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Struktura ryzyka i jej wp³yw na wybór formy
d³u¿nego finansowania przedsiêbiorstw

Wstêp
Rozwijaj¹cy siê wci¹¿ rynek finansowy w Polsce umo¿liwia przedsiêbiorcom
dostêp do ró¿norakich form d³u¿nego finansowania ich dzia³alnoci. Ka¿da
z nich charakteryzuje siê okrelon¹ wielkoci¹ ryzyka, które w praktyce determinuje ostateczny koszt ca³ej transakcji. Statystyczna analiza rynku d³ugu przedsiêbiorców w Polsce wskazuje na znaczn¹ dominacjê w nim sektora bankowego.
Wstêpnie mo¿na zatem wysun¹æ tezê, ¿e struktura ryzyka zwi¹zana z udzielaniem kredytów bankowych preferuje tê formê finansowani d³u¿nego nad innymi
dostêpnymi w Polsce.
W celu weryfikacji tego za³o¿enia artyku³ prezentuje ogólne modele d³u¿nego
finansowania przedsiêbiorców w Polsce oraz wskazuje na towarzysz¹ce im formy
ryzyka. Ostateczne konkluzje weryfikuj¹ postawion¹ tezê i prezentuj¹ potencjalne wyjanienia dominacji sektora bankowego nad rynkiem zsekurytyzowanym.
Modele d³u¿nego finansowania przedsiêbiorstw
i zakres ich wykorzystania w Polsce
Mo¿na wyró¿niæ dwa g³ówne modele d³u¿nego finansowania przedsiêbiorstw1.
Pierwszy opiera siê na kredytowym finansowaniu przez banki, które tworz¹c system bankowy, kreuj¹ pieni¹dz w oparciu o posiadane depozyty. Przewag¹ tego rozwi¹zania jest mo¿liwoæ kredytowania w wiêkszym zakresie ni¿ posiadane rodki.
Jedynym ograniczeniem jest wielkoæ tzw. rezerwy obowi¹zkowej, która determinuje zakres kreacji pieni¹dza2. Ze wzglêdu na rozwój tego modelu przede wszystkim w Europie Zachodniej oraz Japonii okrela siê go jako model kontynentalny.
Drug¹ form¹ d³u¿nego finansowania przedsiêbiorstw jest emisja przez nie papierów wartociowych, okrelana równie¿ jako sekurytyzacja zobowi¹zañ (primary securitization)3. D³ug w tym modelu przyjmuje postaæ papieru wartocio1

W.L. Jaworski, Z. Zawadzka (red.), Bankowoæ, Wyd. Poltext, Warszawa 2004, s. 30.
S. Miedziak, Bankowoæ i podstawy rynku finansowego, Difin, Warszawa 2003, s. 25.
3 P.W. Feeney, Securitization. Redefining the Bank, St. Martin Press, New York 1995, s. 3.
2

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 4, 2006
© for this edition by CNS

Studenckie.qxd

5/25/06 2:45 PM

|

22

Page 22

KRZYSZTOF BIERNACKI

wego, który mo¿e podlegaæ wtórnemu obrotowi, a zakres poda¿y rodków finansowych zale¿y przede wszystkim od aktywów posiadanych przez potencjalnych
inwestorów. Do prawid³owego funkcjonowania tej formy konieczny jest rozwiniêty rynek poredników, np. gie³dy papierów wartociowych lub banki inwestycyjne, dziêki którym dochodzi do transakcji pomiêdzy po¿yczkobiorcami i inwestorami. Model ten przewa¿a w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, st¹d
okrelany jest jako anglosaski. Ogólna specyfika ka¿dego z przedstawionych modeli zawarta jest w tab. 1.
Tabela 1. Ogólna specyfika modeli d³u¿nego finansowania przedsiêbiorstw na wiecie  wybrane
zagadnienia.
Model kontynentalny

Model anglosaski

Poda¿ rodków finansowych

Uzale¿niona od wartoci posia- Zawê¿ona do aktywów posiadanych aktywów (g³ównie
danych przez potencjalnych
depozytów) i wielkoci rezerw inwestorów
obowi¹zkowych

Forma po¿yczki

Umowa cywilnoprawna

Transparentnoæ informacyjna Zawê¿ona do relacji bank 
transakcji
przedsiêbiorstwo
Zakres regulacji

Papier wartociowy
Powszechna dostêpnoæ przy
wprowadzaniu emisji do
publicznego obrotu

Normatywna regulacja instytucji Brak regulacji szczególnie na
bankowych
rynkach miêdzynarodowych
(np. eurorynek)

ród³o: opracowanie w³asne.

