
 

Celem projektu jest określenie w jakim stopniu konkurencja w sektorze bankowym wpływa na 
skuteczność antycyklicznej polityki makroostrożnościowej. Badania dotyczą zatem roli konkurencji w 
polityce gospodarczej (regulacyjnej) państwa nakierowanej na ograniczenie procykliczności działalności 
banków, która jest uznawana za jedno z podstawowych źródeł niestabilności sektora bankowego, i szerzej 
finansowego. Badanie ma charakter interdyscyplinarny i nawiązuje do dwóch dobrze ugruntowanych w 
naukach ekonomicznych nurtów badawczych. Pierwszy z nich zajmuje się badaniem związków między 
ryzykiem bankowym i konkurencją. Drugi, natomiast dotyczy polityki regulacyjnej państwa (tzw. polityki 
makroostrożnościowej) i jej roli w oddziaływaniu na ryzyko banków w celu ograniczenia procykliczności. 
Oba nurty dotyczą więc zjawiska podejmowania ryzyka przez banki. Stąd też zasadne wydaje się 
poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o to, czy nasilenie konkurencji można uznać za determinantę 
skuteczności antycyklicznej polityki makroostrożnościowej. Odnosząc się do wcześniejszego dorobku 
badawczego, oraz identyfikując luki występujące w wiedzy, w badaniu sformułowano dwa rodzaje 
wyjaśnień dotyczących wpływu konkurencji na skuteczność antycyklicznej polityki makroostrożnościowej.  

Po pierwsze,  intensywna konkurencja w sektorze bankowym na rynku depozytowym powoduje wzrost 
kosztów pozyskania funduszy zewnętrznych przez banki, co skłania banki do  inwestowania w aktywa 
obciążone wysokim poziomem ryzyka oraz wiąże się ze wzrostem procykliczności działalności banków, i w 
efekcie skutkuje to osłabieniem skuteczności antycyklicznej polityki makroostrożnościowej.  

Po drugie,  intensywna konkurencja na rynku kredytowym skłania banki do podejmowania niższego 
poziomu ryzyka, w efekcie wzmocnieniu ulega skuteczność antycyklicznej polityki makroostrożnościowej. 

W  badaniu zastosowane zostaną techniki estymacji modeli ekonometrycznych odpowiednie do danych 
panelowych, tj. tzw. szeregów danych czasowo-przestrzennych. Bowiem badane będą zachowania 
indywidualnych banków w kilkudziesięciu krajach na świecie w latach 2000-2016. Efektem prowadzonych 
badań będzie poszerzona wiedza na temat roli konkurencji w osiąganiu celów przez politykę regulacyjną 
państwa zmierzającą do łagodzenia skutków kryzysów finansowych. Zauważyć bowiem należy, że 
ugruntowana i poparta dowodami empirycznymi wiedza na temat tego, jak konkurencja w sektorze 
bankowym wpływa na skuteczność antycyklicznej polityka makroostrożnoścowej jest warunkiem 
koniecznym do prowadzenia przez państwo odpowiednio skrojonej polityki oddziaływania na konkurencję 
oraz na stabilność sektora finansowego. Zauważyć należy, że stopień nasilenia konkurencji w sektorze 
bankowym, podobnie jak w innych sektorach gospodarki, może mieć dalekosiężne znaczenie dla wzrostu 
gospodarczego, efektywności sektora bankowego, jego stabilności, i w efekcie dla dobrobytu społecznego. 
Przedstawiona powyżej analiza literatury nie pozwala na wyciągnięcie jednoznacznych wniosków w 
odniesieniu do sformułowanego we wstępie problemu badawczego. Stąd też zasadne wydaje się podjęcie 
próby rozwiązania tego problemu, oraz testowania przyjętych ww. hipotez badawczych. Tym samym 
powinniśmy dowiedzieć się w jaki sposób konkurencja wpływa na procykliczność działalności banków i na 
efektywność antycyklicznej polityki makroostrożnościowej. 

Przeprowadzone badanie, powinno pozwolić na określenie roli konkurencji w występowaniu 
zjawiska procyklicznosci działalności bankowej oraz jej znaczenia dla efektów antycyklicznej polityki 
makroostrożnosciowej. Wiedza na ten temat może stanowić podbudowę dla przyszłej polityki państwa, 
zarówno w obszarze kształtowania norm prawnych ograniczających ryzyko bankowe i procykliczność 
działalności bankowej, jak i w obszarze stymulowania konkurencji. W krótkim okresie efektem projektu 
będą wyniki nt: (1) Wpływ konkurencji na procykliczność działalności bankowej – studium międzynarodowe; 
(2) Skuteczność antycyklicznej polityki makroostrożnościowej a konkurencja – analiza międzynarodowa, 
przeznaczone do publikacji w anglojęzycznych uznanych w środowisku naukowym czasopismach. W 
okresie realizacji projektu przewidywany jest również udział w międzynarodowych konferencjach 
naukowych zagranicznych oraz w seminariach naukowych, w celu upowszechnienia wyników tych badań. 
 

Nr rejestracyjny: 2016/23/B/HS4/02230; Kierownik projektu:  dr Małgorzata  Olszak


