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Streszczenie 

Globalizacja rynku bankowego i towarzyszący jej wzrost koncentracji oraz powstanie megain-
stytucji finansowych świadczących zunifikowane usługi na rynku globalnym są zjawiskami sto-
sunkowo nowymi. O ile dość dobrze zbadana jest geneza i przebieg tego procesu, to brakuje 
pogłębionych analiz jego długookresowych skutków. Główną tezą artykułu jest więc zaakcento-
wanie konieczności przyjęcia interdyscyplinarnej i wielowymiarowej optyki, która lepiej pomoże 
ocenić długofalowe skutki powstania globalnego rynku usług bankowych. Ważną rolę w tym 
procesie powinny pełnić nie tylko badania nad efektywnością banków, ale szersze badania nad 
globalnym dobrobytem – jak reagują klienci na wzmożoną skalę i złożoność działania banków. 
Szczególnie ciekawe możliwości może przynieść nowy nurt badań z pogranicza ekonomii i psy-
chologii, tzw. happiness research, koncentrujący się na pytaniu, czy ewolucja rynku czyni go 
bardziej przyjaznym i akceptowalnym dla jego uczestników. Podejście to można zastosować 
także do rynku bankowego, badając kwestię, czy w efekcie powstania globalnego rynku banko-
wego wzrasta subiektywnie odczuwane poczucie satysfakcji z usług bankowych.  

1. Wpływ globalizacji na procesy konsolidacyjne 

Fuzje i przejęcia są jedną z głównych dróg przyspieszających rozwój firmy i służących 

zmianie skali, zakresu i profilu jej działania. Toteż w dekadzie lat 90. rynki bankowe 

stały się przedmiotem wzmożonej koncentracji, choć dynamika tego procesu była róż-

na (tabela1). Efektem procesów konsolidacyjnych było powstanie wielu nowych me-

gabanków o globalnej skali działania, które przyczyniły się do wzrostu konkurencji na 

rynkach narodowych, szczególnie w zakresie wybranych produktów i usług. Dla czo-

łowych banków globalnych charakterystyczne stało się odejście zarówno od modelu 

banku specjalistycznego, jak i banku uniwersalnego, i stworzenie globalnego „super-

marketu finansowego”, w pełni zintegrowanej firmy finansowej, realizującej większość 

przychodów i zysków na rynkach zewnętrznych. 
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Tab. 1. Koncentracja na rynku bankowym: aktywa 5 największych banków jako procent 
całości aktywów bankowych 

 2005 2001 1995 1990 

Belgia 85 78 54 48 

Holandia 85 82 76 73 

Finlandia 83 80 69 53 

Portugalia 69 60 74 58 

Dania 66 68 74 76 

Grecja 66 66 76 83 

UE-15 54 52 51 50 

Szwecja 57 88 86 70 

Francja 54 47 41 42 

Irlandia 46 43 44 42 

Austria 45 45 39 35 

Hiszpania 42 53 46 19 

W. Brytania 36 30 27 n.a. 

Luksemburg 31 28 21 n.a. 

Włochy 27 29 26 19 

Niemcy 22 20 17 13 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Integration of European Banking: The Way Forward, CEPR, London 

2005, s. 41 (1990–2001) oraz EU Banking Structures, ECB, Frankfurt 2006, s. 54 (dla 2005 r.) 

Liberalizacja i deregulacja rynków bankowych w latach 80. i 90. przyczyniły się do 

aktywnego wykorzystania fuzji w walce konkurencyjnej na rynku usług finansowych, 

co pozwoliło firmom z tego sektora znacznie przyspieszyć swój rozwój. O ile w okre-

sie szczytowym przejęć, w latach 1987–1990, ponad 60% fuzji na rynku globalnym 

dotyczyło przemysłu, o tyle w analogicznym okresie 1997–2000 już ponad 60% fuzji 

dotyczyło usług, w tym głównie finansowych, a tylko 35% przemysłu1. Wśród 150 

największych firm globalnych w 1984 roku było tylko 12% firm o dużym udziale kapi-

tału ludzkiego (sektor finansowy i ochrona zdrowia), zaś w 2004 roku sektory te repre-

zentowały już 39% największych globalnych firm2.  

