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WstĊp

Immanentną cechą gospodarek regulowanych przez rynek jest cyklicznoĞü ich
rozwoju. W miarĊ wzrostu i komplikowania siĊ ich struktur powtarzające siĊ co
pewien czas kryzysy stają siĊ coraz bardziej dotkliwe, a ich przyczyny záoĪone.
Kryzys finansowy, który rozpocząá siĊ w 2008 r. od spektakularnego upadku jednego z amerykaĔskich banków inwestycyjnych, z ogromną siáą wyeksponowaá nowe
oblicze wspóáczesnej gospodarki kapitalistycznej. Gospodarki globalnej, w której
sytuacja w jednym z segmentów rynku finansowego, w jednym z krajów przenosi
siĊ na caáą gospodarkĊ Ğwiatową. Gospodarki, w której sfera finansowa oderwaáa siĊ
w znacznym stopniu od sfery realnej i stworzyáa skomplikowane instrumentarium
transferu Ğrodków pieniĊĪnych i ryzyka pomiĊdzy instytucjami finansowymi. Gospodarki, w której skala dziaáalnoĞci wielkich banków osiągnĊáa rozmiary zagraĪające,
w przypadku ich bankructwa, stabilnoĞci caáych systemów narodowych. Znamienne
przy tym jest, Īe chociaĪ kryzys w wyniku globalizacji gospodarek nabraá charakteru
ogólnoĞwiatowego, to walka z nim w przewaĪającej mierze jest prowadzona na szczeblu
poszczególnych krajów. Ponadnarodowe powiązania gospodarcze nie przeáoĪyáy siĊ
zatem w wiĊkszym stopniu na sferĊ polityki gospodarczej i jej koordynacji.
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Celem artykuáu jest analiza przyczyn wspóáczesnego kryzysu finansowego,
w szczególnoĞci tych leĪących po stronie banków, oraz wskazanie przedsiĊwziĊü
podjĊtych w sferze regulacji dziaáalnoĞci bankowej mających podnieĞü poziom bezpieczeĔstwa systemu finansowego. O ile po czterech latach od wybuchu kryzysu
moĪna juĪ stosunkowo obiektywnie okreĞliü jego przyczyny, to dziaáania naprawcze
bĊdące jego konsekwencją rozciągnĊáy siĊ na bardzo dáugi okres i na ich efekty bĊdzie
trzeba czekaü jeszcze wiele lat.

