
WPROWADZENIE

Od czasu wystąpienia w latach 2007–2009 największego od 70 lat globalne-
go kryzysu fi nansowego minęło siedem lat. Mimo ogromnych strat i groźby 
upadku największych banków i instytucji fi nansowych, a nawet załamania się 
światowego systemu fi nansowego stosunkowo szybko udało się ustabilizować 
sytuację. Głębokość i rozległość kryzysu, który zaczął się w Stanach Zjedno-
czonych i szybko rozprzestrzenił na cały świat, wymagały skoordynowanych 
działań krajów w celu wytyczenia wspólnych dróg jego pokonania. Kryzys spo-
wodował niebywałą skalę interwencji państwa (ratowanie banków i instytucji 
fi nansowych, programy stymulacyjne), kolejne rządy przeznaczyły miliardy 
dolarów, funtów, euro, juanów, jenów, aby zapobiec katastrofi e gospodarczej. 
Rozległy zasięg międzynarodowego kryzysu fi nansowego był bezpośrednim 
impulsem rozszerzenia działalności banków centralnych. Nigdy dotąd banki 
centralne nie interweniowały na rynku fi nansowym na tak dużą skalę. 

Instytuty naukowe, organizacje międzynarodowe oraz powołane w wie-
lu krajach specjalne komisje rządowe prowadziły szerokie badania i analizy 
źródeł kryzysu. W przedstawionych raportach wskazywano na liczne błędy 
popełnione w ostatnich dekadach oraz luki w międzynarodowej architektu-
rze fi nansowej, które doprowadziły do kryzysu. 

Najczęściej wskazywano cztery główne źródła globalnego kryzysu fi nan-
sowego: 

• neoliberalizm – liberalizacja i deregulacja ważnych segmentów rynków 
fi nansowych i pozostawienie coraz bardziej skomplikowanych nowych 
instrumentów fi nansowych, które zaczęły dominować w transakcjach, 
bez żadnych regulacji;

• globalizacja – otwarte gospodarki i niekontrolowane globalne prze-
pływy kapitału, w tym krótkoterminowego i spekulacyjnego. Dere-
gulacja rynków fi nansowych i globalizacja prowadziły do powstania 
wielkich transgranicznych instytucji fi nansowych bez odpowiedniego 
nadzoru. Globalne rynki były coraz bardziej zintegrowane, a wysoki 
stopień współzależności i powiązań między instytucjami i rynkami 
prowadził do szybkiego rozprzestrzeniania się zjawisk kryzysowych. 
Złożoność produktów oraz brak przejrzystości operacji fi nansowych 
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utrudniały identyfi kacje zagrożeń i właściwe zarządzanie ryzykiem 
systemowym;

• fi nansjalizacja gospodarki – coraz większe rozchodzenie się sfery fi nan-
sowej ze sferą realną i gigantyczny wzrost sektora fi nansowego w go-
spodarce przejawiający się dominacją wielkich instytucji fi nansowych, 
transakcji fi nansowych, spekulacji fi nansowych – co tworzyło samona-
pędzające się mechanizmy wzrostu ryzyka;

• brak międzynarodowej koordynacji działań na rzecz utrzymania sta-
bilizacji globalnego systemu fi nansowego oraz błędy popełnione w po-
lityce monetarnej zwłaszcza Stanów Zjednoczonych i rosnąca nierów-
nowaga globalna. 

Świat fi nansów przed kryzysem opierał się na fałszywej ideologii i błędnych 
założeniach. Panowało powszechne dążenie do deregulacji fi nansowej, pod-
porządkowanie działań dyktaturze celów krótkookresowych, przekonanie, że 
rynki fi nansowe są efektywne, a ich uczestnicy podejmują racjonalne decyzje. 
Dążenie do maksymalizacji zysku powodowało, że stosowano coraz bardziej 
skomplikowane instrumenty pochodne, co wbudowywało w system fi nanso-
wy olbrzymie ryzyko, trudne do oszacowania i zabezpieczenia się przed nim. 