Na rynku bankowym historycznie dominowały fuzje w ramach rynków narodo-

wych, szczególnie dla bankowości detalicznej, a globalną strategię realizował tylko 

Citibank, i to w wybranych segmentach rynku detalicznego (karty, rozliczenia). Libera-

lizacja i globalizacja rynków finansowych w latach 80. i 90. stały się ważnymi powo-

dami przyspieszającymi fuzje, których celem był często nie tyle wzrost wartości dla 

akcjonariuszy, ile reakcja na nowy charakter rynku. Globalizacja zunifikowała warunki 

panujące na rynkach finansowych i spotęgowała konkurencję, co skłoniło wiele no-

wych banków do realizacji bardziej ryzykownych, globalnych strategii. Banki te, które 

stosunkowo niedawno zdobyły dominującą pozycję na rynkach wewnętrznych, rozpo-

częły ekspansję międzynarodową poprzez przejęcia transgraniczne, jak np. w 2004–2005 

                                                 
1 S. Heffernan, Modern Banking, Wiley, Chichester 2005, s. 517. 
2 Por. Strategy in an Era of Global Giants, „McKinsey Quarterly” 2004, nr 4. 
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roku fuzja włoskiego Unicredito z niemieckim HVB o wartości 18,2 mld USD czy prze-

jęcie przez hiszpański Santander brytyjskiego Abbey National (15,8 mld USD)3.  

Obecnie największe megabanki bardzo dobrze wykorzystują globalną skalę i zakres 

usług, realizując wysokie zyski (tabela 2). Nowością na liście największych banków 
globalnych jest wysoka pozycja banków chińskich, korzystających z szybkiego 
wzrostu gospodarczego Chin w ostatnich 4 latach (ok. 10% rocznie) i wysokich 
oszczędności wewnętrznych, które jednak charakteryzują się najgorszą rentowno-

ścią. Industrial and Commerical Bank of China Ltd., powstały w 1984 roku, jest 
obecnie czwartym bankiem na świecie ze 153 milionami klientów i 350 tys. pra-
cowników. Pozycja banków chińskich jest jednak mniej stabilna ze względu na 
duże sumy pożyczane przez banki chińskim firmom państwowym. Mogą za to 
liczyć na pomoc państwa – pomoc ta pozwoliła ICBC na zmniejszenie portfela złych 
kredytów z 34% do 4% między 2000 a 2005 rokiem4. 

Tab. 2. Lista 20 największych banków globalnych (dane w mld USD, marzec 2007) 

 Bank Kraj Zysk Aktywa Wartość rynkowa 

1 Citigroup USA 21 1,884 247 

2 Bank of America USA 21 1,459 226 

3 HSBC Holdings W. Brytania 16 1,860 202 

4 ICBC Chiny 4 800 176 

5 American Intl Group USA 14 979 174 

6 JPMorgan Chase USA 14 1,351 170 

7 Berkshire Hathaway* USA 11 248 163 

8 Bank of China Chiny 3 585 143 

9 CCB-China Const. Bank Chiny 5 568 126 

10 Mitsubishi UFJ Finan-
cial 

Japonia 6 1,585 124 

11 Royal Bank of Scotland W. Brytania 12 1,705 124 

12 Wells Fargo USA 8 482 117 

13 UBS* Szwajcaria 9 1,776 116 

14 Banco Santander Hiszpania 7 945 115 

15 Wachovia USA 7 707 105 

16 BNP Paribas Francja 9 1,898 97 

17 UniCredito Italiano Włochy 2 922 96 

18 Barclays WB 8 1,949 94 

19 Intesa Sanpaolo Włochy 3 321 92 

20 BBVA Hiszpania 5 536 82 

*) zakwalifikowane jako Diversified Financials 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Forbes, The World’s 2000 Largest Public Companies, www.forbes. 
com (29.03.2007). 