1. Mechanizm rozwoju gospodarek w okresie przedkryzysowym

Kryzysy wybuchają nagle, ale są wynikiem rozwoju zjawisk, które narastają przez
dáuĪszy czas w fazie dobrej koniunktury gospodarczej. Po stosunkowo szybkim przezwyciĊĪeniu skutków pĊkniĊcia banki spekulacyjnej na rynku spóáek internetowych
na początku poprzedniej dekady gospodarka Ğwiatowa przeszáa do fazy wysokiego
wzrostu gospodarczego i niskiej inflacji. ĝrednie roczne tempo wzrostu gospodarki
globalnej w latach 2001–2007 wynosiáo 4,1%1. Istotnym czynnikiem dobrej koniunktury
gospodarczej byáy rosnące przepáywy dóbr, usáug i kapitaáu pomiĊdzy krajami, czyli
postĊpująca globalizacja. Niebagatelny byá przy tym wpáyw na ogólną koniunkturĊ
wywierany przez rozwijające siĊ gospodarki Europy ĝrodkowo-Wschodniej i Azji,
które rosáy w ponadprzeciĊtnym tempie. Wzorując siĊ na strategiach rozwoju Niemiec
i Japonii po drugiej wojnie Ğwiatowej, kraje te poáoĪyáy szczególny nacisk na zwiĊkszenie eksportu. Ich szybko rozwijający siĊ sektor przemysáowy wcháaniaá przy tym
zasoby taniej siáy roboczej przepáywającej z rolnictwa, co pozwalaáo na oferowanie
bardzo niskich cen masowo eksportowanych produktów. Z tego powodu dynamika cen
konsumpcyjnych w krajach najbardziej rozwiniĊtych wyniosáa w latach 2001–2007
zaledwie 1,9%, a w azjatyckich krajach nowo uprzemysáowionych – 1,8%2. Niska
inflacja pozwoliáa na utrzymywanie niskich stóp procentowych, szczególnie w krajach wysoko rozwiniĊtych, co stwarzaáo zachĊty do powiĊkszania zadáuĪenia sektora
prywatnego. Kredyty zaciągane przez gospodarstwa domowe byáy przeznaczane na
zakup nieruchomoĞci i dóbr konsumpcyjnych pochodzących z importu.
Podczas gdy w krajach rozwiniĊtych rosáy deficyty w bilansie handlowym, szybko
rozwijające siĊ kraje azjatyckie gromadziáy coraz wiĊksze nadwyĪki, odkáadające siĊ
w formie rezerw walutowych. ĝrodki te, wraz z rosnącymi oszczĊdnoĞciami sektora
prywatnego tych paĔstw, w poszukiwaniu atrakcyjnych moĪliwoĞci inwestycyjnych
transferowano na rozwiniĊte rynki kapitaáowe krajów zachodnich. Ten ogromny
strumieĔ pieniądza obniĪaá cenĊ kredytu na rynkach rozwiniĊtych. W wyniku tych
procesów w poáowie ubiegáej dekady doszáo do powstania w skali globalnej stanu
1
World Economic Outlook. Sustaining the Recovery, International Monetary Fund, Washington, October
2009, s. 169.
2
Ibidem, s. 178.
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nierównowagi, w której grupa szybko rozwijających siĊ gospodarek finansowaáa
swoimi nadwyĪkami nadmierną konsumpcjĊ innych spoáeczeĔstw. Stany Zjednoczone na przestrzeni ostatnich 30 lat staáy siĊ z gáównego wierzyciela najwiĊkszym
dáuĪnikiem. Wzrostowi dáugu publicznego towarzyszyáo rosnące zadáuĪenie ludnoĞci.
Gospodarka amerykaĔska jest napĊdzana na skalĊ niespotykaną w innych krajach
przez wewnĊtrzną konsumpcjĊ. Ze wzglĊdu na rozmiary tego rynku jest on takĪe siáą
napĊdową gospodarki Ğwiatowej. Ten stan narastającej nierównowagi staá siĊ makroekonomicznym Ĩródáem ostatniego kryzysu finansowego. Stąd uzasadnione staje siĊ
stwierdzenie, Īe systemowe kryzysy, z jakimi mamy obecnie do czynienia, wynikają
ze zróĪnicowanej dynamiki rozwoju rynków i interakcji zachodzących miĊdzy nimi3.
Opisana sytuacja makroekonomiczna przeáoĪyáa siĊ na politykĊ instytucji finansowych w krajach zachodnich i wygenerowaáa mikroekonomiczne przesáanki kryzysu
finansowego. Banki, towarzystwa ubezpieczeniowe i fundusze inwestycyjne w obliczu
dobrej koniunktury gospodarczej i napáywu znacznych zasobów pieniądza rozwijaáy
inĪynieriĊ finansową i stosowaáy agresywne techniki sprzedaĪy. Oferowaáy dostĊp
do tanich kredytów konsumpcyjnych i skomplikowanych produktów finansowych,
nie zwracając dostatecznej uwagi na wiarygodnoĞü kredytową klientów oraz ich
niską wiedzĊ na temat nowinek finansowych. Instytucje odpowiedzialne za nadzór
nad rynkiem kapitaáowym nie reagowaáy na rosnące ryzyko kredytowe i rynkowe.
Za jedną z przyczyn obecnego kryzysu finansowego uwaĪa siĊ, nie bez racji, politykĊ niskich stóp procentowych Systemu Rezerwy Federalnej (FED) i amerykaĔskich
banków finansujących nieruchomoĞci mieszkaniowe tanimi kredytami bez wáaĞciwej
oceny wiarygodnoĞci kredytowej klientów. DostĊpnoĞü taniego pieniądza dla banków
i rządowe programy rozwoju budownictwa mieszkaniowego, a jednoczeĞnie moĪliwoĞü
transferowania ryzyka na inne podmioty zachĊcaáy banki do ekspansji kredytowej.
Szczególną rolĊ w wywoáaniu ostatniego kryzysu odgrywaáy w omawianym
kontekĞcie instrumenty finansowe oparte na sekurytyzacji aktywów. Znamienne
jest, Īe wymyĞlono je w Stanach Zjednoczonych 30 lat wczeĞniej jako remedium na
kryzys zadáuĪeniowy paĔstw i instrument pobudzenia amerykaĔskiego rynku kredytów hipotecznych. Papiery wartoĞciowe zabezpieczone aktywami wydzielonymi
z portfeli banków pozwoliáy im na transferowanie ryzyka związanego z udzielonymi
przez nie kredytami na rynek miĊdzynarodowy, na którym oferowano wyemitowane
walory. PoniewaĪ nabywcami tych walorów byáy w szczególnoĞci miĊdzynarodowe
instytucje finansowe, to aktywa związane z rynkiem nieruchomoĞci w Stanach
Zjednoczonych naraziáy na straty banki w róĪnych czĊĞciach Ğwiata. Nie bez winy
byáy w tym przypadku agencje ratingowe. Jako uczestnicy procesu sekurytyzacji
nadawaáy one wysokie ratingi emitowanym walorom i nie przestrzegáy inwestorów
na czas przed ryzykiem z nimi związanym.

