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W S T Ę P  
 
 
Stabilizowanie systemu finansowego obejmuje wszelkie działania banku centralnego, któ-

rych celem jest zapewnienie stabilności tego systemu. W szczególności zadaniem działań 

stabilizacyjnych banku centralnego jest więc przeciwdziałanie powstawaniu (wymiar zapo-

biegawczy) oraz łagodzenie skutków (wymiar naprawczy) niestabilności systemu finanso-

wego. Problem formułowania i realizacji tak określonych działań stabilizacyjnych banku 

centralnego jest wysoce skomplikowany. Wynika to m.in. ze złożoności współczesnego 

systemu finansowego, dynamicznie zachodzących w nim przeobrażeń oraz z wielości 

zmiennych, które potencjalnie mogą wpływać na jego niestabilność. Istotnym utrudnie-

niem precyzyjnego formułowania działań stabilizacyjnych jest również brak jednorodności 

terminologicznej, w tym w odniesieniu do tak podstawowych z punktu widzenia badanej 

problematyki pojęć jak system finansowy czy stabilność systemu. Dlatego w niniejszej 

rozprawie uznano za konieczne zdefiniowanie obu terminów. 

W pracy pod pojęciem systemu finansowego rozumie się układ wzajemnie powią-

zanych instytucji finansowych, rynków finansowych oraz elementów infrastruktury syste-

mu finansowego; przez ten układ podmioty sfery niefinansowej i realnej (przede wszyst-

kim gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa i rząd) mogą pozyskiwać fundusze, inwe-

stować oszczędności oraz zaspokajać pozostałe potrzeby związane z finansową sferą ich 

funkcjonowania. Z uwagi na ograniczone ramy pracy w analizie wzięto pod uwagę wy-

łącznie rynkowy system finansowy.  

Stabilność systemu finansowego zdefiniowano w rozprawie poprzez wskazanie 

najważniejszych warunków koniecznych stabilności, którymi są:  

− zrównoważone otoczenie systemu finansowego (w szczególności warunki makro-

ekonomiczne), 

− trwałe i płynne oraz sprawne funkcjonowanie instytucji i rynków finansowych,  

− wysoki stopień zaufania społecznego do systemu finansowego i pieniądza,  

− stabilne kształtowanie się cen na rynku finansowym1.  

Ograniczenie prowadzonych w pracy analiz do wspomnianych warunków stabilności sys-

temu finansowego wynika z jednej strony z konieczności zawężenia bardzo rozległej pro-

blematyki badawczej, z drugiej zaś strony jest konsekwencją akceptacji modelowych ujęć 

                                                 
1 Ceny na rynku finansowym uznajemy za stabilne tak długo, jak długo zmiany tych cen, ich kierunek oraz siła odzwier-

ciedlają zmiany w wielkościach fundamentalnych. 
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problematyki stabilności finansowej występujących w literaturze przedmiotu i praktyki 

banków centralnych w tym względzie. 

Zagadnienie stabilizowania systemu finansowego jest od wielu lat przedmiotem 

badań teoretycznych i empirycznych, jednak szeroka debata na temat warunków utrzy-

mania stabilności systemu oraz konsekwencji jej utraty rozwinęła się w latach 80. i 90. 

ubiegłego wieku. Okres ten charakteryzował się dynamicznym rozwojem i przeobrażenia-

mi systemu finansowego. Procesy globalizacyjne, w tym szczególnie liberalizacja przepły-

wów kapitałowych, wzrost znaczenia giełdy i sekurytyzacji aktywów bankowych oraz ro-

snąca globalna współzależność rynków finansowych przyczyniły się do większej zmienno-

ści i niepewności w funkcjonowaniu poszczególnych krajowych systemów finansowych. 

Niepewność tę dodatkowo potęguje fakt ogromnej skali przepływów kapitału (oderwanych 

od przepływów towarów i usług) między krajowymi systemami finansowymi. Procesy te 

przebiegały w okresie postępującej integracji gospodarczej. W efekcie m.in. szybko rosną-

cej dynamiki przepływów kapitałowych i przeobrażeń systemu finansowego wyraźnie nasi-

liły się zakłócenia w funkcjonowaniu systemu finansowego, których bezpośrednią konse-

kwencją był wzrost zagrożenia wystąpienia kryzysów finansowych i ich faktyczna materia-

lizacja. Zakłócenia te były jednocześnie źródłem znacznych kosztów gospodarczych i spo-

łecznych, również w wymiarze międzynarodowym. 

Wspomnianym przeobrażeniom systemów finansowych towarzyszyły zasadnicze 

przewartościowania w teorii i realizacji polityki gospodarczej, w szczególności polityki ban-

ków centralnych. Doświadczenia z lat 70. XX w., wśród nich przede wszystkim upadek 

systemu z Bretton Woods, szoki naftowe i silna recesja w krajach rozwiniętych uwidoczni-

ły błędne przesłanki teoretyczne prowadzonej ówcześnie polityki gospodarczej. W związku 

z tym nastąpiło przewartościowanie teoretycznej podbudowy polityki gospodarczej, w któ-

rej wzmocnieniu uległ przede wszystkim nurt akcentujący kluczowe znaczenie mechani-

zmów formułowania oczekiwań, a w tym koncepcja nowej klasycznej makroekonomii. Jej 

główny element konstrukcyjny – hipoteza racjonalnych oczekiwań – stopniowo zyskał za-

stosowanie także w innych nurtach ekonomii akademickiej i ekonomii stosowanej. Odnie-

sieniem w projektowaniu polityki oraz szczególnie jej ram instytucjonalnych stała się sze-

roko rozumiana nowa ekonomia instytucjonalna. 

Omówione przewartościowania w teorii makroekonomicznej, były w praktyce im-

pulsem do m.in. wydłużenia horyzontu analizy i realizacji polityki, koncentracji uwagi na 

stronie podażowej gospodarki i stabilizowaniu oczekiwań formułowanych przez podmioty 

funkcjonujące na rynku oraz zagadnieniu stabilnego poziomu cen jako na zasadniczym 

celu polityki gospodarczej. W warunkach płynnych kursów walutowych banki centralne, po 
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latach swoistego podporządkowania polityce fiskalnej, uzyskały szerszy zakres swobody 

w realizacji polityki pieniężnej. Zaczęto również umacniać ich niezależność instytucjonalną, 

a niedługo potem wzięto pod uwagę także wiarygodność i przejrzystość polityki banku 

centralnego. W takim środowisku banki centralne stopniowo zaczęły odnosić pierwsze, 

znaczące sukcesy w walce z inflacją i zyskały pozycję głównych instytucji odpowiedzial-

nych za szeroko rozumianą stabilność gospodarek. 

W następstwie tych sukcesów w stabilizowaniu poziomu cen, wspomaganych libe-

ralizacją przepływów towarowych i kapitałowych, od początku lat 90. ubiegłego wieku 

zarówno ekonomiści, jak i politycy gospodarczy podjęli dyskusje na temat zestawu celów, 

które powinien realizować bank centralny. Obok stabilności cen, która jest podstawowym 

celem większości banków centralnych, coraz więcej jest zwolenników obciążenia banku 

również innymi zadaniami związanymi z krótkookresowym stabilizowaniem gospodarki 

i przede wszystkim stabilizowaniem systemu finansowego. 

W nawiązaniu do omówionych zjawisk i przewartościowań w teorii makroekono-

micznej coraz większego znaczenia nabierają kwestie uwarunkowań stabilności systemu 

finansowego oraz konsekwencji jej utraty (zarówno w znaczeniu międzynarodowym, jak 

i lokalnym – krajowym). Wyraźny wzrost zainteresowania problematyką stabilizowania 

systemu finansowego od początku lat. 90. ubiegłego wieku nie znalazł jednak dotychczas 

odzwierciedlenia w formułowaniu spójnych i kompleksowych zaleceń w zakresie działań 

stabilizujących system finansowy. Kontrowersje wokół teorii i praktyki stabilizowania sys-

temu finansowego obejmują m.in. takie podstawowe zagadnienia, jak: 

− sposoby rozumienia zjawiska stabilności finansowej,  

− określanie ex ante warunków stabilności oraz jej pomiar w ujęciu statycznym i w za-

kresie tendencji rozwojowych, 

− konkretne zadania dla polityki gospodarczej z podziałem na zadania w zakresie do-

boru instrumentów oraz w sensie podziału odpowiedzialności między władze gospo-

darcze. 

W świetle tych zasadniczych kwestii oraz wspomnianych przewartościowań w realizacji 

polityki banków centralnych, jednym z ważniejszych pytań jest to, jaką rolę w architektu-

rze bezpieczeństwa i samym stabilizowaniu systemu finansowego odgrywają i powinny 

odgrywać banki centralne. Literatura przedmiotu dostarcza licznych, często skrajnych 

i fragmentarycznych odpowiedzi na to pytanie: od propozycji formalnego obciążenia ban-

ku centralnego celem stabilności finansowej i jednocześnie reagowania na zagrożenie tej 

stabilności nawet kosztem krótkookresowych zmian w realizacji polityki pieniężnej (m.in. 

F.S. Mishkin, C. Borio, P. Lowe) do wyraźnego zanegowania jakiejkolwiek innej – poza 
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utrzymaniem stabilnego poziomu cen – działalności banku centralnego w zakresie stabili-

zowania systemu finansowego (m.in. A. Schwartz, L.E.O. Svensson, Ch. Bean). Teore-

tycznych podstaw dla wspomnianych wariantów rozwiązań problematyki stabilizowania 

systemu finansowego przez bank centralny dostarczyli odpowiednio C. Borio i P. Lowe 

(podejście określane mianem aktywnego, wyprzedzającego1) oraz L.E.O. Svensson (po-

dejście określane mianem ścisłego reżimu celu inflacyjnego2). 

 W praktyce banki centralne coraz bardziej angażują się w stabilizowanie systemu 

finansowego. Dobitnym tego wyrazem jest m.in. rosnąca liczba banków systematycznie 

publikujących raporty stabilności finansowej (w latach 1995-2006 ich liczba raport wzrosła 

z 2 do niemal 50). Wniosków na temat coraz większego zainteresowania stabilnością fi-

nansową dostarcza także analiza zmian struktur organizacyjnych banków centralnych, 

w których tworzone są bądź wyodrębniane specjalne jednostki organizacyjne zajmujące 

się zagadnieniem stabilności finansowej (np. departament systemu finansowego w Naro-

dowym Banku Polskim, departament stabilności finansowej w Banku Holandii oraz w Ban-

ku Szwecji).  

W nawiązaniu do wspomnianych argumentów rodzą się pytania, jakie są uwarunko-

wania działań stabilizacyjnych podejmowanych przez banki centralne, w jakim zakresie ban-

ki centralne faktycznie stabilizują system finansowy oraz czy możliwe jest wskazanie ogól-

nych tendencji w tym względzie. Interesujące może również być poszukiwanie odpowiedzi 

na pytanie, czy i jakie występują różnice między wybranymi bankami w stabilizowaniu sys-

temu finansowego. Należy podkreślić, że problematyka ta – mimo że jest niezmiernie ważna 

w swym wymiarze praktycznym – tylko w niewielkim i ograniczonym do wybranych zagad-

nień stopniu jest prezentowana i badana w polskiej literaturze przedmiotu.  

W pracy przyjęto hipotezę, zgodnie z którą kluczowy wpływ na podejmowanie 

działań stabilizacyjnych przez banki centralne oraz wybór instrumentów stabilizowania ma 

stopień powiązań danych gospodarek z otoczeniem międzynarodowym oraz współczesne 

przeobrażenia systemu finansowego, przede wszystkim liberalizacja, globalizacja i ewolu-

owanie struktury systemu finansowego w kierunku modelu anglosaskiego. We współcze-

snym, ukształtowanym pod wpływem tych przeobrażeń systemie podstawowe znaczenie 

odgrywają oczekiwania podmiotów rynkowych, stanowiące współcześnie jeden z głów-

nych czynników wpływających na stabilność finansową. Banki centralne są zaś tymi insty-

tucjami, które w największym stopniu mogą kształtować te oczekiwania. 

                                                 
1 Ang. activist, preemptive approach. 
2 Ang. strict inflation targeting regime. 
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W świetle tak zarysowanej problematyki głównym celem pracy jest prezentacja, 

analiza i ocena działań banku centralnego w zakresie stabilizowania systemu finansowego. 

Celem pomocniczym pracy jest ponadto identyfikacja i ocena współczesnych uwarunko-

wań podejmowania tych działań przez banki centralne, częstotliwości i skuteczności wyko-

rzystania poszczególnych instrumentów oraz podstawowych ograniczeń.  

Realizacja tak określonego celu rozprawy wymagała zbadania wielu wzajemnie 

powiązanych kwestii, które jednocześnie stanowią zadania badawcze. Są nimi: 

− zdefiniowanie systemu finansowego oraz systematyzacja zagadnień funkcjonalnych 

i strukturalnych tego systemu, 

− uwypuklenie przeobrażeń systemu finansowego, ich ocena z punktu widzenia stabil-

ności oraz wyodrębnienie współczesnych właściwości systemu,  

− wielopłaszczyznowa analiza i ocena stabilności systemu finansowego (obejmująca 

pojęcie, właściwości, ewolucję teorii w ujęciu diagnozy oraz w ujęciu normatyw-

nym), 

− określenie analitycznych ram stabilizowania systemu finansowego, 

− omówienie teoretycznych dylematów związanych z udziałem banku centralnego 

w stabilizowaniu systemu finansowego, 

− zbadanie instrumentów stabilizowania systemu finansowego będących do dyspozycji 

banku centralnego, ocena warunków skuteczności oraz wskazania tendencji w za-

kresie ich wykorzystywania.  

Realizacji celu rozprawy posłuży w szczególności badanie i ocena przyjętych rozwiązań 

instytucjonalno-prawnych w zakresie stabilizowania systemu finansowego oraz identyfika-

cja wykorzystanych instrumentów stabilizowania systemu przez banki centralne państw 

będących członkami grupy G-101 oraz Europejski Bank Centralny (EBC) i Narodowy Bank 

Polski (NBP). Realizując cel i zadania badawcze problematykę pracy rozpatruje się w okre-

sie 1980-2007, a w prowadzonych badaniach empirycznych wykorzystano najnowsze do-

stępne, dane (do końca 2007 r.).  

                                                 
1 Wybór banków centralnych państw należących do grupy G-10 podyktowany został dwojakimi względami. Po pierwsze, 

banki centralne tych krajów działając w ramach powstałego w 1974 r. Komitetu Regulacji Bankowych i Praktyk Nadzorczych, 
(znanego obecnie jako Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego) były inicjatorami pierwszych rozwiązań regulacyjnych 
i instytucjonalno-prawnych wspierających stabilność systemu finansowego (np. tzw. Konkordaty Bazylejskie z 1975 r. i 1983 
r., Umowa Kapitałowa). Po drugie, podkreślić należy kluczową pozycję banków centralnych państw należących do G-10 
w gospodarce globalnej. Grupę 10 tworzą najbardziej uprzemysłowione państwa na świecie, tj. Belgia, Francja, Holandia, 
Japonia, Kanada, Niemcy, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy. Grupa powstała w 1962 r., 
kiedy 8 państw członkowskich Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) podpisało Ogólne porozumienie o zaciąga-
niu kredytów przez MFW (tzw. GAB), a banki centralne Niemiec i Szwecji zgodziły się na udostępnianie środków finanso-
wych dla MFW w celu pożyczania ich państwom członkowskim, w 1964 roku GAB zostały wzmocnione poprzez udział Szwaj-
carii, tym samym, pomimo że nie nastąpiła zmiana nazwy grupy na G-11, to faktycznie Grupę 10 tworzy jedenaście państw. 
Por. P. Moles, N. Terry, The Handbook of International Financial Terms, Oxford University Press, Oxford 1999, s. 263. 
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Podstawową metodą badawczą wykorzystywaną w pracy jest metoda dedukcji. 

Nacisk kładzie się szczególnie na podejście makroekonomiczne. W prowadzonych anali-

zach porównawczych przyjętych rozwiązań instytucjonalno-prawnych w zakresie stabilizo-

wania systemu finansowego przez wybrane banki centralne pomocne są przede wszystkim 

zestawienia tabelaryczne zawierające porównania o charakterze jakościowym i ilościo-

wym. W rozprawie znajdują zastosowanie również inne jakościowe metody badawcze, 

takie jak analiza przypadku i analiza opisowa. 

Układ pracy został podporządkowany zarysowanym powyżej celom badawczym 

oraz postulowanym w rozprawie analitycznym ramom stabilizowania systemu finansowe-

go. Ramy te znajdują odzwierciedlenie w strukturze całej pracy, gdyż rozdziały pierwszy 

i drugi traktują o przedmiocie stabilizowania systemu finansowego, rozdział trzeci i czwar-

ty o celu tych działań, a piąty i szósty stanowią rozwinięcie zagadnienia instytucji i instru-

mentów stabilizowania systemu finansowego. 

 Ze względu na wspomnianą już konieczność uporządkowania podstawowych pojęć 

związanych z tematyką systemu finansowego, pracę otwiera rozdział poświęcony prezen-

tacji ogólnych kwestii odnoszących się do tego zagadnienia. Analizę skoncentrowano na 

podstawowych problemach dotyczących m.in. rozumienia problematyki systemu finanso-

wego, jego struktury oraz funkcji (w ujęciu R. Mertona). Na tle omówionych zagadnień 

strukturalnych i funkcjonalnych systemu finansowego zaprezentowano i zanalizowano 

najważniejsze cechy głównych modeli systemu finansowego (tj. systemu anglosaskiego 

i kontynentalnego). Ponadto, ze względu na występujące w literaturze wyraźne rozbieżno-

ści analityczne w zakresie pojęcia systemu finansowego, uznano za zasadne zapropono-

wanie definicji systemu finansowego, przyjętej dla dalszych rozważań. 

Rozdział drugi jest poświęcony analizie najważniejszych współczesnych przeobra-

żeń systemu finansowego, kładąc szczególny nacisk na ocenę tych przeobrażeń z punktu 

widzenia struktury, funkcji oraz stabilności tego systemu. W tym celu wyodrębniono klu-

czowe przeobrażenia o charakterze egzogenicznym i endogenicznym. Wyniki przeprowa-

dzonych w tym zakresie analiz pozwoliły uzupełnić zaproponowaną w rozdziale pierwszym 

definicję systemu finansowego o specyficzne właściwości systemu. Ustalenia analizy dały 

także podstawę do sformułowania ogólnych wniosków na temat kierunku współczesnej 

ewolucji systemu finansowego.  

 W rozdziale trzecim scharakteryzowano zagadnienie stabilności systemu finanso-

wego. Ze względu na występujące w literaturze zasadnicze rozbieżności poglądów na te-

mat stabilności finansowej, zaproponowano własny, autorski sposób rozumienia stabilno-

ści finansowej. Stanowi on próbę syntezy modelowych ujęć stabilności finansowej (tj. uję-
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cia monetarnego, funkcjonalnego oraz systemowego) i podstawowych sygnałów wcze-

snego ostrzegania wykorzystywanych m.in. przez banki centralne. W rozdziale tym doko-

nano również identyfikacji właściwości stabilności finansowej oraz przeprowadzono ich 

ocenę w praktycznym wymiarze działań stabilizacyjnych. W rozdziale zaproponowano tak-

że analityczne ramy stabilizowania systemu finansowego.  

Problematykę rozdziału czwartego stanowią teoretyczne przesłanki stabilizowania 

systemu finansowego. Pierwszą część rozdziału poświęcono przeglądowi i ocenie najważ-

niejszych teoretycznych ujęć kryzysu finansowego (utożsamianego w literaturze ze zjawi-

skiem niestabilności finansowej) oraz ich implikacji dla działań stabilizacyjnych. Zwrócono 

jednocześnie uwagę na brak całościowej, spójnej teorii opisującej stabilność. W związku 

z tym w drugiej części rozdziału wyodrębniono najważniejsze teoretyczne przesłanki od-

działywania instytucji stabilizujących system finansowy na kształtowanie się poszczegól-

nych elementów stabilności systemu finansowego (zgodnie z zaproponowaną w rozdziale 

trzecim definicją stabilności finansowej). 

 W rozdziale piątym poddano analizie i ocenie czynniki współcześnie kształtujące 

działania stabilizacyjne banków centralnych oraz dylematy, przed którymi stoją te banki. 

W ramach analizy czynników współcześnie decydujących o podejmowaniu działań stabili-

zacyjnych wyodrębniono endo- i egzogeniczne determinanty tych działań banku central-

nego, zbadano relacje występujące między polityką pieniężną a stabilizowaniem systemu 

oraz dokonano analizy i oceny podstaw instytucjonalno-prawnych stabilizowania systemu 

finansowego przez banki centralne państw należących do G-10 oraz EBC i NBP. Dylematy 

stabilizowania systemu finansowego badano na dwóch płaszczyznach: ogólnej, w której 

podjęto próbę oceny siły argumentów za i przeciwko stabilizowaniu systemu finansowego 

oraz szczegółowej, w której argumenty rozpatrywano z punktu widzenia poszczególnych 

elementów stabilności finansowej, zgodnie z wprowadzoną w rozprawie definicją stabilno-

ści finansowej. 

Przedmiotem analiz w rozdziale szóstym są instrumenty stabilizowania systemu fi-

nansowego wykorzystywane przez banki centralne. Analizę skoncentrowano na warun-

kach skuteczności wykorzystania tych instrumentów oraz tendencjach i różnicach w zakre-

sie ich stosowania przez banki centralne państw grupy G-10, Polski oraz przez EBC. In-

strumenty stabilizowania systemu finansowego badano w trzech akcentowanych w roz-

prawie wymiarach stabilizowania: zapobiegawczym, korygującym i naprawczym. W zakre-

sie tendencji wykorzystania instrumentów zwrócono uwagę na wyraźnie zarysowującą się 

tendencję do podejmowania wspólnych działań stabilizacyjnych przez banki centralne 

i inne instytucje stabilizujące system. Przeprowadzona w tej kwestii analiza pozwoliła wy-
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odrębnić trzy grupy instrumentów stabilizowania systemu finansowego: instrumenty bę-

dące w gestii wyłącznie banków centralnych, instrumenty możliwe do wykorzystania dzięki 

współpracy banków centralnych i innych narodowych instytucji stabilizowania systemu 

finansowego oraz instrumenty oparte na międzynarodowej współpracy i koordynacji dzia-

łań banków centralnych i pozostałych instytucji stabilizowania systemu finansowego.  

Pracę zamyka zakończenie, w którym sformułowano ogólne wnioski w zakresie 

ram stabilizowania, roli banków centralnych oraz stosowanych przez nie instrumentów 

stabilizowania systemu. Zwrócono również uwagę na najnowsze trendy pojawiające się 

w literaturze przedmiotu oraz konieczność kontynuowania badań w kilku obszarach tema-

tycznych, przede wszystkim w odniesieniu do skuteczności wykorzystywanych przez banki 

centralne i międzynarodowe instytucje finansowe mierników stabilności finansowej, ko-

nieczności śledzenia zmian instytucjonalnych w międzynarodowej architekturze finansowej 

w kontekście globalnego stabilizowania systemu finansowego, jak również kwestii stabili-

zowania cen aktywów finansowych przez banki centralne.  
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R O Z D Z I A Ł  I  
 

OGÓLNE CECHY WSPÓŁCZESNEGO 
 SYSTEMU FINANSOWEGO  

 
 

1.1. DEFINIOWANIE SYSTEMU FINANSOWEGO 

Problematyka systemu finansowego jest obszerna i wielowątkowa, a próby interpretacji 

samego pojęcia system finansowy napotykają liczne trudności. Niewątpliwie, główną przy-

czyną tych trudności jest brak jednolitej terminologii w zakresie problematyki systemów 

(w szczególności systemów finansowych). Pojęcie system jest jednym z najczęściej stoso-

wanych we współczesnej nauce, powinno zatem stanowić podstawę języka interdyscypli-

narnego porozumiewania się. Tym bardziej więc zastanawia występowanie zasadniczych 

różnic w zakresach semantycznych pojęcia system1. W literaturze pojawiają się bardziej 

lub mniej udane i jednocześnie szeroko akceptowane próby systematyzacji pojęć ogólnej 

teorii systemów (w tym pojęcia system)2.  

 Dorobek literatury z dziedziny teorii pieniądza i finansów w odniesieniu do szeroko 

pojętego badania systemu finansowego wydaje się na tyle bogaty i jednocześnie niejed-

noznaczny, że warto podjąć próbę usystematyzowania go3. W celu zwiększenia przejrzy-

stości i spójności prezentowanych rozważań na wstępie zostaną przedstawione najczęściej 

występujące w najnowszej literaturze przedmiotu sposoby rozumienia pojęcia system fi-

nansowy. Pozwoli to m.in. na prezentację wybranych definicji systemu finansowego, 

a jednocześnie na wskazanie zasadniczych wątpliwości, które mogą zrodzić się w trakcie 

prowadzenia analiz w oparciu o określone podejście. Następnie przybliżona zostanie defi-

nicja samego określenia system i na tej podstawie zaprezentowana zostanie definicja po-

jęcia system finansowy właściwa dla dalszych rozważań.  

Interpretowanie pojęcia system finansowy w literaturze przedmiotu zależy przede 

wszystkim od nurtu, w który dany autor (autorzy) wpisuje się prowadząc rozważania. Na 

wstępie należy podkreślić, że prezentowane podejścia nie wyczerpują katalogu ujęć pro-

                                                 
1 Kilka przykładowych definicji pojęcia system przytacza Z. Gomółka, zwracając uwagę właśnie na różnice w zakresie 

semantycznym, zob. Z. Gomółka, Elementy ogólnej teorii systemów, Rozprawy i Studia, nr 307, Uniwersytet Szczeciński, 
Szczecin 1999, s. 19. Interesujące ujęcie pojęcia system proponuje również M. Mazur, Pojęcie systemu i rygory jego stoso-
wania, Postępy Cybernetyki 1987, zeszyt 2, s. 21-29.  

2 Jedno z bardziej udanych ujęć w tym względzie zaproponował R. Ackoff, który dokonał szerokiej analizy ram pojęcio-
wych nauki o systemach. Szerzej zob. R. Ackoff, O system pojęć systemowych, Prakseologia 1973, nr 2 (46), s. 143-161.  

3 Należy podkreślić, że tradycyjna literatura ekonomii pomija pojęcie systemu finansowego, co stanowi przede wszyst-
kim konsekwencję nie uwzględnienia niedoskonałości rynku w teorii równowagi ogólnej. Zwraca na to uwagę m.in. W. Hölzl, 
Convergence of financial systems: toward an evolutionary perspective, Working Paper 2003, No. 31, Vienna University of 
Economics and Business Administration, s. 3.  



 14
 

blematyki systemu finansowego, jak również nie wykluczają się wzajemnie. Przeciwnie, 

często zawierają elementy wspólne, stanowiąc uzupełnienie prezentowanych treści. Można 

wskazać kilka podstawowych ujęć analitycznych problematyki systemu finansowego (por. 

tabela 1.1). Najważniejsze z nich to1: 

− podejście instytucjonalne (institutional approach), 

− podejście funkcjonalne wąskie2, w szczególności podejście monetarne (monetary 

approach) oraz podejście oparte na pośrednictwie (intermediation approach),  

− podejście funkcjonalne szerokie (functional approach), 

− podejście systemowe (systemic approach). 

Pierwsze z wymienionych ujęć problematyki systemu finansowego jest podejściem opiso-

wym i nie pozwala na prostą kwantyfikację funkcji, struktury czy swoistych cech systemu 

finansowego. Jest jednak przydatnym narzędziem analizy przypadków gospodarek w fazie 

transformacji. Przeciwnicy tego podejścia wskazują, że nie powstało ono na gruncie teore-

tycznych rozważań dotyczących chociażby ekonomicznych funkcji rynków finansowych czy 

pośredników finansowych. Z tego względu znajduje ono zastosowanie wyłącznie w publi-

kacjach o charakterze poglądowym, przekrojowym3. Z metodologicznego punktu widzenia 

należy twierdzić, że podejście to w bardzo szeroki, ewolucyjny sposób opisuje system fi-

nansowy, a zatem, że powstało na gruncie instytucjonalizmu (czy też mówiąc o współcze-

snych wersjach, neoinstytucjonalizmu)4. Samo określenie podejście instytucjonalne suge-

ruje bowiem przedmiot analizy, którym powinny być instytucje rozumiane jako występują-

ce w społeczeństwie reguły postępowania czy stworzone przez człowieka ograniczenia 

kształtujące relacje między jednostkami5. Należy jednak podkreślić, że we współczesnej 

literaturze dość konsekwentnie wykorzystuje się, wbrew regułom metodologicznym, okre-

ślenie instytucja finansowa, mówiąc zasadniczo o organizacji finansowej. Taki też zabieg 

wykorzystano w określeniu podejścia instytucjonalnego. 