                                                 
3 Gra w nowej skali (Raport Deloitte Research), „Gazeta Bankowa” 2006, nr 7, s. 10. 
4 Zob. L. Jun, China’s ICBC Passes Bank of America in Market Value, www.bloomberg.com, strona 

odwiedzona 29 marca 2007. 

http://finapps.forbes.com/finapps/jsp/finance/compinfo/CIAtAGlance.jsp?sedol=B1G1QD8
http://www.forbes.com/lists/2007/18/biz_07forbes2000_The-Global-2000_Prof.html
http://finapps.forbes.com/finapps/jsp/finance/compinfo/CIAtAGlance.jsp?sedol=2297907
http://finapps.forbes.com/finapps/jsp/finance/compinfo/CIAtAGlance.jsp?sedol=2295677
http://finapps.forbes.com/finapps/jsp/finance/compinfo/CIAtAGlance.jsp?sedol=0540528
http://finapps.forbes.com/finapps/jsp/finance/compinfo/CIAtAGlance.jsp?sedol=B1G1QD8
http://finapps.forbes.com/finapps/jsp/finance/compinfo/CIAtAGlance.jsp?sedol=2027342
http://finapps.forbes.com/finapps/jsp/finance/compinfo/CIAtAGlance.jsp?sedol=2190385
http://finapps.forbes.com/finapps/jsp/finance/compinfo/CIAtAGlance.jsp?sedol=2093666
http://finapps.forbes.com/finapps/jsp/finance/compinfo/CIAtAGlance.jsp?sedol=B154564
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http://finapps.forbes.com/finapps/jsp/finance/compinfo/CIAtAGlance.jsp?sedol=6335171
http://finapps.forbes.com/finapps/jsp/finance/compinfo/CIAtAGlance.jsp?sedol=6335171
http://finapps.forbes.com/finapps/jsp/finance/compinfo/CIAtAGlance.jsp?sedol=0754783
http://finapps.forbes.com/finapps/jsp/finance/compinfo/CIAtAGlance.jsp?sedol=2649100
http://finapps.forbes.com/finapps/jsp/finance/compinfo/CIAtAGlance.jsp?sedol=B18YFJ4
http://finapps.forbes.com/finapps/jsp/finance/compinfo/CIAtAGlance.jsp?sedol=5705946
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http://finapps.forbes.com/finapps/jsp/finance/compinfo/CIAtAGlance.jsp?sedol=5501906
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http://www.bloomber.com/
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Dzięki globalizacji banki najpierw wykorzystały możliwość oferowania zunifiko-

wanych produktów i usług na rynku globalnym. Obecnie szacuje się, że przyszłość 

w walce konkurencyjnej polegać będzie na oferowaniu zdalnego (transgranicznego) 

dostępu do usług bankowych. Do 2008 roku powinien zostać wdrożony europejski 

rynek płatności, pozwalający bankom w całej Europie świadczyć usługi depozytowo- 

-kredytowe i rozliczeniowe oparte na cenach z rynku narodowego, co usunie ostatnie 

bariery do konkurencji transgranicznej5. Powinno to spowodować gwałtowny wzrost 

aktywności transgranicznej banków. W przyszłości oddziały staną się raczej punktami 

doradztwa, a usługi bankowe będą świadczone przez zdalne kanały dostępu (tabela 3). 

Spowoduje to dalszy nacisk na efektywność w działaniu banku, kosztem utrzymywania 

bliskich relacji z klientami i możliwą dalszą alienację klientów.  

Tab. 3. Tendencje w zakresie dystrybucji produktów i usług bankowości detalicznej 

Kanał dostępu 2000 2005 2010* 

Oddziały 70 42 30 

Internet 4 18 28 

Telefon 5 9 12 

Bankomaty 19 29 28 

Inne 2 2 2 

* Prognoza np. badań ankietowych banków 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: The Rise of Remote Channels: Building a New Client Relationship 

Model, 2006 CapGemini World Retail Banking Report, www.capgemini.com, s.18 

2. Ewolucja hiszpańskiej bankowości jako przykład nowej globalnej 
strategii banków 

Nowe wyzwania strategiczne związane z globalizacją rynku bankowego bardzo dobrze 

ilustruje rozwój rynku hiszpańskiego, gdzie w wyniku przyspieszonych procesów kon-

centracyjnych w latach 90. niewielki bank regionalny Santander Consumer Bank stał 

się obecnie czwartym bankiem w Europie.  