Na polskim rynku finansowym (pojêcie to, na potrzeby niniejszego artyku³u,
obejmuje nie tylko rynek finansowy sensu stricto definiowany w literaturze4, ale
równie¿ segment bankowy) wystêpuje silne zró¿nicowanie podmiotowe dotycz¹ce form zaci¹gania d³ugu przez ró¿ne podmioty. W obszarze papierów wartociowych (rys. 1) dominuje d³ug Skarbu Pañstwa, który na koniec 2004 r. w wartociach bezwzglêdnych wynosi³ 410 434 mln w porównaniu z 23 221 mln z³ wartoci ca³ego rynku pozaskarbowych papierów d³u¿nych, podczas gdy zad³u¿enie
sektora samorz¹dowego wynosi³o tylko nieco ponad 1% jego ogólnej wartoci,
a wartoæ obligacji przedsiêbiorstw stanowi³a na koniec tego okresu nieco ponad
2% ca³ej wartoci zad³u¿enia zsekurytyzowanego.
Niska wartoæ zad³u¿enia jednostek samorz¹du terytorialnego oraz przedsiêbiorstw w formie papierów wartociowych kompensowana jest zad³u¿eniem tych
podmiotów w sektorze bankowym (rys. 2).
Przy takim rozk³adzie d³ugu przedsiêbiorstw konieczna wydaje siê weryfikacja
tezy odnosz¹cej siê do rozk³adu ryzyka jako przes³anki dominacji modelu konty4

K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 17.
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Rys. 1. Rynek d³u¿nych papierów wartociowych w Polsce. Opracowanie na podstawie danych
GUS oraz biuletynów Fitch Polska S.A. Stan na koniec 2004 r.

Rys. 2. Relacja zad³u¿enia w formie papierów d³u¿nych i kredytów bankowych przedsiêbiorstw
i jednostek samorz¹du terytorialnego w Polsce. Opracowanie na podstawie danych NBP, stan na
koniec 2004 r.

nentalnego na rynku d³ugu w Polsce. Ryzyko, jako potencjalny element determinuj¹cy wybór kszta³towania siê okrelonego modelu, stanowi oprócz regulacji prawnych najistotniejszy bodziec. St¹d te¿ konieczna jest jego dok³adniejsza analiza.
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Struktura ryzyka w modelach finansowania przedsiêbiorstw
Podejmuj¹c siê analizy i rozk³adu ryzyka w omówionych modelach, nale¿y
wskazaæ na zwi¹zan¹ z nimi strukturê przep³ywów pieniê¿nych. Ryzyko bowiem
z istoty swojej przynale¿y do okrelonych aktywów i jest transferowane wraz
z nimi miêdzy podmiotami na rynku (rys. 3).

Rys. 3. Struktura przep³ywów pieniê¿nych w podstawowych modelach finansowania d³u¿nego
ród³o: opracowanie w³asne.

Model anglosaski umo¿liwia bezporednie przeniesienie ryzyka pomiêdzy po¿yczkobiorc¹ a inwestorem. St¹d sekurytyzacja okrelana jest równie¿ jako
transfer ryzyka miêdzy podmiotami na rynku finansowym5. W modelu kontynentalnym natomiast to bank przejmuje na siebie ryzyko zwi¹zane zarówno
z udzielonym kredytem, jak i z przyjêtym depozytem. Dochodzi zatem do poch³aniania ró¿nych form ryzyka przez jeden podmiot rynkowy.
Przy ka¿dej transakcji zwrotnego udostêpnienia rodków finansowych pomiêdzy niezale¿nymi podmiotami mo¿na wyró¿niæ dwa etapy: rozpoznanie i ocena
potencjalnego partnera, a tak¿e monitorowanie zwrotu oraz wykorzystania udostêpnionych aktywów. Instytucje bankowe wypracowa³y z³o¿one metody i techniki oceny potencjalnych kredytobiorców, oparte nie tylko na danych przez nich
samych udostêpniane, ale równie¿ dane zewnêtrzne, takie jak np. biura informacji kredytowej. Wszystkie te dzia³ania maj¹ na celu z jak najwiêkszym prawdo5
I. Pyka (red.), Przes³anki i formy sekurytyzacji aktywów podmiotów gospodarczych, Wyd.
Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2001, s. 20.