3

H. Kiehling, Nach dem Cash ist vor dem Cash?, „Die Bank“ 2011, nr 2, s. 14.
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2. Zaáamanie systemu finansowego i jego reperkusje dla finansów publicznych

Charakterystyczne dla obecnego kryzysu jest to, Īe nastĊpowaáy jego kolejne fazy
związane z jego przenoszeniem siĊ na inne sfery gospodarki – od rynku finansowego,
przez sferĊ realną, do finansów publicznych. Staáo siĊ to równieĪ powodem dáugotrwaáoĞci zaáamania gospodarek i koniecznoĞci podjĊcia zakrojonych na szeroką skalĊ,
pod wzglĊdem rodzaju dziaáaĔ naprawczych i wielkoĞci zaangaĪowanych Ğrodków,
programów restrukturyzacji i wsparcia wzrostu gospodarczego.
Za bezpoĞrednią przyczynĊ obecnego kryzysu finansowego uwaĪa siĊ pĊkniĊcie
banki spekulacyjnej na amerykaĔskim rynku nieruchomoĞci. Kryzys początkowo
ograniczyá siĊ do banków inwestycyjnych, które ogáaszaáy coraz gorsze wyniki.
Stopniowo rozlewaá siĊ jednak na inne podmioty. System Rezerwy Federalnej przejąá
agencje Fannie Mae i Freddie Mac, zaangaĪowane na wielką skalĊ w finansowanie
nieruchomoĞci mieszkaniowych, oraz dokapitalizowaá najwiĊksze towarzystwo
ubezpieczeniowe na Ğwiecie AIG, chroniąc je przed bankructwem. Nie zdecydowaá
siĊ jednak na ratowanie najwiĊkszego banku hipotecznego Washington Mutual czy
banku inwestycyjnego Lehman Brothers, który upadá 15 wrzeĞnia 2008 r., wyznaczając symboliczną datĊ początku kryzysu. Daáy tutaj niewątpliwie o sobie znaü
psychologiczne aspekty kryzysu – inwestorzy i analitycy zadawali sobie pytanie:
skoro upada jeden z najstarszych banków inwestycyjnych, bĊdący ikoną rynku
amerykaĔskiego, to w jakiej kondycji są inne instytucje? Daáo to sygnaá rynkom
finansowym, Īe nadszedá czas na dokonanie przewartoĞciowania kursu dolara, ceny
záota, indeksów gieádowych. Trzeba byáo zaledwie kilkunastu dni, co wskazuje na
stopieĔ globalizacji gospodarek, aby zjawiska kryzysowe przeniosáy siĊ do Europy.
W obliczu drastycznego spadku indeksów gieádowych i utraty zaufania pomiĊdzy
bankami, prowadzącego do praktycznego zamroĪenia wzajemnych transakcji, co
ograniczyáo ich páynnoĞü i zagraĪaáo niewypáacalnoĞcią, 28 wrzeĞnia 2008 r. podjĊto pierwsze decyzje o nacjonalizacji wielkich banków. Dla unikniĊcia paniki wĞród
klientów indywidualnych i runu na kasy banków podniesiono gwarancje dla lokat
bankowych. O stanie rozchwiania rynku Ğwiadczyü moĪe fakt, Īe pogáoski o moĪliwym upadku brytyjskiego banku Northern Rock doprowadziáy do wycofania przez
jego klientów depozytów o wartoĞci 2 mld funtów i koniecznoĞci jego ratowania
przez rząd w drodze nacjonalizacji.
Zaáamanie rynków finansowych bardzo szybko przeniosáo siĊ na sferĊ realną
gospodarki, którą dotknĊáa nie tylko recesja, ale i bankructwa szeregu firm, w tym
takich potentatów jak General Motors i Chrysler. Rządy krajów wysoko rozwiniĊtych,
obawiając siĊ drastycznych konsekwencji zaáamania gospodarczego, podjĊáy siĊ na
niespotykaną dotychczas skalĊ ratowania banków i przedsiĊbiorstw, m.in. przez ich
czĊĞciową lub przejĞciową nacjonalizacjĊ. Nawet jeĪeli operacje przejmowania i dokapitalizowania banków przez paĔstwo miaáy z zaáoĪenia charakter czasowy, to daáy
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záy sygnaá o bezkarnoĞci tych instytucji za popeánione báĊdy4. Stany Zjednoczone
przeznaczyáy na programy pomocowe ponad 1,2 bln dolarów, kraje Unii Europejskiej
1,8 bln euro, a Japonia i Chiny angaĪowaáy kwoty idące w setki miliardów dolarów.
Pieniądze te bądĨ poĪyczano na rynkach Ğwiatowych, co doprowadziáo do zadáuĪenia paĔstw, bądĨ byáy wynikiem dodruku pieniądza (USA, Wielka Brytania), co
stwarza groĨbĊ inflacji.
Kiedy wydawaáo siĊ jednak, Īe gospodarki krajów objĊtych kryzysem wychodzą
juĪ z recesji, w poáowie 2010 r. pojawiá siĊ on w nowej odsáonie, kryzysu zadáuĪeniowego paĔstw. Kryzys zadáuĪeniowy sektora prywatnego doprowadziá do kryzysu
zadáuĪeniowego sektora publicznego. Obawy inwestorów, Īe w warunkach recesji
mogą siĊ pojawiü siĊ problemy z odzyskaniem poĪyczonych pieniĊdzy, wywoáaáy
spadek kursów akcji i obniĪki ratingów kredytowych. Szczególnie spektakularnym
posuniĊciem byáo obniĪenie wiarygodnoĞci kredytowej USA przez agencjĊ Standard
& Poor’s. W wielu krajach ratowanie banków i gospodarek przed skutkami kryzysu
gospodarczego doprowadziáo do kryzysu finansów publicznych. Jako pierwsza,
w grudniu 2009 r., odczuáa go Grecja, a po niej inne paĔstwa strefy euro.