W Hiszpanii w okresie powojennym siedem głównych banków tworzyło przez wie-

le lat stabilny kartel, z tym że poziom konkurencji na rynku bankowym kształtowały 

nie tylko banki komercyjne, które mają obecnie ok. 49% całości rynku bankowego, ale 

i kasy oszczędnościowe (mutual savings banks) – 46% i spółdzielnie kredytowe – 5% 

rynku6. Od lat 80. nastąpiła liberalizacja rynku bankowego, która zwiększyła konku-

rencję i spotęgowała proces przyspieszonej konsolidacji rynku wewnętrznego. Czoło-

we banki skupiły się raczej na strategii szybkiego wzrostu aktywów niż koncentracji na 

                                                 
5 Revving up for a Demolition Derby, „The Economist”, 22 marca 2007. 
6 S. Heffernan, op.cit., s. 266. 

http://www.capgemimi.com/
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wynikach (tabela 4), co pozwoliło dwóm czołowym bankom BSCH (Banco Santander 

Central Hispano) i BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) na zdominowanie 
rynku wewnętrznego, a następnie na ekspansję na rynki zagraniczne. 

Tab. 4. Konsolidacja wewnętrznego rynku bankowego w Hiszpanii (w nawiasie rok powsta-
nia banku) 

Rok Bank powstający Łączące się banki 

1988 BBV: Banco Bilbao Vizcaya Banco de Vizcaya 
(1901) 

Banco de Bilbao 
(1856) 

1989 Caja de Barcelona-La Caixa Caja de Barcelona La Caixa 

1991 Argentaria (sprywatyzowana w 
1998)  

Banco Exterior  
de Espana 

Postal Savings Bank 

1992 BCH: Banco Central Hispano Banco Central Banco Hispano 

1994 Banco de Santander Banesto (przejęcie) 

1999 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Banco Bilbao  
Vizcaya 

Argentaria 

1999 BSCH:  

Banco Santander Central Hispano 

Banco de Santander Banco Central  
Hispano 

2004 BSCH (Santander) Abbey National (Wielka Brytania, przejęcie) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: M. Guillen, A. Tschoegl, At Last the Internalization of Retail Ban-
king? op.cit. 

Po ekspansji na rynku wewnętrznym czołowe banki rozpoczęły ekspansję zagra-

niczną, początkowo na rynki Ameryki Południowej, gdzie BSCH i BBVA stały się od 

1995 roku największymi bankami detalicznymi. Wydały one ponad 4 mld USD na 

zakup kontrolnych udziałów (aktywów o wartości 40 mld USD) w największych 30 

bankach w 10 krajach Ameryki Południowej, nie licząc udziałów portfelowych 

w mniejszych instytucjach finansowych7. Tak więc w efekcie procesów konsolidacyj-

nych czołowym bankiem hiszpańskim stał się Santander Consumer Bank – założony 

w roku 1857, do lat 80. pozostający średniej wielkości bankiem hiszpańskim. W latach 

90. ekspansja wewnętrzna i nowe, innowacyjne produkty, a w latach 90. ekspansja 

zewnętrzna, początkowo w Ameryce Płd., wreszcie przejęcie w 2004 roku popularnego 

brytyjskiego banku Abbey National (18 mln klientów) pozwoliło mu na dołączenie do 

elity banków światowych. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 M. Guillen, A. Tschoegl, At Last the Internalization of Retail Banking? The Case of Spanish Banks in 

Latin America, The Wharton Financial Institution Center Papers, University of Pennsylvania, 1999/41. 
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Tab. 5. Główne banki hiszpańskie – charakterystyka  

 Santander BCH BBV 

1997 Aktywa, mld $ 171 77 139 

Zatrudnienie 73 tys. 28 tys. 60 tys. 

Oddziały w Hiszpanii 3 842 2 659 2 829 

Oddziały zagraniczne 1 446 212 1 520 

RoE 19 11 18 

 BSCH BBVA 

2003 Aktywa, mld $ 444 363 

RoE 26 27 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: M. Guillen, A. Tschoegl i S. Heffernan, At Last the Internalization of 

Retail Banking? The Case of Spanish Banks in Latin America, The Wharton Financial Institution Center Papers, 
University of Pennsylvania, 1999/41. 

Co przyczyniło się do sukcesów Santandera? Jeszcze w 1995 roku Santander i BCH 

zajmowały podobną pozycję rynkową i miały podobną strategię rozwoju, opartą na 

bankowości detalicznej. Różniły się głównie sposobem zarządzania i kontroli. Santan-

der jest od pokoleń kontrolowany przez jedną rodzinę, z której pochodzi obecny prezes 

banku E. Botin. Objął on stanowisko w 1984 roku po swoim ojcu, a w banku do nie-

dawna kierownicze funkcje pełniły też jego dzieci. Botin, którego wpływ i kontrola 

nad bankiem są ogromne, faktycznie posiadał w 2007 roku wraz z rodziną tylko 2% 

akcji banku. Dziś Santander zatrudnia 126 tys. pracowników, ma 63 mln klientów na 

rynku globalnym, 10 tys. oddziałów i 2,6 mln udziałowców, głównie instytucjonalnych 

(65%), a ROE banku za 3 kwartały 2006 roku wynosiło 18%8. 