                                                 
1 Ramy dla prezentowanej klasyfikacji zaczerpnięto z opracowania R.H. Schmidt, M. Tyrell, What constitutes a financial 

system in general and the German financial system in particular? Working paper series: Finance & Accounting 2003, No. 
111, J.W. Goethe Universität, s. 5-12. 

2 Autorka proponuje stosowanie określenia podejście funkcjonalne wąskie, aby zasygnalizować, że odnosi się do funkcji 
systemu finansowego, jednak w ściśle ograniczonym zakresie (wyłącznie do pośredniczenia w procesie finansowania oraz 
transformacji). Jednocześnie podejście to należy odróżnić od podejścia funkcjonalnego szerokiego, w którym analizowane są 
wszystkie najważniejsze funkcje systemu finansowego. 

3 Podejście instytucjonalne prezentowane jest w licznych publikacjach o charakterze podręcznikowym. Zob. np. R.G. 
Hubbard, Money, the Financial System and the Economy, Addison-Wesley, Columbia University, 1997. 

4 Szerzej na temat neoinstytucjonalizmu zob. m.in. Współczesna myśl ekonomiczna, S. Żurawicki [red.], PWE, Warsza-
wa 1983; O.E. Williamson, Ekonomiczne instytucje kapitalizmu – firmy, rynki, relacje kontraktowe, WN PWN, Warszawa 
1998; M. Gorynia, Przedsiębiorstwo w nowej ekonomii instytucjonalnej, Ekonomista 1999, nr 6, s. 777-790; O.E. William-
son, The new institutional economics: taking stock, looking ahead, Journal of Economic Literature 2000, Vol. 38, No. 3, 
s. 593-613; Instytucje a polityka ekonomiczna w krajach na średnim poziomie rozwoju, A. Wojtyna [red.], PWE, Warszawa 
2007. W szczególności na temat teorii kosztów transakcyjnych zob. O.E. Williamson, S.E. Masten The Economics of Transac-
tion Costs, Edward Elgar, Northampton 1999. 

5 D.C. North, Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press, Cambridge 
1990, s. 3, za: Z. Polański, Pieniądz i system finansowy w Polsce. Lata 1982-1993. Przemiana ustrojowa, WN PWN, War-
szawa 1995, s. 13.  
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  Tabela 1.1 
Przegląd ujęć problematyki systemu finansowego 

Ujęcie  
analityczne Charakterystyka Rozumienie systemu finansowego 

Instytucjonalne 

Ujmuje system finansowy z punktu widzenia instytucji 
finansowych, skupiając się na ich opisie oraz klasyfi-
kacji. Dodatkowym przedmiotem analiz jest często 
wybrana cecha instytucji (np. stopień konkurencyjno-
ści, ochrona praw inwestora, jakość regulacji finan-
sowych). 

System finansowy jako zbiór określo-
nych i zaklasyfikowanych do odrębnych 
grup instytucji finansowych. 

Fu
nk

cj
on

al
ne

 w
ąs

ki
e 

Monetarne 

Analizuje system finansowy przede wszystkim  
w kontekście zaopatrywania gospodarki realnej  
w pieniądz poprzez układ banku centralnego i banków 
komercyjnych. 

System finansowy jako mechanizm 
zaopatrywania gospodarki realnej 
w pieniądz.  

Oparte na  
pośrednictwie 

Analizuje system finansowy z punktu widzenia dwóch 
najważniejszych, według zwolenników tego podejścia, 
funkcji, tj. pośredniczenia między podmiotami nad-
wyżkowymi i deficytowymi oraz transformacji. 

System finansowy jako mechanizm 
pośredniczenia między podmiotami 
nadwyżkowymi a podmiotami deficy-
towymi sfery realnej gospodarki. 

Funkcjonalne  
szerokie 

„Kotwicą koncepcyjną” (conceptual anchor) dla pro-
wadzonych analiz systemu finansowego są funkcje 
systemu. Zwolennicy tego podejścia przekonują  
o względnej stałości i porównywalności funkcji po-
szczególnych narodowych systemów finansowych. 

System finansowy jako sieć rynków 
finansowych, pośredników finansowych 
oraz innych instytucji, dzięki którym 
realizowane są wszystkie plany finan-
sowe gospodarstw domowych, przed-
siębiorstw i rządu.  

Systemowe 

Analizuje system finansowy pod względem związków 
między poszczególnymi elementami systemu i wpływu 
tych związków na funkcjonowanie całego systemu 
finansowego (wykorzystuje koncepcje komplementar-
ności i spójności). 

System finansowy jako uporządkowany 
zbiór komplementarnych i możliwie 
spójnych elementów lub podsystemów.  

 
Źródło:  Opracowanie własne na podstawie literatury powoływanej w punkcie 1.1 niniejszej pracy. 

 

Kolejne ujęcie systemu finansowego – podejście monetarne – rozpatrywane jest 

w ramach ujęcia funkcjonalnego wąskiego (por. tabela 1.1). Stosuje się je głównie w pu-

blikacjach banków centralnych, w których system finansowy postrzegany jest jako me-

chanizm zaopatrywania gospodarki w pieniądz (np. Deutsche Bundesbank, Narodowy 

Bank Polski1). Poglądy zbliżone, choć nieco szersze jak w monetarnym ujęciu, prezentuje 

w rodzimej literaturze m.in. Z. Polański. Rozważa on wprawdzie system finansowy jako 

element systemu ekonomicznego, a szerzej również systemu społecznego oraz zwraca 

uwagę na współzależności między podukładami systemu społecznego (tj. systemem fi-

nansowym, prawnym i politycznym), podkreśla jednak cechę wyróżniającą system finan-

sowy. Cecha ta, będąca przesłanką wyodrębnienia systemu finansowego z systemu spo-

łecznego, stanowi jednocześnie podstawę definicji systemu finansowego. Według definicji 

Z. Polańskiego system finansowy jest „(…) mechanizmem, dzięki któremu świadczy się 

                                                 
1 Zob. The monetary policy of the Bundesbank, Special Publications, Deutsche Bundesbank, Frankfurt am Main 1995; 

Rozwój systemu finansowego w Polsce w latach 2002-2003, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2004. 
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usługi pozwalające na krążenie siły nabywczej w gospodarce” 1. Innymi słowy istnienie 

systemu finansowego stanowi o możliwości współtworzenia pieniądza przez niefinansowe 

podmioty gospodarcze oraz możliwości przepływu strumieni pieniężnych między nimi. W 

przytoczonej definicji systemu finansowego autor ten akcentuje najważniejszą, w jego 

opinii, funkcję systemu finansowego, a mianowicie współtworzenia i przepływ strumieni 

pieniężnych2. Podobny pogląd w rodzimej literaturze prezentuje również W. Dębski, który 

wskazuje pośredników finansowych i rynki finansowe jako elementy umożliwiające prze-

pływ środków finansowych między podmiotami mającymi ich nadwyżkę a podmiotami, 

które te środki chcą przyjąć do zagospodarowania3.  

Za twórców kolejnego ujęcia problematyki systemu finansowego określanego mia-

nem podejścia opartego na pośrednictwie (por. tabela 1.1) uznaje się J.G. Gurley’a i E.S. 

Shawa4. W analizie systemu finansowego wskazali oni na szczególną rolę tego systemu, 

a mianowicie pośrednictwo oraz transformację5. Zwolennicy tego podejścia – w oparciu 

o bogate rozważania teoretyczne na temat pośrednictwa finansowego6 (financial interme-

diation) – upatrują specyfiki sektora finansowego właśnie w funkcjach, które spełnia. 

Najważniejszymi funkcjami systemu są pośredniczenie między podmiotami nadwyżkowymi 

a deficytowymi7 oraz łagodzenie problemów, które uniemożliwiają bądź utrudniają finan-

sowanie bezpośrednie (tj. transformacja kwot, terminu, ryzyka oraz minimalizowanie pro-

blemów wynikających z asymetrii informacji). Zdaniem autorki, ujęciem analitycznym sys-

temu finansowego jest wyłącznie jego szersza wersja, nie ograniczająca się wyłącznie do 

analizy funkcji spełnianych przez pośredników finansowych, ale uwzględniająca również 

ekonomiczne funkcje drugiego ogniwa systemu finansowego, którym są rynki finansowe.  

Podejście funkcjonalne (por. tabela 1.1) powstało w wyniku krytyki podejścia insty-

tucjonalnego i opartego na pośrednictwie8. Twórcy tego ujęcia (przede wszystkim R.C. 

Merton) zarzucają pierwszemu z nich brak możliwości wyjaśnienia zmian zachodzących 
                                                 

1 Z. Polański, Wprowadzenie. System finansowy we współczesnej gospodarce rynkowej, w: System finansowy w Polsce, 
B. Pietrzak et al. [red.], WN PWN, Warszawa 2004, s. 17. Inna definicja tego samego autora mówi, że system finansowy „to 
mechanizm współtworzenia i przepływu siły nabywczej między podmiotami gospodarczymi (niefinansowymi), składający się 
z instrumentów, rynków oraz instytucji finansowych, a także zasad, na jakich one działają”, zob. Z. Polański, Pieniądz 
i system finansowy w Polsce. Lata 1982-1993. Przemiana ustrojowa, op. cit., s. 17. 

2 Z. Polański postrzega zatem system finansowy szerzej niż w ujęciu monetarnym, tj. jako mechanizm zaopatrywania 
gospodarki w pieniądz, ale również przepływu pieniądza.  

3 W. Dębski, Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, WN PWN, Warszawa 2005, s. 15. 
4 H.G. Gurley, E.S. Shaw, Money in a Theory of Finance, Brooking Institution, Washington, D.C. 1960. 
5 A. Janc wymienia najważniejsze obszary poddawane transformacji przez pośredników finansowych: ryzyko, pieniądz – 

kwota, czas trwania, przestrzeń, waluta, A. Janc, Modern Banking in Transition Economies of Central and Eastern Europe, 
The Poznań University of Economics, Poznań 2004, s. 4-5. 

6 Teoretyczne rozważania na temat pośrednictwa finansowego są przedmiotem bardzo licznych publikacji. Szczegółowa 
ich prezentacja znacznie wykracza poza ramy niniejszego opracowania. Przeglądu teoretycznych podstaw funkcjonowania 
pośrednictwa finansowego dostarczają m.in. G. Gorton, A. Winton, Financial intermediaries, Financial Institutions Center 
Working Paper 2002, No. 28, The Wharton School, University of Pennsylvania. 

7 Por. J.G. Gurley, E.S. Shaw, Financial intermediaries and the saving-investment process, Journal of Finance 1956, Vol. 
11, No. 2, s. 257-276.  

8  Szerzej na temat podejścia funkcjonalnego do problematyki systemu finansowego zob. D.B. Crane et al., The Global 
Financial System. A Functional Perspective, Harvard Business School Press, Boston 1995. 
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w strukturze instytucjonalnej (postrzegając podejście instytucjonalne jako de facto sta-

tyczny obraz struktury instytucjonalnej systemu finansowego). Wobec drugiego podnoszą 

z kolei zarzut zbyt wąskiego ujmowania funkcji systemu finansowego (tj. ograniczenie 

analiz zasadniczo tylko do dwóch z nich – pośredniczenia i transformacji). Twórcy podej-

ścia funkcjonalnego dążyli do stworzenia możliwie jednolitych ram analitycznych, pozwala-

jących na wyjaśnienie różnic w strukturze instytucjonalnej różnych systemów finanso-

wych, zarówno w ujęciu statycznym, np. między krajami, jak i dynamicznym. Swe badania 

opierają oni na dwóch zasadniczych przesłankach. Po pierwsze, funkcje finansowe są bar-

dziej stabilne1 niż instytucje finansowe. Po drugie, formy instytucjonalne są bezpośrednią 

konsekwencją funkcji wypełnianych przez system finansowy. Przyjęte założenia pozwoliły 

autorom na wyodrębnienie pierwszorzędnej funkcji systemu finansowego, którą jest efek-

tywna alokacja zasobów oraz sześciu kluczowych funkcji (core functions) każdego syste-

mu finansowego2. 

 Odmienne ujmowanie problematyki systemu finansowego, w tym rozumienie po-

jęcia system finansowy, proponują twórcy podejścia systemowego (m.in. R.H. Schmidt, 

M. Tyrell, A. Hackethal, por. tabela 1.1). System finansowy postrzegany jest jako upo-

rządkowany zespół komplementarnych3 (koncepcja komplementarności – complementari-

ty) i możliwie spójnych4 (koncepcja spójności – consistency) elementów (czy też podsys-

temów). W podejściu systemowym analizuje się system finansowy z punktu widzenia 

współzależności występujących między jego poszczególnymi elementami oraz wpływu 

tych współzależności na funkcjonowanie systemu finansowego. Podstawą rozważań jest 

„bliźniacza koncepcja komplementarności i spójności” elementów systemu finansowego5. 

Twórcy tego podejścia analitycznego wskazują jednocześnie na problemy natury informa-

cyjnej, które uniemożliwiają oszacowanie komplementarności wszystkich elementów sys-

temu finansowego i współzależności między nimi6. 

                                                 
1 Stabilność funkcji finansowych ujmowana jest zarówno w aspekcie czasowym (zmienność funkcji w czasie), jak i prze-

strzennym (różnice między funkcjami różnych systemów finansowych), Z. Bodie, R.C. Merton, Finance, Prentice Hall, New 
Jersey 2000, s. 24. 

2 Problematyka funkcji systemu finansowego jest przedmiotem rozważań w punkcie 1.3 niniejszej pracy.  
3 Komplementarność elementów systemu finansowego należy rozumieć jako wzajemne wzmacnianie się elementów 

systemu w wyniku wzrostu wartości jednego z nich oraz jako uzależnienie „jakości” lub „ekonomicznej wartości” systemu od 
wartości spójnych jego cech (tj. od dopasowania elementów systemu finansowego). Zob. R.H. Schmidt et al., The conver-
gence of financial systems in Europe, Working Paper Series: Finance & Accounting 2001, No. 75, J.W. Goethe Universität, 
s. 5. Szerzej na temat formalnych metod definiowania i analizowania zjawiska komplementarności zob. A.R. Hackethal, 
M. Tyrell, Complementarity and financial systems – a theoretical approach, Working Paper Series: Finance & Accounting 
1998, No. 11, J.W. Goethe Universität. 

4 Spójnym systemem finansowym jest taki system, w którym w pełni wykorzystywane są korzyści płynące z komple-
mentarności jego elementów i który osiąga swoje lokalne optimum, R.H. Schmidt, M. Tyrell, op. cit., s. 11-12. 

5 Na ten temat zob. np. R.H. Schmidt et al., op. cit.; R.H. Schmidt, M. Tyrell, op. cit. 
6 Autorzy proponują uwzględnianie w analizach tylko najważniejszych elementów systemu finansowego (tj. m.in. rola 

banków w systemie finansowym, wzorzec finansowania przedsiębiorstw, struktury nadzoru właścicielskiego w dużych przed-
siębiorstwach, rola rynku finansowego na tle pośredników finansowych, struktura systemu emerytalnego). Szerzej zob. A.R. 
Hackethal, M. Tyrell, op. cit.; M. Tyrell, R.H. Schmidt, Pension systems and financial systems in Europe: a comparison from 
the point of view of complementarity, ifo Studien 2001, Vol. 47, No. 4, s. 469-503. 
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 W świetle dotychczasowej analizy można wskazać dwie podstawowe grupy podejść 

do pojęcia systemu finansowego. Główna różnica między nimi polega na odmiennym po-

strzeganiu głównych elementów systemu finansowego. W definicjach należących do pierw-

szej grupy podkreśla się aspekty strukturalno-instytucjonalne systemu finansowego. Do tej 

grupy można zaliczyć podejście instytucjonalne oraz podejście systemowe, które pomimo 

szerokiego ujmowania problematyki systemu finansowego skłania się raczej ku problemom 

instytucjonalnym i strukturalnym niż funkcjonalnym. W definicjach należących do drugiej 

grupy całkowicie pomija się różnice instytucjonalne czy strukturalne systemów finansowych, 

podkreśla się natomiast funkcje systemu finansowego jako element umożliwiający porów-

nanie, a jednocześnie jako wspólne ogniwo poszczególnych systemów finansowych. Głów-

nymi przedstawicielami tego nurtu są twórcy podejścia monetarnego i opartego na pośred-

nictwie (tj. funkcjonalnego wąskiego) oraz funkcjonalnego szerokiego.  

 Odmienne postrzeganie systemu finansowego wynika m.in. z ciągłego dążenia 

teoretyków do stworzenia jednego, możliwie spójnego i mającego uniwersalne zastoso-

wanie w badaniu różnych systemów finansowych, podejścia. Wydaje się, że słabości pre-

zentowanych sposobów rozumienia systemu finansowego mogłyby być przezwyciężone 

dzięki holistycznemu ujęciu systemu finansowego, w którym połączono by najbardziej 

wartościowe wątki każdej z omówionych koncepcji. 

Wykorzystując aparat pojęciowy ogólnej teorii systemów1 i akceptując wybrane 

zagadnienia prezentowanych wcześniej dokonań w sferze terminologicznej, w niniejszej 

pracy podjęto próbę zdefiniowania systemu finansowego. Tworzywem do zbudowania 

definicji systemu finansowego będzie terminologia ogólnej teorii systemów. Według niej 

systemem jest pewien wyraźnie określony, wewnętrznie uporządkowany i spójny układ 

elementów2 oraz powiązań między tymi elementami. Każdy system działa w ściśle zdefi-

niowanym otoczeniu. Poznanie otoczenia jest konieczne m.in. dlatego, że silnie oddziałuje 

ono na funkcjonowanie samego systemu oraz jego elementów składowych.  

Odwołując się do wprowadzonej terminologii, można stwierdzić, że system finan-

sowy jest układem wzajemnie powiązanych instytucji finansowych, rynków finansowych 

oraz elementów infrastruktury systemu finansowego; przez ten układ podmioty sfery real-

nej (przede wszystkim gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa i rząd) mogą pozyskiwać 

                                                 
1 O. Lange, Całość i rozwój w świetle cybernetyki, PWN, Warszawa 1962; R. Ackoff, op. cit.; S. Mynarski, Elementy teo-

rii systemów i cybernetyki, PWN, Warszawa 1974; Z. Gomółka, op. cit. 
2 O. Lange, op. cit., s. 12; S. Mynarski, op. cit., s. 9; Z. Gomółka, op. cit., s. 26.  
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fundusze, inwestować oszczędności oraz zaspokajać pozostałe potrzeby związane z finan-

sową sferą ich funkcjonowania 
1.  

Uzupełnieniem proponowanej definicji systemu finansowego będzie prezentacja 

struktury systemu finansowego, której poznanie pozwoli na rozwinięcie poszczególnych 

elementów definicji. Problematyka ta zostanie przybliżona w punkcie 1.2 niniejszego roz-

działu. W definiowaniu przedmiotu badań pomocne jest również wyodrębnienie dwóch 

segmentów systemu finansowego: rynkowego i publicznego2. Zgodnie z terminologią 

wprowadzoną przez Z. Polańskiego przedmiotem zainteresowania w niniejszej pracy bę-

dzie wyłącznie rynkowy system finansowy. 

Mając na względzie wspomniany na wstępie brak jednorodności definiowania sys-

temu finansowego, a w konsekwencji także ujmowania funkcji, struktury, czy typów sys-

temu finansowego, w niniejszej pracy podjęto próbę przedstawienia dyskusyjnych kwestii. 

Wielość i różnorodność zagadnień dotyczących badanej problematyki skłania ku głębsze-

mu zaprezentowaniu jedynie wybranych, najważniejszych problemów. Są nimi: budowa 

i cechy strukturalne systemu finansowego (punkt 1.2), funkcje systemu finansowego 

(punkt 1.3) oraz modele systemu (punkt 1.4). Rozdział drugi stanowi kontynuację prowa-

dzonych rozważań. Zawarto w nim m.in. analizę współczesnych przeobrażeń systemu fi-

nansowego oraz próbę wyodrębnienia jego swoistych cech, wynikających z kierunku ewo-

lucji systemu.  

 

1.2. STRUKTURA SYSTEMU FINANSOWEGO 

1.2.1. Elementy struktury systemu finansowego 

Ujmowanie systemu finansowego jako układu określonych, ściśle wyodrębnionych ele-

mentów i powiązań między nimi, wymaga bliższego zbadania tych elementów (tj. pozna-

nia budowy systemu finansowego), jak również czynników mających wpływ na kształto-

wanie się samego systemu finansowego. Elementy systemu finansowego czy też jego 

struktura nie są charakterystykami o wymiarze statycznym, ulegają one bowiem dyna-

micznym przeobrażeniom, dzięki czemu system finansowy dostosowuje się do zmieniają-

cych warunków funkcjonowania gospodarki. Każdy system finansowy jest złożonym ukła-

                                                 
1 Pojęcie sfery finansowej funkcjonowania podmiotów sfery realnej należy rozumieć jako gospodarkę finansową tych 

podmiotów, tj. wykorzystywanie różnych elementów systemu finansowego do realizacji swoich zadań podstawowych. Sze-
rzej zob. Z. Polański, Wprowadzenie. System finansowy we współczesnej gospodarce rynkowej, op. cit., s. 18-19. 

2 Rynkowy system finansowy jest mechanizmem współtworzenia i przepływu środków pieniężnych, działającym dzięki 
uczestnictwu w nim podmiotów prywatnych (instytucje finansowe). System publiczny jest natomiast mechanizmem zapew-
niającym współtworzenie i przepływ środków pieniężnych, które umożliwią władzom publicznym dostarczanie dóbr publicz-
nych oraz usług i świadczeń społecznych, Ibidem, s. 19 i 44. 
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dem zarówno pod względem instytucjonalnym, jak również w sferze powiązań między 

elementami.  

W literaturze przedmiotu pojęcie struktury systemu finansowego nie jest definio-

wane jednoznacznie. Nie są również prezentowane jednorodne poglądy dotyczące metod 

badania i oceny tej struktury1. Autorzy wskazują przede wszystkim odmienne swoiste ce-

chy charakteryzujące strukturę systemu finansowego. Cechy te mogą jednocześnie sta-

nowić przesłankę klasyfikowania systemów finansowych i wnioskowania o istnieniu odręb-

nych modeli tego systemu2. Rozumienie pojęcia struktura systemu finansowego jest uza-

leżnione przede wszystkim od przyjętej definicji samego systemu finansowego. Brak jed-

nomyślności w stosunku do jednego pojęcia rodzi zatem szereg konsekwencji terminolo-

gicznych i powoduje, że często analizowanie systemu finansowego i jego struktury przez 

różnych ekonomistów jest badaniem przedmiotowo odmiennym. 

 R.C. Merton i Z. Bodie w omówionym funkcjonalnym podejściu do problematyki 

systemu finansowego (por. punkt 1.1) w następujący sposób definiują strukturę instytu-

cjonalną systemu finansowego3: „struktura instytucjonalna obejmuje instytucje finansowe, 

rynki finansowe, produkty, usługi, organizację działania oraz infrastrukturę wspierającą, 

taką jak zasady regulujące funkcjonowanie systemu, czy system rachunkowy”. Warto 

podkreślić, że w swych analizach wskazani autorzy zwracają uwagę na endogeniczny cha-

rakter struktury instytucjonalnej systemu finansowego, natomiast jako zmienną egzoge-

niczną traktują funkcje tego systemu.  

Równie szeroko strukturę systemu finansowego postrzega w literaturze rodzimej  

Z. Polański, który doprecyzowuje zaproponowaną definicję systemu finansowego poprzez 

wyróżnienie następujących ogniw systemu: rynki finansowe, instrumenty finansowe, insty-

tucje finansowe oraz zasady, na jakich one działają4. Odmiennie elementy składowe sys-

temu finansowego definiuje m.in. S. Owsiak, który wskazuje w tym względzie na wzajem-

nie powiązane systemy: bankowy, finansów publicznych oraz ubezpieczeń5.  

 Interesujących wniosków dostarczają badania struktury systemu finansowego 

przeprowadzone przez A. Demirgüç-Kunt i R. Levine. W swoich badaniach wykorzysty-

wali oni pojęcie struktury finansowej zbudowane na bazie trzech innych miar funkcjo-

                                                 
1 Por. C.M. Cumming, L.M. Sweet, Financial structure of the G-10 countries: how does the United States compare? Fed-

eral Reserve Bank of New York Quarterly Review 1987-1988, Winter; J.R. Barth et al., Comparative international characte-
ristics of banking, World Bank Economic and Policy Analysis Working Paper 2004, No. 1. 

2 Problematyka modeli systemu finansowego będzie analizowana w punkcie 1.4 niniejszej pracy. 
3 R.C. Merton, Z. Bodie, The design of financial systems: toward a synthesis of function and structure, NBER Working 

Papers 2004, No. 10620, Cambridge, s. 1. 
4 Konieczność doprecyzowania wynika z tego, że zgodnie z definicją Z. Polańskiego system finansowy jest mechani-

zmem współtworzenia i przepływu siły nabywczej między niefinansowymi podmiotami, a zatem mógłby obejmować również 
gospodarstwa domowe czy przedsiębiorstwa zaciągające kredyt. 

5 S. Owsiak, Podstawy nauki finansów, PWE, Warszawa 2002, s. 236-264.  
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nowania poszczególnych elementów systemu finansowego, którymi są wielkość, aktyw-

ność i efektywność1. Podejście takie – będące próbą operacjonalizacji pojęcia struktura 

systemu finansowego – pozwoliło na skonstruowanie „połączonego indeksu struktury 

systemu finansowego” (conglomerate index of financial structure). W konsekwencji 

umożliwiło także prowadzenie analiz porównawczych różnych systemów. Efektem tych 

badań jest wyróżnienie następujących systemów finansowych: systemy oparte na ban-

kach, systemy oparte na rynku finansowym oraz systemy nierozwinięte (underdeveloped 

financial systems)2.  

 W świetle dotychczasowych rozważań i na podstawie obserwacji różnych syste-

mów finansowych funkcjonujących w rozwiniętej gospodarce rynkowej można wskazać 

następujące wyróżniki struktury systemu finansowego: 

− złożoność struktury systemu finansowego, 

− wykształcenie dwóch podstawowych form, będących przejawem funkcjonowania 

systemu finansowego (instytucje i rynki finansowe), 

− wykształcenie elementu dodatkowego, jakim jest rozbudowana infrastruktura sys-

temu finansowego (jednocześnie infrastruktura stanowi element niezbędny dla 

właściwego funkcjonowania systemu), 

− wieloaspektowa współzależność elementów systemu finansowego, 

− wielość czynników zewnętrznych wobec systemu finansowego determinujących je-

go strukturę i funkcjonowanie. 

Struktura systemu finansowego obejmuje obok układu wzajemnie powiązanych jego ele-

mentów również otoczenie tego systemu. Najważniejsze elementy systemu finansowego 

charakterystyczne dla gospodarki rozwiniętej zaprezentowano na schemacie 1.1.  

Mając na uwadze dążenie do usystematyzowania zagadnienia systemu finansowe-

go oraz jego struktury, w tej pracy wyodrębniono następujące elementy systemu finan-

sowego: 

1) instytucje finansowe (sklasyfikowane zgodnie z europejskim systemem rachunków 

narodowych i regionalnych – ESA 95 3 z wyłączeniem pomocniczych instytucji fi-

                                                 
1 Konstruując indeks struktury systemu finansowego, autorzy badali przede wszystkim wskaźniki rozwoju sektora ban-

kowego na tle wskaźników rozwoju rynku kapitałowego. Por. A. Demirgüç-Kunt, R. Levine, Bank-based and market-based 
financial systems: cross-country comparison, World Bank Policy Research Working Paper 1999, No. 2143. 

2 Przedmiotem badań w niniejszej pracy są systemy finansowe państw rozwiniętych, w szczególności należących do  
G-10, w związku z czym w analizach pominięte zostaną zidentyfikowane przez A. Demirgüç-Kunt i R. Levine systemy finan-
sowe nierozwinięte, por. Ibidem, s. 22. 

3 ESA 95 (European System of Accounts) to europejski system rachunków narodowych i regionalnych we Wspólnocie, 
wprowadzony Rozporządzeniem Rady Unii Europejskiej nr 2223/96 z czerwca 1996 r.  
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nansowych, które przesunięto do kategorii infrastruktura instytucjonalna systemu 

finansowego1), 

2) rynki finansowe (sklasyfikowane według kryterium przedmiotu obrotu na podsta-

wie publikacji NBP2), 

3) infrastruktura systemu finansowego (wyróżniono dwa rodzaje infrastruktury: insty-

tucjonalną i techniczną).  