Wystąpienie w 2007 roku globalnego kryzysu wielu zaskoczyło. Okazało 
się, że zawiodła większość liberalnych ekonomistów, którzy przyjęli hipote-
zy efektywnych i samoregulujących się rynków fi nansowych, zawiódł model 
fi nansowej globalizacji, opierający się na niekontrolowanych przepływach 
kapitału, globalne rynki fi nansowe działały bez międzynarodowych stan-
dardów i zasad. Zawiedli również państwowi regulatorzy, którzy nie potrafi li 
w odpowiednim czasie dostrzec i ocenić zagrożeń oraz podjąć właściwych 
działań, aby im zapobiec, zawiodły instytucje fi nansowe, głównie banki, które 
podejmowały coraz bardziej ryzykowne operacje i nie potrafi ły oszacować 
i zarządzać ryzykiem, zawiedli też ludzie, którzy nie przestrzegali zasad i ety-
ki, w pogoni za szybkim zyskiem przenosili koszty i ryzyko na innych. Brak 
właściwych regulacji i nieodpowiedni nadzór nad instytucjami fi nansowymi 
oraz stosowane praktyki banków w celu maksymalizacji zysków prowadziły 
do wzrostu ryzyka, stanowiąc zagrożenie dla stabilizacji globalnego systemu. 

Konieczne jest wyciągnięcie właściwej lekcji z kryzysu i przeprowadzenie 
zasadniczych zmian w dotychczasowym sposobie funkcjonowaniu banków 
i rynków fi nansowych, aby zapobiec wystąpieniu podobnego kryzysu w przy-
szłości. Wielokrotnie zadawano sobie pytanie, jaki charakter ma kryzys 
i czym różni się od poprzednich. Zwraca się uwagę, że kryzys ma charakter 
systemowy i strukturalny. W dużym stopniu wynika ze zmian w gospodarce 
światowej i sposobie funkcjonowania rynków fi nansowych w ostatnich de-
kadach. Mimo że powstała globalna gospodarka (globalne rynki, globalne 
instrumenty, globalne powiązania, globalne przepływy), nadal dominowały 
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regulacje krajowe. Instytucje i rynki fi nansowe pozbawione wspólnych zasad, 
kontroli, mechanizmów koordynacji działań na szczeblu globalnym stanowi-
ły zagrożenie dla równowagi i stabilności całego systemu. 

Niektórzy porównywali obecny kryzys z Wielkim Kryzysem lat trzy-
dziestych XX wieku i wskazali na konieczność przeprowadzenia głębokich 
reform, podobnie jak to miało miejsce po tamtym kryzysie. W 2008 roku 
okazało się, że globalny system fi nansowy opierał się na bardzo niestabilnych 
podstawach, banki i inne wielkie instytucje fi nansowe znalazły się na skra-
ju bankructwa. Upadek jednego z największych banków inwestycyjnych na 
Wall Street – Lehman Brothers – we wrześniu 2008 roku wywołał światowy 
kryzys bankowy, a w jego konsekwencji światowy kryzys fi nansowy i gospo-
darczy. Do kryzysu w znacznym stopniu przyczyniło się działanie wielkich 
instytucji fi nansowych i banków. Okazało się, że model biznesowy dużych 
globalnych banków charakteryzował się brakiem odporności na szoki, nie-
wystarczającymi kapitałami w stosunku do ponoszonego ryzyka, nieodpo-
wiednim modelem zarządzania ryzykiem, brakiem przejrzystości.

Po 2008 roku zostały przedstawione propozycje reform i niezbędnych 
zmian zarówno na szczeblu krajowym, regionalnym, jak i globalnym. 
W związku z globalnym charakterem kryzysu konieczna jest międzynarodo-
wa współpraca, gdyż działania poszczególnych państw i banków nie są w sta-
nie rozwiązać problemów. Przeprowadzenie systemowych i strukturalnych 
reform wymaga konsensusu państw świadomych zagrożeń wynikających 
z zaniechania działań.

Koordynatorem międzynarodowych działań na rzecz budowy stabilne-
go systemu bankowego i fi nansowego stały się kraje grupy G-20. Przywódcy 
tych krajów na corocznych szczytach starali się wypracować konsensus co do 
najważniejszych kierunków zmian i reform oraz monitorowali postępy w ich 
wprowadzeniu. Poza naprawieniem błędów, które doprowadziły do kryzysu, 
grupa G-20 zobowiązała się we współpracy z wieloma międzynarodowymi or-
ganizacjami do wypracowania podstaw nowej globalnej architektury fi nanso-
wej, która pozwoli na zapewnienie bezpieczeństwa i stabilizacji globalnego sy-
stemu. W tym celu przedstawiono priorytety reform, kierunki działania oraz 
etapy i mechanizmy ich wdrażania. Postulowano, aby w programie pokryzy-
sowych reform rozwiązać między innymi następujące problemy: 

• przyjęcie globalnych regulacji dla sektora bankowego, które spowodu-
ją, że banki będą bardziej odporne na szoki i właściwie ocenią ryzy-
ko systemowe, wprowadzenie specjalnych regulacji dla banków zbyt 
dużych, by upaść (TBTF) oraz zbudowanie mechanizmów rynkowych 
ich restrukturyzacji i upadłości;

• przekształcenie systemu shadow banking w transparentny system 
fi nan sowy;
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• poprawa działania agencji ratingowych;
• zmiany w systemie wynagrodzeń w instytucjach fi nansowych. 