Bardzo podobna ewolucja miała miejsce w wielu innych krajach europejskich, np. 

w Holandii, gdzie w wyniku wielu fuzji powstał w 1991 roku globalny konglomerat 

bankowo-ubezpieczeniowy ING, przez połączenie firmy ubezpieczeniowej Nationale- 

-Nederlanden z bankiem pocztowym NMB Postbank. Ekspansja ING na rynku euro-

pejskim i globalnym to między innymi przejęcie brytyjskiego Barings Bank w 1995 

roku, niemieckiego BHP Bank w 1999 roku (w 2004 r. sprzedany), Life of Georgia 

w 1979 roku (w 2004 r. sprzedana), belgijskiego Brussels Lambert oraz liczne zakupy 

w USA, a w Polsce przejęcie Banku Śląskiego (wejście w 1994, pakiet kontrolny 

w 2001 r.). Jednak w przeciwieństwie do kontrolowanego przez kapitał hiszpański 

banku Santander, holenderski ING ma udziałowców międzynarodowych – 31% Bry-

tyjczyków, 16% z USA i Kanady, 18% z Holandii, 10% z Belgii, 8% z Luksemburga, 

6,5% z Francji, 0,5% ze Szwajcarii, 0,4% z Niemiec i 8% z innych krajów. Dzisiaj 

bank posiada 60 mln klientów w 50 krajach i 111 tys. pracowników9.  

                                                 
8 Dane ze strony internetowej banku, www.santander.com, strona odwiedzona w styczniu 2007. 
9 Dane ze strony internetowej banku www.ing.com, strona odwiedzona 30 czerwca 2006. 

http://www.santander.com/
http://www.ing.com/
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3. Koncentracja a wyzwania regulacyjne 

Oceniając trend do konsolidacji – wzrostu zarówno skali, jak i złożoności strukturalnej 

banków, najczęściej przyjmuje się optykę samych banków – przekonanie, że wszyscy 

zyskujemy na wzroście efektywności operacyjnej, sprawności technologicznej i stabil-

ności płynącej z posiadania dużych i rentownych banków działających na rynkach 

globalnych. Podejście to ilustruje bardzo wyraźnie zmiana nastawienia organów regu-

lacyjnych do procesów koncentracji na rynkach bankowych. Do lat 80. w większości 

krajów dominowało przekonanie, że koncentracja rynku bankowego wpływa na mono-

polistyczne zachowania, a te na wyższe ceny usług bankowych, stąd wiele krajów 

prowadziło aktywną politykę antymonopolową. Obecnie polityka antymonopolowa jest 

na rynku bankowym bierna – oparta na założeniu globalnego poziomu konkurencji. 

Jednak wyniki badań empirycznych dotyczących wpływu wzrostu koncentracji na 

poprawę efektywności banków, szczególnie rentowności dla udziałowców, są niejed-

noznaczne. Brak jest też przekrojowych badań dotyczących skutków tego procesu dla 

ogólnego dobrobytu – poziomu konkurencji, cen, stopnia satysfakcji klientów. Zderza-

ją się dwie przeciwstawne opcje: hipoteza structure-conduct-performance akcentująca 

zagrożenia i information hypothesis akcentująca korzyści płynące z lepszego dostępu 

do informacji i synergii działania dużej globalnej instytucji10. Literatura typu SCP 

(structure-conduct-performance) dowodzi, że koncentracja prowadzić może do zmowy 

i wyższych cen (wzrostu marży) oraz ograniczenia mniej dochodowych usług. Często 

też następuje transfer wartości od firmy przejmowanej do przejmującej.  