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 4, 2006
© for this edition by CNS

Studenckie.qxd

5/25/06 2:45 PM

Page 25

STRUKTURA RYZYKA

|

25

podobieñstwem oceniæ, czy dany podmiot bêdzie w stanie w przysz³oci sp³aciæ
zaci¹gniêty d³ug oraz czy uzyskane zabezpieczenia pozwol¹ na pokrycie strat
zwi¹zanych z brakiem takiej sp³aty. Przyczyna tych wszystkich dzia³añ banków
wynika z istniej¹cej asymetrii informacji pomiêdzy nimi a kredytobiorcami. Wypracowane systemy oceny tych ostatnich maj¹ z istoty swojej tê asymetriê
zmniejszyæ na tyle, ¿eby ostatecznie uzyskaæ dodatni¹ stopê zwrotu na zaanga¿owanych aktywach. Jednak pokazana przez G.A. Ackerlofa negatywna selekcja,
która równie¿ wystêpuje na rynku us³ug bankowych, nie promuje solidnych kredytobiorców, tylko ogranicza ich potencjalny kr¹g do tych najbardziej typowych,
przeciêtnych, pozostawiaj¹c mo¿liwoæ dokonywania oszustw przez dostosowywanie siê do narzuconych przez banki wymogów6. Ryzyko negatywnej selekcji jest zatem pierwszym ryzykiem, które ponosi system bankowy, a które jest
odzwierciedlone w warunkach i koszcie udzielanego kredytu.
W przypadku sekurytyzacji aktywów oceny dokonuje wprawdzie sam inwestor, ale ka¿da emisja oceniana jest przez tzw. agencjê raitingow¹ jako podmiot
zewnêtrzny i niezale¿ny, która ma co do zasady obiektywnie przedstawiæ ryzyko
zwi¹zane z dan¹ emisj¹. Ocena ta dotyczy przede wszystkim finansowych aspektów prawdopodobieñstwa sp³aty danej wierzytelnoci, tworz¹c okrelone kategorie wyp³acalnoci emitowanych papierów wartociowych7. Takie podejcie do
szacowania wyp³acalnoci potencjalnego kredytobiorcy skutkuje ju¿ na wstêpie
dwiema implikacjami, które inaczej strukturalizuj¹ ryzyko ni¿ przy transakcjach
z bankami. Po pierwsze, sekurytyzowane aktywa mog¹ nieæ ze sob¹ inne ryzyko sp³aty ni¿ ich pierwotny w³aciciel, w szczególnoci je¿eli s¹ one zabezpieczone wyodrêbnionymi aktywami po¿yczkobiorcy. Oznacza to od³¹czenie ryzyka tych wierzytelnoci od ryzyka zwi¹zanego z przedsiêbiorstwem inicjatora jako ca³oci¹. Mo¿e to skutkowaæ wy¿sz¹ ocen¹ sekurytyzowanych aktywów ni¿
w przypadku, gdy raiting nadawany by³by dla ca³ego przedsiêbiorstwa. Po drugie, nadanie raitingu nie przes¹dza o uzyskaniu rodków finansowych. Uzale¿nione bêdzie to bowiem od profilu ryzyka potencjalnych inwestorów i zwi¹zanym z tym kosztem pozyskania kapita³u. Ponadto przyjêta praktyka polegaj¹ca
na dostosowywaniu przez po¿yczkobiorcê przygotowanej emisji do wymogów
tworzonej oceny raitingowej prowadzi w praktyce do zachowania jednolitych
standardów wyp³acalnoci emitowanych instrumentów. Sam¹ za analizê emisji
opatrzonej raitingiem pozostawia siê inwestorowi. Eliminacja, przynajmniej