 
Schemat 1.1 

Elementy struktury systemu finansowego w rozwiniętej gospodarce 
 

OTOCZENIE SYSTEMU FINANSOWEGO 
 

 

EKONOMICZNE 

POLITYCZNE 

PRAWNE  

SPOŁECZNE 

 

 S Y S T E M   F I N A N S O W Y   
  
 Instytucje  

finansowe 
 Rynki  

finansowe 
 Infrastruktura  

systemu finansowego 

 Monetarne  
instytucje  
finansowe  

Instytucje  
ubezpieczeniowe  
i fundusze  
emerytalne 

Pozostałe  
instytucje  
pośrednictwa 
finansowego 

 Pieniężny 

Kapitałowy 

Walutowy 

Pochodnych 
instrumentów 
finansowych 

 Infrastruktura  
instytucjonalna 

 

Instytucje regulujące 
i nadzorujące 

Instytucje ochrony 
uczestników rynku 

Instytucje zwiększa-
jące przejrzystość 
informacji  

Pomocnicze  
instytucje finansowe 

Infrastruktura  
techniczna 

 

System płatniczy 
i rozliczeniowy 

Systemy rozrachunku 
papierów  
wartościowych 

Systemy ochrony 
uczestników rynku  

  

 
 

Źródło:  Opracowanie własne. 
 

Instytucje finansowe (por. schemat 1.1) są podmiotami ekonomicznymi, których 

przedmiotem działalności jest przede wszystkim utrzymanie instrumentów finansowych 

oraz dokonywanie transakcji tymi instrumentami. W rezultacie instrumenty finansowe są 

zazwyczaj dominującym składnikiem majątku instytucji finansowych3. Rynki finansowe 

natomiast są to rynki, na których zawiera się różnego rodzaju umowy pożyczkowe bądź 

kredytowe czy inne, będące w ogólnym rozumieniu źródłem finansowania działalności 

                                                 
1 Szczegółowe zaklasyfikowanie instytucji finansowych do trzech podsektorów wskazanych w Rozporządzeniu Rady Unii 

Europejskiej pozostaje w gestii władz państw członkowskich UE. Szerzej na temat dostosowania sprawozdawczości banko-
wej w Polsce do wymogów UE zob. Biuletyn Informacyjny Narodowego Banku Polskiego, nr 1-2, Narodowy Bank Polski, 
Warszawa 2003, s. 64-65. W styczniu 2005 r. i styczniu 2006 r. wprowadzono kolejne zmiany klasyfikacji, zob. szerzej 
Biuletyn Informacyjny Narodowego Banku Polskiego, nr 2, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2006, s. 65. 

2 Zob. np. Rynek finansowy w Polsce, 1998-2001, Narodowy Bank Polski, Warszawa, sierpień 2002; Rozwój systemu fi-
nansowego w Polsce w latach 2002-2003, op. cit. 

3 R.W. Goldsmith, Financial Structure and Development, Yale University Press, New Haven – London, 1969, s. 14, za: 
Z. Polański, Wprowadzenie. System finansowy we współczesnej gospodarce rynkowej, op. cit., s. 33. 
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gospodarczej1. Infrastruktura instytucjonalna z kolei postrzegana jest jako ogół instytucji 

powołanych do życia w celu wspierania prawidłowego funkcjonowania systemu finanso-

wego (por. schemat 1.1). Pojęcie infrastruktura techniczna natomiast odnosi się do istnie-

jących w danym systemie rozwiązań organizacyjnych i operacyjnych, dzięki którym możli-

we jest realizowanie funkcji przez poszczególne instytucje i rynki finansowe.  

Funkcjonowanie systemu finansowego uzależnione jest od jego otoczenia (por. 

schemat 1.1). System finansowy jest bowiem, jak podkreśla Z. Polański, podsystemem 

systemu ekonomicznego, a dalej również społecznego2. System finansowy (jako układ 

rynków finansowych i pośredników finansowych) stanowi zatem część składową gospo-

darki każdego kraju3. Nie powinno więc budzić wątpliwości występowanie współzależności 

między tymi podsystemami4. Co warte podkreślenia, otoczenie systemu finansowego po-

strzegane jest również jako czynnik bezpośrednio determinujący jego powstanie i rozwój. 

Znalazło to odzwierciedlenie w teoriach ekonomicznych uwypuklających polityczne i praw-

ne przesłanki rozwoju systemu finansowego i kształtowania jego struktury5. 

Wpływ otoczenia ekonomicznego na system finansowy jest wielowymiarowy. Pro-

blematyka ta stanowi fragment szeroko dyskutowanego w literaturze zagadnienia interak-

cji między sferą finansową a realną danej gospodarki6. Warto wskazać co najmniej dwa 

aspekty tej zależności. Po pierwsze, sytuacja ekonomiczna bezpośrednio determinuje kon-

dycję finansową instytucji finansowych. Po drugie, stan gospodarki wpływa na sytuację 

ekonomiczno-finansową interesariuszy instytucji finansowych, co ma bezpośrednie konse-

kwencje dla kondycji banków, instytucji ubezpieczeniowych, innych instytucji finansowych 

oraz rynku finansowego7. 

                                                 
1 W. Dębski, op. cit., s. 15. Według definicji innych autorów rynek finansowy to „ogół transakcji papierami wartościo-

wymi będącymi instrumentami udzielenia kredytów krótko-, średnio- i długoterminowych” (A. Kaźmierczak), „miejsce zawie-
rania transakcji mających za przedmiot szeroko rozumiany kapitał finansowy” (M. Wypych) oraz „w gruncie rzeczy to „su-
permarket”, w którym można kupić instrumenty umożliwiające zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwach, bankach, 
towarzystwach ubezpieczeniowych, funduszach emerytalnych i funduszach inwestycyjnych” (A. Sławiński). Zob. A. Kaźmier-
czak, Pieniądz i bank w kapitalizmie, WN PWN, Warszawa 1993, s. 5; M. Wypych, Finanse i instrumenty finansowe, Absol-
went, Łódź 2001, s. 114; A. Sławiński, Rynki finansowe, PWE, Warszawa 2006, s. 9. 

2 Z. Polański, Wprowadzenie. System finansowy we współczesnej gospodarce rynkowej, op. cit., s. 18. 
3 W. Dębski, op. cit., s. 15. 
4 Szczegółowa analiza związków występujących między systemem finansowym a jego otoczeniem ekonomicznym, spo-

łecznym, politycznym czy prawnym wykracza poza ramy niniejszego opracowania. 
5 Por. m.in. J. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960; R.G. King, R. Levine, Finance and 

growth: Schumpeter might be right, Quarterly Journal of Economics 1993, Vol. 108, No. 3, s. 717-738; R. La Porta et al., 
Law and finance, Journal of Political Economy 1998, Vol. 106, No. 6, s. 1113-1155; R.G. Rajan, L. Zingales, The great re-
versals: the politics of financial developments in the 20th century, NBER Working Papers 2001, No. 8178, Cambridge.   

6 Przeglądu najważniejszych współczesnych hipotez wyjaśniających związki między sferą finansową a realną gospodarki 
dokonał M. Gertler. Zob. M. Gertler, Financial structure and aggregate economic activity: an overview, Journal of Money, 
Credit, and Banking 1988, Vol. 20, No. 3, s. 559-587. Zob. również C. Calomiris, R.G. Hubbard, Price flexibility, credit avail-
ability and economic fluctuations: evidence from US, 1894-1909, Quarterly Journal of Economics 1989, Vol. 104, No. 3, 
s. 429-452; T. Jacobsen et al., Exploring interactions between real activity and the financial stance, Journal of Financial 
Stability 2005, Vol. 1, No. 3, s. 308-341.   

7 Szerzej zob. Investigating the relationship between the financial and real economy, BIS Papers 2005, No. 22 oraz 
J. Żyżyński, System finansowy a gospodarka realna: między służebnością a wyobcowaniem, Ekonomista 2006, nr 4, s. 527-
549. 
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Duże znaczenie dla rozwoju systemu finansowego i jego struktury ma również oto-

czenie społeczne, rozumiane jako zachowania podmiotów sfery realnej gospodarki, przede 

wszystkim gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Należy wskazać następujące aspekty 

otoczenia społecznego systemu finansowego, trafnie określane również mianem „społecz-

nych fundamentów”1 systemu finansowego: zwyczaje związane z finansowaniem i oszczę-

dzaniem, preferencje w zakresie metod zaspokajania potrzeb finansowych, skłonność do 

podejmowania ryzyka oraz kapitał ludzki.  

W literaturze przedmiotu szczególnie silnie akcentuje się rolę, którą w kształtowa-

niu struktury systemu finansowego odgrywa środowisko regulacyjno-prawne2. Charakter 

obowiązującego prawa, ustanowione regulacje decydują m.in. o następujących podsta-

wowych elementach struktury systemu finansowego3: 

− zakres dopuszczalnych czynności wykonywanych przez poszczególne rodzaje insty-

tucji finansowych, 

− rola niebankowych instytucji finansowych, 

− skala presji konkurencyjnej pomiędzy instytucjami finansowymi.  

Indywidualne, historycznie i kulturowo ukształtowane cechy narodowych systemów finan-

sowych oraz ich złożoność uniemożliwiają jednoznaczną analizę porównawczą struktury 

systemów finansowych. Podejmuje się jednak liczne próby skonstruowania wskaźników 

bądź wypracowania ujęć analitycznych, które pozwalają na porównanie systemów finan-

sowych. Jedną z takich prób podjął zespół ekspertów z Międzynarodowego Funduszu Wa-

lutowego i Banku Światowego, realizując od 1999 r. program oceny sektora finansowego 

(Financial Sector Assessment Program)4.  

Obserwując systemy finansowe w krajach rozwiniętych, nietrudno dostrzec, że 

charakteryzują się one złożoną, dynamicznie zmieniającą się i jednocześnie zindywiduali-

zowaną strukturą. Specyficzne cechy poszczególnych systemów są podstawowym utrud-

nieniem w prowadzeniu badań porównawczych różnych systemów. W odpowiedzi na ten 

problem w literaturze odnaleźć można próby budowania uproszczonych ram analitycz-

nych, które pozwolą na porównanie wybranych aspektów struktury systemu finansowe-

                                                 
1 S. Vitols, The transition from banks to markets in the German and Japanese financial system, Discussion Paper 2002, 

No. 02-901, Social Science Research Center, Berlin. 
2 Por. np. R. La Porta et al., Law and finance, op. cit.; R. La Porta et al., Law and finance, NBER Working Papers 1996, 

No. 5661, Cambridge. 
3 S. Claessens, D. Klingebiel, Alternative frameworks for the provision of financial services. Economic analysis and 

country experiences, World Bank Policy Research Working Paper 1999, No. 2189.  
4 Szerzej zob. Financial sector assessment. A handbook, World Bank, IMF, Washington, D.C. 2005, s. 15-33. 
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go1. Szczególnie ważne znaczenie odegrały w tym względzie prace powstałe w nurcie po-

równawczym (comparative approach)2.  

 

1.2.2. Struktura systemu finansowego w krajach wysoko rozwiniętych 

Charakterystyczne jest, że w odniesieniu do krajów rozwiniętych coraz częściej przepro-

wadza się badania porównawcze w podziale na trzy grupy (tzw. gospodarki grupy G-3): 

strefa euro3, Stany Zjednoczone oraz Japonia. Analiza taka jest właściwa w przypadku 

systemów finansowych, które osiągnęły zbliżony stopień rozwoju w ujęciu ogólnym, jed-

nak różnią się wieloma cechami strukturalnymi. W tabeli 1.2 zaprezentowano podstawowe 

dane na temat systemów finansowych strefy euro, Stanów Zjednoczonych i Japonii. Ich 

analiza pozwoli wskazać różnice między wielkością systemów finansowych, wykorzystywa-

nymi źródłami finansowania i preferowanymi formami inwestowania. Te trzy cechy syste-

mu finansowego decydują przede wszystkim o strukturze instytucjonalnej systemu finan-

sowego.  

Proponowane ujęcie systemu finansowego jest jednocześnie zgodne z wprowadzo-

ną w niniejszej pracy definicją systemu finansowego (por. punkt 1.1). Pozwala ono bo-

wiem zbadać, w jaki sposób poszczególne grupy podmiotów niefinansowych (tj. gospo-

darstwa domowe, przedsiębiorstwa oraz rząd) zaspokajają poprzez system finansowy 

swoje podstawowe potrzeby finansowe (tj. jakie są źródła ich finansowania i przedmiot 

inwestowania).  

  Biorąc pod uwagę wielkość systemów finansowych względem PKB, można wnio-

skować, że systemy strefy euro oraz Stanów Zjednoczonych mają podobną wielkość, na-

tomiast system japoński jest znacznie większy (por. tabela 1.2). Analizując dane, należy 

wskazać kilka cech wspólnych tych trzech systemów, tj. zdecydowanie największa dodat-

nia wartość pozycji netto4 w odniesieniu do gospodarstw domowych5 oraz wartość pozycji 

netto instytucji finansowych zbliżona do zera. Na tej podstawie gospodarstwa domowe 

można uznać za podstawowe źródło finansowania przedsiębiorstw oraz rządu. Instytucje 

                                                 
1 Zob. np. F. Allen, D. Gale, Comparing Financial Systems, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge 2000; 

A. Demirgüç-Kunt, R. Levine, op. cit.; S. Claessens, D. Klingebiel, op. cit.  
2 Najbardziej znaną pracą traktującą o systemach finansowych w ujęciu porównawczym jest F. Allen, D. Gale, op. cit. 
3 Systemy finansowe krajów należących do strefy euro ujmowane są zatem jako jeden system finansowy. Należy pod-

kreślić, że pomimo występujących tendencji do upodobniania się systemów (konwergencji), ich struktury nadal znacznie się 
różnią. Por. Report on financial structures, European Central Bank, Frankfurt am Main 2002. 

4 P. Hartmann et al. definiują pozycję netto jako różnicę między wartością zbywalnych aktywów i pasywów. Por. 
P. Hartmann et al., The Euro area financial system: structure, integration and policy initiatives, ECB Working Paper 2003, 
No. 230, s. 9.       

5 Należy podkreślić, że rachunki finansowe w trzech omawianych gospodarkach nie są w pełni porównywalne. Przyczyną 
tego jest m.in. klasyfikowanie jednoosobowej działalności gospodarczej, która nie ma niezależnego statusu prawnego do 
grupy przedsiębiorstw w Stanach Zjednoczonych oraz do grupy gospodarstw domowych w strefie euro i Japonii, jak również 
różnice w wycenie aktywów (wszystkie aktywa zbywalne na rynku uwzględniane są w statystykach w Stanach Zjednoczo-
nych według ich wartości księgowej lub historycznej). 
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finansowe spełniają natomiast najważniejszą funkcję w zakresie pośredniczenia między 

podmiotami nadwyżkowymi i deficytowymi w danej gospodarce. 

Drugim obszarem porównań systemów finansowych, zaprezentowanym w tabeli 

1.2, są metody finansowania poszczególnych sektorów gospodarki. Podstawowe różnice 

dotyczą wykorzystania dłużnych instrumentów finansowych jako źródła finansowania 

przedsiębiorstw. Stopień wykorzystania kredytu przez przedsiębiorstwa stanowi jednocze-

śnie o znaczeniu banków depozytowo-kredytowych w danym systemie finansowym.  

W tym względzie podkreślić należy wyraźne uzależnienie finansowania przedsiębiorstw 

japońskich od banków depozytowo-kredytowych. Tendencja ta w nieco mniejszym stopniu 

występuje również w strefie euro. 

Istotnym źródłem finansowania przedsiębiorstw w Stanach Zjednoczonych oraz 

Japonii są również dłużne papiery wartościowe1. Najważniejszym natomiast źródłem fi-

nansowania przedsiębiorstw w Stanach Zjednoczonych i w strefie euro są właścicielskie 

instrumenty finansowe (por. tabela 1.2). W odniesieniu do Stanów Zjednoczonych instru-

mentami tymi są w szczególności akcje emitowane na publicznym rynku kapitałowym, 

w strefie euro natomiast najważniejszym źródłem finansowania w ramach wykorzystania 

właścicielskich instrumentów jest inwestowanie na niepublicznym rynku kapitałowym 

(private equity)2. 

Analiza decyzji inwestycyjnych w poszczególnych sektorach gospodarek G-3 po-

zwala zauważyć m.in. wyraźne różnice między preferencjami gospodarstw domowych 

w procesie inwestowania. Gospodarstwa domowe ze Stanów Zjednoczonych i Japonii sta-

nowią pod tym względem dwa bieguny. W Stanach Zjednoczonych wartość inwestycji 

gospodarstw domowych wyniosła 147% PKB (inwestycje w instrumenty wierzycielskie) 

oraz 48% PKB (inwestycje w postaci gotówki i depozytów). W Japonii wartości te kształ-

towały się odwrotnie: 21% PKB i 153% PKB (por. tabela 1.2). 

 

                                                 
1 Należy oczekiwać zmian tendencji w zakresie emisji dłużnych komercyjnych papierów wartościowych w strefie euro, 

przede wszystkim w wyniku wprowadzenia wspólnej waluty w styczniu 1999 r. W literaturze przedmiotu wskazuje się bo-
wiem na występowanie zjawiska boomu na rynku dłużnych papierów wartościowych denominowanych w euro. Zob. 
G. Galati, K. Tsatsaronis, The impact of the euro on Europe’s financial markets, BIS Working Paper 2001, No. 100; E. Peree, 
A. Steinherr, The euro and capital markets: a new era, The World Economy 2001, Vol. 24, No. 10, s. 1295-1308.    

2 Do takich wniosków prowadzi zestawienie prezentowanych danych i informacji na temat kapitalizacji giełd papierów 
wartościowych w strefie euro. Należy przypuszczać, że znaczny udział private equity w finansowaniu przedsiębiorstw 
w strefie euro wynika w ogromnym stopniu z relatywnie dużego udziału małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Według 
danych Komisji Europejskiej w MSP znajduje zatrudnienie 66% pracowników, 46% w Stanach Zjednoczonych i tylko 33% w 
Japonii, zob. SMEs in Europe, including a first glance at EU candidate countries, Observatory of European SMEs 2002, No. 2, 
European Commission, s. 14. 
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Przegląd charakterystyk struktury systemu finansowego państw grupy G-3 (w % PKB, na koniec 2001 r.) 
Tabela 1.2 

* Inwestycje przedsiębiorstw w akcje w Stanach Zjednoczonych nie obejmują inwestycji w przedsiębiorstwach zagranicznych.  
  

Źródło:  Opracowanie własne na podstawie P. Hartmann et al., op. cit., s. 8-13. 

Grupa G-3/ Sektor gospodarki 

Wielkość sektora Źródło finansowania Przedmiot inwestycji 

Aktywa Pasywa 
Pozycja 
netto Kredyty 

Dłużne papiery 
wartościowe 

Instrumenty 
właścicielskie  

Gotówka  
i depozyty 

Dłużne papiery 
wartościowe 

Instrumenty 
właścicielskie 

Gotówka  
i depozyty 

St
re

fa
 E

U
R

O
 

Gospodarstwa domowe 202 57 145 52 0 0 0 19 67 61 

Przedsiębiorstwa 147 240 -93 68 8 132 0 9 77 15 

Instytucje finansowe 371 369 2 12 50 75 170 80 69 77 

Rząd 28 80 -52 15 57 0 4 2 9 6 

ŁĄCZNIE 748 746 2 95 115 207 174 110 222 159 

St
an

y 
Zj

ed
no

cz
on

e Gospodarstwa domowe 322 80 242 75 2 0 0 23 147 48 

Przedsiębiorstwa 112 132 -20 40 29 108* 0 2 2 14 

Instytucje finansowe 334 332 3 32 87 73 59 111 85 16 

Rząd 20 62 -42 0 47 0 0 7 2 3 

ŁĄCZNIE 788 606 182 72 163 181 59 142 235 80 

Ja
po

ni
a 

Gospodarstwa domowe 281 78 203 67 0 0 0 17 21 153 

Przedsiębiorstwa 140 250 -110 99 25 75 0 9 21 36 

Instytucje finansowe 596 598 -2 107 57 19 241 140 29 39 

Rząd 86 146 -60 36 103 2 0 10 14 9 

ŁĄCZNIE 1104 1072 32 242 186 96 241 175 85 237 
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Preferencje gospodarstw domowych w zakresie inwestowania są przedmiotem licz-

nych badań. Najczęściej prezentowane są argumenty świadczące o ich demograficznym 

uwarunkowaniu1 oraz wpływie formy i wysokości opodatkowania dochodów kapitałowych 

na decyzje inwestycyjne gospodarstw domowych2. Znaczenie mają również czynniki 

o charakterze kulturowym i historycznym. 

Prezentowane w tabeli 1.2 dane pozwalają również na wysnucie ogólnych wniosków 

na temat instytucjonalnej struktury systemów finansowych w krajach grupy G-3. Instytu-

cje finansowe mają największe znaczenie w japońskim systemie finansowym, w którym 

kredyty banków depozytowo-kredytowych pozostają najważniejszym źródłem finansowa-

nia przedsiębiorstw. Również w krajach należących do strefy euro instytucje finansowe 

mają większe znaczenie od rynku finansowego. Z kolei w Stanach Zjednoczonych wyraź-

nie dominującą formą instytucjonalną systemu finansowego jest rynek finansowy. Prezen-

towane dane są zatem zgodne z tradycyjnym podziałem systemów finansowych na sys-

temy oparte na rynku (Stany Zjednoczone) oraz systemy oparte na bankach (kraje Europy 

kontynentalnej oraz Japonia)3. 

 

1.3.  FUNKCJE SYSTEMU FINANSOWEGO 
1.3.1. Uwagi wstępne  

Problematyka funkcji systemu finansowego pozostawała przez długi czas poza sferą zain-

teresowania ekonomistów. Przyczyną takiego stanu rzeczy była m.in. dominacja w nauce 

finansów teorii neoklasycznej, opartej na paradygmacie kompletnych rynków finansowych 

(complete financial markets)4 oraz racjonalnych zachowań uczestników rynku. Przełomem 

w tym względzie było zwrócenie uwagi na zagadnienie kosztów transakcyjnych5 (a zatem 

uwzględnienie dorobku nowej ekonomii instytucjonalnej). Ponadto ważnym elementem 

było włączenie do analizy kwestii niedoskonałości rynku finansowego, a wśród nich zjawi-

ska asymetrii informacji. Identyfikacja tych dwóch zagadnień dała teoretyczną podstawę 

funkcjonowania instytucji finansowych (pośredników finansowych)6. Drugim, obok nowej 

ekonomii instytucjonalnej, nurtem, który wpłynął na postrzeganie problematyki systemu 

                                                 
1 Por. A. Ang, A. Maddaloni, Do demographic changes affect risk premiums? Evidence from international data, Journal 

of Business 2005, Vol. 75, No. 1, s. 341-379. 
2 Szerzej zob. P. Hartmann et al., op. cit., s. 11. 
3 Wskazane modele systemu finansowego są przedmiotem rozważań w punkcie 1.4 niniejszego rozdziału. 
4 Paradygmat kompletnych rynków finansowych zakłada istnienie rynków, na których występuje cena równowagi dla 

każdego aktywa, w każdej możliwej sytuacji, a instytucje finansowe realizują zyski na poziomie zerowym i w zasadzie nie 
występują przesłanki istnienia pośredników finansowych. 

5 Paradygmat kosztów transakcyjnych jest jednym z podstawowych filarów nowej ekonomii instytucjonalnej. Zob. szer-
zej O.E. Williamson, The new institutional economics: taking stock, looking ahead, op. cit.; O.E. Williamson, S.E. Masten, 
op. cit. W polskiej literaturze przedmiotu zob. np. M. Gorynia, Pośrednictwo w handlu zagranicznym a teoria kosztów trans-
akcyjnych, Ekonomista 1998, nr 4, s. 443-468.  

6 Por. A.M. Santomero, Modelling the banking firm, Journal of Money, Credit and Banking 1984, Vol. 16, No. 4 (part 2), 
s. 576-602; S. Bhattacharya, A.V. Thakor, Contemporary banking theory, Journal of Financial Intermediation 1993, Vol. 3, 
No. 1, s. 2-50. 
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finansowego i jego funkcjonowania, jest ekonomia behawioralna (w szczególności finanse 

behawioralne)1.  

W pracy szczegółowej diagnozie zostaną poddane wybrane funkcje systemu finan-

sowego (por. punkt 1.3.2 i 1.3.3) wynikające z funkcjonalnego podejścia do tej problema-

tyki autorstwa R. Mertona et al. Są nimi2: 

1) zapewnienie sposobów transferu środków ekonomicznych w czasie i przestrzeni, 

2) zapewnienie skutecznych metod i procedur zarządzania ryzykiem, 

3) zapewnienie sposobów rozliczania i dokonywania płatności,  

4) zapewnienie mechanizmów gromadzenia środków (pieniężnych) i dzielenia wła-

sności przedsiębiorstw (podziału środków na udziały w różnych przedsięwzięciach), 

5) zapewnienie informacji o cenie, co pozwala na koordynowanie zdecentralizowane-

go procesu podejmowania decyzji w różnych sektorach gospodarki, 

6) zapewnienie sposobów pokonywania problemu niedostatku motywacji (incentive 

problem) w sytuacji występowania zjawiska asymetrii informacji.  

Przed szczegółową analizą wybranych funkcji w ujęciu R. Mertona et al. zasadne wydaje 

się przybliżenie kilku wybranych z literatury ujęć funkcji systemu finansowego. Pozwoli to 

na wielostronne spojrzenie na tę problematykę. Różne podejścia do funkcji systemu sta-

nowią m.in. przesłankę występowania zarówno w literaturze, jak i praktyce gospodarczej 

niejednolitych poglądów na temat poszczególnych cech systemu finansowego czy kierun-

ku jego ewolucji.  

Sposób klasyfikowania funkcji systemu finansowego, będący skutkiem przyjętej 

definicji systemu finansowego, zaproponował w rodzimej literaturze Z. Polański. Wyróżnił 

on trzy następujące, wzajemnie powiązane grupy (wiązki) funkcji systemu finansowego3: 

− monetarną, 

− kapitałowo-redystrybucyjną, 

− kontrolną.   

Pierwsza z wymienionych funkcji (monetarna) polega na dostarczaniu przez system finan-

sowy podmiotom niefinansowym instrumentu zasadniczego dla właściwego funkcjonowa-

nia gospodarki rynkowej, czyli pieniądza. W drugiej wiązce zadań autor traktuje system 

finansowy jako mechanizm przepływu wolnych środków pieniężnych od podmiotów nimi 

dysponujących do podmiotów chcących z nich korzystać. W ramach trzeciej z analizowa-

                                                 
1 Finanse behawioralne są nadal słabo rozpoznanym obszarem nauki, szczególnie w ujęciu empirycznym. Szerzej zob. 

A. Cieślak, Behawioralna ekonomia finansowa. Modyfikacja paradygmatów funkcjonujących w nowoczesnej teorii finansów, 
Materiały i Studia 2003, nr 165, Narodowy Bank Polski, Warszawa; P. Zielonka, Czym są finanse behawioralne, czyli krótkie 
wprowadzenie do psychologii rynków finansowych, Materiały i Studia 2003, nr 158, Narodowy Bank Polski, Warszawa; 
A. Szyszka, Wycena papierów wartościowych na rynku kapitałowym w świetle finansów behawioralnych, Prace Habilitacyjne 
2007, nr 35, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.   

2 Z. Bodie, R.C. Merton, A conceptual framework for analyzing the financial environment, w: D.B. Crane et al., op. cit., s. 5. 
3 Z. Polański, Wprowadzenie. System finansowy we współczesnej gospodarce rynkowej, op. cit., s. 20-22. 
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nych grup funkcji system finansowy postrzegany jest jako mechanizm sprawowania kon-

troli nad strumieniami środków pieniężnych, które w przeszłości zostały zainwestowane, 

pożyczone lub redystrybuowane. Autor utożsamia tę funkcję systemu finansowego rów-

nież z nadzorem korporacyjnym (corporate governance), tj. oddziaływaniem na zachowa-

nie i postępowanie podmiotów niefinansowych1.  

Odmienne postrzeganie systemu finansowego i jego funkcjonalnego aspektu moż-

na znaleźć w pracach J. Stiglitza2. Wymienia on osiem następujących funkcji systemu fi-

nansowego3: 

− transferowanie zasobów kapitału od tych podmiotów, które go posiadają, do tych, 

które chcą te zasoby wykorzystać, 

− gromadzenie kapitału (w jednej puli), 

− wybór projektów (pozwalających na zainwestowanie zgromadzonych oszczędności), 

− monitorowanie wykorzystania środków, 

− zapewnienie realizacji zapisów umowy, 

− transferowanie, dzielenie i łączenie ryzyka, 

− dywersyfikowanie (rozumiane również jako oszczędzanie na kosztach transakcyj-

nych), 

− umożliwienie przeprowadzenia transakcji. 