Rezultaty badań empirycznych dotyczących skutków procesów koncentracji są 

więc niejednoznaczne. Na przykład opierając się na raporcie firmy CapGemini doty-

czącym bankowości detalicznej (rys. 1) można stwierdzić, że ceny usług bankowych są 

zbliżone w krajach europejskich i nie dyskryminują w poważnym stopniu żadnego 

obszaru. Jednak dane te nie uwzględniają np. różnicy w poziomach dochodów między 

krajami. Podobnie brak jest jednoznacznej korelacji między poziomem koncentracji 

rynków europejskich a rentownością banków (rys. 2). 

Brak też ogólnie akceptowanych metod, jak badać i oceniać skutki rosnącej koncen-

tracji rynku. Ponadto w analizach rzadko wychodzi się poza problematykę cen 

i dostępności usług. Znaczny wzrost skali działania banków powodować może wiele 

innych negatywnych skutków ubocznych, na przykład zmierzch bankowości partner-

skiej (relationship banking), dobrze osadzonej w lokalnej społeczności i rozumiejącej 

lokalne problemy. Konsolidacja w długim okresie może przynieść negatywne konse-

kwencje poprzez fakt utraty silnych związków banków z lokalnym otoczeniem. Podej-

ściem opartym na relacjach charakteryzują się lokalne, specjalistyczne banki, dla któ-

rych koszt dotarcia do informacji o lokalnych społecznościach jest najmniejszy, tym 

bardziej że spodziewają się długookresowej współpracy z tym samym klientem. Naj-

częściej natomiast brak jest analogicznego podejścia w dużych bankach uniwersalnych. 

Dane empiryczne sugerują też istnienie negatywnej zależności między wielkością ban-

ku a wielkością udzielanego kredytu. 

                                                 
10 Wyniki badań empirycznych nad procesami konsolidacyjnymi są szeroko omawiane w pracy 

S. Heffernan, op.cit. 
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Rys. 1. Cena usług bankowych – koszyk lokalny 

Źródło: CapGemini, World Retail Banking Report, 2005. 
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Rys. 2. Średni zwrot z kapitału (ROE) na rynku bankowym krajów europejskich, 2004 

Źródło: Sytuacja finansowa banków, Synteza, NBP 2006, www.nbp.pl  
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graficzną ekspansją, ryzykiem operacyjnym, problemami z monitorowaniem czy du-

żym udziałem finansowania poprzez fundusze niedepozytowe. Aby odpowiedzieć na te 

wyzwania, w Nowej Bazylejskiej Umowie Kapitałowej (tzw. Bazylea II) podjęto re-

formę globalnych norm ostrożnościowych, szczególnie związanych z adekwatnością 

kapitałową. Celem nowej regulacji jest pozwolenie bankom na optymalizację zarzą-

dzania ryzykiem poprzez dokładniejsze szacowanie ryzyka i wymogów kapitałowych. 

Nowa wersja umowy z 1988 roku zakłada, że megabanki zamiast stosować jednolitą 

metodologię liczenia wymogów kapitałowych będą mogły samodzielnie je szacować, 

na podstawie własnych modeli zarządzania ryzykiem, a ważną rolę w monitorowaniu 

tych instytucji będzie pełniła dyscyplina rynkowa (III filar Umowy).  

W UE istnieje dość chaotyczna struktura nadzorcza. Nad narodowymi bankami 

nadzór sprawują krajowe banki centralne lub niezależne instytucje pełniące funkcje 

nadzorcze, które jednak współpracują z instytucjami nadzorczymi kraju goszczącego. 

Banki działające na rynku globalnym są więc corocznie egzaminowane przez kilku do 

kilkunastu regulatorów w różnych krajach (tabela 6). Zgodnie z II Dyrektywą Banko-

wą, w przypadku instytucji kredytowej działającej w wielu krajach, nadzór sprawuje 

kraj macierzysty. Jednak globalny przepływ kapitałowy może powodować konflikty 

między nadzorem macierzystym i goszczącym. 

Tabela 6. Badanie ankietowe europejskich menedżerów bankowych 

Pytanie Ponad 10 6–9 4–5 2–3 1 

Jak wielu różnych regulatorów 
kontroluje działanie banku? 

35% 16% 25% 21% 3% 

Źródło: Bank Compliance: Controlling Risk and Improving Effectiveness, The Economist Intelligence Unit  

Survey, 2006. 