3. Konsolidacja sektora bankowego

Podczas gdy paĔstwa ciągle zmagają siĊ z kryzysem zadáuĪenia, wielkie banki,
które swoją dziaáalnoĞcią w duĪej mierze przyczyniáy siĊ do wybuchu obecnego
kryzysu, same stosunkowo szybko siĊ wzmocniáy i odbudowaáy swoją pozycjĊ. Tysiąc najwiĊkszych banków Ğwiata po zaledwie rok trwającej konsolidacji na koniec
2010 r. zwiĊkszyáo swoją áączną sumĊ bilansową do rekordowej wielkoĞci 101 bln
dolarów. TakĪe wzrost zysku do kwoty 709 mld dolarów (77%) wskazuje na radykalną poprawĊ ich kondycji finansowej (byá on o jedynie 77 mld dolarów niĪszy od
rekordowego poziomu z roku 2007). NaleĪy przy tym podkreĞliü, Īe ta znacząca
poprawa dochodów nie dokonaáa siĊ kosztem stabilnoĞci banków, gdyĪ jednoczeĞnie
powiĊkszyáy one w ciągu roku swoje kapitaáy podstawowe o 10,5% – do áącznej
kwoty 5 434 mld dolarów5.
Wzmocnienie sektora bankowego jest niewątpliwie zjawiskiem pozytywnym,
gdyĪ wydaje siĊ, Īe tylko banki są w stanie sfinansowaü ogromne zadáuĪenie paĔstw
bez uciekania siĊ do radykalnych posuniĊü w ramach ich systemów finansowych, jak
choüby podwyĪki obciąĪeĔ podatkowych. JednoczeĞnie jednak mamy do czynienia
z dalszym wzrostem najwiĊkszych banków do niebywaáych rozmiarów. Pierwsza
dziesiątka banków dysponowaáa na koniec 2010 r. kapitaáami podstawowymi w ujĊciu jednostkowym wynoszącymi od 94 mld do 163 mld dolarów, a sumy bilansowe
dziesiĊciu najwiĊkszych z tego punktu widzenia banków wynosiáy od 2 032 mld do
4
5