R. Levine z kolei słusznie podkreśla, że zwrócenie uwagi na funkcjonalny aspekt systemu 

finansowego wynika w znacznym stopniu z uwzględnienia w analizach dwóch zagadnień: 

kosztów transakcyjnych oraz kosztów pozyskiwania i przetwarzania informacji4. Sam au-

tor, przyjmując, że pierwszorzędną funkcją systemu finansowego jest alokacja zasobów 

w czasie i przestrzeni w niepewnym środowisku gospodarczym, wskazuje pięć podstawo-

wych funkcji systemu finansowego, będących pochodną funkcji pierwszorzędnej5. 

 

                                                 
1 Termin corporate governance ma w polskiej literaturze liczne tłumaczenia. W pracy będzie stosowane określenie nadzór 

korporacyjny. Szerzej zob. T. Kozłowski, Problem struktury systemu finansowego w kontekście relacji pomiędzy przedsiębior-
stwami niefinansowymi i sektorem finansowym, Bank i Kredyt 2007, nr 1, Narodowy Bank Polski, Warszawa, s. 58. 

2 Por. J.E. Stiglitz, Credit markets and the control of capital, Journal of Money, Credit and Banking 1985, Vol. 17, No. 2,  
s. 133-152; B.C. Greenwald, J.E. Stiglitz, Financial markets imperfection and productivity growth, NBER Working Papers 
1991, No. 2945, Cambridge. 

3 Podkreślić należy, że autor używa określenia rynek kapitałowy (capital market), pisząc o funkcjach systemu finansowego. 
Por. J.E. Stiglitz, The design of financial systems for the newly emerging democracies of Eastern Europe, w: The Emergence of 
Market Economies in Eastern Europe, C. Clague, G.C. Rausser [red.], Blackwell Publishers, Cambridge 1992, s. 163. 

4 R. Levine zwraca jednocześnie uwagę na nieadekwatność modelu Arrowa-Debreu, w którym w wyniku przyjętych 
przez autorów założeń nie występują racjonalne przesłanki istnienia systemu finansowego. Należy podkreślić, że R. Levine 
ujmuje zagadnienie kosztów transakcyjnych i kosztów informacji w kategoriach czynników genezy systemu finansowego, jak 
również w ujęciu przesłanek rozwoju rynków i pośredników finansowych. Szerzej zob. R. Levine, Financial development and 
economic growth: views and agenda, World Bank Policy Research Working Paper 1996, No. 1678.  

5 Funkcjami tymi są: dywersyfikowanie i łączenie ryzyka oraz zabezpieczanie się przed nim, alokowanie zasobów, moni-
torowanie menedżerów i kontrola nad przedsiębiorstwami, mobilizowanie oszczędności, umożliwienie wymiany dóbr i usług. 
Ibidem, s. 6. 
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Odmienne ujęcie funkcji systemu finansowego można znaleźć m.in. w pracach 

E. Pietrzaka1, K. Pilbeam2, czy P.S. Rose i M.H. Marquis3. Niezależnie od proponowanych 

klasyfikacji i nazewnictwa funkcji systemu finansowego należy podkreślić, że dostrzeżenie 

wielości funkcji i podjęcie badań w tym zakresie stanowiło tło dla dyskusji na temat złożo-

ności zagadnienia funkcjonowania systemu finansowego i znaczenia tego systemu dla 

prawidłowego funkcjonowania gospodarki. 

 

1.3.2. Funkcja transferu zasobów ekonomicznych jako pierwszorzędna 
funkcja systemu finansowego 

Transfer zasobów ekonomicznych od podmiotów nadwyżkowych do podmiotów deficyto-

wych jest uznawany za pierwszorzędną funkcję systemu finansowego4. W dobrze funkcjo-

nującym systemie finansowym i o poprawnie ukształtowanej strukturze, transfer zasobów 

ekonomicznych bezpośrednio determinuje ich efektywną alokację. System finansowy, wy-

pełniając funkcję transferu, dostarcza mechanizmów przemieszczania zasobów w czasie 

(temporal transfer), w przestrzeni geograficznej oraz pomiędzy różnymi podmiotami.  

 Funkcja transferu zasobów ekonomicznych najczęściej analizowana jest z punktu 

widzenia wykorzystywanych w danym systemie finansowym mechanizmów zamiany 

oszczędności w inwestycje. Przegląd literatury pozwala wyszczególnić co najmniej trzy 

podejścia do tej problematyki: badanie z punktu widzenia preferencji przedsiębiorstw 

w zakresie finansowania działalności, badanie uwypuklające zagadnienie preferencji finan-

sowych gospodarstw domowych oraz ujęcie trzecie, w którym problem ujmowany jest 

z punktu widzenia struktury systemu finansowego. Trzecie ujęcie pozwala bezpośrednio 

wskazać relatywną przewagę jednego z mechanizmów transferu zasobów ekonomicznych 

(mechanizmu opartego na bankach i na rynku finansowym). 

Badanie źródeł finansowania przedsiębiorstw w państwach o wysoko rozwiniętej 

gospodarce kapitalistycznej było m.in. próbą empirycznej weryfikacji hipotezy A. Gershen-

krona5. Największe uznanie ekonomistów zyskały w tym względzie porównawcze analizy 

                                                 
1 E. Pietrzak ujmuje funkcje systemu finansowego przez pryzmat czterech wyróżnionych rynków finansowych: pienięż-

nego, kapitałowego, kredytowego i instrumentów pochodnych. Szerzej zob. E. Pietrzak, The development of the market-
oriented financial and currency systems in Hungary and Poland (1989-1993), Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 
Gdańsk 1993. 

2 K. Pilbeam, Finance and Financial Markets, Macmillan Business, London 1998. 
3 P.S. Rose, M.H. Marquis, Money and Capital Markets. Financial Institutions and Instruments on a Global Marketplace, The 

McGraw-Hill/IRWIN 1997, s. 5. 
4 A.W.A. Boot, A.V. Thakor, Financial systems architecture, The Review of Financial Studies 1997, Vol. 10, No. 3, s. 693-

733; R.G. Hubbard, op. cit., s. 36-37; F. Allen, D. Gale, Comparative financial systems: a survey, Center for Financial Insti-
tutions Working Paper 2001, No. 15, The Wharton School, University of Pennsylvania, s. 1. 

5 Autor ten przyjął założenie, że banki charakteryzują się znacznie wyższą efektywnością funkcjonowania od rynku fi-
nansowego, zarówno w zakresie gromadzenia oszczędności, jak również alokacji kapitału. Hipoteza A. Gershenkrona należy 
do najlepiej znanych hipotez wyjaśniających rozwój odmiennych modeli systemu finansowego. Szerzej temat ten analizowa-
ny jest w punkcie 1.4. 
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prowadzone przez C. Mayera1 (a później także innych ekonomistów, opierających się na 

zaproponowanej przez niego metodologii). Metodologia wykorzystana przez C. Mayera 

daje możliwość poznania wzorców finansowania przedsiębiorstw w poszczególnych kra-

jach na podstawie informacji pochodzących z przepływów finansowych. Wnioski z badań 

samego Mayera, jak również innych ekonomistów2 wskazują m.in. pierwszorzędną rolę 

wewnętrznych źródeł finansowania przedsiębiorstw (tj. samofinansowanie), brak zasadni-

czych różnic we wzorcach finansowania w poszczególnych krajach3 oraz względnie małe 

znaczenie rynku finansowego jako kanału finansowania inwestycji. Badania C. Mayera 

spotkały się z szeroką, aczkolwiek niejednomyślną akceptacją ze strony innych ekonomi-

stów. Wśród przeciwników stosowanej metodologii znaleźli się m.in. A. Hackethal i R.H. 

Schmidt, którzy zaproponowali odmienne podejście metodologiczne, oparte wprawdzie na 

przepływach finansowych, ale w ujęciu brutto4. 

 Inny wątek w dyskusji nad funkcją transferu zasobów ekonomicznych przez sys-

tem finansowy stanowią badania względnego znaczenia rynku finansowego i banków 

w danym systemie finansowym. Łączą one analizy dotyczące funkcji systemu finansowego 

oraz jego struktury. W literaturze przedmiotu wskazuje się dwa podstawowe mechanizmy 

alokacji finansowej: mechanizm oparty na bankach oraz mechanizm oparty na giełdzie 

papierów wartościowych (czy szerzej na rynku finansowym). Powszechność występowania 

któregoś z tych mechanizmów jest jedną z przesłanek wyodrębniania modeli systemu fi-

nansowego: systemu opartego na bankach i systemu opartego na rynku kapitałowym 

(por. punkt 1.4).  

W tabelach 1.3 i 1.4 zaprezentowano kształtowanie się względnego udziału rynku 

kapitałowego oraz sektora bankowego w poszczególnych systemach finansowych państw 

grupy G-10 i w Polsce w latach 1980-2005. Należy zauważyć przede wszystkim wyraźne 

zmniejszenie skali różnic w rozwoju rynku kapitałowego pomiędzy krajami. W 1980 r. rela-

tywna kapitalizacja giełdy w Kanadzie, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczo-

nych była kilkukrotnie większa niż w Belgii, Francji, Niemczech, Szwecji czy we Włoszech 

(por. tabela 1.3). W ciągu ponad dwudziestu lat dysproporcje te bardzo się zmniejszyły, 

a w 2005 r. tylko giełdy w Niemczech i we Włoszech były wyraźnie słabiej rozwinięte 

                                                 
1 C. Mayer, New issues in corporate finance, European Economic Review 1988, Vol. 32, No. 5, s. 1167-1189 oraz 

C. Mayer, Financial systems, corporate finance, and economic development, w: Asymmetric Information, Corporate Finance 
and Investment, R.G. Hubbard [red.], University of Chicago Press, Chicago 1990, za: F. Allen, D. Gale, Comparative finan-
cial systems: a survey, op. cit., s. 3.  

2 E. Bertero, The banking system, financial markets, and capital structure: some new evidence from France, Oxford Re-
view of Economic Policy 1994, Vol. 10, No. 4, s. 68-78; J. Corbett, T. Jenkinson, The financing of industry, 1970-1989: an 
international comparison, Journal of Japanese & International Economies 1996, Vol. 10, No. 1, s. 71-96.  

3 Na uwagę zasługuje jednak wyraźnie odmienny wzorzec finansowania działalności gospodarczej w Japonii, w której 
pierwszorzędnym źródłem finansowania są kredyty banków depozytowo-kredytowych. 

4 Zasadnicza różnica sprowadza się do analizowania przepływów w ujęciu brutto, a nie netto, jak zaproponował C. May-
er. Por. A. Hackethal, R.H. Schmidt, Financing patterns: measurement concept and empirical results, Working Paper Series: 
Finance & Accounting 2004, No. 125, J.W. Goethe Universität. Zob. także głos polemiczny w dyskusji J. Corbett et al., 
A response to Hackethal and Schmidt (2003) „Financing patterns: measurement concepts and empirical results”, Said Busi-
ness School, University of Oxford, 2004 (maszynopis niepublikowany).  
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w porównaniu z pozostałymi państwami grupy G-10. Warto również zwrócić uwagę na 

kształtowanie się wielkości rynku kapitałowego w Polsce i podkreślić jego dynamiczny 

rozwój na tle krajów wysoko rozwiniętych (por. tabela 1.3). 

 
Tabela 1.3 

Znaczenie rynku kapitałowego w systemach finansowych państw grupy G-10 i w Polsce  

Kraj 
Kapitalizacja giełdy (jako % PKB) 

1980 1985 1990 1995 2000 2005 

Belgia 9,78 19,92 35,80 34,29 81,10 152,34 

Francja 8.14 11,28 28,17 31,48 112,44 85,15 

Holandia 16.68 34,01 47,66 77,41 181,34 114,05 

Japonia 29,84 56,72 112,20 70,02 81,62 93,76 

Kanada 40,61 40,25 46,86 58,82 116,91 106,59 

Niemcy 8,62 18,99 21,69 21,40 72,79 43,69 

Szwajcaria 38,28 66,36 72,99 117,09 310,98 242,37 

Szwecja 8,95 29,39 43,42 62,41 147,39 110,88 

Wielka Brytania 33,29 62,66 85,16 115,83 193,03 134,73 

Włochy 4,23 9,84 14,56 17,84 70,03 46,37 

Stany Zjednoczone 44,19 50,20 57,56 81,53 163,53 134,59 

Polska - - 0,21* 3,34 17,48 31,37 

Objaśnienia: 

-  brak danych 
*  dane dla 1991 r. 

Źródło :  Opracowanie własne na podstawie T. Beck, E. Al-Hussainy, Financial Structure Dataset (revised 
March 21, 2007), World Bank, Washington, D.C. oraz danych GPW w Warszawie i GUS. 

 

Analiza danych prezentowanych w tabeli 1.4 pozwala wskazać kilka charaktery-

stycznych tendencji rozwojowych w odniesieniu do sektora bankowego i jego udziału 

w systemie finansowym1. Po pierwsze, należy zauważyć dynamicznie rosnącą wartość 

aktywów sektora bankowego na przełomie minionych dwudziestu pięciu lat. Wyraźnym 

wyjątkiem w tym względzie są Kanada i Stany Zjednoczone, a zatem kraje posiadające 

system finansowy oparty na rynku finansowym (por. tabela 1.4). Po drugie, w odniesieniu 

do wielkości sektora bankowego (mierzonej relacją aktywów bankowych do PKB) nie wy-

stępowały w 1980 r. tak duże dysproporcje między poszczególnymi grupami krajów. Po-

dobnie w 2005 r. państwa osiągnęły zbliżoną wielkość sektora bankowego, z wyraźnym 

wyjątkiem, który stanowią Stany Zjednoczone.  

Analiza danych prezentowanych w tabelach 1.3 i 1.4 pozwala również wnioskować 

na temat zróżnicowania skali rozwoju systemów państw należących do G-10 i Polski. Na 

początku okresu badawczego (odpowiednio rok 1981 dla sektora bankowego i 1991 dla 

rynku kapitałowego) występowały diametralne różnice w stopniu rozwoju systemu finan-

sowego w Polsce i państwach z G-10. Jednak rozwój, który dokonał się w latach 1980-

                                                 
1 Szerzej na temat konwergencji sektorów bankowych zob. A.W. Mullineux, V. Murinde, Globalization and convergence 

of banking systems, w: Handbook of International Banking, A.W. Mullineux, V. Murinde [red.], Edward Elgar Publishing, 
Cheltenham 2003, s. 3-26.    
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2005, był na tyle silny, że w obu kategoriach (rozwój rynku kapitałowego i sektora ban-

kowego) można zaobserwować wyraźne zbliżenie się do wartości osiąganych przez naj-

słabiej rozwinięte systemy z krajów G-10, a nawet przekroczenie tych wartości (tj. do Sta-

nów Zjednoczonych w przypadku sektora bankowego i do Niemiec w odniesieniu do rynku 

kapitałowego). Występują natomiast znaczne rozbieżności w porównaniu ze średnią war-

tością dla wszystkich analizowanych krajów wysoko rozwiniętych (średnie wartości w 2005 

r. wynosiły 114,95 dla rynku kapitałowego i 121,23 dla sektora bankowego). 

 
Tabela 1.4 

Znaczenie sektora bankowego w systemach finansowych państw grupy G-10 i w Polsce  

Kraj 
Aktywa bankowe (jako % PKB) 

1980 1985 1990 1995 2000 2005 

Belgia 46,18 57,91 68,74 150,06 130,33 103,36 

Francja 79,11 84,71 99,85 100,27 101,42 108,38 

Holandia 77,18 77,87 100,63 109,43 146,37 175,24 

Japonia 96,67 108,26 129,33 127,69 139,15 138,29 

Kanada 44,91 46,68 51,37 69,14 72,02 82,08 

Niemcy - - 109,64* 126,25 145,74 137,74 

Szwajcaria 112,48 144,88 165,39 176,80 175,62 174,05 

Szwecja 46,81 48,70 63,04 44,06 47,57 114,66 

Wielka Brytania 48,32 61,14 113,82 113,06 123,70 156,58 

Włochy 71,19 67,26 68,97 80,55 91,50 102,04 

Stany Zjednoczone 41,51 42,79 42,72 40,94 43,38 41,15 

Polska 9,26** 6,03 25,40 44,29 57,56 59,64 

Objaśnienia: 

-  brak danych 
*  dane dla 1992 r. 
**  dane dla 1981 r. 
 
Źródło : Opracowanie własne na podstawie T. Beck, E. Al-Hussainy, op. cit. oraz danych NBP i GUS. 
 

Próbę odpowiedzi na pytanie, dlaczego w systemie finansowym występują dwa 

mechanizmy transferu zasobów, podjęli A.W.A. Boot i A. Thakor. Badając racjonalne prze-

słanki współwystępowania banków i rynku finansowego, wskazali oni banki jako źródło 

finansowania przedsiębiorstw, ze strony których występuje względnie wysoka pokusa 

nadużycia ex post1. Z kolei z bezpośredniego finansowania na rynku finansowym korzysta-

ją przedsiębiorstwa, w przypadku których istnieje względnie niska pokusa nadużycia. Au-

torzy zwracają również uwagę na prawidłowość, zgodnie z którą wraz ze wzrostem złożo-

ności (stopnia skomplikowania) rynku finansowego maleje udział banków w finansowaniu 

przedsiębiorstw2. Wpływ na strukturę systemu finansowego i preferencje finansowania 

przedsiębiorstw może mieć również wpływ wspomniany już względnie duży udział małych 

                                                 
1 Autorzy stosują określenie „pokusy nadużycia substytucji aktywów” (asset-substitution moral hazard) dla nazwania 

problemu inwestowania pożyczonych środków finansowych w bardziej ryzykowne aktywa niż wynikałoby to z oczekiwań 
pożyczkodawcy. Zob. A.W.A. Boot, A.V. Thakor, op. cit., s. 693-733.  

2 Ibidem, s. 727. 
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i średnich przedsiębiorstw w państwach UE oraz wysokie koszty towarzyszące pierwszej 

ofercie publicznej. 

 Niezależnie od podejścia stosowanego w badaniu funkcji transferu zasobów eko-

nomicznych, autorzy zgodnie podkreślają podstawowe znaczenie tej funkcji, zarówno 

z punktu widzenia przesłanek istnienia systemu finansowego, jak również z punktu widze-

nia gospodarki danego kraju. Przeprowadzone analizy potwierdzają również tezę Mertona 

et al. o stabilności funkcji systemu finansowego w ujęciu przestrzennym oraz w czasie.  

 

1.3.3. Pozostałe funkcje systemu finansowego w ujęciu R. Mertona  

Funkcja transferu zasobów ekonomicznych i związana z nią efektywna alokacja tych zaso-

bów są podstawą dla kształtowania pozostałych funkcji systemu finansowego. Wraz z 

rozwojem systemu finansowego zaczęto dostrzegać również inne jego funkcje, w związku 

z czym transfer zasobów od podmiotów nadwyżkowych do podmiotów deficytowych moż-

na uznać za funkcję pierwotną wobec nich. 

Druga z przywołanych przez R. Mertona i jego współpracowników funkcja systemu 

finansowego – funkcja zarządzania ryzykiem (risk management) i dzielenia ryzyka (risk 

sharing) – wynika bezpośrednio z funkcji transferu funduszy. Autorzy wskazują bowiem na 

dwojakiego rodzaju przepływy ryzyka w systemie finansowym. Pierwszy rodzaj odnosi się 

do powiązanych przepływów funduszy i towarzyszącego funduszom ryzyka (bundled flow 

of funds and risks), drugi natomiast do niezależnych przepływów samego ryzyka.  

W tradycyjnej teorii finansów szeroko omawiany jest problem zarządzania ryzy-

kiem i eliminowania skutków jego wystąpienia1. Jako zasadniczy mechanizm ograniczania 

ryzyka uznaje się dywersyfikację. W związku z tym analizie poddaje się wyłącznie funkcję 

systemu finansowego w zakresie dzielenia ryzyka pomiędzy poszczególne podmioty 

w danym punkcie czasu (cross-sectional risk sharing)2. Podstawowym zarzutem wobec 

tradycyjnej teorii finansów jest nieuwzględnienie w rozważaniach zabezpieczania się przed 

 ryzykiem, które nie może być przedmiotem dywersyfikacji (non-diversifiable risk)3. Wy-

suwając taki zarzut, F. Allen i D. Gale zaproponowali odmienne podejście do problemu 

ryzyka. Zwrócili uwagę na możliwość międzyokresowego wygładzania ryzyka (intertempo-

ral smoothing of risk), którego nie można poddać standardowej dywersyfikacji. Autorzy 

wskazali dwie strategie zabezpieczenia przed takim ryzykiem: podział ryzyka między poko-

                                                 
1 Zob. K. Arrow, The role of securities in the optimal allocation of risk-bearing, The Review of Economic Studies 1964, 

Vol. 31, No. 2, s. 91-96. 
2 F. Allen, D. Gale, Comparing Financial Systems, op. cit., s. 155. 
3 Analizując ryzyko, które nie może być przedmiotem dywersyfikacji, autorzy powołują się na szoki naftowe z początku lat 

70. ubiegłego wieku. Wskazują na skutki tych szoków i różnice ich oddziaływania na gospodarki poszczególnych krajów, 
w szczególności Stanów Zjednoczonych i Niemiec. Por. F. Allen, D. Gale, Financial markets, intermediaries and intertemporal 
smoothing, Centre for Financial Institutions Working Paper 1995, No. 02, The Wharton School, University of Pennsylvania. 
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leniami (intergenerational risk-sharing) oraz akumulację aktywów w celu zmniejszenia 

wahań konsumpcji w czasie (asset accumulation)1. 

Funkcja systemu finansowego w zakresie płatności oraz rozliczeń ma wyraźnie 

techniczny charakter. Do jej realizacji służą przede wszystkim dwa ważne elementy infra-

struktury technicznej systemu finansowego, tj. system płatniczy oraz system rozliczenio-

wy. Rozumienie pojęć system płatniczy i rozliczeniowy zostało ujednolicone m.in. w publi-

kacjach omawiających systemy płatnicze w krajach Unii Europejskiej (tzw. Blue Book) 

oraz w krajach G-10 (tzw. Red Book). Zgodnie z tymi definicjami2: „system płatniczy skła-

da się z zespołu instrumentów, procedur bankowych oraz – z reguły – systemu między-

bankowego transferu funduszy, które zapewniają krążenie pieniądza”, natomiast „system 

rozliczeniowy jest systemem służącym do ułatwienia rozliczenia transferu funduszy oraz 

instrumentów finansowych”.  

 Znaczenie funkcji w zakresie płatności i rozliczeń systemu finansowego jest nie do 

przecenienia, biorąc pod uwagę, że niemal każda transakcja gospodarcza wiąże się 

z określoną formą płatności. Wypełnianie tej funkcji przez system finansowy nie budzi 

większych kontrowersji. Przedmiotem badań są natomiast metody zwiększenia efektywno-

ści i bezpieczeństwa funkcjonowania systemów płatniczych oraz rozliczeniowych. Zagad-

nieniami szczególnie często omawianymi w literaturze są: konieczność zapewnienia 

współpracy instytucji nadzorujących poprawne funkcjonowanie krajowych systemów płat-

niczych i rozliczeniowych3, zasady organizacji systemów płatności wysokokwotowych oraz 

zarządzanie ryzykiem wynikającym z funkcjonowania systemu płatniczego i rozliczeniowe-

go4. Większość tych implikacji w sposób bezpośredni dotyczy banków centralnych. 

System finansowy spełnia również ważną funkcję w zakresie dostarczania informa-

cji o cenie, której znajomość jest niezbędna do podejmowania i koordynowania zdecentra-

lizowanych decyzji w poszczególnych sektorach gospodarki. Takie wąskie rozumienie 

funkcji informacyjnej systemu finansowego proponują R. Merton et al. Ze znajomości wy-

sokości stóp procentowych i ceny papierów wartościowych korzystają gospodarstwa do-

mowe, podejmując decyzję o konsumpcji i oszczędzaniu oraz wybierając formy alokowa-

nia zasobów. Informacje te wykorzystywane są również przez przedsiębiorstwa w procesie 

                                                 
1 F. Allen, D. Gale, Comparative financial systems: a survey, op. cit., s. 13 oraz F. Allen, D. Gale, Universal banking, in-

tertemporal risk smoothing, and European financial integration, w: Universal Banking: Financial System Design Reconsi-
dered, A. Saunders, I. Walter [red.], Irvin Publishing, New York 1996, s. 534.  

2 A glossary of terms used in payment and settlement systems, Committee on Payment and Settlement Systems, Bank 
for International Settlements, Basle 2003, s. 38 i 46. 

3 Dyskusje akademickie znalazły odzwierciedlenie m.in. w Raporcie Lamfalussy’ego. Jego autorzy określili zasady nie-
zbędne do poprawnego funkcjonowania systemu rozliczeń międzynarodowych działającego na zasadzie netto oraz wskazali 
zasady, na których powinna się opierać współpraca banków centralnych nadzorujących działania krajowych systemów 
rozliczeniowych. Zob. Report of the committee on interbank netting schemes of the central banks of the Group of Ten 
countries, Bank for International Settlements, Basle 1990.  

4 Por. General guidance for payment system development. Consultative report, Committee on Payment and Settlement 
Systems, Bank for International Settlements, Basle 2005. 
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wyboru projektów inwestycyjnych i źródeł finansowania działalności1. Według współcze-

snej literatury przedmiotu funkcję informacyjną systemu finansowego należałoby ujmować 

znacznie szerzej, obejmując również wybrane treści analizowane przez zespół Mertona 

w ramach kolejnej funkcji systemu finansowego (tj. zapewnienie sposobów pokonywania 

problemu niedostatku motywacji).  

W latach 70. i 80. ubiegłego wieku pojawił się nowy wątek w dyskusji nad infor-

macyjną funkcją systemu finansowego. Dostrzeżono bowiem znaczenie systemu finanso-

wego w zakresie pozyskiwania, przetwarzania i monitorowania informacji2. Zmienił się 

przede wszystkim sposób postrzegania instytucji finansowych (pośredników finansowych), 

które dotychczas traktowano jako instytucje dokonujące transformacji aktywów oraz mi-

nimalizujące koszty transakcyjne3 lub wyłącznie w ujęciu makroekonomicznym jako „pa-

sywne kanały” polityki pieniężnej4. Dostrzeżenie zjawiska asymetrii informacji jako prze-

słanki istnienia pośredników finansowych przypisuje się H.E. Lelandowi i D.H. Pyle’owi5. 

Prowadząc rozważania na temat informacyjnej funkcji systemu finansowego, wskazali oni 

dwie kwestie związane z pozyskiwaniem informacji, a mianowicie uznanie informacji za 

dobro publiczne oraz znaczenie wiarygodności tych informacji. Minimalizowaniu proble-

mów wynikających z wymienionych kluczowych wątków (a często wręcz ich eliminacji) ma 

służyć pośrednictwo finansowe.  

Kontynuację badań Lelanda i Pyle’a można odnaleźć w pracach m.in. D. Diamonda6 

da6 oraz J. Boyda i E. Prescotta7, którzy w swych koncepcjach wskazali przesłanki funk-

cjonowania pośrednictwa finansowego. D. Diamond rozwinął teorię pośrednictwa finan-

sowego, opierając się na minimalizowaniu kosztów monitorowania informacji, co pozwala 

na rozwiązanie problemu braku motywacji występującego między stronami transakcji fi-

nansowej. W modelu Diamonda pożyczkodawca przekazuje kosztowne zadanie w zakresie 

monitorowania pożyczkobiorcy instytucji finansowej (pośrednikowi finansowemu), której z 

kolei zależy na możliwie największej liczbie klientów (wraz ze wzrostem liczby klientów 

                                                 
1 R.C. Merton, The financial systems and economic performance, Journal of Financial Services Research 1990, Vol. 4, 

No. 4, s. 263.  
2 Jedną z przyczyn braku zaawansowania teorii pośrednictwa finansowego było powszechne zaakceptowanie przez świat 

nauki modelu Arrowa-Debreu, w którym w wyniku przyjętych założeń nie uwzględniono potrzeby występowania pośredni-
ków finansowych oraz systemu finansowego (zob. np. M. Rubinstein, Securities market efficiency in an Arrow-Debreu econ-
omy, American Economic Review 1975, Vol. 65, No. 5, s. 812-824; X. Freixas, J.-C. Rochet, Mikroekonomia bankowa, Ce-
DeWu, Warszawa 2007, s. 28-32). Podobnie Modigliani i Miller zakładają w swoim twierdzeniu, że doskonały rynek kapita-
łowy umożliwia oddzielenie sfery realnej gospodarki od jej finansowania, a doskonałe poinformowanie uczestników rynku 
sprawia, że nie ma miejsca na funkcjonowanie pośredników finansowych. Por. F. Modigliani, M. Miller, The cost of capital, 
corporation finance and the theory of investment, American Economic Review 1958, Vol. 48, No. 3, s. 261-297. 

3 G.J. Benston, C.W. Smith, Jr., A transaction costs approach to the theory of financial intermediation, Journal of 
Finance 1976, Vol. 31, No. 2, s. 215-231. 