Podkreślano również potrzebę zmian instytucjonalnych, zwłaszcza w za-
kresie globalnego nadzoru, oraz stworzenie mechanizmów koordynacji po-
lityki makroekonomicznej i monitorowania sytuacji w sektorze fi nansowym, 
tak aby odpowiednie instytucje mogły wcześniej ostrzegać przed pojawia-
jącymi się zagrożeniami. Celem reform i nowych regulacji systemu ban-
kowego jest przede wszystkim ograniczenie podejmowania nadmiernego 
ryzyka, stworzenie globalnych standardów oraz skutecznego systemu nad-
zoru. Właściwe regulacje i nadzór nad bankami mają kapitalne znaczenie 
dla odzyskania wiarygodności i bezpieczeństwa instytucji fi nansowych i sta-
nowią fundament globalnej architektury fi nansowej. W ramach grupy G-20 
we współpracy z wieloma organizacjami międzynarodowymi wypracowano 
szczegółowy program reform, który był przyjmowany na kolejnych szczytach 
przywódców państw w latach 2008–2014. 

W niniejszej pracy skoncentrowano się na pokryzysowych reformach 
i regulacjach systemu bankowego. Szczegółowe analizy obejmują między in-
nymi: działania na rzecz wzmocnienia stabilności i bezpieczeństwa systemu 
bankowego, rozwiązania problemu wielkich globalnych banków i ogranicze-
nia ryzyka systemowego, jakie tworzą, oraz wyeliminowania hazardu moral-
nego, uregulowania sektora pozabankowego, tzw. systemu shadow banking, 
oraz rozwoju odpowiedniej infrastruktury fi nansowej. Praca składa się z je-
denastu rozdziałów. Poszczególni autorzy przedstawiają wybrane problemy, 
które przyczyniły się do światowego kryzysu bankowego, i analizują charak-
ter pokryzysowych zmian regulacyjnych, instytucjonalnych i strukturalnych 
oraz warunki ich wprowadzenia. Na koniec starają się odpowiedzieć na py-
tanie, czy przeprowadzone reformy są wystarczające, aby uniknąć nowego 
kryzysu. 

Rozdział pierwszy jest poświęcony analizie wpływu kryzysu fi nansowego 
2007–2009 na działanie grupy G-20. Państwa te na swoim pierwszym szczycie 
w 2008 roku zobowiązały się do koordynowania reform systemu fi nansowego 
i budowy nowej globalnej architektury fi nansowej. Na corocznych szczytach 
w latach 2008–2014 przywódcy państw G-20 starali się osiągnąć konsensus 
co do niezbędnych kierunków reform, które poprawią bezpieczeństwo syste-
mu bankowego i zapewnią stabilizację fi nansową. 

W rozdziale drugim wskazano na rolę banków centralnych w trakcie 
kryzysu i po kryzysie fi nansowym. Polityka niskich stóp procentowych 
w okresie przedkryzysowym skutkowała między innymi nadmierną eks-
pansją kredytową, co w dużym stopniu było przyczyną kryzysu. Banki 
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centralne zostały poniekąd zmuszone do podejmowania niestandardowych 
działań w trakcie kryzysu, mających na celu stabilizację sektora fi nansowe-
go, odkładając na bok podstawowy cel – stabilność cen. Po kryzysie podjęto 
dyskusje na temat nowej pozycji i roli banków centralnych w gospodarce 
światowej.

W rozdziale trzecim skoncentrowano się na instytucjach zbyt dużych, by 
upaść (TBTF). Wskazano ich wpływ na wywołanie globalnego kryzysu fi nan-
sowego, przedstawiono propozycje rozwiązań oraz wdrożone regulacje ma-
jące na celu zwiększenie bezpieczeństwa wskazanych instytucji fi nansowych. 
Analizowane są działania podjęte na poziomie globalnym, regionalnym oraz 
krajowym. 