Odpowiedzią na te wyzwania miała być modyfikacja globalnych regulacji banko-

wych – przejście z reżimu Bazylei I (współczynnik wypłacalności na poziomie 8% 

aktywów ważony ryzykiem jako podstawowa miara stabilności banku) do Bazylei II – 

umowy uchwalonej w 2004 roku i wprowadzanej przez banki do końca tej dekady, 

która ma uelastycznić wymogi kapitałowe szczególnie dla dużych banków i poprawić 

jakość ich monitorowania. Jednak równocześnie Bazylea II była ukłonem w stronę 

banków, które skarżyły się, że kapitał regulacyjny nie odpowiada kapitałowi ekono-

micznemu – kształtowanemu na podstawie ich subiektywnie odczuwanego poziomu 

ryzyka, czemu zaradzić ma samoregulacja dużych banków. Takie podejście, oparte na 

akceptacji konsolidacji oraz znacznego poziomu samoregulacji banków globalnych, 

w znacznym stopniu odpowiada interesom i optyce dużych banków, a jego długofalo-

we konsekwencje dla klientów usług bankowych są niejednoznaczne.  
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4. Globalizacja rynku a satysfakcja z usług bankowych 

Obecnie bardzo dynamicznie rozwija się nowy, interdyscyplinarny nurt badań, tzw. 

happiness research, odpowiadający na pytanie, czy ewolucja rynku czyni go bardziej 

przyjaznym i akceptowalnym dla jego uczestników – czy jesteśmy szczęśliwsi dzięki 

nowym rozwiązaniom? Te wydawałoby się bardzo nieprecyzyjne rozważania przyno-

szą wiele ciekawych obserwacji, rozszerzających naszą percepcję zjawisk ekonomicz-

nych i mogą być zastosowane do badań rynku finansowego. Badania empiryczne nad 

subiektywnie odczuwanym szczęściem prowadzone są systematycznie w kilku krajach, 

początkowo przez Uniwersytet w Zurychu (w latach 1975–1991), a obecnie przez wie-

le ośrodków. Pokazały one, że satysfakcja (well-being) czy też subiektywnie odczuwa-

ne szczęście (happiness) są czynnikami, które można mierzyć i naukowo analizować i 

zależą one od wymiernych uwarunkowań, głównie posiadania stałego zatrudnienia i 

stabilnego otoczenia makroekonomicznego (niskiej inflacji), zaś w nieznacznym stop-

niu od wzrostu dochodów. Satysfakcja z życia okazała się np. stała w Japonii w okresie 

1958–1988, mimo że PKB na 1 mieszkańca dynamicznie wzrastał. W USA w latach 

1946–1991 PKB na 1 mieszkańca wzrósł z 11 tys. USD. do 27 tys. (ceny stałe z 1996 

r.), ale indeks szczęścia spadł z 2,4 do 2,2 (w skali 1–3). Podobne dane występują dla 

większości krajów europejskich (badanych od 1973 r.) i pokazują że wzrost dochodów 

powiększa co prawda nasze możliwości, ale nie sprawia, że automatycznie stajemy się 

bardziej szczęśliwi11. 

Wielu ekonomistów twierdziło, że szybki wzrost gospodarczy doprowadzi do tego, 

że będziemy chcieli w większym stopniu korzystać z owoców dobrobytu dzięki krót-

szemu tygodniowi pracy. Ale badania typu happiness research pokazują, że nie jest to 

wcale oczywiste. W badaniach opinii publicznej prowadzonych od lat 70. na temat: 

„Taken all together, how would you say things are these days – would you say that you 

are very happy, pretty happy or not too happy?” wyniki okazały się zaskakujące – co 

prawda bogaci czują się indywidualnie szczęśliwsi niż biedni, ale w ujęciu zagregowa-

nym bogatsze kraje nie zmieniają w czasie poziomu wskaźnika „szczęścia”, począwszy 

od USA, a skończywszy na Japonii12. Wraz ze wzrostem dobrobytu ludzie często pra-

cują więcej, bo rosną ich aspiracje. Odpowiadając na klasyczne już pytania: czy wolę 

sytuację, gdzie ja zarabiam 50, a inni 25, czy też kiedy ja zarabiam 100, a inni 250 – 

ponad 50% respondentów wybiera zazwyczaj pierwszą opcję, mimo że nie maksymali-

zuje ona ich możliwości konsumpcji. Ale na pytanie, czy wolisz sytuację, że masz 

2 tygodnie wakacji, a inni 1 tydzień, czy też wolisz 4 tygodnie w sytuacji, gdy inni 

mają 8 tygodni – dominująca większość respondentów wybiera drugą opcję, co sugeru-

je, że wolny czas (czyli konsumpcja naszego „dobrobytu”) nie jest naszym najbardziej 

pożądanym dobrem. Ważnym czynnikiem wpływającym na nasze samopoczucie jest 

rywalizacja – wzrost dochodów konkurenta redukuje nasze szczęście w takim samym 

stopniu, jak wzrost naszych własnych dochodów je zwiększa13. Nasze poczucie szczę-