w znacznym stopniu, negatywnej selekcji przy sekurytyzacji aktywów skutkuje
zmniejszeniem kosztów pozyskiwanego w ten sposób kapita³u.
6 W. Tarczyñski, M. Mojsiewicz, Zarz¹dzanie ryzykiem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,
Warszawa 2001, s. 3233.
7 J. Karowowski, M. £yszczak, Raiting jako narzêdzie wspomagaj¹ce ocenê ryzyka inwestycyjnego, [w:] Us³ugi i procedury bankowe, red. E. Bogacka-Kisiel, Wyd. Akademii Ekonomicznej we
Wroc³awiu, Wroc³aw 2000, s. 87.
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W odniesieniu do wtórnej oceny ryzyka zwi¹zanego z wyp³acaniem poszczególnych transz zad³u¿enia bank zmuszony jest na bie¿¹co monitorowaæ dzia³ania
kredytobiorcy, podczas gdy przy sekurytyzacji kontrola ta zosta³a przeniesiona
b¹d na agencjê raitingow¹, b¹d na samego inwestora. Przejmowanie ryzyka
zwi¹zanego z bie¿¹cymi trudnociami w sp³acie kredytu zwiêksza koszty banku,
podczas gdy przy sekurytyzacji ryzyko to odzwierciedlone bêdzie w cenie wyemitowanych papierów wartociowych. W skrajnym przypadku inwestor ponosi
ca³e ryzyko zwi¹zane z niewyp³acalnoci¹ emitenta.
Poza wymienionymi ró¿nicami w rozk³adzie ryzyka nale¿y równie¿ wymieniæ
trzy istotne typy ryzyka, które ponosz¹ tylko instytucje bankowe, a których nie
ma przy sekurytyzacji. S¹ to8:
 ryzyko zwi¹zane z istniej¹cymi regulacjami prawnymi dotycz¹cymi instytucji bankowych;
 ryzyko p³ynnoci banku;
 ryzyko ró¿nych celów banku jako przedsiêbiorstwa, udzia³owców i osób zarz¹dzaj¹cych.
Pierwszy przypadek dotyczy postrzegania instytucji bankowych jako przedsiêbiorstw zaufania publicznego i zwi¹zanej z tym szczególnej kontroli ze strony
prawa publicznego. W praktyce dotyczy to obowi¹zków posiadania przez banki
wystarczaj¹cych rodków na pokrycie potencjalnych strat. Przyk³adem praktycznym mo¿e byæ ustawowo okrelany wskanik rezerw obowi¹zkowych, który
ogranicza kreacjê pieni¹dza9. W obrocie papierami wartociowymi takie ograniczenia nie wystêpuj¹10. St¹d te¿ sekurytyzacja postrzegana by³a pierwotnie przez
banki jako atrakcyjny instrument zarz¹dzania aktywami i pasywami, umo¿liwiaj¹cy bardziej elastyczne dostosowanie siê do ograniczeñ prawnych wystêpuj¹cych na rynku. Transakcje te by³y traktowane jako forma arbitra¿u miêdzy kapita³em regulowanym (bankowym) a rynkiem finansowym sensu stricto11. Dzia³anie takie stanowi³y formê ucieczki kapita³u bankowego od aktywów podlegaj¹cych regulacjom prawnym w kierunku sekurytyzacji. Tym samym zwiêkszy³o
siê ryzyko niewyp³acalnoci banku ze wzglêdu na jego zani¿on¹ kapitalizacjê.
W celu przeciwdzia³ania tym d¹¿eniom Komitet Bazylejski zaproponowa³ minimalne wymogi kapita³owe dotycz¹ce transakcji sekurytyzacyjnych, które s¹ obecnie okresowo rewidowane.
8