D. Rosati, Rynek finansowy nowej epoki, „Rzeczpospolita” z 4 grudnia 2008, s. B15.
Top 1000 World Banks, „The Banker” 24 June 2011.
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2 671 mld dolarów (dla porównania moĪna wskazaü, Īe dochód narodowy brutto
Polski w tym samym roku byá równy 1 459 mld zá, czyli okoáo 460 mld dolarów).
W ostatnich latach systematycznie zmienia siĊ struktura geograficzna lokalizacji 1000
najwiĊkszych banków na Ğwiecie. Co prawda pod wzglĊdem udziaáu w áącznej sumie
bilansowej i kapitale podstawowym nadal dominują banki europejskie (odpowiednio 31 i 24%), za nimi plasują siĊ amerykaĔskie (13 i 19%), ale na trzecim miejscu
są juĪ banki chiĔskie (11 i 11%). Te ostatnie w 2010 r. wygospodarowaáy przy tym
imponujące zyski, stanowiące 21% áącznych zysków 1000 najwiĊkszych banków6.
Rosnąca siáa pojedynczych banków i zagroĪenia, jakie wynikają z istnienia banków
tak duĪych, Īe nie mogą upaĞü, staáy siĊ przesáanką do stworzenia koncepcji „wąskiej
bankowoĞci” (narrow banking). Jej zwolennicy opowiadają siĊ za ograniczeniem
obszaru dziaáalnoĞci duĪych banków do podstawowych operacji rozliczeniowych,
kredytowych i depozytowych. Te instytucje korzystaáyby w razie zagroĪenia ich bezpieczeĔstwa z pomocy rządu. Natomiast dziaáalnoĞü finansowa związana z wysokim
ryzykiem wynikająca z operacji na rynku kapitaáowym, pieniĊĪnym i walutowym
zostaáaby wydzielona do innych instytucji finansowych, które nie mogáyby liczyü
na pomoc ze Ğrodków publicznych7. Jeden z gorących zwolenników tej koncepcji,
Paul Volcker, doradca ekonomiczny prezydenta Baracka Obamy, miaá niewątpliwie
duĪy wpáyw na przyjĊcie okreĞlonych ograniczeĔ w zakresie podejmowania przez
duĪe banki operacji związanych z wysokim ryzykiem w ramach przeprowadzonej
w 2010 r. reformy systemu bankowego w USA. W Europie zmierza siĊ natomiast
bardziej w kierunku wzmocnienia nadzoru nad dziaáalnoĞcią bankową.

4. Dziaáania regulacyjne w odniesieniu do banków

Relacje banków prywatnych z ich otoczeniem ulegáy na przestrzeni ostatnich
kilkudziesiĊciu lat istotnym zmianom. Banki te mogą juĪ nie tylko korzystaü ze
wsparcia páynnoĞciowego od kredytodawcy ostatniej instancji, jaką jest bank centralny, ale takĪe zostaáy objĊte paĔstwowymi systemami gwarantowania depozytów
bankowych, korzystają z paĔstwowych systemów gwarantowania róĪnych zobowiązaĔ
pozwalających na tanie poĪyczanie pieniądza. Zdejmuje to z banków w znacznym
stopniu ryzyko prowadzenia dziaáalnoĞci i staje siĊ przesáanką podejmowania przez
nie nieracjonalnych decyzji alokacyjnych.
Klienci banków i instytucje publiczne odpowiedzialne za stabilnoĞü systemów
bankowych w obliczu sytuacji kryzysowej są stawiani wobec dylematu: ponosiü koszty
ratowania zagroĪonych upadáoĞcią banków bądĨ naraziü siĊ na jeszcze dotkliwsze
konsekwencje ogáoszenia ich bankructwa. W tej sytuacji jako mniejsze záo wybierali
pomoc zagroĪonej instytucji. Problem ten odnosi siĊ w szczególnoĞci do duĪych banków
6
7