ścia zwiększa też demokratycznie otoczenie i poczucie wpływu na decyzje makroeko-

                                                 
11 P. Sanfey, U. Teksoz, Does Transition Make You Happy?, EBRD Working Paper no. 91, 2005. 
12 R. Layard, Happiness: Has Social Science a Clue?, LSE Memorial Lecture, 2003. 
13 P. Sanfey, U. Teksoz, op.cit. 



Globalizacja rynku bankowego – konsekwencje makroekonomiczne 183 

nomiczne, zaś czynniki czysto ekonomiczne, np. wzrost dochodu, podnoszą satysfakcję 

tylko do pewnego stopnia14. 

Globalne rynki rozwijają się w obecnej dekadzie w tempie bezprecedensowym. 

PKB na 1 mieszkańca na globalnym rynku finansowym rośnie w tempie 3,2% od 2000 

roku – jak w najlepszym powojennym okresie, latach 50. i 60. Powstaje zatem pytanie, 

czy dzięki istnieniu globalnego, bardziej efektywnego rynku zwiększa się nasze szczę-

ście? Czy rośnie satysfakcja z usług bankowych? Na to pierwsze pytanie happiness 

research odpowiada negatywnie, na podstawie rozmaitych badań prowadzonych 

w różnych krajach15. W latach powojennych wierzono, że szybki wzrost gospodarczy 

jest celem samym w sobie, gdyż powoduje poprawę dobrobytu. Dzisiaj próbujemy 

poszerzać miernik wzrostu o indeksy „jakości życia”, np. propagowany przez ONZ 

indeks HDI (Human Development Index), uwzględniający takie czynniki, jak demo-

kracja, zdrowie, warunki pracy, kapitał socjalny, czy bardzo szeroko rozumiane indek-

sy GWB (General Well-Being), oparte na subiektywnie deklarowanej satysfakcji. Dys-

kutuje się problemy nierówności, przepracowania, czy ukrytych kosztów wzrostu. 

W tym nurcie rozwija się też happiness research – nauka o subiektywnie odczuwanym 

zadowoleniu (szczęściu).  

Celem polityki publicznej powinna być maksymalizacja zagregowanego szczęścia. 

Ale to wymaga odpowiedzi na pytanie, jakie czynniki zwiększają naszą satysfakcję? 

Tradycyjna ekonomia zakłada, że zależy ona od naszych możliwości wyboru – im 

większe, tym lepiej. Ale nie bierze pod uwagę innych czynników, np. rywalizacji czy 

przyzwyczajenia. Przenosząc te rozważania do analizy rynku bankowego, można zadać 

pytanie, czy wzrost efektywności operacyjnej, płynącej np. z większej skali i zasięgu 

geograficznego banków, powoduje większą satysfakcję ich klientów z usług banko-

wych? Pytanie to wymagałoby przekrojowych badań empirycznych, ale w świetle 

dotychczasowych analiz typu happiness research nie wydaje się to oczywiste. Satys-

fakcja z otoczenia makroekonomicznego, poczucie wpływu na to otoczenie są ważny-

mi składnikami szczęścia. Jeżeli jednak jesteśmy skazani na kontakty z globalnymi 

megainstytucjami finansowymi, które nie są w stanie odnieść się do naszych lokalnych 

potrzeb i na które nie mamy wpływu, w świetle wyników happiness research nie pro-

wadzi to do wzrostu satysfakcji. Toteż analizując procesy globalizacyjne, powinniśmy 

szerzej uwzględniać nie tylko optykę banków, ale i konsumenta – czy nowe otoczenie 

czyni nas szczęśliwszymi, czy powiększa naszą satysfakcję. Pytanie to jest również 

bardzo istotne dla prowadzenia polityki publicznej. 
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