4 Zarzut taki jest głównie podnoszony wobec pracy M. Friedmana i A.J. Schwartz, Monetary History of the United States, 
1867-1960, Princeton University Press, Princeton 1963. 

5 H.E. Leland, D.H. Pyle, Information asymmetries, financial structure, and financial intermediation, Journal of Finance 
1977, Vol. 32, No. 2, s. 371-387. 

6 D.W. Diamond, Financial intermediation and delegated monitoring, Review of Economic Studies 1984, Vol. 51, No. 3, 
s. 393-414.  

7 J.H. Boyd, E.C. Prescott, Financial intermediary – coalitions, Research Department Staff Report 1985, No. 87, Federal 
Reserve Bank of Minneapolis.  
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zmniejszają się koszty pozyskiwania i monitorowania informacji). D. Diamond analizuje 

zatem zjawisko asymetrii informacji w ujęciu ex post, tj. pokusy nadużycia (moral ha-

zard)1.  

J. Boyd i E. Prescott również badali teoretyczne przesłanki istnienia instytucji fi-

nansowych na podstawie występujących na rynku problemów natury informacyjnej. Pod-

stawowym przedmiotem ich zainteresowania jest zjawisko asymetrii informacji w ujęciu ex 

ante, tj. negatywna selekcja. Wskazali jednocześnie pięć cech instytucji finansowych 

i środowiska, w którym funkcjonują pośrednicy, obrazując funkcje pełnione przez te insty-

tucje w systemie finansowym2: 

− pośrednicy finansowi pożyczają środki finansowe od jednej grupy podmiotów, 

a następnie udostępniają je innej grupie, 

− obie grupy (pożyczkodawców i pożyczkobiorców) są z reguły duże, co pozwala 

przyjąć założenie o dywersyfikacji bilansu pośredników finansowych, 

− pośrednicy udostępniają środki finansowe pożyczkobiorcom, którzy dysponują lep-

szymi informacjami od nich samych,  

− pośrednicy finansowi zbierają informacje na temat projektów inwestycyjnych oraz 

cech przyszłych pożyczkobiorców,  

− informację tę wykorzystują, udostępniając środki i ustalając odmienne warunki dla 

poszczególnych pożyczkobiorców. 

J. Boyd i E. Prescott formułują wniosek na temat podstawowego znaczenia, jakie instytu-

cje finansowe (pośrednicy finansowi) odgrywają w procesie ograniczania zjawiska asyme-

trii informacji w ujęciu ex ante, przyczyniając się do sprawnej alokacji zasobów. 

Z przeglądu współczesnej literatury przedmiotu wynika, że zwiększa się znaczenie 

systemu finansowego. Na uwagę zasługuje wzrost zainteresowania ekonomistów i polity-

ków gospodarczych funkcjonalnym aspektem systemu finansowego. Znalazło to odzwier-

ciedlenie w wielostronnym analizowaniu funkcji systemu finansowego i jego elementów, 

identyfikowaniu zagrożeń ze strony źle funkcjonującego systemu czy metod poprawy 

efektywności i bezpieczeństwa funkcjonowania systemu finansowego.  

 

1.3.4. Znaczenie systemu finansowego dla rozwoju gospodarczego 

Analizując funkcje systemu finansowego, należy zwrócić uwagę na jeden z wątków, który 

pojawił się na początku lat 90. w ramach ożywionej dyskusji na temat znaczenia systemu 

                                                 
1 W polskiej literaturze przedmiotu autorzy stosują różne określenia dla pojęcia moral hazard, np. hazard moralny, ryzy-

ko nadużycia, pokusa nadużycia. W tej pracy konsekwentnie stosowane będzie określenie pokusa nadużycia.  
2 J.H. Boyd, E.C. Prescott, op. cit., s. 2 i nast. 
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finansowego oraz wyboru właściwego modelu systemu1. Szczególnie szeroko analizowany 

we współczesnej literaturze przedmiotu jest wpływ systemu finansowego2 na dynamikę 

oraz kierunek rozwoju ekonomicznego kraju (analiza systemu finansowego z punktu wi-

dzenia wspierania długookresowego wzrostu).  

 Należy podkreślić, że problematyka ta do niedawna nie była powszechnym przed-

miotem badań. Spośród nielicznych autorów podejmujących ten wątek warto wspomnieć 

W. Bagehota, J. Schumpetera, R.W. Goldsmitha i R.I. McKinnona3. Szczególnie mocno 

uwypuklił ten problem J. Schumpeter w swojej teorii rozwoju ekonomicznego, dzięki cze-

mu uznawany jest za intelektualnego prekursora badań nad wpływem rozwoju systemu 

finansowego, jego struktury i efektywności funkcjonowania na wzrost gospodarczy4. 

Z czasem poglądy Schumpetera i jego następców zyskiwały coraz większą przychylność 

środowiska ekonomistów, co nie oznaczało jednak konsensusu w tym względzie. Wielu 

wpływowych ekonomistów, w różnych okresach (m.in. J. Robinson i R.E. Lucas) przeko-

nywało, że rozwój systemu finansowego jest relatywnie nieistotnym czynnikiem rozwoju 

ekonomicznego5 lub też, że nie można wskazać związków przyczynowo-skutkowych mię-

dzy obiema kategoriami. 

 Przełom w badaniach nad zagadnieniem wpływu rozwoju finansowego na wzrost 

gospodarczy stanowiły lata 90. XX w. Wcześniej w teorii dominował pogląd o silnym 

wpływie wzrostu gospodarczego na rozwój systemu finansowego. Dopiero na początku 

XXI w. zwrócono większą uwagę na możliwość występowania związku przyczynowo-

skutkowego pomiędzy rozwojem systemu finansowego a rozwojem gospodarczym6. 

   Niezależnie od zarzutów, kierowanych w szczególności wobec metodologii pro-

wadzonych badań7, warto wymienić kilka głównych argumentów w dyskusji na temat 

                                                 
1 Wszechstronny przegląd literatury w tym temacie można odnaleźć m.in. w pracach R. Levine, op. cit. Zob. również 

World development report 1989, The World Bank, Oxford University Press, Washington, D.C. 1989, s. 1-40.  
2 Określeniem wykorzystywanym w literaturze zamiennie jest rozwój finansowy kraju (financial development). 
3 Historycznie ujmując, jako pierwszy problematykę zależności między rozwojem finansowym i gospodarczym kraju po-

ruszył W. Bagehot, jednak, podobnie jak J. Schumpeter, rozważania skupił na bankach. Zob. W. Bagehot, Lombard Street: 
A Description of the Money Market, Henry, S. King & Co., London 1873 (książka dostępna w elektronicznej bibliotece The 
Library of Economics and Liberty, www.econlib.org) Wśród nielicznych prac omawiających szerzej to zagadnienie, wymienić 
należy badania autorstwa R.W. Goldsmith’a i R.I. McKinnona. por. R.W. Goldsmith, Financial Structure and Development, 
Yale University Press, New Haven 1969, R.I. McKinnon, Money and Capital in Economic Development, Brookings Institution, 
Washington, D.C. 1973 oba za: J.R. Barth et al., op. cit. 

4 J. Schumpeter, op. cit. Koncepcję stworzoną przez J. Schumpetera próbowano również weryfikować empirycznie. Zob. 
R.G. King, R. Levine, op. cit., s. 717-737. 

5 J. Robinson wskazuje rozwój finansowy jako następstwo rozwoju gospodarczego. Por. J. Robinson, The generalization of 
the general theory, w: The Rate of Interest and Other Essays, Macmillan, London 1952. Natomiast R.E. Lucas podkreśla nad-
mierne uwypuklanie znaczenia systemu finansowego w teoriach rozwoju gospodarczego, R.E. Lucas, On the mechanics of 
economic development, Journal of Monetary Economics 1998, No. 22, Vol. 1, s. 3-42, oba za: R.G. King, R. Levine, op. cit. 

6 Zob. np. T. Beck et al., Finance and the sources of growth, Journal of Financial Economics 2000, Vol. 58, No. 1-2, s. 
261-300; M.S. Khan, S.S. Abdelhak, Financial development and economic growth: an overview, IMF Working Papers 2000, 
No. 209; R. Levine, More on finance and growth: more finance, more growth? Federal Reserve Bank of St. Louis Review 
2003, July/ August, s. 31-46.    

7 Pogląd taki prezentują m.in. Arestis i Demestriades, którzy podnoszą argument o nadmiernych trudnościach natury 
metodologicznej uniemożliwiających wskazanie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy obiema kategoriami. Zob. 
P. Arestis, P.O. Demetriades, Financial development and economic growth: assessing the evidence, The Economic Journal 
1997, Vol. 107, No. 442, s. 783-799. 
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związku między rozwojem finansowym i gospodarczym kraju. Argumenty te stanowią jed-

nocześnie zestawienie wyników prowadzonych badań empirycznych1:  

− system finansowy pozwala mobilizować oszczędności, zapewniając szeroki dostęp 

do zróżnicowanych form oszczędzania, 

− system finansowy pozwala na bardziej efektywną alokację pozyskanych oszczęd-

ności (m.in. dzięki specjalistycznej wiedzy pośredników finansowych), 

− system finansowy pozwala redukować ryzyko podejmowane przez indywidual-

nych inwestorów dzięki dywersyfikacji portfela aktywów, 

− system finansowy jest źródłem płynności, w związku z czym oszczędzający mają 

łatwy dostęp do swoich pieniędzy, 

− pośrednicy finansowi przyczyniają się do zarządzania ryzykiem poprzez bieżące 

monitorowanie zachowania kredytobiorców.  

Reasumując należy podkreślić, że złożona natura związku przyczynowo-skutkowego mię-

dzy kategoriami rozwoju systemu finansowego i wzrostu gospodarczego nadal jest 

przedmiotem debaty ekonomistów i polityków gospodarczych. Wydaje się, że dobrym 

podsumowaniem i jednocześnie wskazaniem kierunku dalszych badań w tym zakresie mo-

gą być następujące słowa R. Levine’a2:  

„(…) nie dysponujemy właściwymi teoriami, które pozwalają wytłumaczyć, dlacze-

go wykształciły się różne struktury systemów finansowych oraz w jaki sposób i dla-

czego struktury te ulegają zmianom (…) potrzebujemy jednak modeli, które wska-

żą nam warunki, w których systemy finansowe o różnych strukturach będą w więk-

szym stopniu łagodzić problemy natury informacyjnej i koszty transakcyjne”. 

 

1.4. MODELE SYSTEMU FINANSOWEGO  

1.4.1. Uwagi wstępne 

Rozważania na temat modeli systemu finansowego oraz wybór kryteriów klasyfikacji sys-

temów mają dalece teoretyczny wymiar3. Żadne bowiem podziały nie mają charakteru 

ostrego i jednoznacznego, przede wszystkim w ujęciu dynamicznym. Ponadto, silne histo-

ryczne i kulturowe uwarunkowania struktury instytucjonalnej systemu decyduje o naro-

dowym, indywidualnym charakterze każdego systemu finansowego. 

                                                 
1 Opracowano na podstawie literatury powoływanej w punkcie 1.3.4 niniejszej pracy oraz R.G. Rajan, L. Zingales, Finan-

cial dependence and growth, American Economic Review 1998, Vol. 88, No. 3, s. 559-586.  
2 R. Levine, Financial development and economic growth: views and agenda, op. cit., s. 702-703. 
3 Swoiste odrodzenie zainteresowania zagadnieniami struktury, rodzajów i w szczególności efektywności modelu systemu 

finansowego spowodowały transformacja gospodarcza i powstanie nowych demokracji (m.in. w krajach Europy Środkowo-
Wschodniej). Rodziło się bowiem pytanie, jaki system finansowy będzie najlepiej wspierał funkcjonowanie gospodarki kapitali-
stycznej. Szerzej zob. J. Corbett, C. Mayer, Financial reform in Eastern Europe: progress with the wrong model, Oxford Review 
of Economic Policy 1992, Vol. 7, No. 4, s. 57-75; K. Mayhew, P. Seabright, Incentive and the management of enterprises in 
economic transition: capital market are not enough, Oxford Review of Economic Policy 1992, Vol. 8, No. 1, s. 105-129. 
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 Wykorzystany w pracy podział systemów finansowych na dwa modele – anglosaski 

i kontynentalny – jest najczęściej stosowany w literaturze1. Niemniej jednak można spotkać 

się z krytyką także w odniesieniu do tej klasyfikacji. Nabiera ona szczególnego znaczenia 

w obliczu dynamicznych przeobrażeń systemów finansowych (szerzej problem ten będzie 

analizowany w rozdziale drugim). Zarzuty wobec omawianej klasyfikacji systemów mają dwo-

jakiego rodzaju charakter. Po pierwsze, wymienia się nadmierne ograniczenie grupy państw, 

na podstawie których wnioskuje się na temat modeli systemu finansowego2 (tj. Stany Zjedno-

czone i Wielka Brytania dla modelu anglosaskiego oraz Niemcy i Japonia dla modelu niemiec-

ko-japońskiego). Błędnie przyjmuje się zatem założenie o istnieniu dwóch idealnych modeli. 

Po drugie, w praktyce oba modele mogą współwystępować, co przeczy założeniu o istnieniu 

dwóch odrębnych modeli. Na tej podstawie można uznać, że dwa główne modele systemów 

finansowych występują jako swoiste bieguny, między którymi występuje znacznie bardziej 

rozbudowana klasyfikacja systemów3.  

 Podstawą podziału systemów finansowych na oparty na rynku i oparty na bankach 

jest tzw. podstawowa dychotomia4. Dotyczy ona dwóch metod finansowania przedsię-

biorstw: tj. finansowanie na podstawie informacji publicznych, finansowanie na dystans5 

(arm’s length finance) oraz finansowanie powiązane6 (relationship finance). W literaturze 

lat 90. natomiast głównym przedmiotem zainteresowania była struktura nadzoru korpora-

cyjnego w obu modelach systemu7. Dlatego stopniowo odchodzono od dychotomii opartej 

tej na metodzie finansowania podmiotów gospodarczych. W jej miejsce pojawiła się dy-

chotomia oparta na metodzie sprawowania nadzoru korporacyjnego.  

Dwa główne modele systemu finansowego występują w literaturze pod wieloma 

nazwami8. System oparty na rynku określany jest również jako system anglosaski, anglo-

amerykański lub rynkowy. Z kolei system oparty na bankach nazywany jest kontynental-

nym, reńskim, niemiecko-japońskim lub bankowo-zorientowanym9. Wykształcenie dwóch 

                                                 
1 Por. m.in. F. Allen, D. Gale, Comparing Financial Systems, op. cit.; T.M. Rybczyński, Ewolucja systemu finansowego. 

Giełdowe bitwy i keiretsu, Życie Gospodarcze 1994, nr 36, s. 42-43.  
2 Zarzut taki postawili m.in. A. Demirgüç-Kunt, R. Levine, op. cit.  
3 W. Hölzl, op. cit., s. 8; A.W. Mullineux, V. Murinde, op. cit., s. 3-26. 
4 Genezy tej dychotomii upatruje się w podziale przedsiębiorstw z punktu widzenia potrzeb finansowania, wprowadzonym 

przez J. Hicks’a. Zgodnie z tą klasyfikacją przedsiębiorstwa należą do sektora autonomicznego, tj. utrzymują rezerwowe aktywa 
finansowe, albo do debetowego (overdraft), tj. nie utrzymują wystarczających rezerw w postaci płynnych aktywów i muszą 
korzystać z finansowania zewnętrznego, głównie z banków. Zob. J. Hicks, The Crisis in Keynesian Economics, Oxford University 
Press, Oxford 1974, za: B. Amable, An overview of financial systems’ diversity. The transformation of the European financial 
systems. Where do we go? Where should we go? Proceedings of OeNB Workshop, Oesterreichische Nationalbank, No. 1, 2004, 
s. 23. 

5 Finansowanie na dystans definiowane jest jako transakcja przebiegająca między dwoma niepowiązanymi podmiotami, 
w której obie strony transakcji wykorzystują wyłącznie informację dostępną publicznie i nie dysponują żadną inną wiedzą 
o sobie, por. Financial systems and economic cycles, World Economic Outlook, International Monetary Fund, Washington, 
D.C., September 2006, s. 106-107. 

6 Finansowanie powiązane charakteryzuje się długotrwałą bezpośrednią relacją między dwoma podmiotami, możliwością 
wywierania bezpośredniego wpływu przez kredytodawcę na zachowanie kredytobiorcy, a także monopolem kredytobiorcy 
na danym rynku, por. Ibidem, s. 106-107. 

7 Zob. np. E. Berlöf, Reforming corporate governance – redirecting the European agenda, Economic Policy 1997, Vol. 
12, No. 24, s. 91-123. 

8 Określenie używane w literaturze przedmiotu będą stosowane w pracy zamiennie.  
9 Szerzej zob. Z. Polański, Instytucje finansowe a przedsiębiorstwa, op. cit., s. 49-50. 
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tak odmiennych modeli systemu finansowego skłoniło wielu ekonomistów do poszukiwa-

nia odpowiedzi na pytanie o przyczyny takiego stanu rzeczy1. Szerzej problem ten w lite-

raturze rodzimej omawia m.in. T. Kozłowski2.  

 W badaniach głównych modeli systemów finansowych autorzy wprowadzają 

uogólnienie, można bowiem wskazać na znaczne różnice w strukturze, rozwoju i funkcjo-

nowaniu systemów finansowych klasyfikowanych jako typ anglosaski. Przed nadmiernym 

uogólnianiem przestrzega F. Allen. W tym celu odwołuje się on do przykładu brytyjskiego 

systemu finansowego i podkreśla jego odrębność historyczną i strukturalną zarówno na tle 

amerykańskiego, jak również kontynentalnych europejskich systemów finansowych3. 

W dalszej części rozdziału zaprezentowano charakterystyki instytucjonalno-strukturalne 

(punkt 1.4.2), funkcjonalne (punkt 1.4.3) oraz regulacyjno-prawne (punkt 1.4.3) obu 

głównych modeli systemu finansowego.  

 

1.4.2. Instytucjonalno-strukturalne cechy systemu anglosaskiego i kon-
tynentalnego 

Różnice strukturalne między poszczególnymi systemami finansowymi były pierwotnie 

przesłanką wyodrębniania dwóch modeli systemu finansowego (por. tabela 1.5).  

 
Tabela 1.5  

Cechy strukturalne systemu anglosaskiego i kontynentalnego 

Kryterium porównania System anglosaski System kontynentalny 

Dominująca forma  
instytucjonalna 

Rynek finansowy Banki 

Model bankowości i charakter 
instytucji finansowych 

Model specjalistyczny  
(de jure – Stany Zjednoczone*  
de facto – Wielka Brytania) 
Instytucje zróżnicowane o wysokim stop-
niu specjalizacji  

Model uniwersalny 
Instytucje finansowe to głównie  
uniwersalne banki  

Stopień koncentracji  
w sektorze bankowym  

Niski  Wysoki (Japonia – niski) 

Charakter relacji między  
instytucjami finansowymi  
a przedsiębiorstwami 

Krótkoterminowy  Długoterminowy  

Charakterystyka  
rynku finansowego 

Duży o znacznej płynności Względnie mały o ograniczonej płynności 

* Do momentu wejścia w życie ustawy Financial Modernization Act (Gramm-Leach-Bliley Act) z 1999 r.  

Źródło : Opracowanie własne.  

 

                                                 
1 Por. np. A. Gerschenkron, Economic Backwardness in Historical Perspective, Harvard University Press, Cambridge 

1962, za: C.M. Fohlin, Economic, political, and legal factors in financial systems development: international patterns in 
historical perspective, Social Science Working Paper 2000, No. 1089, California Institute of Technology, s. 6; S. Prowse, 
Alternative models of financial system development, w: The future of the financial system, M. Edey [red.], Reserve Bank of 
Australia, July 1996, s. 105 oraz 115-123; F. Allen, D. Gale, Comparing Financial Systems, op. cit., s. 47. 

2 Zob. T. Kozłowski, op. cit. 
3 F. Allen, Comment, w: The transformation of the European financial system, V. Gaspar et al. [red.], Second ECB Cen-

tral Banking Conference, European Central Bank, Frankfurt am Main 2003, s. 169-170. 
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Podstawowe znaczenie z punktu widzenia struktury instytucjonalnej ma relatywna domi-

nacja jednej z instytucjonalnych form występujących w systemie finansowym.  

System anglosaski charakteryzuje się przeważającym udziałem rynku finansowego 

w systemie finansowym. W systemie kontynentalnym natomiast dominującą formą insty-

tucjonalną są banki1. W odpowiedzi na rozwój dwóch odrębnych typów systemu finanso-

wego wykształciły się odmienne modele bankowości (por. tabela 1.5): model specjali-

styczny właściwy dla systemu anglosaskiego oraz model uniwersalny właściwy dla syste-

mu kontynentalnego. Różnica między modelami bankowości polega przede wszystkim na 

odmiennym zdefiniowaniu zakresu czynności wykonywanych przez banki. W tabeli 1.6 

zestawiono dane porównawcze systemów państw grupy G-10 i Polski obrazujące dopusz-

czalny zakres czynności w podziale na trzy kategorie: obrót papierami wartościowymi, 

ubezpieczenia i nieruchomości2. Analizując dane (por. tabela 1.6), należy wskazać kilka 

występujących prawidłowości. Po pierwsze, zakaz wykonywania czynności przez banki 

dotyczy wyłącznie szeroko rozumianego obrotu nieruchomościami. W Belgii, Japonii, Sta-

nach Zjednoczonych, Szwecji oraz we Włoszech czynności związane z inwestowaniem w 

nieruchomości i zarządzaniem nimi prawnie ograniczono do siedziby banku, czyli de facto 

zakazano bankom działania na tym obszarze. Po drugie, nie można jednoznacznie wska-

zać występowania uniwersalnego modelu bankowości w kontynentalnym systemie i spe-

cjalistycznego modelu w anglosaskim systemie finansowym3.  

Szeroko dyskutowane w literaturze zagadnienia odnoszące się do struktury instytu-

cjonalnej modelu niemiecko-japońskiego wskazują również na inne cechy tego modelu, 

a mianowicie: 

− dużą koncentrację w sektorze bankowym, będącą konsekwencją dominującej roli, 

jaką w systemie finansowym odgrywa grupa kilku dużych banków uniwersalnych 

(dane empiryczne nie dostarczają jednak tak jednoznacznych wniosków), 

− relatywnie słaby, na tle systemów anglosaskich, rozwój innych instytucjonalnych 

form pośrednictwa finansowego (fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, 

fundusze venture capital), 

− silne powiązania, w tym właścicielskie, występujące między przedsiębiorstwami 

i bankami.  

                                                 
1 W literaturze wskazuje się wyraźnie odmienną genezę rozwoju sektora bankowego w Japonii i Niemczech, podkreśla-

jąc w szczególności odrębną rolę państwa w stymulowaniu rozwoju. W Niemczech „hausbank system” rozwinął się w sekto-
rze prywatnym przy bardzo ograniczonym udziale państwa, natomiast w Japonii rząd odegrał istotną rolę w tworzeniu „main 
bank system”, por. F. Allen, G. Gale, Comparing Financial Systems, op. cit., s. 39.  

2 Obrót papierami wartościowymi odnosi się do gwarantowania emisji, bezpośredniego angażowania się oraz działalno-
ści brokerskej obejmującą wszystkie rodzaje papierów wartościowych oraz wszelką działalność finansową związaną z fundu-
szami wspólnego inwestowania. Ubezpieczenia obejmują gwarantowanie i sprzedaż usługi ubezpieczenia przez bank działa-
jący jako podmiot główny lub jako agent (tj. również wyłącznie w charakterze pośrednika w sprzedaży usług ubezpiecze-
niowych, bez ich gwarantowania). Nieruchomości obejmują inwestycje, rozwój oraz zarządzanie nieruchomościami, zob. 
Regulatory and market developments, global survey 2006, Institute of International Bankers, September 2006, s. 21. 

3 Szerzej kwestia ta będzie analizowana w punkcie 2.3.1. 
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Tabela 1.6 
Zakres czynności dopuszczonych do wykonania przez banki  

w krajach G-10 i w Polsce (2006) 

Kraj Obrót papierami  
wartościowymi 

Ubezpieczenia Nieruchomości 

Belgia +++ ++ (−)1 

Francja +++ ++ +++ 

Holandia +++ ++ +++ 

Japonia (−)2 (−)2 (−)1 

Kanada ++ ++ +++ 

Niemcy +++ + +++ 

Stany Zjednoczone (−)3 (−)4 (−)1 

Szwajcaria + ++ +++ 

Szwecja +++ +++ (−)1 

Wielka Brytania ++ ++ +++ 

Włochy +++ (−)5 (−)1 

Polska (−)6  +++ +++ 

Objaśnienia: 

+++  prawnie dopuszczone (brak ograniczeń) 
++  prawnie dopuszczone (zasadniczo poprzez spółki zależne) 
+  prawnie dopuszczone (wyłącznie poprzez spółki zależne lub po uzyskaniu specjalnej licencji) 
(−) ograniczone  
 
1  ograniczone do nieruchomości będących siedzibą banku 
2  czynności obrotu papierami wartościowymi i w zakresie ubezpieczeń podzielono na dwa katalogi: dopuszczone do 

wykonywania przez banki oraz dopuszczone do wykonywania wyłącznie poprzez spółki zależne 
3  ograniczenie dotyczy obrotu papierami wartościowymi przedsiębiorstw i ich poręczania (niebankowe spółek zależ-

nych holdingów) 
4 sprzedaż ubezpieczeń ograniczona do niebankowych spółek zależnych holdingów finansowych lub do funkcjonowa-

nia w roli agenta (agency sales activity) 
5 ograniczone do 10% funduszy własnych banku w odniesieniu do inwestycji w jedną instytucję ubezpieczeniową oraz 

do 20% funduszy własnych łącznych inwestycji w ubezpieczenia 
6 ograniczone wyłącznie do papierów wartościowych będących w obrocie publicznym 

 
Źródło:  Opracowanie własne na podstawie Regulatory and market developments, global survey 2006, op. cit., 

s. 21-35.  
 

Szczególnie podkreślaną cechą różnicującą oba modele systemu finansowego jest odmienny 

charakter relacji między bankami a przedsiębiorstwami. W systemie kontynentalnym wska-

zuje się dwie, mające podobne podstawy, formy tej współpracy: main bank system (w Ja-

ponii) oraz hausbank system (w Niemczech). Oba systemy charakteryzują się długotermi-

nową współpracą banków i przedsiębiorstw oraz postrzeganiem banku jako głównego źró-

dła finansowania zarówno bieżącej, jak i inwestycyjnej działalności przedsiębiorstwa. W 

main bank system banki nie są jedynie wierzycielami przedsiębiorstw. Występują one rów-

nież w charakterze współwłaścicieli, udziałowców bądź akcjonariuszy w przedsiębiorstwach1. 

Panuje przekonanie, że te silne powiązania mogą być wprawdzie źródłem zagrożeń, ale 

                                                 
1 Zob. F. Allen, D. Gale, Comparing Financial Systems, op. cit., s. 37-41. Szerzej na temat main bank system zob. D.E. 

Weinstein, Y. Yafeh, On the costs of bank-centered financial system: evidence from the changing main bank relations in 
Japan, Journal of Finance 1998, Vol. 53, No. 2, s. 635-672. 



 45
 

mają również zaletę w postaci bezpośredniego monitoringu ze strony banków i możliwości 

wywierania wpływu na podmioty zarządzające przedsiębiorstwami1. 

Różnice w zakresie struktury poszczególnych systemów finansowych (w tym 

w szczególności stopnia rozwoju instytucji finansowych i rynków finansowych) mają rów-

nież konsekwencje w sferze nadzoru korporacyjnego. Jak już podkreślono, w literaturze 

lat 90. wskazuje się właśnie zróżnicowanie struktur nadzoru korporacyjnego jako podsta-

wowy wyróżnik dwóch typów systemu finansowego. Modele nadzoru korporacyjnego są 

częścią szeroko pojętych modeli relacji z interesariuszami (model of stakeholder relation-

ships). W literaturze wskazuje się trzy podstawowe modele: model anglosaski, model 

niemiecki2 oraz model łaciński3.  