B. Teske, Neue Rangordnung in der Bankenwelt, „Die Bank“ 2011, nr 9, s. 11.
E. Gostomski, Dokąd zmierzają banki, „Gazeta Bankowa” 2010, nr 5/1109, s. 63.
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i znalazá swój wyraz w zasadzie „za duĪy, aby upaĞü”. Doprowadziáo to jednak do
rozwoju zjawiska hazardu moralnego ze strony tych instytucji, które – pewne swojej
bezkarnoĞci i otrzymania pomocy w razie problemów – przeprowadzaáy nadmiernie
ryzykowne operacje. Nie ulega wątpliwoĞci, Īe za takim podejĞciem optuje lobby
bankowe. Z drugiej jednak strony ratowanie banków odbywa siĊ kosztem klientów
bądĨ wszystkich podatników. Stąd coraz czĊĞciej mówi siĊ o potrzebie wprowadzenia
zasady „za duĪy, aby chroniü”. Nieetyczne jest postĊpowanie banków polegające na
prywatyzacji zysków przy jednoczesnym oczekiwaniu uspoáecznienia strat w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej.
Stany Zjednoczone, jako kraj, od którego rozpocząá siĊ obecny kryzys, pierwsze
podjĊáy takĪe gáĊbsze reformy dotyczące systemu bankowego. NaleĪy przypomnieü,
Īe rząd USA, odmawiając pomocy Lehman Brothers w 2008 r., daá wyraĨny sygnaá,
Īe nie zawsze i nie wszystkie instytucje finansowe bĊdzie skáonny ratowaü. I chociaĪ
zasada ta nie byáa konsekwentnie stosowana, gdyĪ na przykáad inny wielki bank
inwestycyjny Bear Stearns zostaá przy wsparciu z funduszy federalnych przejĊty
przez JP Morgan Chase, to ogáaszając w styczniu 2010 r. pakiet dziaáaĔ reformujących sektor bankowy, prezydent B. Obama stwierdziá: „Nigdy wiĊcej amerykaĔski
podatnik nie bĊdzie zakáadnikiem banku zbyt duĪego, aby mógá upaĞü”8. Znalazáo
to przeáoĪenie na rozwiązanie polegające na upowaĪnieniu Departamentu Stanu do
podejmowania wspólnie z FED i Federalną Korporacją Ubezpieczenia Depozytów
(FDIC) decyzji o przejĊciu i zlikwidowaniu wielkiego banku zagroĪonego bankructwem. Koszty tych operacji nie bĊdą przy tym obciąĪaáy Ğrodków publicznych. Dla
zwiĊkszenia skutecznoĞci nadzoru nad instytucjami finansowymi i przeciwdziaáania
stosowaniu przez nie „arbitraĪu regulacyjnego”, czyli wybierania sobie regulatora
o bardziej liberalnym podejĞciu, poszczególne rodzaje banków przyporządkowano
nadzorowi wykonywanemu odpowiednio przez FED, FDIC i Biuro Kontrolera Waluty.
JednoczeĞnie powoáano nowy organ nadzoru nad stabilnoĞcią finansową skupiający
przedstawicieli rządu, banku centralnego, nowo powoáanego biura ochrony finansowej konsumenta, FDIC, Komisji Papierów WartoĞciowych i Gieád oraz Federalnej
Agencji Finansowania Mieszkalnictwa. Biorąc pod uwagĊ istotny wpáyw obrotu instrumentami pochodnymi na wywoáanie ostatniego kryzysu finansowego, obrót tymi
instrumentami przeniesiono z páaszczyzny transakcji prywatnych na rynek publiczny.
Unia Europejska, do której kryzys finansowy zostaá „zaimportowany” ze Stanów
Zjednoczonych, zareagowaáa na niego w szczególnoĞci dziaáaniami zmierzającymi
do wprowadzenia zintegrowanego w ukáadzie transgranicznym nadzoru bankowego.
PoniewaĪ nie osiągniĊto kompromisu w sprawie powoáania wspólnego nadzoru nad
bankami, pozostawiono go na szczeblu krajów macierzystych. W 2011 r. zdoáano
jednak utworzyü Europejską RadĊ ds. Ryzyka Systemowego, która zajmuje siĊ analizą sytuacji makroekonomicznej w kontekĞcie stabilnoĞci systemów finansowych,
oraz trzy sektorowe organy nadzory nad bankami, zakáadami ubezpieczeĔ i rynkiem
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kapitaáowym. Wszystkie te podmioty mają jedynie uprawnienia koordynacyjne
i doradcze. Trwają jednak prace nad powoáaniem wspólnego nadzoru operacyjnego
o daleko idących kompetencjach w zakresie licencjonowania banków, kontrolowania
ich dziaáalnoĞci i stosowania sankcji9. Nadzór ten ma byü zlokalizowany w Europejskim Banku Centralnym, co powoduje, Īe powstaje superbank, áączący kompetencje
w zakresie polityki pieniĊĪnej i nadzoru nad bankami10. Tymczasem cele realizowane
w zakresie polityki pieniĊĪnej mogą pozostawaü w sprzecznoĞci z zapewnieniem
stabilnoĞci banków i ochrony ich przed upadáoĞcią.
DoĞwiadczenie bez maáa stu lat stosowania zinstytucjonalizowanego nadzoru
nad bankami nakazuje ostroĪnie podchodziü do oceny jego skutecznoĞci. Kolejne
rozwiązania organizacyjne i normy ostroĪnoĞciowe byáy wprowadzane z reguáy jako
reakcja na bankructwa wielkich banków i kryzysy bankowe. WystĊpuje przy tym
wyraĨna tendencja do zaostrzenia kontroli nad bankami ze strony wáadzy publicznej,
motywowana koniecznoĞcią zachowania bezpieczeĔstwa i stabilnoĞci systemu bankowego. Banki wykazują jednak wysoką zdolnoĞü adaptacyjną do funkcjonowania
w ramach nowych rozwiązaĔ regulacyjnych, podejmując dziaáania pozwalające im na
obchodzenie restrykcji. Dopiero zatem kolejny kryzys bĊdzie w stanie zweryfikowaü
skutecznoĞü budowanej obecnie architektury bezpieczeĔstwa systemu bankowego.