P.W. Feeney, op. cit., s. 147148.
Art. 128 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. Nr 140, poz.
939 ze zm.).
10
Poza szczególnymi przypadkami, jak np. minimalne depozyty przy zawieraniu transakcji
opcyjnych futures.
11
D.G. Uyemura, D.R. van Deventer, Financial Risk Management in Banking, Bank Administration Institute Foundation 1993, s. 263.
9
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Metoda polegaj¹ca na omijaniu ryzyka regulacji prawnych przez rynek finansowy sensu stricto jest wykorzystywana równie¿ przy problemie p³ynnoci.
Ryzyko wynikaj¹ce z posiadania krótkoterminowych depozytów i d³ugoterminowych kredytów mo¿e byæ minimalizowane przez sekurytyzacjê d³ugu lub nabywanie d³ugoterminowych papierów od innych remitentów. Tym samym wystarczaj¹co p³ynny rynek finansowy mo¿e efektywnie w drodze sekurytyzacji
zmniejszyæ wystêpuj¹ce w instytucji bankowej ryzyko.
Ryzyko rozbie¿nych celów wydaje siê najtrudniej uchwytne, gdy¿ zale¿y od
preferencji jednostek, które s¹ udzia³owcami b¹d zarz¹dzaj¹cymi. Bez wzglêdu
na szczegó³ow¹ kwalifikacjê tych postaw rozpatrywane ryzyko nie wystêpuje
przy sekurytyzacji, gdzie inwestorami s¹ pojedyncze podmioty. Pojawiæ siê mo¿e ono jednak, gdy do transakcji bêdzie dochodzi³o miêdzy instytucjami finansowymi, w tym tak¿e miêdzy bankami.
Pomimo strukturalnego pominiêcia okrelonych rodzajów ryzyka przy przejciu od finansowania bankowego do kapita³owego sama sekurytyzacja obci¹¿ona jest ryzykiem, które mo¿na podzieliæ na ryzyko transferowane oraz ryzyko
tworzone przez ten instrument.
Pierwsza grupa ryzyka w ca³oci podlega ocenie przez agencjê raitingow¹.
Sk³adaj¹ siê na ni¹ przede wszystkim: ryzyko wyp³acalnoci, cash flow i ryzyko
prawne, przy czym to ostatnie jest zawê¿one tylko i wy³¹cznie do cywilnoprawnej oceny, czy konstrukcja prawna emisji gwarantuje inwestorom skuteczne dochodzenie roszczeñ do inicjatorów sekurytyzacji. Pierwsze dwa typy ryzyka odnosz¹ siê do charakterystyki finansowej po¿yczkobiorcy. Mo¿na je oszacowaæ na
podstawie danych historycznych dotycz¹cych podobnych emisji. Ponadto, rozdzielaj¹c przep³ywy pieniê¿ne i tworz¹c transze emitowanych papierów wartociowych, mo¿na to ryzyko minimalizowaæ przez podniesienie raitingu czêci
emisji kosztem pozosta³ych transzy. Ryzyko to jest sta³e bez wzglêdu na to, czy
sekurytyzacja ma charakter miêdzynarodowy, czy te¿ krajowy.
W wymiarze miêdzynarodowym zarówno w przypadku sekurytyzacji, jak i finansowania bankowego nale¿y odnieæ siê równie¿ do:
 ryzyka walutowego,
 ryzyka politycznego.
Ryzyko walutowe wynika z oczywistego zró¿nicowania miêdzy kalkulacj¹
rentownoci inwestycji w emitowane papiery wartociowe w walucie zagranicznej a nabywaniem ich w walucie krajowej. W relacji Polski z wiêkszoci¹ krajów
Unii Europejskiej ryzyko to zostanie zmniejszone w odniesieniu do emisji w euro po przyst¹pieniu naszego kraju do wspólnego systemu walutowego. W pozosta³ym zakresie mo¿e ono byæ zmniejszane przez tworzenie zabezpieczeñ w formie swapów b¹d transakcji forward i futures. Dokonuj¹ tego:
 sami inwestorzy przez zawieranie odrêbnych transakcji na rynku finansowym;
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 emitenci, tworz¹c tzw. emisje syntetyczne, gdzie zabezpieczenie jest wbudowanym elementem emitowanego papieru wartociowego;
 banki, zabezpieczaj¹c swoj¹ pozycjê na rynku miêdzybankowym.
Ryzyko polityczne jest ogólnym terminem okrelaj¹cym ró¿ne formy ryzyka
zwi¹zanego z ingerencj¹ w³adzy pañstwowej w gospodarkê. Jest ono w znacznej