 
Tabela 1.7  

Charakterystyka anglosaskiego i niemieckiego modelu nadzoru korporacyjnego 

Kryterium porównania Model anglosaski Model niemiecki 

Ogólna  
charakterystyka 

Zorientowanie rynkowe  
Krótkoterminowe relacje między  
interesariuszami 
Konkurowanie interesariuszy 

Zorientowanie wewnętrzne 
Długoterminowe relacje między  
interesariuszami 
Współpraca interesariuszy 

Główni  
akcjonariusze Podmioty indywidualne Przedsiębiorstwa, banki  

Mechanizm kontroli  
ze strony  
akcjonariuszy 

Sprzedaż akcji (spadek cen akcji jako sygnał 
dla zarządzających) 
Wrogie przejęcie 

Prawo głosu 
Długoterminowe relacje  

Mechanizm kontroli  
ze strony  
kredytodawcy 

Groźba cofnięcia decyzji kredytowej 
Monitoring ze strony banków 
Posiadanie udziałów przez bank 

Posiadanie akcji  
przez zarządzających 

Powszechne (szczególnie w odniesieniu do 
przedsiębiorstw notowanych na giełdzie) 

Ograniczone (wyjątkiem są firmy, w których 
większościowymi właścicielami są podmioty 
indywidualne) 

Charakterystyka  
regulacji 

 
Zakaz posiadania akcji przez banki 
Ograniczone prawo wzajemnego posiadania 
akcji 
Wsparcie rozwoju rynku kapitałowego 
 

Dopuszczalne posiadanie akcji przez banki 
Dozwolone wzajemne posiadanie akcji 
Przeszkoda w rozwoju rynku kapitałowego  

 
Źródło : Opracowanie własne na podstawie G.M.M. Galauff, C. den Broeder, op. cit., s. 23-28; S. Prowse, 

Corporate governance in an international perspective: a survey of corporate control mechanisms 
among large firms in the United States, the United Kingdom, Japan and Germany, BIS Economic Pa-
pers 1994, No. 41; H.W. de Jong, op. cit. 

 

Główne cechy modelu anglosaskiego i niemieckiego zaprezentowano w tabeli 1.7. 

Jak wynika z tego zestawienia (tabela 1.7), cechy obu modeli są spójne z innymi cechami 

                                                 
1 G.F. Udell, P. Wachtel, Financial system design for formerly planned economies: defining the issues, New York Univer-

sity Working Paper 1994, No. 27. 
2 Model niemiecki ma również zastosowanie w odniesieniu do podstawowych charakterystyk do modelu nadzoru korpo-

racyjnego występującego w Japonii. Zob. G.M.M. Galauff, C. den Broeder, Governance of stakeholder relationships. The 
German and Dutch experience, SUERF Studies 1997, No. 1, Société Universitaire Eurpéenne de Recherches Financières, 
s. 23.  

3 Model łaciński należy odnieść do historycznie ukształtowanych systemów nadzoru korporacyjnego we Włoszech, Hisz-
panii i Portugalii oraz koloniach tych krajów w Ameryce Łacińskiej. Model ten charakteryzuje się m.in. występowaniem 
dużych rodzinnych przedsiębiorstw, własnością państwową przedsiębiorstw, posiadaniem znacznych udziałów w przedsię-
biorstwach przez holdingi bankowe, ingerencją państwa w procesy fuzji i przejęć. Ze względu na przedmiot analiz – model 
anglosaski i kontynentalny systemu finansowego – model łaciński nie będzie szerzej omawiany w pracy. Por. H.W. de Jong, 
The takeover market in Europe: control structures and the performance of large companies compared, Review of Industrial 
Organization 1991, Vol. 6, No. 1, s. 1-18. 
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strukturalnymi samych systemów finansowych. W systemie kontynentalnym rozwinął się – 

adekwatny do struktury systemu finansowego – model nadzoru korporacyjnego (tabela 

1.7). Pierwszorzędną rolę odgrywa w nim monitoring ze strony banków. Z dyskusji pro-

wadzonej w literaturze wynika, że monitoring ten spełnia taką samą funkcję zewnętrznego 

nadzorcy, jak wrogie przejęcia w systemie anglosaskim1. Z kolei w systemie anglosaskim 

rozwinął się model nadzoru korporacyjnego określany mianem „demokracji akcjonariuszy” 

(shareholder democracy) lub „demokracji korporacyjnej” (corporate democracy)2. 

Wykorzystywane w danym systemie mechanizmy nadzoru korporacyjnego są z 

jednej strony konsekwencją przyjętego modelu rozwoju systemu finansowego, z drugiej 

zaś bezpośrednio wpływają na funkcje systemu finansowego, w szczególności na formy 

realizacji funkcji. 

 

1.4.3. Funkcjonalne cechy systemu kontynentalnego i anglosaskiego  

Porównanie aspektu funkcjonalnego systemu anglosaskiego i kontynentalnego pozwala 

zauważyć różnice w zakresie mechanizmów, metod oraz podmiotów zaangażowanych 

w realizację poszczególnych funkcji systemu finansowego. Można bowiem przyjąć – opie-

rając się na pracach R. Mertona et al. – że funkcje spełniane przez oba typy systemów są 

tożsame.  

Zwolennicy danego modelu systemu finansowego, prowadząc wiele rozważań teo-

retycznych i badań empirycznych, podkreślają odmienne jego cechy, które powinny sta-

nowić o przewadze jednego z modeli. Stanowiska zajmowane w debacie ekonomicznej są 

na tyle odrębne, że wskazuje się dwa odmienne poglądy będące punktem wyjścia w ba-

daniu systemów finansowych: bankowy i rynkowy (bank-based view vs. market-based 

view)3.  

 Różnice między systemem anglosaskim a kontynentalnym są najwyraźniej ekspo-

nowane w pierwszorzędnej funkcji systemu finansowego (tj. transferze zasobów ekono-

micznych)4. W badaniach skupiono się przede wszystkim na wykorzystywanym mechani-

zmie alokacji finansowej. Zwrócenie uwagi na wspomniane już wykształcenie się odmien-

nych metod finansowania w obu systemach (finansowanie na dystans i finansowanie po-

                                                 
1 Należy podkreślić, że prowadzone badania empiryczne nie potwierdzają skuteczności wrogich przejęć i stworzonego rynku 

kontroli nad przedsiębiorstwami jako instrumentów dyscyplinujących podmioty zarządzające. Por. J. Franks et al., Capital mar-
kets and corporate control: a study of France, Germany and the UK, Economic Policy 1990, Vol. 5, No. 10, s. 189-231. 

2 M.M. Blair, Ownership and Control: Rethinking Corporate Governance for the Twenty-first Century, The Brooking Insti-
tution, Washington, D.C. 1995, s. 68. 

3 Najwięcej kontrowersji budzi wśród ekonomistów i polityków gospodarczych związek między strukturą systemu finan-
sowego i wypełnianiem funkcji przez dany system a wzrostem gospodarczym. Por. np. V. Dolar, C. Meh, Financial structure 
and economic growth: a non-technical survey, Bank of Canada Working Paper 2002, No. 24, September; R. Levine, Bank-
based or market-based financial systems: which is better? NBER Working Papers 2002, No. 9138, Cambridge, s. 2-3;.  

4 Zob. szerzej A. Matysek-Jędrych, Struktura i modele systemu finansowego, Bank i Kredyt 2007, nr 11-12, Narodowy 
Bank Polski, Warszawa, s. 96. 
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wiązane) skłoniło wielu ekonomistów do poszukiwania odpowiedzi na pytanie o przewagę 

któregoś z modeli, w szczególności w zakresie wspierania wzrostu gospodarczego1.  

W literaturze przedmiotu występują również odmienne, często nawet skrajne po-

glądy na temat zaangażowania systemu finansowego w realizację szeroko rozumianej 

funkcji informacyjnej2. Najwięcej jednak kontrowersji wśród ekonomistów budzi spełnianie 

przez system finansowy funkcji kontrolnej, będącej bezpośrednią konsekwencją zaanga-

żowania instytucji i rynków finansowych w gromadzenie i przetwarzanie informacji oraz 

monitorowanie zachowania klientów. Ten funkcjonalny aspekt systemu finansowego jest 

następstwem omawianej już cechy strukturalnej, a mianowicie wykształcenia odmiennych 

modeli nadzoru korporacyjnego (por. punkt 1.4.2). 

Analizując funkcję kontrolną systemu finansowego, będącą konsekwencją przede 

wszystkim nierównego dostępu do informacji dłużnika i wierzyciela, czy kredytodawcy i kre-

dytobiorcy, Z. Polański odwołuje się do odmiennych rozwiązań przyjętych w obu modelach 

systemu finansowego. W systemie anglosaskim powszechne jest występowanie krótkoter-

minowych, silnie sformalizowanych relacji między przedsiębiorstwami a instytucjami finan-

sowymi. Podstawowym podmiotem kontrolującym przedsiębiorstwa są fundusze inwesty-

cyjne, a zatem de facto rozproszeni indywidualni inwestorzy realizujący swoje prawa wła-

snościowe poprzez rozwinięte rynki finansowe. W modelu niemiecko-japońskim natomiast 

występują wzajemne (krzyżowe) powiązania kapitałowe między bankami a przedsiębior-

stwami, co jest przesłanką wypełniania funkcji informacyjnych i kontrolnych przez instytucje 

finansowe3. Omówione przez Z. Polańskiego wzorcowe cechy związków między instytucjami 

finansowymi a przedsiębiorstwami, znajdują odzwierciedlenie również w metodzie kontrolo-

wania działalności systemu finansowego. Z tego względu model anglosaski i kontynentalny 

określa się również mianem systemów odpowiednio „zewnętrznie kontrolowanego” i „we-

wnętrznie kontrolowanego”4.  

Kolejnym zagadnieniem, które stało się przedmiotem dyskusji, jest wykorzystywa-

ny w danym systemie mechanizm pokonywania problemu braku motywacji (por. punkt 

1.3.3). Problem ten wiąże się ze zjawiskiem asymetrii informacji. J. Stiglitz, będący zwo-

lennikiem systemu opartego na bankach, podkreśla rolę, jaką w szybkim publicznym 

ujawnianiu informacji odgrywają rozwinięte rynki finansowe. Dostrzega jednocześnie 

związane z tą funkcją rynków zagrożenie dla właściwego funkcjonowania systemu finan-

                                                 
1 Zob. M. Dewatripont, E. Maskin, Credit and efficiency in centralized versus decentralized markets, Review of Economic 

Studies 1995, Vol. 62, No. 4, s. 541-555.   
2 Funkcja informacyjna będzie obejmowała zadania systemu finansowego służące realizacji następujących celów: infor-

mowania o cenie (funkcja stricte informacyjna w ujęciu R. Mertona et al.), dostarczanie mechanizmów przezwyciężania 
problemu braku motywacji oraz gromadzenie i przetwarzanie informacji gospodarczych i ocena możliwości inwestycyjnych, 
por. I. Grosfeld, Comparing financial systems, problems of information and control in economies in transition, CASE, Wars-
zawa, September 1994. 

3 Z. Polański, Instytucje finansowe a przedsiębiorstwa, op. cit., s. 49-50. 
4 J. Corbett, C. Mayer, op. cit., s. 57-75.  
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sowego. Jest nim ograniczenie motywacji prywatnych inwestorów do samodzielnego gro-

madzenia informacji1. Z kolei banki łagodzą ten problem, ponieważ nawiązują długotermi-

nowe relacje z przedsiębiorstwami. Pozwala to pozyskiwać szczegółowe informacje i jed-

nocześnie nie ujawniać ich publicznie2. Podobnych wniosków dostarczają badania J. Boyda 

i E. Prescotta oraz D. Diamonda, w których analizują oni rolę pośredników finansowych 

w obniżeniu kosztów pozyskiwania i gromadzenia informacji3 (por. punkt 1.3.3).  

D. Diamond podkreśla rolę banków w gromadzeniu informacji o przedsiębior-

stwach i ich menedżerach, która pozwala lepiej alokować kapitał i wpływać na nadzór 

korporacyjny4. Również A.W.A. Boot i A.V. Thakor uwypuklili znaczenie banków w monito-

rowaniu przedsiębiorstw i redukcji ryzyka. Postrzegają oni banki jako skoordynowane ko-

alicje inwestorów (coordinated coalitions of investors)5. Badania ekonomistów wskazują 

zatem, że system finansowy oparty na bankach bardziej sprzyja rozwojowi systemu kon-

troli w przedsiębiorstwach i ograniczaniu ryzyka poprzez efektywny monitoring bankowy.  

W opozycji do omówionych zalet systemu kontynentalnego są wnioski płynące 

z badań prowadzonych przez zwolenników systemu anglosaskiego. Ich autorzy dowodzą, 

że finansowanie przedsiębiorstw poprzez rynek finansowy korzystnie wpływa na system 

motywacji przedsiębiorców. D. Scharfstein m.in. przekonuje – opierając się na teorii asy-

metrii informacji i wynikającym z niej problemie motywacji osób zarządzających – 

o dyscyplinującej roli przejęć i fuzji. Tym samym wskazuje na wyższość tego podstawo-

wego mechanizmu nadzoru korporacyjnego w anglosaskim systemie finansowym6.  

Inny wątek w dyskusji na temat mechanizmu redukcji asymetrii informacji wyko-

rzystywanego w danym modelu, dotyczy związku między tym mechanizmem a kosztem 

kapitału. Z przeprowadzonego badania wynika, że nie ma mechanizmu wydatnie reduku-

jącego problem asymetrii informacji w systemie anglosaskim. Znalazło to odzwierciedlenie 

w wyższym koszcie kapitału pozyskiwanego na rynku finansowym. Z kolei w systemie 

kontynentalnym mechanizmy stosowane przez instytucje finansowe pozwalają znacznie 

ograniczyć problemy wynikające z asymetrii informacji, tym samym mogą w pośredni spo-

sób przyczynić się do obniżenia kosztu kapitału7. 

Równie wiele kontrowersji budzi ocena funkcji zarządzania ryzykiem w systemie 

opartym na rynku i na bankach. F. Allen i D. Gale zwrócili uwagę, że zarządzając ryzykiem 

                                                 
1 J.E. Stiglitz, Credit markets and the control of capital, op. cit., s. 133-152.  
2 A.W.A. Boot et al., Reputation and discretion in financial contracting, American Economic Review 1993, Vol. 83, No. 5, 

s. 1165-1183.  
3 D.W. Diamond, op. cit.; J.H. Boyd, E.C. Prescott, op. cit. 
4 D.W. Diamond, op. ct., s. 393-414. 
5 A.W.A. Boot, A.V. Thakor, op. cit., s. 693. 
6 D. Scharfstein, The disciplinary role of takeovers, Review of Economic Studies 1988, Vol. 55, No. 2, s. 185-199. 
7 Por. m.in. S.C. Myers, N.S. Majluf, Corporate financing and investment decision when firms have information the in-

vestors do not have, NBER Working Papers 1984, No. 1396, Cambridge; S. Fazzari et al., Financing constraints and corpo-
rate investment, NBER Working Papers 1987, No. 2387, Cambridge; R.N. McCauley, S.A. Zimmer, Explaining international 
differences in the cost of capital, Quarterly Review 1989, Summer, Federal Reserve Bank of New York, s. 7-28.  
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międzysektorowym, międzyokresowym i ryzykiem płynności, banki mogą znacznie zwięk-

szyć efektywność inwestycji (a zatem przyczynić się do wzrostu gospodarczego)1. Nie-

mniej jednak Allen i Gale powołują się na powszechny pogląd, że funkcję zarządzania ry-

zykiem lepiej sprawuje rynek finansowy. Warto jednak podkreślić, że to właśnie w syste-

mie anglosaskim inwestorzy są bardziej narażeni na ryzyko rynkowe, tj. wahania wartości 

aktywów spowodowanych m.in. zmianami informacji rynkowej i oczekiwaniami inwesto-

rów. Silne zagrożenie ryzykiem rynkowym w systemie anglosaskim jest jedną z przyczyn 

zwrócenia uwagi na pośredników finansowych i możliwość eliminowania ryzyka poprzez 

wygładzanie międzyokresowe – mechanizm wskazany przez F. Allena i D. Gale’a2 i omó-

wiony już w tej pracy (por. punkt 1.3.3).  

W systemie rynkowym charakterystyczne jest istnienie bardzo zróżnicowanej i licz-

nej grupy instrumentów finansowych dostępnych dla przeciętnego inwestora. Taka różno-

rodność i dostępność tych instrumentów umożliwia międzysektorowe dzielenie ryzyka na 

poziomie indywidualnego inwestora. W systemie bankowym natomiast inwestorzy mają 

ograniczone możliwości zarządzania ryzykiem poprzez rynek (ze względu na niski poziom 

rozwoju rynku kapitałowego i ograniczoną różnorodność instrumentów finansowych wyko-

rzystywanych na tym rynku). Można zatem mówić o znacznej przewadze systemu rynko-

wego w zarządzaniu na poziomie międzysektorowym. Rynek finansowy jest jednak w swej 

naturze niekompletny (incomplete market). Cecha ta sprawia, że pośrednictwo finansowe 

nabiera szczególnego znaczenia w sytuacji wystąpienia ryzyka, które nie może być zdy-

wersyfikowane. Instytucje finansowe tworzą bowiem mechanizmy ograniczania ryzyka, 

niedostępne w systemie rynkowym poprzez tzw. międzyokresowe wygładzanie ryzyka 

(międzypokoleniowy podział ryzyka oraz akumulacja aktywów). 

 Odmienne ujęcie funkcji zarządzania ryzykiem proponują wspomniani już R. Rajan 

i L. Zingales. Oceniając realizację tej funkcji w systemie anglosaskim i kontynentalnym, 

odwołują się oni przede wszystkim do rodzaju ryzyka, przy czym wskazują na jego dwa 

typy: szok indywidualny oraz szok systemowy. Rozróżnienie dwóch rodzajów ryzyka i po-

wiązanie ich z wykorzystywaną w danym systemie metodą finansowania pozwoliły auto-

rom na sformułowanie wniosku o przewadze systemu niemiecko-japońskiego w wygła-

dzaniu szoku indywidualnego oraz o przewadze systemu anglosaskiego w wygładzaniu 

szoku systemowego3.  

Ważnym wątkiem w dyskusji na temat funkcjonalnych cech modeli systemów fi-

nansowych są rozważania dotyczące wpływu struktury systemu finansowego na wspiera-

                                                 
1 Znaczenie banków w procesie zarządzania ryzykiem analizują m.in. V.R. Bencivenga, B.D. Smith, Financial intermedia-

tion and endogenous growth, Review of Economic Studies 1992, Vol. 58, No. 2, s. 195-209.   
2 F. Allen, D. Gale, Comparing Financial Systems, op. cit., s. 153-190. 
3 R.G. Rajan, L. Zingales, Banks and markets: the changing character of European finance, w: The transformation of the 

the European financial system, op. cit., s. 138-139. 
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nie wzrostu gospodarczego. Odnoszą się one przede wszystkim do wyboru, który z modeli 

systemów finansowych (oparty na rynku finansowym czy oparty na bankach) silniej wpły-

wa na wzrost gospodarczy1. Wiele badań prowadzonych m.in. przez F. Allena i D. Gale’a, 

R. Levine’a i S. Zervosa, A. Demirgüç-Kunt i V. Maksimovica oraz S. Chakraborty’ego 

i T. Ray’a nie daje spójnych i jednoznacznych odpowiedzi na pytanie o przewagę jednego 

z modeli systemu finansowego2. W tabeli 1.8 zaprezentowano najważniejsze wnioski pły-

nące z toczącej się dyskusji. 

 
Tabela 1.8 

Wpływ funkcji systemu finansowego w systemie anglosaskim i kontynentalnym  
na wzrost gospodarczy – wybrane poglądy 

Płaszczyzna System anglosaski System kontynentalny 

Alokacja  
finansowa 

Większa efektywność alokacyjna rynku finanso-
wego (S. Bhattacharya i G. Ciesa; M. Dewatri-
pont i E. Maskin; E. von Taden) 

Gromadzenie informacji o przedsiębiorstwach 
przez banki i wynikająca z tego poprawa alokacji 
kapitału i nadzoru korporacyjnego oraz redukcja 
kosztów agencji (J.H. Boyd i E. Prescott;  
D. Diamond) 

Zarządzanie 
ryzykiem  
i rozwój  
instytucji  
nadzoru  
korporacyjnego 

Dostarczanie przez rynek licznych instrumentów 
zarządzania ryzykiem (R. Levine; M. Obstfeld) 

Wzmocnienie nadzoru korporacyjnego poprzez 
mechanizm przejęć i fuzji oraz uzależnienie 
wynagrodzenia menedżerów od wyników finan-
sowych przedsiębiorstwa (M. Jensen i K. Mur-
phy) 

Łagodzenie problemów wynikających z nadmier-
nej siły banków (m.in. możliwości bliskiej współ-
pracy banków z menedżerami przedsiębiorstw) 
(M. Hellwig; E. Wenger i C. Kaserer) 

Zarządzanie ryzykiem międzyokresowym, mię-
dzysektorowym i płynności, co pozwala zwięk-
szyć efektywność inwestycji (F. Allen i D. Gale; 
V. Banciavenga i B. Smith) 

Identyfikowanie dobrych inwestycji przez banki 
i lepszy monitoring w zakresie ryzyka nadużycia 
(A.W.A. Boot, A.V. Thakor) 

Zdrowe mechanizmy kontroli przedsiębiorstw 
(w sytuacji słabych warunków instytucjonalnych 
oraz na początkowym etapie rozwoju gospo-
darczego); silne banki mogą łatwiej zmusić 
dłużników do spłaty długu (A. Gerschenkron; 
R. Rajan i L. Zingales) 

Dostarczanie 
informacji 

Odgrywanie większej roli przez konkurencyjne 
rynki finansowe w łączeniu rozproszonej infor-
macji oraz w efektywnym transmitowaniu infor-
macji do inwestorów (F. Allen i D. Gale; A.W.A. 
Boot i A.V. Thakor) 

Kształtowanie długoterminowej współpracy 
między bankami i przedsiębiorstwami, nie poda-
wanie do publicznej wiadomości informacji i tym 
samym nie osłabianie bodźców do gromadzenia 
informacji przez indywidualne podmioty (A.W.A. 
Boot, S. Greenbaum, A.V. Thakor; J. Stiglitz) 

 

Źródło :  Opracowanie własne. 

 

Szeroka dyskusja na temat głównych modeli systemu finansowego nie daje jedno-

znacznych i spójnych odpowiedzi na pytanie, który z modeli i dlaczego jest lepszy z punk-

tu widzenia wspierania rozwoju gospodarczego kraju oraz w którym występuje wyższa 

                                                 
1 Przeglądu literatury na ten temat dostarczają np. V. Dolar, C. Meh, Financial structure and economic growth: a non-

technical survey, Bank of Canada Working Paper 2002, No 24; L. Balcerowicz, Rozwój systemu finansowego, Bezpieczny 
Bank 2005, nr 4 (29), s. 152-132.    

2 F. Allen, D. Gale, A welfare comparison of intermediaries and financial markets in Germany and the US, European 
Economic Review 1995, Vol. 39, No. 2, s. 179-209; R. Levine, S. Zervos, Stock markets, banks, and economic growth, 
American Economic Review 1998, Vol. 88, No. 3, s. 537-558; R. Levine, Bank-based or market-based financial systems: 
which is better? op. cit.; A. Demirgüç-Kunt, V. Maksimovic, Funding growth in bank-based and market-based financial 
systems: evidence from firm-level data, Journal of Financial Economics 2002, Vol. 65, No. 3, s. 337-363; S. Chakraborty, 
T. Ray, Bank-based versus market-based financial systems: a growth-theoretic analysis, Economics Department Working 
Paper 2003, No. 3, University of Oregon.   
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efektywność funkcjonalna systemu finansowego. Ukształtowanie każdego modelu było 

uwarunkowane wieloma czynnikami, w tym m.in. przyjętymi w danej gospodarce rozwią-

zaniami legislacyjnymi. 

 

1.4.4.  Środowisko regulacyjno-prawne systemu kontynentalnego i an-
glosaskiego  

Różnice występujące w środowisku regulacyjno-prawnym1 systemu anglosaskiego i konty-

nentalnego są na tyle wyraźne, że podjęto wiele badań, w których środowisko to trakto-

wane jest jako ważny czynnik decydujący o kierunku i tempie rozwoju systemu finanso-

wego oraz o jego strukturze instytucjonalnej. Zwolennicy stanowiska określanego w litera-

turze przedmiotu mianem prawo i finanse (law and finance) akcentują właśnie regulacyj-

no-prawny charakter genezy poszczególnych systemów finansowych. Twórcy tego podej-

ścia (zespół w składzie: R. La Porta, F. Lopez-de-Silanes, A. Schleifer oraz R.W. Vishny) 

analizują regulacje chroniące akcjonariuszy i wierzycieli, pochodzenie tych regulacji praw-

nych oraz jakość ich stanowienia przez pryzmat praw indywidualnego inwestora. Na pod-

stawie przeprowadzonych analiz porównawczych wyróżnili oni dwa podstawowe systemy 

prawa2: prawo cywilne i prawo powszechne (zwyczajowe)3. W literaturze prawniczej 

w ramach systemu prawa cywilnego wyróżnia się trzy odrębne tradycje prawne: francu-

ską, niemiecką oraz skandynawską. Każda z nich miała wpływ na formowanie systemów 

prawnych w wielu państwach (na skutek wojen, podbojów kolonialnych czy efektu naśla-

downictwa)4. System prawa powszechnego natomiast ukształtował się pod wpływem bry-

tyjskich regulacji prawnych, rozprzestrzeniających się przede wszystkim w brytyjskich ko-

loniach. 

Wyniki przeprowadzonych badań umożliwiły sformułowanie wniosków dotyczących 

różnic w zakresie ochrony praw indywidualnego inwestora w poszczególnych systemach 

prawnych. Ochrona indywidualnego inwestora jest najsilniejsza w krajach, w których 

obowiązuje prawo powszechne, najsłabsza natomiast w krajach, które rozwinęły system 

                                                 
1 Środowisko regulacyjno-prawne definiowane jest w pracy szeroko, obejmuje zarówno pojęcie systemu prawnego (tj. 

istniejącego zespołu instytucji prawnych, procedur oraz reguł prawa), jak i tradycji prawnej (kategorii pozwalającej odnieść 
regulacje prawne i metodę ich tworzenia do tradycji). Por. J.H. Merryman, The Civil Law Tradition: an Introduction to the 
Legal Systems of Western Europe and Latin America, Stanford University Press, Stanford 1985, s. 1-2 za: T. Beck et al., 
Law, politics and finance, World Bank Policy Research Working Paper 2001, No. 2585.  

2 Autorzy podkreślają trudność wynikającą z nieistnienia w praktyce dwóch identycznych systemów prawnych, jednocze-
śnie akcentują występowanie systemów wystarczająco podobnych w najważniejszych kwestiach, co pozwala zaklasyfikować 
je do tych samych systemów prawa. Wśród kryteriów najczęściej wykorzystywanych w celu wyodrębnienia systemów prawa 
są m.in. „tło historyczne i rozwój systemu prawnego, teorie i hierarchie źródeł prawa, praktyczna metodologia wykorzysty-
wana we władzy sądowniczej, charakterystyka koncepcji prawnych stosowanych w danym systemie prawnym, instytucje 
prawne oraz podział prawa wykorzystywany w systemie”. Zob. M.A. Glendon et al., Comparative Legal Traditions in a Nut-
shell, West Publishing Company, St. Paul 1992, s. 4-5 za: R. La Porta, et al., Law and finance, Journal of Political Economy, 
op. cit., s. 1118. 

3 Autorzy wskazują dwa systemy prawa najistotniejsze z punktu widzenie przedmiotu analiz. Pomijają zatem kilka in-
nych, usankcjonowanych tradycjami religijnymi, systemów prawnych, takich jak prawo żydowskie, kanoniczne, muzułmań-
skie czy hinduskie.  

4 Szerzej zob. R. La Porta et al., Law and finance, NBER Working Papers, op. cit., s. 9-10. 
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prawny oparty na francuskiej tradycji prawa cywilnego. Niewątpliwie, zapewnienie ochro-

ny praw inwestora jest jednym z podstawowych warunków rozwoju rynku finansowego1. 

Dlatego w krajach, w których obowiązuje prawo zwyczajowe (powszechne): w Kanadzie, 

Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, ukształtował się anglosaski system finansowy.  

Potwierdzenie zasadniczych różnic między strukturami regulacyjno-prawnymi syste-

mu anglosaskiego i niemiecko-japońskiego dostarczyło też badanie historycznych cech 

tych struktur przeprowadzone przez A. Demirgüç-Kunt i R. Levine’a2. Autorzy zdiagnozo-

wali następujące wyróżniki prawa powszechnego, które przyczyniły się do rozwoju syste-

mu finansowego opartego na rynku: 

− silna ochrona praw akcjonariuszy i indywidualnych inwestorów,  

− przejrzyste zasady rachunkowe, 

− brak systemu ochrony deponentów (w wersji explicite). 

A. Demirgüç-Kunt i R. Levine zidentyfikowali również historycznie ukształtowane cechy 

prawa cywilnego, wskazując jednocześnie na ich znaczenie dla rozwoju bankowego sys-

temu finansowego. Są nimi: 

− słaba ochrona praw akcjonariuszy i indywidualnych inwestorów, 

− niski poziom egzekwowania zapisów kontraktów (umów), 

− restrykcyjne regulacje bankowe. 