5. Etyczne aspekty kryzysu finansowego

Analiza kryzysów gospodarczych wymaga stosowania systemowego podejĞcia
uwzglĊdniającego fakt, Īe gospodarka i spoáeczeĔstwo tworzą w rzeczywistoĞci jeden
záoĪony organizm. Tym samym kryzysy mają nie tylko podáoĪe ekonomiczne, ale
takĪe spoáeczne. Etyka, polityka i ekonomia przez dáugi okres stanowiáy jednoĞü.
Dopiero ekonomia neoklasyczna pod koniec XIX w. doprowadziáa do wydzielenia
etyki ze sfery zainteresowania ekonomii politycznej. Rosnące w ostatnich dekadach
znaczenie ekonomii iloĞciowej znalazáo wyraz w przenoszeniu na grunt finansów
abstrakcyjnych modeli i metod matematycznych, które nie byáy w stanie oddaü caáego
zróĪnicowania zjawisk ekonomicznych. W takiej sytuacji godne zastanowienia są
poglądy gáoszące, Īe wspóáczesny kryzys finansowy jest wynikiem nie zaáamania
na rynku kredytów hipotecznych subprime, ale kryzysem neoliberalnego modelu
kapitalizmu11.
Banki, które w duĪym stopniu przyczyniáy siĊ do powstania kryzysu finansowego,
poniosáy w jego nastĊpstwie ogromne straty finansowe, wiele zbankrutowaáo bądĨ
zostaáo przejĊtych przez inne. Odnotowaáy takĪe spadek zaufania ze strony klientów
9
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oraz zostaáy naraĪone na utratĊ reputacji w spoáeczeĔstwie. ZaczĊto dopatrywaü siĊ
nie tylko ekonomicznych przesáanek kryzysu, ale i etycznej odpowiedzialnoĞci za
jego wywoáanie. Powstaje jednak pytanie: czy gospodarka rynkowa stwarza warunki
do etycznego postĊpowania, czy teĪ jest moralnie indyferentna bądĨ wrĊcz skáania
do dziaáaĔ niemoralnych?
Kwestie etyki postĊpowania wáadz wielkich banków przed kryzysem i w jego
początkowej fazie staáy siĊ przedmiotem ostrej krytyki spoáecznej i przesáanką zarówno do podjĊcia analizy podejmowanych decyzji, jak i wprowadzenia przepisów
mających za zadanie ograniczyü na przyszáoĞü zachowania niezgodne z normami
etycznymi. Szczególną przesáanką do ingerencji w politykĊ wielkich banków byáo
to, Īe programy ich ratowania finansowano ze Ğrodków publicznych. Kierownictwu
szeregu banków w ramach przesáuchaĔ przed komisjami parlamentarnymi czy pozwów
sądowych zarzucono manipulowanie pomocą rządową, wykorzystywanie silnej pozycji rynkowej do podejmowania dziaáaĔ w záej wierze, spekulacje Ğrodkami klientów
i dziaáanie na ich szkodĊ. Raport w sprawie bankructwa Lehman Brothers wskazaá,
Īe do ogromnych strat w tym banku doszáo w wyniku podejmowania báĊdnych
decyzji i malwersacji. OpiniĊ publiczną najbardziej zbulwersowaáy jednak wypáaty
ogromnych premii w bankach o záej kondycji finansowej, które korzystaáy przy tym
z pomocy publicznej. W 2008 r., gdy gospodarka byáa w stanie gáĊbokiej recesji,
bankierzy z Wall Street wypáacili sobie premie w wysokoĞci 18,4 mld dolarów. Co
wiĊcej, badania wskazywaáy, Īe znaczna czĊĞü z nich byáa nieusatysfakcjonowana ich
wysokoĞcią12. Prowadzi to do stwierdzenia, Īe bankructwu finansowemu banków towarzyszyáo bankructwo moralne. Reforma systemu bankowego wprowadzona w 2010 r.
w Stanach Zjednoczonych przyznaáa agencjom rządowym prawo do wprowadzania
zakazu pracy w sektorze finansowym dla kierownictwa i czáonków rad nadzorczych
upadáych instytucji finansowych przez co najmniej dwa lata.
Szybka i znacząca pomoc publiczna uratowaáa wiele instytucji finansowych, ale
brak dostatecznie silnego szoku upadáoĞciowego spowodowaá, Īe nie widaü oznak,
aby kryzys wywará szerszy i trwaáy wpáyw na ich postĊpowanie. Nic nie wskazuje
równieĪ na to, Īe nastąpi przewartoĞciowanie podejĞcia do wielkich banków, które
prawdopodobnie nadal bĊdą ich zakáadnikami, obawiając siĊ konsekwencji upadku
tych molochów. NajwiĊksze amerykaĔskie banki, które uzyskaáy pomoc, staraáy
siĊ jak najszybciej zwróciü te Ğrodki, aby pozbyü siĊ kontroli ze strony paĔstwa.
Szczególne zaniepokojenie budzi powrót do poprzednich praktyk w zakresie sprzedaĪy produktów czy wypáacania bonusów. Czy moĪna oczekiwaü zmiany podejĞcia
klientów w stosunku do wielkich banków? Spoáeczne ruchy protestu przeciwko pazernoĞci banków przyniosáy jedynie krótkookresowe efekty. Trudno siĊ spodziewaü
wiĊkszych i trwaáych zmian w tym zakresie, gdyĪ klient, kupując produkt czy usáugĊ
finansową, zwraca uwagĊ na ich atrybuty zewnĊtrzne, a nie ma gáĊbszej wiedzy na
temat kondycji czy polityki ich sprzedawcy.
12
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ZakoĔczenie

