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~ pośredniczący agent bank
~ powierniczy a. powiernik 
custodian bank
~ prowadzący działalność� 
maklerską bank running 
a brokerage business
~ prywatny private bank
~ przewodniczący a. wiodący 
(w ramach konsorcjum banków)  
lead bank
~ rozliczeniowy clearing bank
~ rozwoju development bank
~ specjalistyczny special purpose 
bank, specialized bank
~ spółdzielczy cooperative bank
~ udzielający gwarancji bank 
issuing a guarantee, guarantee 
bank
~ uniwersalny universal bank, 
full service bank
~ wiodący leading bank, lead 
bank, main bank
~ właścicielski parent bank
~ wystawca (np. karty kredytowej) 
issuing bank
~ subpowiernik subcustodian 
bank
uniwersalny ~ komercyjny 
universal commercial bank
grupa ~ów (konsorcjum) banking 
syndicate

banknot banknote
~ denominowany w PLN/EUR� 
banknote denominated in PLN/
EUR
fałszywy ~ counterfeit banknote

bankowość� banking
~ bezpośrednia direct banking
~ detaliczna retail banking, 
consumer banking
~ elektroniczna electronic 
banking, e-banking
~ h�ipoteczna mortgage banking
~ inwestycyjna investment 
banking

badać� to research, to do research, 
to audit, to examine, to measure
~ efektywność� rynku (akcji) 
to research the efficiency of the 
(equity) market
~ polski rynek kapitałowy to 
research the Polish capital market
~ rynek to do market research
~ ryzyko rynkowe to assess 
market risk, to measure market 
risk
~ sprawozdania finansowe 
to audit financial statements
~ wykonalność� to make 
a feasibility study
~ zach�owania rynku to review 
market mood
~ zgodność� z przepisami prawa 
to check compliance with the law
~ zmiany stóp oprocentowa-
nia to examine interest rate 
fluctuations

bank bank
~-agent emisji (papierów warto-
ściowych�) agent bank
~ centralny central bank
~ clearingowy clearing bank
~ depozytariusz depositary bank
~ emisyjny bank of issue
~ h�ipoteczny mortgage bank, 
real estate bank
~ inwestycyjny investment bank
~ komercyjny commercial bank
~ konsorcjalny syndicate bank
~ korespondent correspondent 
bank
~ kupiecki merchant bank
~ państwowy state-owned bank
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17 bilansowanie

B

~ korporacyjna corporate 
banking
~ prywatna private banking
~ specjalistyczna specialized 
banking
~ uniwersalna universal banking, 
full service banking
~ wirtualna virtual banking

bankructwo bankruptcy
bańka pot.  bubble

~ giełdowa stock bubble
~ internetowa a. dotcomowa 
dot-com bubble, dot-com boom, 
IT bubble
~ „mydlana”� bubble, market 
bubble
~ na rynku nieruch�omości real 
property market bubble
~ spekulacyjna speculative 
bubble, economic bubble, price 
bubble, financial bubble
pęknięcie bańki collapse of 
a bubble, bubble burst

bariera barrier
~ podatkowa tax barrier
~ wejścia na rynek market 
barrier, barrier to entry

barometr barometer
~ koniunktury gospodarczej 
economic trend barometer
~ rynku market barometer

baza base
~ kapitałowa (instytucji finan-
sowych�) capital base (of financial 
institutions)
~ majątkowa asset base
~ monetarna monetary base, 
money base
~ odsetkowa interest rate base
wzmocnienie bazy kapitałowej 
strengthening a capital base

bench�mark benchmark
beneficjent beneficiary
bessa pot.  market slump, bear 

market, bear run

dno bessy bear bottom, 
bear-market bottom, bottom of 
a bear market
minimum bessy low point of 
a bear market, bear-market low, 
bottom-lows of a bear market

beta beta
bezpieczeństwo safety

~ obrotu trading safety
bezrobocie unemployment

stopa bezrobocia unemployment 
rate

beztrendzie pot.  no pronounced 
trend

biegły rewident zob.  rewident
bilans balance, balance sheet

~ (w ramach sprawozdań finanso-
wych)  balance sheet
~ dewizowy fx balance, foreign 
exchange balance
~ h�andlowy trade balance
~ jednostki dominującej parent 
company’s balance sheet
~ jednostki zależnej subsidiary’s 
balance sheet
~ jednostkowy stand-alone 
balance sheet
~ obrotów kapitałowych� balance 
of trades, balance of capital 
transactions
~ otwarcia opening balance
~ otwarcia po fuzji 
re-registration balance sheet
~ płatniczy balance of payments
~ podatkowy tax balance sheet
~ porównawczy comparative 
balance sheet
~ skonsolidowany consolidated 
balance sheet
~ ujemny negative balance
~ zamknięcia closing balance

bilansować� to balance
~ portfel to balance a portfolio

bilansowanie balancing
~ portfela portfolio balancing
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biuro maklerskie 18
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~ ryzyka balancing of risk, risk 
balancing

biuro maklerskie zob.  dom 
maklerski

biznesplan business plan
blokada blocking, putting on hold

~ papierów wartościowych� 
wch�odzących� w skład portfela 
blocking securities comprising  
a portfolio
~ rach�unku na okres do x go-
dzin putting a hold on an account 
for up to x hours
~ środków na rach�unku ban-
kowym blocking cash on a bank 
account

blokować� (papiery wartościowe, 
środki)  to block (securities, funds)

błąd error
~ rach�unkowy accounting error
wprowadzenie w ~ inwestorów 
misleading investors
informacja wprowadzająca w ~ 
misleading information
wprowadzające w ~ sygnały 
o podaży/popycie na akcje 
misleading signals concerning 
offering/demand for shares

błądzenie (w  ~ losowe)  random 
walk

bodziec incentive
~ fiskalny fiscal measure
~ podatkowy tax incentive

bogactwo wealth, fortune
bogactwa naturalne natural 
resources

bon bill
~ komercyjny commercial paper
~ oszczędnościowy a. lokacyjny 
savings bond
~ pieniężny money market bill
~ pieniężny NBP money market 
bill of the National Bank of 
Poland
~ reprywatyzacyjny 
reprivatization voucher
~ skarbowy Treasury bill, T-bill

broker broker
~ specjalista specialist broker

budować� to build, to construe
~ płynność� na rynku lokalnym 
to enhance liquidity at a local 
market
~ portfel (inwestycyjny) 
to build a portfolio, to construe  
a portfolio
~ strategię to construe a strategy
~ wiarygodność� to build 
credibility

budżet budget
~ centralny central budget
~ gospodarstwa domowego 
household budget
~ inwestycyjny investment budget
~ państwowy state budget, 
national budget
~ transakcji kapitałowych� 
capital transactions budget
napięty ~ tight budget

butik pot. (w  ~ inwestycyjny)  
investment boutique

byk pot. (gracz na zwyżkę)  bull
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