Model anglosaski i kontynentalny badane są także z punktu widzenia jakości środowiska 

prawno-regulacyjnego. Szczególnie ważna w tych rozważaniach jest odpowiedź na pyta-

nie, na ile środowisko regulacyjno-prawne, jego jakość i struktura są istotne dla prawi-

dłowego funkcjonowania systemu finansowego. Z literatury3 i obserwacji systemów finan-

sowych w różnych państwach wynika, że funkcjonowanie systemu opartego na rynku jest 

znacznie bardziej uzależnione od systemu prawnego. Wymaga ono dobrze zdefiniowanych 

praw własności, większej przejrzystości regulacji prawnych oraz dużej skuteczności egze-

kwowania prawa. Z kolei system oparty na bankach może z powodzeniem funkcjonować 

w państwie, w którym system prawny charakteryzuje się niższą jakością regulacji praw-

nych i gorszym ich egzekwowaniem, co jest jednym z argumentów za adaptowaniem tego 

modelu w krajach rozwijających się i tworzących gospodarkę rynkową.  

 

 

 

                                                 
1 Analizę związku między obiema kategoriami przeprowadzili m.in. La Porta et al., wyniki badań jednoznacznie wskazują 

na determinowanie rozwoju rynku kapitałowego przez szeroko rozwinięty system prawnej ochrony indywidualnego inwesto-
ra, por. R. La Porta et al., Legal determinants of external finance, Journal of Finance 1997, Vol. 52, No. 3, s. 1131-1150.  

2 A. Demirgüç-Kunt i R. Levine, Bank-based and market-based financial systems: cross-country comparison, op. cit.  
3 Zob. m.in. R.G. Rajan, L. Zingales, Banks and markets: the changing character of European finance, op. cit., s. 143. 
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1.5. UWAGI KOŃCOWE 

Z przeprowadzonej analizy literatury przedmiotu wyraźnie wynika, że problematyka sys-

temu finansowego zajmuje ważne miejsce we współczesnej nauce oraz że istnieją duże 

rozbieżności w pojmowaniu pojęcia system finansowy czy struktura systemu finansowego. 

Studia literatury przedmiotu i obserwacja wybranych systemów finansowych w krajach 

wysoko rozwiniętych pozwalają sformułować kilka ogólnych wniosków.  

Każdy system finansowy jest złożonym układem wielu wzajemnie oddziałujących 

na siebie elementów i tylko kompleksowe (w miarę możliwości analitycznych) ujmowanie 

tego zagadnienia pozwala na formułowanie trafnych ocen. Jednocześnie wspomniany brak 

jednorodności w definiowaniu systemu finansowego i złożoność zagadnienia przyczyniły 

się do braku spójnych ram analitycznych umożliwiających prowadzenie porównawczych 

analiz.  

Rozwój badań w zakresie kształtowania się i zmian funkcji systemu finansowego 

(przede wszystkim funkcjonalne podejście do problematyki systemu finansowego) uwypu-

klił znaczenie tego systemu dla działania i rozwoju całej gospodarki. W konsekwencji zaś 

przyczynił się do zwrócenia uwagi polityków gospodarczych na zagadnienia efektywności 

i stabilności funkcjonowania systemu finansowego.  

 Jak podkreślono w punkcie 1.2.1, system finansowy i jego funkcjonowanie uzależ-

nione jest ściśle od zewnętrznych uwarunkowań ekonomicznych, prawnych, społecznych 

oraz politycznych. System funkcjonuje zatem w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu, 

w konsekwencji czego sam nie ma również charakteru statycznego. W tym kontekście 

konieczne wydaje się zidentyfikowanie i zanalizowanie czynników, które współcześnie od-

działują na kształtowanie się poszczególnych elementów systemu i związków występują-

cych między nimi. Dlatego ustalenia i wnioski z badań zamieszczone w pierwszym rozdzia-

le stanowią tło dla rozważań podejmowanych w kolejnych częściach rozprawy, w szcze-

gólności zaś zostaną one rozwinięte w rozdziale drugim, w którym zaprezentowane zosta-

ną najważniejsze współczesne przeobrażenia systemu finansowego oraz ich konsekwencje 

dla kształtowania struktury i funkcji systemu finansowego. 
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R O Z D Z I A Ł  II 
 

SPECYFICZNE CECHY  
WSPÓŁCZESNEGO SYSTEMU FINANSOWEGO  

  
 

2.1. UWAGI WSTĘPNE 

Minione trzy dekady były okresem dynamicznych zmian w funkcjonowaniu, strukturze instytu-

cjonalnej i sferze operacyjnej systemów finansowych. Przeobrażenia te dotyczą zarówno sys-

temów finansowych państw rozwiniętych, jak również krajów tworzących gospodarkę rynko-

wą1. Charakterystyczne jest zróżnicowanie szybkości, zakresu, czasu oraz kolejności prze-

kształceń w różnych systemach finansowych. Uzależnione jest to m.in. od odmiennych wa-

runków wstępnych2 oraz występowania czynników specyficznych dla poszczególnych syste-

mów. Niemniej jednak kierunek oraz kluczowe cechy zachodzących procesów były wspólne 

dla większości systemów finansowych. Dlatego diagnoza przekształceń systemu finansowego 

będzie miała charakter poglądowy, w wielu aspektach generalizujący. Jednocześnie będzie to 

próba usystematyzowania badanych zjawisk. 

 Przeobrażenia systemu finansowego dotyczą w zasadzie wszystkich aspektów jego 

funkcjonowania: struktury (por. punkt 1.2), sfery funkcjonalnej (por. punkt 1.3), operacyj-

nej, organizacyjnej oraz prawnej. Jednocześnie przeobrażenia te, zarówno w wymiarze kra-

jowym, jak i międzynarodowym, nie pozostają bez wpływu na wiele cech systemu. Z tego 

względu podjęto próbę zbadania najważniejszych przeobrażeń systemu finansowego. Pro-

blem ten starano się analizować z punktu widzenia wpływu na kształtowanie się wybranych 

właściwości współczesnego systemu finansowego. 

 Tematyka przekształceń systemu finansowego jest szeroko i wieloaspektowo anali-

zowana w literaturze3. Na podstawie prowadzonych studiów literatury i obserwacji po-

szczególnych systemów finansowych4 wybrane problemy zostaną jedynie zasygnalizowa-

ne, inne omówione nieco szerzej, uwaga natomiast zostanie skupiona na kilku, które 

w pracy uznano – na podstawie przeprowadzonych badań – za najsilniej oddziałujące na 

kształtowanie się współczesnego systemu finansowego. 

                                                 
1 Kraje te określa się terminem emerging markets. Są to takie kraje, które nie były wcześniej – z różnych przyczyn – in-

tegralną częścią gospodarki światowej, podjęły jednak reformy zmierzające do zliberalizowania swoich gospodarek i otwar-
cia ich na wymianę międzynarodową, Por. W. Małecki et al., Kryzysy walutowe, WN PWN, Warszawa 2001, s. 9.  

2 Warunki te w szczególności odnoszą się do takich aspektów jak: stopień rozwoju systemu finansowego, stopień otwar-
tości gospodarek, ich skali czy też stopień restrykcyjności regulacji finansowych.  

3 Por. m.in. The transformation of the European financial system, op. cit.; Structural aspects of financial markets and 
prudential supervision, 62nd Annual Report, Bank for International Settlement, Basle 1992, s. 191-212; The evolution of 
central banking, 67th Annual Report, Bank for International Settlement, Basle 1997, s. 140-169.  

4 Przedmiotem analiz prowadzonych w niniejszej pracy są systemy finansowe krajów wysoko rozwiniętych, należące do 
G-10. 
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 Zmiany decydujące o współczesnym kierunku rozwoju systemu finansowego mają 

dwojaką naturę i tak też będą prezentowane w pracy. Pierwszą grupę czynników stanowią 

zewnętrzne wobec systemu finansowego czynniki jego współczesnej ewolucji. W drugiej 

grupie natomiast zebrano przekształcenia o charakterze stricte wewnętrznym, które moż-

na również częściowo utożsamiać z dostosowywaniem się systemu finansowego do od-

działujących czynników zewnętrznych. Należy zatem mówić o dwóch wymiarach prze-

kształceń systemu finansowego: pierwotnym (przekształcenia egzogeniczne, por. punkt 

2.2) oraz wtórnym (przekształcenia endogeniczne, por. punkt 2.3). Podstawą zaszerego-

wania czynników do odrębnych grup były poglądy prezentowane w literaturze. Należy 

jednocześnie podkreślić, że podział ten ma częściowo charakter umowny, ponieważ czyn-

niki z obu grup wzajemnie na siebie oddziałują i uzupełniają się, formułując ramy współ-

czesnej ewolucji systemu finansowego. 

 Wyodrębnienie przeobrażeń egzogenicznych i endogenicznych będzie podstawą do 

wskazania cech systemu, który kształtuje się pod wpływem omówionych czynników. Jedną 

ze zidentyfikowanych cech systemu finansowego jest jego potencjalna niestabilność, która – 

z uwagi na kluczowe znaczenie dla funkcjonowania systemu finansowego, ale również całej 

gospodarki – zaprezentowana zostanie w ujęciu szerszym w rozdziale trzecim. Poznanie 

cech systemu finansowego pozwoli w kolejnym kroku na uzupełnienie wprowadzonej 

w punkcie 1.2 definicji współczesnego systemu finansowego (zob. punkt 2.4). 

 

2.2. EGZOGENICZNE PRZEKSZTAŁCENIA SYSTEMU FINANSOWEGO 

2.2.1. Uwagi wstępne  

System finansowy nie jest konstrukcją autonomiczną, niezależną od czynników zewnętrz-

nych, co zobrazowano w pierwszym rozdziale (por. punkt 1.2). Funkcjonuje on w ściśle 

określonym otoczeniu ekonomicznym, politycznym, prawnym i społecznym, z którymi 

wchodzi w liczne interakcje. W konsekwencji systemy finansowe rozwijają się i zmieniają 

wraz ze zmianami ich otoczenia. Przegląd literatury przedmiotu w tym zakresie pozwolił na 

wyodrębnienie kilku czynników o charakterze egzogenicznym, które najsilniej wpływają na 

kierunek oraz tempo współczesnej ewolucji systemu finansowego. 

Spośród najistotniejszych, wzajemnie powiązanych ze sobą czynników współcze-

snych przekształceń systemu finansowego o charakterze egzogenicznym należy wskazać1: 

− liberalizację oraz deregulację (punkt 2.2.2), 

− postęp technologiczny (punkt 2.2.3), 
                                                 

1 Zob. np. The evolution of central banking, op. cit. s. 140-143; J.C. Trichet, Worldwide tendencies in financial systems, 
BIS Review 2000, No. 85; G.J. Schinasi, Safeguarding Financial Stability. Theory and Practice, International Monetary Fund, 
Washington, D.C. 2005, s. 153-276. Dodatkowym czynnikiem egzogenicznym, nie uwzględnionym w dalszych analizach, jest 
czynnik demograficzny – starzenie się społeczeństwa. Szerzej zob. A.A. Weber, Challenges to the financial system – ageing 
and low growth, BIS Review 2006, No. 62. 
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− procesy integracyjne i globalizację (punkt 2.2.4). 

Charakterystycznym jest współwystępowanie tych procesów i ich wzajemna zależność. 

W pracy natomiast w miarę możliwości będą one prezentowane odrębnie. Wskazanie jako 

ostatniego czynnika procesów integracji i globalizacji nie jest efektem uznania go za naj-

mniej istotny, wręcz przeciwnie należy go traktować w kategoriach kumulacji czy konse-

kwencji pozostałych procesów. Starano się jednak wskazać na chronologię przeobrażeń 

i związek przyczynowo-skutkowy między nimi. Analizie współczesnych egzogenicznych prze-

obrażeń systemu finansowego będzie towarzyszyła próba oceny ich wpływu na wybrane 

aspekty systemu finansowego. Z uwagi na obszerność i złożoność kwestii wybrano dwa 

najistotniejsze z punktu widzenia treści rozprawy zagadnienia. Są nimi: 

− instytucjonalna struktura systemu finansowego (rozumiana jako znaczenie banków 

i rynku finansowego w systemie finansowym), 

− funkcjonowanie systemu finansowego. 

Aspekt funkcjonalny systemu finansowego analizowany będzie zarówno w ujęciu pozy-

tywnym (tj. z punktu widzenia korzyści dla funkcjonowania systemu finansowego), jak 

również w ujęciu negatywnym (rozumianym jako zagrożenia dla prawidłowego funkcjo-

nowania systemu). Drugie ujęcie pozwala pośrednio wskazać podstawowe źródła niesta-

bilności systemu finansowego, w literaturze przedmiotu bowiem niestabilność finansowa 

definiowana jest najczęściej jako nieprawidłowe funkcjonowanie systemu finansowego1 

(problem ten będzie przedmiotem rozważań w punkcie 3.2). 

 

2.2.2.  Liberalizacja i deregulacja a kształt współczesnego systemu fi-
nansowego 

Teoretycznych źródeł liberalizacji i deregulacji systemu finansowego należy upatrywać 

w opublikowanym w 1973 roku wpływowym paradygmacie „represji finansowej” (financial 

repression). Pojęcie to wprowadzili do literatury niezależnie R.I. McKinnon i E.S. Shaw. 

Definiuje się je jako powszechne zniekształcenie cen na rynku finansowym, tj. m.in. stóp 

procentowych i kursów walut, w wyniku wszechobecnego udziału rządu (państwa) w sys-

temie finansowym2. Zdaniem J. Williamsona o „represji finansowej” świadczy ingerencja 

rządu w wybór kredytobiorcy, w stanowienie wysokości stóp procentowych, w decydowa-

nie o możliwości wejścia na rynek nowej instytucji finansowej, w działalność operacyjną 
                                                 

1 Por. np. R.W. Ferguson, Should financial stability be an explicit central bank objective? w: Challenges to Central Banking 
from Globalized Financial Systems, P.C. Ugolini et al. [red.], International Monetary Fund, Washington, D.C. 2003; G.J. Schina-
si, Defining financial stability, w: Safeguarding Financial Stability. Theory and Practice, op. cit., s. 82; T. Padoa-Schioppa, Cen-
tral banks and financial stability: exploring the land in between, w: The transformation of the European financial system, op. 
cit., s. 287. Funkcjonalną definicję stabilności finansowej wykorzystują również banki centralne (por. tabela 3.1).  

2 R.I. McKinnon, Money and Capital in Economic Development, Brooking Institution, Washington, D.C. 1973; E.S. Shaw, 
Financial Deepening in Economic Development, Oxford University Press, New York 1973, za: J. Williamson, Whither financial 
liberalization, keynote address delivered at the Second Annual Indian Derivatives Conference, Mumbai, India, November 12, 
1998 (http://www.iie.com/publications/papers/paper.cfm?ResearchID=323). 
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banków i w to kto i od kogo może pożyczać fundusze na rynkach zagranicznych oraz na 

jakich warunkach, a także jego występowanie w roli właściciela instytucji finansowych1.  

  Twórcy tego paradygmatu utrzymują, że represja finansowa wywiera negatywny 

wpływ na wzrost gospodarczy oraz wielkość i potencjał systemu finansowego2. Zwrócili 

oni uwagę m.in. na mechanizm gromadzenia oszczędności w gospodarce, a w konse-

kwencji na problem optymalnego z punktu widzenia wzrostu gospodarczego poziomu in-

westycji. Zdaniem McKinnona i Shawa zbyt niski poziom stóp procentowych (kształtowany 

w wyniku decyzji administracyjnych) wpływa na niższy od optymalnego poziom oszczęd-

ności. Nadmierna interwencja państwa na rynku finansowym powoduje nieefektywną alo-

kację zasobów oraz pojawienie się zjawiska „racjonowania kredytu” (credit rationing)3. 

McKinnon i Shaw zwrócili zatem uwagę zarówno na ilościowe (poziom oszczędności), jak 

i jakościowe (alokacja zasobów, racjonowanie kredytu) konsekwencje represji finansowej.  

Zdaniem obu autorów problem „represji finansowej” może zostać rozwiązany za 

pomocą liberalizacji finansowej, w wyniku której wzrośnie poziom realnych stóp procen-

towych. Będzie to stymulowało wzrost oszczędności, wyższy poziom inwestycji oraz 

wzrost gospodarczy4. Prace McKinnona i Shawa odegrały ważną rolę w kształtowaniu poli-

tyki makroekonomicznej, szczególnie w krajach rozwijających się.  

Liberalizację finansową najczęściej ujmuje się jako element szerszej tendencji do 

redukcji bezpośredniej interwencji państwa w gospodarkę. Można wskazać trzy podsta-

wowe formy tego procesu5: 

1) deregulację stóp procentowych, 

2) wprowadzenie konkurencji pomiędzy różnymi metodami finansowania, 

3) zewnętrzne „otwarcie” systemu finansowego6. 

                                                 
1 Szerzej zob. J. Williamson, op. cit.  
2 Por. R.I. McKinnon, op. cit.; E.S. Shaw, op. cit. 
3 Autorzy zwracają uwagę na wystąpienie formy implicite racjonowania kredytu w wyniku odgórnego ustalania wysoko-

ści stóp procentowych. Sprzyja to pojawieniu się innych, poza rynkowymi, form dostarczenia kredytu na rynek, które mogą 
opierać się na nepotyzmie i praktykach korupcyjnych. Szerzej zob. F. Gemech, J. Struthers, The McKinnon-Shaw hypothesis: 
thirty years on – a review of recent development in financial liberalization theory, Paper presented at DSA Annual Confe-
rence on “Globalisation and Development”, Glasgow, September 2003.  

4 Prowadzone na szeroką skalę badania empiryczne, w których szukano potwierdzenia hipotezy McKinnona-Shawa, nie 
dały jednoznacznych wyników, w szczególności nie dostrzeżono pozytywnego wpływu wzrostu realnej stopy procentowej na 
poziom oszczędności i inwestycji. Por. O. Bandiera et al., Does financial reform raise or reduce savings? The Review of 
Economics and Statistics 2000, Vol. 82, No. 2, s. 239-263; C.M. Reinhart, I. Tokatlidis, Financial liberalisation: the African 
experience, Journal of African Economies 2003, Vol. 12, No. 1, s. 53-88, za: F. Gemech, J. Struthers, op. cit., s. 6. Szerzej 
na temat wpływu liberalizacji finansowej, w szczególności zaś liberalizacji przepływów kapitałowych, na wzrost gospodarczy 
zob. The information technology revolution. World Economic Outlook, International Monetary Fund, Washington, D.C., 
October 2001, s. 145-163.  

5 J.-P. Allegret et al., Financial liberalization and stability of the financial system in emerging markets: the institutional 
dimensions of financial crises, Review of International Political Economy 2003, Vol. 10, No. 1, s. 73-92. Ciekawe przedmio-
towe ujęcie procesu liberalizacji proponują G.L. Kaminsky i S.L. Schmukler. Wskazali oni trzy wzajemnie powiązane etapy: 
deregulacja rachunku kapitałowego, deregulacja krajowego sektora finansowego oraz deregulacja rynku papierów warto-
ściowych, zob. G.L. Kaminsky, S.L. Schmukler, Short-run pain, long-run gain. The effects of financial liberalization, World 
Bank Policy Research Working Paper 2002, No. 2912, s. 4. 

6 W literaturze wskazuje się odmienne miary „otwarcia systemu finansowego”, a mianowicie: otwarcie finansowe de jure 
(stopień likwidacji prawnych barier w przepływie kapitału) oraz otwarcie finansowe de facto (stopień faktycznego przepływu 
kapitału i integracji rynków finansowych). Szerzej na temat miary de jure zob. Annual report on exchange arrangements and 
exchange restrictions, International Monetary Fund, Washington, D.C. 2006 oraz miary de facto zob.  E.S. Prasad et al., Effects 
of financial globalization on developing countries: some empirical evidence, IMF Occasional Paper 2003, No. 220, s. 7-8. 
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G. Caprio et al. z kolei wskazali na jeszcze jeden ważny element liberalizacji finansowej – 

obok likwidacji kontroli stóp procentowych i umożliwienia wejścia na rynek finansowy in-

nym podmiotom – którym jest prywatyzacja państwowych instytucji finansowych1. Do-

strzeżono bowiem, na przykładzie doświadczeń różnych systemów finansowych, że zaan-

gażowanie państwa w funkcjonowanie instytucji finansowych może rodzić zagrożenia 

(sprzeczność interesów publicznych i finansowych) oraz może być źródłem nieefektywno-

ści (generuje nadmierne koszty operacyjne oraz wpływa negatywnie na alokację kredytu). 

Należy się zgodzić z G. Caprio et al., że tylko instytucje finansowe autonomiczne wobec 

państwa mogą prawidłowo funkcjonować w nowym, zmienionym środowisku finansowym.  

 Warto zwrócić uwagę na ważny aspekt liberalizacji finansowej, często analizowany 

w literaturze jako odrębne zjawisko, a mianowicie liberalizację przepływów kapitałowych2. 

Obejmowała ona przede wszystkim likwidowanie ograniczeń swobodnego przepływu kapi-

tału pomiędzy krajami3. Do najważniejszych form liberalizacji przepływów kapitałowych 

zaliczamy4: 

− zniesienie ograniczeń dotyczących bezpośrednich inwestycji zagranicznych, 

− przejście przez kraje rozwinięte do reżimów z płynnym kursem walutowym,  

− utworzenie strefy euro oraz inne ponadnarodowe inicjatywy integracyjne, 

− zmniejszenie opodatkowania transakcji transgranicznych.  

Liberalizacja przepływów kapitałowych jest naturalnym następstwem postępujących proce-

sów liberalizacji wymiany handlowej, obrotów bieżących oraz inwestycji bezpośrednich. P.J. 

Quirk i O. Evans sugerują m.in., że z uwagi na coraz większe trudności w zakresie  kontroli 

przepływów kapitałowych, polityka wprowadzania restrykcji finansowych musiałaby być na 

tyle radykalna, że zakłóciłaby mechanizm rynkowy, powodując znaczne straty gospodarcze 

i społeczne5. Również zdaniem S. Fischera liberalizacja obrotów kapitałowych jest nie tylko 

korzystna, ale przede wszystkim konieczna dla rozwoju gospodarki krajowej. Jest bowiem 

logicznym następstwem procesów gospodarczych zachodzących w danym kraju6. 

                                                 
1 Financial Liberalization: How Far, How Fast? G. Caprio et al. [red.], Cambridge University Press, Cambridge 2001. 
2 G.L. Kaminsky i A.L. Schmukler wskazują na błędne odrębne traktowanie w wielu badaniach empirycznych liberalizacji 

poszczególnych segmentów systemu finansowego. Por. G.L. Kaminsky, S.L. Schmukler, op. cit., s. 2.  
3 W tym miejscu warto przywołać wskazywaną w literaturze klasyfikację procesu liberalizacji jako liberalizacji finansowej 

wewnętrznej (dotyczącej likwidacji ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności finansowej w kraju) oraz liberalizacji 
finansowej zewnętrznej (rozumianej jako likwidacja barier w zakresie międzynarodowego przepływu kapitału, kształtowania 
się kursu walut oraz przeprowadzania transakcji finansowych na globalnym rynku finansowym). Zob. szerzej J. Ghosh, The 
economic and social effects of financial liberalization: a primer for developing countries, DESA Working Paper 2005, No. 4, 
United Nations, s. 2-3.  

4 Szerzej na temat przebiegu liberalizacji przepływów kapitałowych zob. Capital account liberalization. Theoretical and 
practical aspects, B. Eichengreen, M. Mussa [red.], IMF Occasional Paper 1998, No. 12.  

5 P.J. Quirk, O. Evans, Capital account convertibility. Review of experience and implications for IMF policies, IMF Occa-
sional Paper 1995, No. 131. 

6 S. Fischer, Capital account liberalization and the role of the IMF, w: S. Fischer et al., Should the IMF pursue capital-
account convertibility? Essays in International Finance 1998, No. 207, Princeton University, s. 2-3. W podobnym tonie wypo-
wiada się J. Shafer, który wskazuje ewolucję koncepcji i prowadzenia polityki makroekonomicznej, które niejako wymusiły 
likwidację kontroli przepływu kapitału, J.R. Shafer, Experience with controls on international capital movements in OECD coun-
tries: solution or problem for monetary policy? w: Capital Controls, Exchange Rates and Monetary Policy in the World Economy, 
S. Edward [red.], Cambridge University Press, Cambridge 1995, s. 119-156. 
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Ważnym elementem liberalizacji finansowej jest likwidacja kontroli czy ograniczeń 

związanych z kształtowaniem stóp procentowych oraz prowadzeniem działalności przez 

instytucje finansowe. Dlatego proces liberalizacji jest często utożsamiany z deregulacją 

instytucji i rynków finansowych. Deregulację powinno się jednak rozumieć w sposób węż-

szy jako proces łagodzenia obowiązujących reguł dotyczących sposobu oraz zakresu funk-

cjonowania instytucji i rynków finansowych1. 

 Przebieg liberalizacji w poszczególnych systemach finansowych państw należących 

do grupy G-10 (por. tabela 2.1) różnił się pod względem tempa, zakresu oraz chronologii2. 

Podstawową przyczyną występowania tych różnic były rozbieżności w zakresie wyjściowe-

go stopnia restrykcyjności regulacji finansowych oraz specyficznych dla każdego kraju 

warunków ekonomicznych i prawnych3. Można jednak wskazać wiele cech wspólnych pro-

cesu liberalizowania systemów finansowych w krajach rozwiniętych. 

Silne restrykcje dotyczące kształtowania stóp procentowych i pozostałych cen na 

rynku finansowym, ograniczenia ilościowe i przestrzenne działalności prowadzonej przez 

instytucje finansowe były charakterystyczne dla systemu finansowego jeszcze w latach 70. 

ubiegłego wieku. Na początku lat 80. XX w. nasiliły się tendencje stopniowej redukcji 

udziału państwa (rządu) w systemie finansowym. Dostrzeżono bowiem, że istniejące 

ograniczenia funkcjonowania systemu finansowego (tj. „represja finansowa”) przyczyniają 

się do zwiększenia nieefektywności w zakresie alokacji kapitału, ale również w prowadze-

niu polityki pieniężnej, a dalej także polityki gospodarczej4.  

W tabeli 2.1 chronologicznie zestawiono najważniejsze etapy procesu liberalizacji 

systemów finansowych państw grupy G-105. Najwcześniej przeprowadzono liberalizację 

systemu bankowego w Niemczech i Kanadzie. Najdłużej natomiast restrykcje finansowe 

obowiązywały w Japonii6. Zauważyć należy również, że liberalizacja systemu finansowego 

następowała etapami7. 

 
                                                 

1 P. Moles, N. Terry, op. cit., s. 158. 
2 W odniesieniu do krajów należących do Unii Europejskiej można wskazać wyraźne nasilenie się zjawiska deregulacji i jed-

nocześnie ujednolicenie jej przebiegu, w związku z uznaniem deregulacji za element procesu tworzenia wspólnego rynku euro-
pejskiego. Zob. szerzej J. Canals, Strategie konkurencyjne w europejskiej bankowości, WN PWN, Warszawa 1997, s. 26-34.  

3 Szerzej na temat przebiegu liberalizacji systemów finansowych w krajach rozwiniętych zob. np. G.L. Kaminsky, S.L. 
Schmukler, op. cit. Na temat przebiegu liberalizacji przepływów kapitałowych zob. M. Gruszczyński, Kryzysy walutowe 
a liberalizacja obrotów kapitałowych, WN PWN, Warszawa 2002, s. 22-31; Capital account liberalization. Theoretical and 
practical aspects, op. cit., s. 31-40. 

4 Szerzej zob. Structural aspects of financial markets and prudential supervision, op. cit., s. 196 i nast. 
5 W tabeli zaprezentowano najważniejsze etapy procesu deregulacji sektora bankowego, sektor ten podlegał bowiem 

najsilniejszym restrykcjom. 
6 Czynnikiem, który dodatkowo wpłynął na specyficzny przebieg deregulacji japońskiego systemu finansowego (tj. 

kompleksowe reformy całego systemu), było uwidocznienie się licznych problemów związanych z funkcjonowaniem syste-
mu. Były to m.in.: problem narastających „złych kredytów” w nieefektywnych i niekonkurencyjnych bankach, słabo rozwi-
nięty rynek finansowy oraz problemy wynikające ze zmian demograficznych. Szerzej zob. V.V. Craig, Financial deregulation 
in Japan, FDIC Banking Review 1998, Vol. 11, No. 3. 