ChociaĪ u podáoĪa obecnego kryzysu finansowego leĪą przesáanki makroekonomiczne wynikające z nierównowag w rozwoju gospodarczym i bilansach handlowych, to istotny wpáyw na nieracjonalne zagospodarowanie nadwyĪek finansowych,
które przepáynĊáy w globalnej gospodarce, miaáy wielkie banki. Sektor finansowy
w nadmiernym stopniu oderwaá siĊ od realnej sfery gospodarki. Jeden z gáównych
poĞredników finansowych, jakim są banki, kierując siĊ wzglĊdami czysto komercyjnymi i lekcewaĪąc zasady etyczne, na znaczną skalĊ rozwinąá instrumenty finansowe
obciąĪone wysokim ryzykiem, a nastĊpnie rozprowadziá je na rynku miĊdzynarodowym. Banki centralne i instytucje nadzoru finansowego nie wywiązaáy siĊ w tym
przypadku wáaĞciwie ze swoich funkcji regulacyjnych i nie zadbaáy o dostateczne
bezpieczeĔstwo zarówno samych banków, jak i ich klientów. Programy ratowania
gospodarki zostaáy oparte na metodach keynesowskich – zwiĊkszenia interwencji paĔstwowej i budowania popytu. Wydaje siĊ, Īe na dáuĪszą metĊ mogą one nie przynieĞü
zadowalających rezultatów, jeĪeli nie nastąpią zmiany strukturalne w gospodarkach
likwidujące nierównowagi stanowiące pierwotne Ĩródáo kryzysu.
Drugim waĪnym wnioskiem páynącym z ostatniego kryzysu jest koniecznoĞü
stworzenia lepszych regulacji rynków finansowych, dostosowanych do ich globalnego charakteru i uwzglĊdniających innowacje, jakie są permanentnie na te rynki
wprowadzane. Kryzys finansowy spowodowaá upadek szeregu mitów, ale wielkie
banki przetrwaáy, po kilku latach restrukturyzacji w wiĊkszoĞci wyszáy z problemów
obronną rĊką i znowu rosną w siáĊ. Co prawda szok wywoáany kryzysem skáoniá
do poszerzenia i zaostrzenia nadzoru nad bankami, ale otwarte pozostaje pytanie
dotyczące dopuszczalnych rozmiarów tych podmiotów i zakresu ich dziaáalnoĞci.
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