Rozdział czwarty poświęcono ryzyku systemowemu, w wyniku którego 
nawet z pozoru wypłacalne instytucje fi nansowe stawały się bankrutami lub 
wymagały interwencji państwa. Zagrożenia dla globalnej stabilności fi nan-
sowej płyną głównie ze strony megabanków oraz bardzo silnego powiązania 
między nimi. Organy nadzorcze w Stanach Zjednoczonych i w krajach Unii 
Europejskiej podjęły działania mające na celu jego ograniczenie, powołując 
w tym celu wyspecjalizowane instytucje oraz szczególnie silnie regulując dzia-
łalność banków istotnych systemowo.

W rozdziale piątym przedstawiono pokryzysowe działania Bazylejskiego 
Komitetu Nadzoru Bankowego, znane jako rekomendacje Bazylea III. Global-
ny kryzys fi nansowy lat 2007–2009 pokazał, że dotychczasowe normy ostroż-
nościowe dla banków są niewystarczające. Nowe rozwiązania wzmacniają 
zakres regulacji mikroostrożnościowych zapewniających bezpieczeństwo 
banków oraz uwzględniają regulacje makroostrożnościowe mające na celu za-
pewnienie stabilności całego sektora bankowego.

W rozdziale szóstym przedstawiono mechanizmy postępowania z zagro-
żonymi bankami. W czasie kryzysu sektor bankowy poszczególnych państw 
znalazł się na skraju załamania. W odpowiedzi rządy przygotowały i wdrożyły 
programy ratowania banków. Po kryzysie podejmowane są skoordynowane 
działania, mające na celu doprowadzenie do zaangażowania samych banków 
w proces naprawczy w miejsce pomocy udzielonej z zewnątrz.

Rozdział siódmy dotyczy kwestii regulacyjno-nadzorczych systemu ban-
kowego na szczeblu Unii Europejskiej i na poziomie krajowym. W pierwszej 
części rozdziału pokazano procesy budowy struktury nadzoru bankowego, 
od doraźnych działań podejmowanych w czasie kryzysu do charakterystyki 
projektu „unii bankowej”. W drugiej części dokonano opisu implementacji 
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globalnych regulacji bankowych do krajowych systemów prawnych. Analiza 
oprócz Unii Europejskiej obejmuje również Stany Zjednoczone.

W rozdziale ósmym omówiono problem wynagradzania kadry zarządza-
jącej instytucjami fi nansowymi. Regulatorzy fi nansowi w Stanach Zjednoczo-
nych i Unii Europejskiej wskazują, że jedną z przyczyn kryzysu fi nansowego 
były niewłaściwie zaprojektowane systemy wynagrodzeń kadry kierowniczej, 
które prowadziły do realizacji krótkookresowych zysków, pomijając dbałość 
o długookresowy wzrost instytucji i realizację celów strategicznych. W roz-
dziale pokazano główne kierunki regulacji tej sfery działalności banków.

W rozdziale dziewiątym zwrócono uwagę na rolę agencji ratingowych 
na rynkach fi nansowych. Wskazano zarówno nieprawidłowości w działaniu 
agencji przed kryzysem, jak i pokryzysowe próby reform w celu przywró-
cenia zaufania inwestorów do procesu ratingowego. Pomimo zmian, jakich 
dokonano po 2008 roku, ciągle nie wyeliminowano najważniejszych słabości 
rynku – modelu biznesowego „emitent płaci”, oraz nie stworzono konkuren-
cyjnego rynku ratingu kredytowego.

W rozdziale dziesiątym pokazano istotę systemu shadow banking, przed-
stawiono ewolucję tego systemu i jego wielkość. W dalszej części dokonano 
charakterystyki wprowadzonych regulacji, mających doprowadzić do ograni-
czenia zagrożeń płynących z shadow banking. Przyjęto podział na: regulacje 
na szczeblu globalnym, regulacje wprowadzone w Stanach Zjednoczonych 
oraz regulacje wprowadzone w Europie. Następnie dokonano oceny dalszego 
rozwoju tego systemu i wprowadzonych zmian regulacyjnych.

Rozdział jedenasty stanowi podsumowanie dotychczasowych reform 
systemu bankowego. Wskazano na te postulaty grup G-20, które udało się 
w ostatnich latach zrealizować, oraz na te, które nadal czekają na rozwiązanie. 
Starano się pokazać, jak zmieniała się globalna architektura fi nansów, i od-
powiedzieć na pytanie, czy nowe elementy instytucjonalne, regulacyjne oraz 
przyjęte mechanizmy są wystarczające, aby zapobiec następnym kryzysom. 
Na koniec przedstawiono postulaty dotyczące nowej roli państwa i pozycji 
sektora fi nansowego w gospodarce. 

Kraków, wrzesień 2015   Barbara Liberska