mierze trudne w kwantyfikacji, natomiast odgrywa istotn¹ rolê w ocenie danego
pañstwa z punktu widzenia perspektyw inwestycyjnych.
Przedstawiona struktura rozk³adu ryzyka jednoznacznie wskazuje na emisjê
papierów wartociowych jako transakcje, w których zarówno nie wystêpuj¹ pewne formy ryzyka, jak i s¹ one odmiennie absorbowane przez poszczególnych
uczestników rynku. Oznacza to, ¿e transakcje sekurytyzacyjne charakteryzuj¹ siê
mniejsz¹ wartoci¹ ryzyka, tym samym powinny dominowaæ na rynku d³u¿nym.
Wnioski i hipotezy koñcowe
Przedstawione rozwa¿ania wskazuj¹ na istniej¹c¹ opozycjê miêdzy praktyk¹
rynku a konsekwencjami istniej¹cego rozk³adu ryzyka przy d³u¿nym finansowaniu przedsiêbiorstw. Tym samym nie znalaz³a potwierdzenia przyjêta teza
o zgodnoci struktury ryzyka z wartociowym wykorzystaniem poszczególnych
modeli finansowania w Polsce. Odrzucenie przyjêtej tezy nasuwa koniecznoæ
wskazania przyczyn, które mog³yby wyjaniæ istniej¹c¹ rozbie¿noæ. Mo¿na je
sformu³owaæ w postaci nastêpuj¹cych hipotez:
1. Brak rozwiniêtego (p³ynnego) rynku dla emisji d³u¿nych papierów wartociowych przez przedsiêbiorców w Polsce. Dominacja jednego podmiotu (Skarbu
Pañstwa) tworzy nie tylko tzw. efekty wypychania innych emitentów i kapita³u,
ale ogranicza równie¿ tworzenie instytucji u³atwiaj¹cych rozwój tej formy pozyskiwania kapita³u.
2. Zwi¹zany z powy¿szym punktem brak wystarczaj¹cego popytu ze strony
inwestorów, w szczególnoci inwestorów instytucjonalnych. Przyk³adem mog¹
byæ regulacje prawne, które nak³adaj¹ na fundusze emerytalne koniecznoæ lokowania ponad 80% posiadanych rodków wy³¹cznie w obligacje skarbowe.
3. Poch³anianie okrelonych form ryzyka przez banki jest dla nich na tyle dochodowe, ¿e nie tworz¹ bodców dla przedsiêbiorstw do zmiany formy d³u¿nego
finansowania. W szczególnoci koszt kredytu dla przedsiêbiorstw nie zawsze musi siê wyra¿aæ w wartoci odsetek, ale mo¿e byæ przenoszony w inne produkty
bankowe w ramach kompleksowej obs³ugi danego przedsiêbiorstwa przez bank.
4. Niski stopieñ wiadomoci osób zarz¹dzaj¹cych przedsiêbiorstwami w Polsce, szczególnie w segmencie ma³ych i rednich przedsiêbiorstw, gdy¿ du¿e firmy maj¹ dostêp do rynku miêdzynarodowego, na którym pozyskuj¹ rodki.
Hipotezy te mo¿na równie¿ traktowaæ jako wskazówki zwi¹zane z po¿¹danymi zmianami na krajowym rynku finansowym. Ich wdro¿enie skutkowaæ mo¿e
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zmniejszeniem kosztu kapita³u d³u¿nego pozyskiwanego przez przedsiêbiorców,
zwiêkszaj¹c jednoczenie poda¿ inwestycji nie tylko dla instytucji finansowych,
ale równie¿ inwestorów indywidualnych.
Bibliografia
Feeney P.W., Securitization. Redefining the Bank, St. Martin Press, New York 1995.
Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998.
Jaworski W.L., Zawadzka Z. (red.), Bankowoæ, Wyd. Poltext, Warszawa 2004.
Karowowski J., £yszczak M., Raiting jako narzêdzie wspomagaj¹ce ocenê ryzyka inwestycyjnego,
[w:] Us³ugi i procedury bankowe, pod red. E. Bogackiej-Kisiel, Wyd. Akademii Ekonomicznej
we Wroc³awiu, Wroc³aw 2000.
Miedziak S., Bankowoæ i podstawy rynku finansowego, Difin, Warszawa 2003.
Pyka I. (red.), Przes³anki i formy sekurytyzacji aktywów podmiotów gospodarczych, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2001.
Tarczyñski W., Mojsiewicz M., Zarz¹dzanie ryzykiem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
Uyemura D.G., van Deventer D.R., Financial Risk Management in Banking, Bank Administration
Institute Foundation 1993.

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 4, 2006
© for this edition by CNS

