,1 66,6 66,7 67,0

Udział aktywów oik 
w aktywach ogółem 
<%)

- - - - - - - - 0,6 0,9 3,1 4,3 5,4

’ stan na 09.2008.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: NBP: Sytuacja finansowa banków w 2001 roku Synteza. War
szawa 2002; KNF: Raport o sytuacji banków «• 2007 roku. Warszawa 2008.

Tabela 3

Najwięksi inwestorzy zagraniczni według kraju pochodzenia (stan na 09.2008)

Kraj Liczba kontrolowanych banków 
i oddziałów instytucji kredytowych Udział w aktywach (%)

Włochy 4 14.1

Holandia 5 11.3
Niemcy 10 9,6
USA 6 8.2

Belgia 4 6.0

Irlandia 3 5,0

Francja 10 4.3

Portugalia 3 4.1

Źródło: KNF: Informacja o sytuacji banków po trzech kwartałach 200H roku. Warszawa 2008, aneks.

Inwestycje w polskich bankach przybierały różne formy". W latach 1990-1992 two
rzono głównie spółki akcyjne z przeważającym udziałem inwestorów zagranicznych. Nie- 11

11 E. Miklaszewska i K. Mikołajczyk w napływie tego kapitału wyróżniają dwie faz.y. W pierwszej, 
obejmującej niemal cale lata 90., inwestorzy zagraniczni stawali się dominującymi podmiotami w prywa
tyzowanych wówczas dużych bankach. Faza druga, która rozpoczęła się w końcu lat 90., polegała na napły
wie obcego kapitału do średnich i małych banków (E. Miklaszewska, K. Mikołajczyk: Kapitał zagraniczny
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wiele powstało w tym okresie oddziałów banków zagranicznych. W latach 1993-1994 pro
ces tworzenia i przejmowania banków przez kapitał zagraniczny świadomie spowolniono, 
chroniąc pozycję konkurencyjną polskich instytucji. W lalach 1995-1998 inwestorzy zagra
niczni znowu przejęli inicjatywę, tworząc 10 nowych banków i przejmując kilka banków 
wymagających dokapitalizowała. Od 1999 roku, zgodnie ze zobowiązaniami podjętymi 
przy wstępowaniu do OECD, zniesiono formalne ograniczenia dotyczące możliwości two
rzenia oddziałów przez banki zagraniczne11. Kolejnym krokiem było pojawienie się w Pol
sce, po wstąpieniu do UE, oddziałów instytucji kredytowych z krajów Wspólnoty. Podmio
ty te prowadzą działalność na podstawie zasady jednolitego paszportu* * 13.

Jak się wydaje, motywami banków zagranicznych, wchodzących na polski rynek, 
były: dążenie do zbudowania pozycji konkurencyjnej na tym rynku (cechującym się niskim 
stopniem ubankowienia. a co za tym idzie, dużym potencjałem rozwoju), perspektywy du
żego zysku (m.in. wskutek niższych kosztów działania i mniejszego nasilenia walki konku
rencyjnej) oraz podążanie za klientami z krajów' macierzystych. Znaczenie miała też możli
wość wykorzystania rozwiązań technicznych i organizacyjnych, sprawdzonych na rynkach 
macierzystych. Nawiązując więc do opisanych koncepcji, za teoretyczne przesłanki inter
nacjonalizacji banków w Polsce można uznać teorię przewagi konkurencyjnej, defensywnej 
ekspansji oraz teorię przewagi technologii i technik zarządzania.

Dynamiczny przebieg ekspansji banków wielonarodowych w polskim systemie ban
kowym wywołuje wiele dyskusji. Dotyczą one przede wszystkim korzyści i zagrożeń wyni
kających z tak wysokiego stopnia wewnętrznej internacjonalizacji polskich banków. Szcze
gółowe przedstawienie stanowisk obu stron wykracza poza ramy opracowania. Należy 
jednak zasygnalizować, że częściej formułuje się głosy sceptyczne14. Poglądy te nasiliły się 
w 2008 roku, w kontekście coraz poważniejszego kryzysu finansowego i jego reperkusji.

Podsumowanie

W literaturze formułuje się wiele teorii tłumaczących procesy internacjonalizacji 
banków. Koncepcjami, które w najw iększym stopniu mogą stanowić teoretyczne podłoże

w średnich bankach. I9W-2005. Strategie i wyniki. W: Harmonizacja bankowości i ubezpieczeń ic skali 
narodowej i europejskiej. Ked. M. Marcinkowska, S. Wieteska. Difin, Warszawa 2007, s. 69).

,ł Por. D. Pietrzak: System bankowy. W: System finansowy w Polsce. Red. B. Pietrzak, Z. Polański. 
B. Wożniak. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 97 9X.

” Zgodnie z tą zasadą, instytucja kredytowa, która otrzymała licencję bankową w dowolnym kraju UE, 
może podejmować i prowadzić działalność na terytorium innego kraju UE bez ponownego przechodzenia 
procedury licencyjnej. Musi tylko zawiadomić nadzór państwa goszczącego o zamiarze podjęcia dzia
łalności na jego terytorium (NBP: Rozwój systemu finansowego »• Polsce w roku 2004. Warszawa 2005, 
s. 45).

14 Zob. np. M. Janicka: Integracja czy izolacja- kapitał zagraniczny w polskich (?) instytucjach finanso
wych. „Bank i Kredyt” 2001, nr 4, s. 4 9; W.L. Jaworski: Niektóre problemy działalności sektora bankowe
go w Polsce. W: Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej, t. II. Bankowość. 
Red. R. Szewczyk. Wydawnictwo AE, Kraków 2004, s. 67 70; Z. Zawadzka: Globalizacja a sektor banko
wy w Polsce. W: Bankowość wobec procesów globalizacji. CeDeWu, Warszaw a 2003. s. 427 42X.



166 Michał Jurek, Paweł Marszalek

wejścia do Polski banków zagranicznych byty teorie internalizacji działalności bankowej. 
Należy jednak domniemywać, że motywy poszczególnych inwestorów były zróżnicowane.

Proces internacjonalizacji zasadniczo już się dokonał. Polski system bankowy jest 
już częścią globalnego systemu finansowego wraz ze wszystkimi tego pozytywnymi i ne
gatywnymi następstwami. Uwidoczniło się to dobitnie wraz z problemami banków-matek 
na ich rynkach macierzystych, spowodowanymi kryzysem finansowym. Trudności tych 
instytucji odbiły się na sytuacji banków polskich, mimo iż w większości przypadków nie 
były one bezpośrednio zaangażowane w ryzykowne operacje.

W takiej sytuacji jedynym rozwiązaniem dla krajowych nadzorców jest poszukiwanie 
rozwiązań systemowych, uwzględniających przepływy kapitału, obecność kapitału zagra
nicznego, integrację narodowych systemów finansowych. Niezbędne są także działania po
zwalające identyfikować i eliminować zagrożenia wynikające z przenoszenia się kryzysów 
finansowych między krajami.

INTERNATIONALIZATION OF BANKING SYSTEMS IN THEORY AM) PRACTICE

Summary

Internationalization is one of the most important processes, which influence contemporary 
banks. It has significantly changed the shape of banking systems worldwide. Among theories, ex
plaining causes and reasons of this process, arc internalization theory and eclectic theory. To Polish 
banking system applies mainly the former one.

The internationalization of banks in Poland comes down to its internal dimension. Foreign in
vestors control majority o f Polish banks, whereas foreign expansion of the Polish bank is negligible, 
due to small financial capacities o f our banks. In principle, internationalization is already completed, 
with all its advantages sand disadvantages for national financial system and the economy.