7 Na stopniowy charakter liberalizacji finansowej zwracają uwagę m.in. G.L. Kaminsky i S.L. Schmukler. Należy jedno-
cześnie zauważyć, że liberalizacja nie przebiegała bez zakłóceń, występowały bowiem okresy powrotu do restrykcji finanso-
wych, co było bezpośrednią konsekwencją kryzysów finansowych (np. kryzys zadłużeniowy w 1982 roku, kryzys w krajach 
Ameryki Łacińskiej w połowie lat 90. ubiegłego wieku, jak również kryzys azjatycki), por. G.L. Kaminsky i S.L. Schmukler, 
op. cit., tabela 1 oraz aneks do tabeli 1.  
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Tabela 2.1 
Przykłady liberalizacji podejmowanych w systemach finansowych państw G-10 

Kraj         Podjęte działania 

Belgia 
Zniesienie kontroli kredytów1 (1978) 
Wejście w życie Drugiej Dyrektywy Bankowej (1992) 

Francja 
Złagodzenie wymogów specjalizacji w bankach (1984) 
Zniesienie kontroli kredytów1 (1987) 
Wejście w życie Drugiej Dyrektywy Bankowej (1992)  

Holandia 
Zniesienie pułapu oprocentowania kredytów bankowych (1987) 
Liberalizacja polityki strukturalnej oddzielającej działalność bankową i ubezpieczeniową (1990) 
Wejście w życie Drugiej Dyrektywy Bankowej (1992) 

Japonia 

Pełna deregulacja stóp procentowych (1991) 
Zniesienie kontroli kredytów1 (1991) 
Złagodzenie wymogów specjalizacji w bankach (1993) 
Zakończenie deregulacji stóp procentowych (1994) 

Kanada 
Zniesienie pułapu oprocentowania kredytów bankowych (1967) 
Zniesienie zakazu udzielania przez banki kredytów hipotecznych (1967) 
Zezwolenie bankom na tworzenie filii udzielających kredytów hipotecznych (1980) 

Niemcy 
Pełna deregulacja stóp procentowych (do 1967 roku) 
Pełna likwidacja kontroli kredytów1 (1973) 
Wejście w życie Drugiej Dyrektywy Bankowej (1992) 

Stany  
Zjednoczone 

Deregulacja stóp procentowych, znosząca Regulację Q2 (w okresie czteroletnim od 1980) 
Zniesienie restrykcji dotyczących kas oszczędnościowych3 (1980) 

Szwajcaria Zniesienie kontroli kredytów1 (1975) 

Szwecja 
Zniesienie pułapu oprocentowania depozytów (1978) 
Likwidacja pułapu emisji nowych obligacji przedsiębiorstw (1980) 
Zniesienie pułapu oprocentowania kredytów (1985) 

Wielka  
Brytania 

Zniesienie kontroli kredytów1 i tzw. gorsetu4 (1980) 
Zniesienie minimalnej stopy kredytu Banku Anglii (1981) 
Dopuszczenie do konkurowania banków i towarzystw budowlanych w dziedzinie finansowania bu-
downictwa mieszkaniowego (po 1981) 
Wprowadzenie Drugiej Dyrektywy Bankowej (1993) 

Włochy 

Deregulacja stóp procentowych (1983) 
Zniesienie pułapów kredytowych (1983), przywrócono w latach 1986-1987 
Wejście w życie Drugiej Dyrektywy Bankowej (1993) 
Zniesienie wymogu oddzielenia instytucji udzielających kredytów krótko- i długoterminowych (1994) 

Objaśnienia: 
1  Kontrola kredytów – forma regulacji działalności kredytowej banków, odnosząca się do ingerencji państwa w ustalanie 

ceny kredytu lub wielkości akcji kredytowej (może mieć charakter selektywny lub ogólny). 
2 Regulacja Q – regulacja, na mocy której System Rezerwy Federalnej (SRF) uzyskał prawo ustalania maksymalnych 

pułapów stóp procentowych, jakie banki mogły wypłacać od depozytów oszczędnościowych i terminowych. 
3 Zniesienie restrykcji dotyczących kas oszczędnościowych – Ustawa o deregulacji instytucji finansowych i kontroli mone-

tarnej (tzw. DIDMCA) umożliwiła kasom oszczędnościowym podejmowanie operacji obciążonych większym ryzykiem 
(m.in. udzielanie kredytu hipotecznego dla przedsiębiorstw do wysokości 40% aktywów, kredytów konsumpcyjnych do 
wysokości 30% aktywów). 

4  „Gorset” – specjalny uzupełniający program depozytowy (Supplementary Special Deposit Scheme), będący ilościowym 
narzędziem kontroli kredytów, zgodnie z którym na banki podnoszące oprocentowanie depozytów powyżej ustalonego 
limitu nakładana była kara finansowa. 

 
Źródło:   Opracowanie własne na podstawie B. Drees, C. Pazarbaşioğlu, The Nordic banking crises. Pitfalls in 

financial liberalization? IMF Occasional Paper 1998, No. 161; L. Boone et al., Financial market libera-
lisation, wealth and consumption, Economics Department Working Papers 2001, No. 308, OECD; 
G.L. Kaminsky, S.L. Schmukler, op. cit.  

 

Najwcześniej i w największym stopniu proces deregulacji dotyczył redukcji inge-

rencji w kształtowanie się stopy procentowej i innych ograniczeń ilościowych w działalno-

ści kredytowej banków (likwidacja tzw. pułapów kredytowych, por. tabela 2.1). W kolej-

nym etapie likwidowano istniejące w niektórych krajach ograniczenia przestrzenne prowa-
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dzenia działalności przez instytucje finansowe. Ważnym etapem deregulacji systemu fi-

nansowego była również likwidacja przedmiotowego ograniczenia działalności banków 

(por. tabela 1.6 w rozdziale pierwszym).  

Prezentowana w literaturze ocena procesu liberalizacji finansowej z punktu widze-

nia struktury i funkcjonowania systemu finansowania jest skrajnie odmienna1. Dlatego 

warto wskazać najważniejsze wnioski płynące z badań prowadzonych w tym zakresie. 

Wybrane wnioski zostały zaprezentowane w tabeli 2.2. Jednocześnie należy podkreślić, że 

już na wstępnym etapie liberalizacji finansowej zdawano sobie sprawę z większości poten-

cjalnych negatywnych skutków tego procesu2. Nie można jednak było przewidzieć, które 

z potencjalnych problemów oraz w jakim stopniu będą się nasilały. Przyjmuje się, że 

głównymi czynnikami, determinującymi przebieg liberalizacji i decydującymi o skali efek-

tów ubocznych, są istniejące w danym systemie warunki wstępne o charakterze ekono-

micznym oraz w szczególności o charakterze instytucjonalnym. 

Konsekwencje liberalizacji dla struktury systemu finansowego nie są jednoznaczne 

(por. tabela 2.2). Nie można bowiem uznać z całą stanowczością, że liberalizacja była 

bezpośrednią przyczyną wzrostu znaczenia jednego z segmentów systemu finansowego. 

Pewne konsekwencje liberalizacji znalazły odzwierciedlenie we wzroście znaczenia sektora 

bankowego, inne z kolei przyczyniły się do wzmocnienia pozycji rynku finansowego. „Ze-

wnętrzne” otwarcie systemu finansowego doprowadziło do wzrostu presji konkurencyjnej 

w systemie finansowym. Banki w krajach rozwiniętych uzyskały możliwość ekspansji na 

rynki zagraniczne, w szczególności na rynki krajów tworzących gospodarkę rynkową. 

Z punktu widzenia rozwoju banków i wzmocnienia ich pozycji na rynku ważna była 

także likwidacja przedmiotowego ograniczenia działalności banków (por. tabela 1.8), co 

znalazło wyraźne odzwierciedlenie w zmianie strategii ich funkcjonowania3. Ponadto, 

okres „represji finansowej” sprzyjał nieefektywnemu działaniu banków. Z jednej strony 

chroniono je przed zewnętrzną konkurencją, a z drugiej strony ich funkcjonowanie było 

                                                 
1 Znamienne jest, że krytyczne opinie na temat liberalizacji dotyczą tylko wybranych aspektów tego procesu. Rzadko po-

jawiają się – poparte danymi empirycznymi – głosy całkowicie negujące tendencje deregulacyjne we współczesnym syste-
mie finansowym. W gronie ekonomistów wyrażających sceptyczne czy wręcz krytyczne uwagi pod adresem liberalizacji 
finansowej znaleźli się m.in. J.E. Stiglitz, D. Rodrik, P. Krugman. Por. J.E. Stiglitz, The role of state in financial markets, 
w: Proceedings of the World Bank Annual Bank Conference on Development Economics, M. Bruno, B. Pleskovic [red.], 
World Bank, Washington, D.C. 1993, s. 19-52, za: M.J. Fry, In favour of financial liberalization, The Economic Journal 1997, 
Vol. 107, No. 442, s. 759. Por. również w ujęciu szerszym krytykę procesu globalizacji P. Krugman, Saving Asia: it’s time to 
get radical, Fortune 1998, 7 September; D. Rodrik, Governing the global economy: does one architecture style fit all? paper 
presented at the Brooking Institution Trade Policy Forum conference on Governing in a Global Economy, April 15-16, 1999; 
J.E. Stiglitz, Globalization and Its Discontents, W.W. Norton, New York 2002.   

2 Wśród ubocznych efektów wskazuje się przede wszystkim: pogorszenie sytuacji finansowej podmiotów, które w okre-
sie „represji finansowej” korzystały z przywileju finansowania przez banki, wzrost poziomu oraz większą zmienność stóp 
procentowych i cen aktywów, dotychczas silnie kontrolowanych przez państwo oraz związany z tym wzrost ryzyka. Szerzej 
zob. Financial Liberalization: How Far? How Fast? op. cit., s. 3 i nast.  

3 Zob. np. E. Miklaszewska, Deregulacja rynków finansowych a zmiany w strategiach banków komercyjnych, Wydaw-
nictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004.  
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nadmiernie regulowane i źle nadzorowane, gdyż jedynym nadzorcą było państwo. Reasu-

mując, liberalizacja finansowa pozwoliła zwiększyć efektywność działania banków1.  

Proces liberalizacji pośrednio wpłynął również na rozwój rynku finansowego 

i wzrost jego znaczenia w systemie finansowym. Było to konsekwencją kształtowania się – 

w wyniku liberalizacji – struktury instytucjonalnej wspierającej funkcjonowanie rynku fi-

nansowego (przede wszystkim poprawa w zakresie nadzoru korporacyjnego). Zdaniem 

G. Kaminsky i S. Schmuklera decyzja o wprowadzeniu deregulacji finansowej przyczynia 

się do niemal jednoczesnego przeprowadzenia reform instytucjonalnych, których skutkiem 

są m.in.: wzrost przejrzystości i wymogu ujawniania informacji na rynku finansowym, po-

prawa ochrony praw indywidualnego inwestora oraz ochrona mniejszościowych akcjona-

riuszy2 (tj. poprawa w zakresie nadzoru właścicielskiego). Analogiczny wpływ na rozwój 

rynku finansowego wywiera liberalizacja przepływów kapitałowych, powodująca powsta-

nie nowego wymiaru konkurencji w systemie finansowym3. Podobnych wniosków dostar-

czają badania prowadzone przez R. Levine’a i S. Zervosa, którzy zidentyfikowali tendencję 

rozwojową rynku kapitałowego na skutek liberalizacji tego rynku4. Na podstawie przepro-

wadzonych badań autorzy wyróżnili jakościowe zmiany środowiska związane z liberalizacją 

sprzyjające rozwojowi rynku kapitałowego. Są nimi: dostępność wiarygodnych i pełnych 

informacji, wprowadzenie międzynarodowych standardów rachunkowości i poprawa 

ochrony praw inwestora. 

Ocena funkcjonalnego aspektu systemu finansowego z punktu widzenia liberaliza-

cji finansowej również nie ma jednoznacznie pozytywnego bądź negatywnego wymiaru 

(por. tabela 2.2). Charakterystyczne jest, że proces liberalizacji i deregulacji finansowej 

wpłynął najbardziej na sferę funkcjonalną sektora bankowego, a zatem tego segmentu 

systemu finansowego, którego działanie podlegało najsilniejszym restrykcjom. Podkreśla 

się, że liberalizacja przyczynia się do poprawy funkcjonowania systemu finansowego 

z jednej strony w wyniku zwiększenia dostępności środków finansowych i możliwości wy-

boru źródeł finansowania, z drugiej natomiast dzięki możliwości w zasadzie nieograniczo-

nej dywersyfikacji ryzyka pomiędzy różnymi krajami (por. tabela 2.2).  

 

 

                                                 
1 Prowadzone badania wskazują również, że presja konkurencyjna ze strony wchodzących na dany rynek krajowy ban-

ków zagranicznych, wpływa na poprawę efektywności funkcjonowania banków. Por. D. Claessens et al., How does foreign 
entry affect the domestic banking markets? World Bank Policy Research Working Paper 1998, No. 1918; M.S. Martinez Peria 
et al., Banking on foreigners: the behavior of international bank claims on Latin America, 1985-2000, IMF Staff Paper 2005, 
Vol. 52, No. 3. Foreign Banks and Economic Transition, T. Kowalski et al. [red.], Raporty, Opracowania, Referaty 2002, 
zeszyt 20, Katedra Polityki Gospodarczej i Planowania Rozwoju, AE w Poznaniu. 

2 G.L. Kaminsky, S.L. Schmukler, op. cit. 
3 Por. M. Guitián, Capital account convertibility and the financial sector, Journal of Applied Economics 1998, Vol. 1, No. 

1, s. 209-229. 
4 R. Levine, S. Zervos, Capital control liberalization and stock market development, World Bank Policy Research Working 

Paper 1996, No. 1622. 
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Tabela 2.2 
Wpływ liberalizacji finansowej na system finansowy – przegląd wybranych badań  

Autor (autorzy) Przedmiot badań 
Konsekwencje 
dla systemu Wnioski 

Diaz-Alejandro 
(1985) 
Demirgüç-Kunt,  
Detragiache 
(1998) 

Wpływ liberalizacji 
na stabilność 
systemu finanso-
wego 

Wpływ  
negatywny 

Liberalizacja finansowa zwiększa prawdopodobieństwo poja-
wienia się kryzysu bankowego, jednak prawdopodobieństwo 
to znacznie maleje wraz z poprawą instytucjonalno-prawnego 
środowiska systemu finansowego. Przyczyną kryzysu nie jest 
sam proces liberalizacji finansowej, lecz brak towarzyszących 
mu reform instytucjonalnych, prawnych i poprawy środowi-
ska makroekonomicznego.  

Levine,  
Zervos  
(1996) 

Oddziaływanie 
liberalizacji na 
rozwój rynku 
kapitałowego 

Wpływ  
pozytywny 

Liberalizacja rynku kapitałowego przyczynia się do rozwoju 
tego rynku poprzez łatwiejszy dostęp do informacji, wprowa-
dzenie międzynarodowych standardów rachunkowości  
i wzrost ochrony inwestora.  

Guitián (1998) 
Zależność między 
liberalizacją a 
konkurencyjnością  

Wpływ  
pozytywny 

Proces liberalizacji przepływów kapitałowych przyczynia się 
do rozwoju głębokich, aktywnych krajowych rynków finan-
sowych. Znajduje również odzwierciedlenie w wyraźnym 
zwiększeniu wartości płynnych aktywów, możliwości dywer-
syfikacji ryzyka oraz przyczynia się do rozwoju infrastruktury 
systemu finansowego. 

Obstfeld (1998) 

Znaczenie liberali-
zacji rynków 
finansowych dla 
alokacji środków 
finansowych 

Wpływ  
pozytywny 

Międzynarodowy rynek kapitałowy – powstały w wyniku 
liberalizacji krajowych rynków – pozwala na najbardziej 
produktywne alokowanie oszczędności w związku z brakiem 
ograniczenia miejsca inwestycji. 

Fischer (1998) 
oraz 
Obstfeld, Taylor 
(2004) 

Oddziaływanie 
liberalizacji na 
warunki funkcjo-
nowania instytucji 
i rynków finanso-
wych 

Wpływ  
pozytywny 

Liberalizacja finansowa przyczynia się pośrednio do poprawy 
makroekonomicznych warunków funkcjonowania instytucji 
i rynków finansowych (ze względu na dyscyplinujący wpływ 
liberalizacji finansowej na politykę rządu, w szczególności na 
ograniczenie ekspansywnej polityki fiskalnej i pieniężnej) oraz 
poprawę środowiska regulacyjno-prawnego. 
Dyscyplinująca rola liberalizacji przepływów kapitałowych 
wynika z dużej wrażliwości przepływów kapitałowych na 
jakość polityki makroekonomicznej.  

Honohan (2000) 

Wpływ liberalizacji 
na wysokość 
i zmienność stóp 
procentowych 

Wpływ  
negatywny 

Liberalizacja finansowa powoduje wzrost stóp procentowych 
i ich większą zmienność (szczególnie w krajach tworzących 
gospodarkę rynkową, gdzie wysokość stóp upodobnia się do 
poziomu występującego w krajach rozwiniętych).  

Claessens et al.  
(2001) 

Wpływ banków 
zagranicznych na 
efektywność 
banków krajowych 

Wpływ  
pozytywny 

Liberalizacja rynku bankowego i umożliwienie wejścia na 
dany rynek banków zagranicznych przyczynia się do wzrostu 
konkurencyjności, a w konsekwencji wymusza zwiększenie 
efektywności działania banków krajowych. 

Mishkin (2001) 

Znaczenie liberali-
zacji dla funkcjo-
nowania instytucji 
i rynków finanso-
wych  

Wpływ  
pozytywny 

Liberalizacja, której towarzyszą reformy instytucjonalne, 
przyczynia się do zwiększenia znaczenia jakościowych aspek-
tów funkcjonowania instytucji i rynków finansowych (przej-
rzystości i odpowiedzialności) i pozwala na ograniczenie 
problemów wynikających z asymetrii informacji. 

Kaminsky, 
Schmukler 
(2002) 

Wpływ liberalizacji 
na rozwój rynku 
finansowego 

Wpływ  
pozytywny 

Liberalizacja finansowa przyczynia się pośrednio do rozwoju 
rynków finansowych poprzez rozwój infrastruktury instytu-
cjonalnej i prawnej sprzyjającej umacnianiu się rynku finan-
sowego (przejrzystość, obowiązek ujawniania informacji, 
poprawa ochrony praw inwestora). 

Ishii,  
Habermeier 
(2002) 

Wpływ liberalizacji 
przepływów kapi-
tałowych na sta-
bilność systemu 
finansowego 

Wpływ  
negatywny 

Liberalizacja przepływów kapitałowych przyczynia się do 
niestabilności systemu finansowego w sytuacji, gdy nie 
została przeprowadzona sekwencyjnie i nie towarzyszyły jej 
niezbędne reformy makroekonomiczne. 

Źródło :  Opracowanie własne. 

 

M. Obstfeld wskazuje na kluczowe znaczenie, jakie międzynarodowy rynek kapita-

łowy – powstały w wyniku liberalizacji krajowych rynków finansowych – odgrywa w pro-

cesie alokacji środków finansowych. Międzynarodowy rynek kapitałowy pozwala bowiem 

na alokowanie oszczędności w najbardziej produktywny sposób, gdyż kryterium miejsca 
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inwestycji przestaje stanowić barierę w tym względzie1. Zdaniem M. Obstfelda i A.M. Tay-

lora2 liberalizacja finansowa przyczynia się również do poprawy warunków funkcjonowania 

instytucji i rynków finansowych w związku z dyscyplinującym oddziaływaniem na zacho-

wanie rządu (m.in. ograniczenie nadmiernie ekspansywnej polityki fiskalnej i pieniężnej) 

oraz na jakość stanowionych regulacji systemu finansowego. S. Fischer podkreśla ważne 

znaczenie w tym względzie liberalizacji przepływów kapitałowych, wskazując na dużą 

wrażliwość tych przepływów na jakość polityki makroekonomicznej3.  

Z kolei F.S. Mishkin uznaje, że proces liberalizacji finansowej może przyczynić się 

do zwiększenia znaczenia jakościowych aspektów funkcjonowania instytucji i rynków fi-

nansowych, w tym w szczególności przejrzystości i odpowiedzialności4 (por. tabela 2.2). 

Liberalizacja znajduje również odzwierciedlenie w ograniczeniu problemów wynikających 

z asymetrii informacji na rynku finansowym (negatywnej selekcji i pokusy nadużycia). F.S. 

Mishkin, podobnie jak M. Obstfeld, wskazuje pierwszorzędną funkcję systemu finansowe-

go (tj. transfer zasobów ekonomicznych, por. punkt 1.3.2) i związaną z nią alokację zaso-

bów, jako te elementy sfery funkcjonalnej systemu finansowego, które w największym 

stopniu uległy poprawie w wyniku przeprowadzenia liberalizacji finansowej. Jednocześnie 

wymienia on warunki konieczne, których spełnienie pozwoli na osiągnięcie zakładanych 

rezultatów procesu liberalizacji. Warunki te, w znakomitej większości, odnoszą się do ele-

mentów instytucjonalnych struktury systemu finansowego, a ich niespełnienie znajduje 

wyraz w niestabilności systemu finansowego5. W tym kontekście liberalizacja stanowiła 

ważne wyzwanie dla banków centralnych i innych instytucji zaangażowanych w stabilizo-

wanie systemu finansowego.  

Wpływ liberalizacji finansowej na funkcjonowanie systemu finansowego winno się 

również analizować z punktu widzenia wzrostu presji konkurencyjności w systemie finan-

sowym. Zależność między konkurencyjnością a procesem liberalizacji finansowej badał 

m.in. M. Guitián (por. tabela 2.2). Wskazał on nowy wymiar konkurencji między instytu-

cjami, instrumentami i rynkami finansowymi, który powstał w wyniku liberalizacji przepły-

wów kapitałowych6. W tym kontekście proces liberalizacji finansowej przyczynił się do 

rozwoju głębokich, aktywnych krajowych rynków finansowych, znalazł również odzwier-

                                                 
1 M. Obstfeld, The global capital market: benefactor or menace? Journal of Economic Perspectives 1998, Vol. 12, No. 4, 

s. 10.  
2 Dyscyplinująca rola liberalizacji związana jest z zagrożeniem wzrostu stóp procentowych i odpływem kapitału zagra-

nicznego w reakcji na niewłaściwą politykę banku centralnego lub rządu. Szerzej zob. M. Obstfeld, A.M. Taylor, Global 
Capital Markets. Integration, Crisis, and Growth, Cambridge University Press, Cambridge 2004, s. 5-10. 

3 S. Fischer, Capital account liberalization and the role of the IMF, op. cit., s. 3. 
4 F.S. Mishkin, Financial policies and the prevention of financial crises in emerging market countries, NBER Working Pa-

pers 2001, No. 8087, Cambridge, s. 31-32.  
5 Warunki konieczne dla pomyślnej liberalizacji systemu finansowego zostaną omówione w dalszej części niniejszego 

punktu pracy, brak ich spełnienia wpływa bowiem na cechy systemu finansowego, w tym przede wszystkim na niestabil-
ność.  

6 M. Guitián, op. cit., s. 217. 
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ciedlenie w wyraźnym zwiększeniu wartości płynnych aktywów, możliwości dywersyfikacji 

ryzyka oraz przyczynił się do rozwoju infrastruktury systemu finansowego1.  

Analizując sferę funkcjonalną systemu finansowego, która podlega liberalizacji fi-

nansowej, dostrzeżono również – oprócz wielu wspomnianych korzyści – szereg zagrożeń 

dla systemu finansowego, które mogą kształtować właściwości systemu finansowego, 

w szczególności jego stabilność. W rezultacie prowadzonych badań empirycznych i toczą-

cej się debaty na ten temat sformułowano następujące wnioski: 

1) deregulacja stóp procentowych prowadzi do krótkookresowego wzrostu ich wyso-

kości2, ale również do ich większej zmienności; w związku z występującym niedo-

pasowaniem terminowym aktywów i pasywów banków wzrost stóp procentowych 

może spowodować wzrost kosztu pozyskiwania funduszy, jednocześnie zmiana 

stóp procentowych aktywów nie będzie tak szybka ze względu na obowiązujący 

termin ich zapadalności3, 

2) likwidacja kontroli międzynarodowego przepływu kapitału umożliwia bankom i in-

nym instytucjom finansowym pozyskanie nowych źródeł finansowania na zagra-

nicznych rynkach; jednocześnie jednak liberalizacja stworzyła niebezpieczeństwo 

niedopasowania walutowego4; zagadnienie to wskazuje się jako jeden ze zidenty-

fikowanych mechanizmów powstawania tzw. bliźniaczego kryzysu, będącego ze-

spoleniem kryzysu bankowego i walutowego5, 

3) deregulacja działalności kredytowej banków prowadzi do znacznego wzrostu akcji 

kredytowej dla sektora prywatnego. R.I. McKinnon i H. Pill określili to zjawisko – 

opierając się na modelu deflacji długu I. Fishera – mianem „syndromu nadmierne-

go zadłużenia”6, będącego skutkiem przekształcenia gospodarki „represyjnej” w 

liberalną; syndrom ten jest w ujęciu McKinnona konsekwencją występowania po-

kusy nadużycia ze strony banków przekonanych o ich ewentualnym wsparciu w sy-

tuacji zagrożenia w związku z występowaniem gwarancji dla deponentów. 

                                                 
1 Warunkiem rozwoju rynków oraz instytucji finansowych jest jednolita liberalizacja, w której nie występuje skrzywienie 

w kierunku wybranego segmentu systemu finansowego (np. banków), na co wskazuje m.in. doświadczenie kryzysu azjatyc-
kiego. Szerzej zob. A.P. Armstrong et al., Asia’s debt crisis: causes, consequences and lessons, Global Emerging Markets, 
Deutche Bank Reserach, June 1998. 

2 P. Honohan, How interest rates changed under financial liberalization. A cross-country review, World Bank Policy Rea-
search Working Paper 2000, No. 2313.   

3 A. Demirgüç-Kunt, E. Detragiache, Financial liberalization and financial fragility, IMF Working Paper, No. 83, s. 7. 
4 Na problem ryzyka walutowego jako na zasadniczą przesłankę niestabilności systemu finansowego w warunkach po-

stępującej liberalizacji finansowej zwrócono uwagę m.in. w: Financial stability in emerging market economies. A strategy for 
the formulation, adoption and implementation of sound principles and practices to strengthen financial systems Report of 
the Working Party on Financial Stability in Emerging Market Economies, BIS, IMF, April 1997, s. 13-14. 

5 Szerzej zob. G.L. Kaminsky, C.M. Reinhart, The twin crises: the causes of banking and balance-of-payments problems, 
lems, American Economic Review 1999, Vol. 89, No. 3, s. 473-501. 

6 R.I. McKinnon, H. Pill, Credible economic liberalization and overborrowing, American Economic Review 1997, Vol. 87, No. 2, 
s. 189-193. 
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Krytyka liberalizacji finansowej opiera się m.in. na „hipotezie niestabilności finansowej” 

H.P. Minsky’ego1. Liberalizacji finansowej towarzyszą bowiem z reguły nadmiernie optymi-

styczne oczekiwania, co wpływa na ekspansję kredytową banków. Szczególnie ważną rolę 

w wywoływaniu niestabilności finansowej (a wręcz kryzysu finansowego) odgrywa, zda-

niem Minsky’ego, struktura długów, w której istotny jest udział długów zaciągniętych 

w celu finansowania projektów o charakterze spekulacyjnym2 (szerzej zob. 4.2.2).  

Wydarzenia, które następowały wraz z liberalizacją finansową lub tuż po jej zakoń-

czeniu, wywarły duży wpływ na ocenę tego procesu z perspektywy funkcjonowania insty-

tucji i rynków finansowych. Doświadczenia kryzysu Europejskiego Systemu Monetarnego 

(1992-1993), kryzysu w Meksyku (1994-1995), kryzysu azjatyckiego (1997-1998), jak 

również kryzysów w Rosji i Ameryce Łacińskiej (1998-2000) skłoniły wielu ekonomistów 

do upatrywania właśnie w procesie liberalizacji finansowej głównej przyczyny niestabilno-

ści systemu finansowego3. Wnioski płynące z tych badań wskazują jednak, że największe 

znaczenie dla analizy związku między liberalizacją finansową a niestabilnością systemu 

finansowego miały występujące w danym państwie warunki instytucjonalne, jakość śro-

dowiska makroekonomicznego oraz tempo i forma przeprowadzonej liberalizacji, a nie 

zjawisko liberalizacji per se (por. tabela 2.2). Rezultatem tych badań jest zalecenie tzw. 

sekwencyjnego podejścia do procesu liberalizacji finansowej4. Doprowadziło ono do 

znacznie szerszego pojmowania samej liberalizacji, a mianowicie jako elementu spójnego 

programu makroekonomicznych i mikroekonomicznych reform strukturalnych5. Na pod-

stawie przeprowadzonych badań wykazano bowiem, że negatywne skutki liberalizacji fi-

nansowej są w dużym stopniu konsekwencją słabo rozwiniętej infrastruktury instytucjo-

nalnej6. Brak takiej infrastruktury zakłóca prawidłowy przebieg liberalizacji finansowej, nie 

nie pozwalając osiągnąć wszystkich zakładanych rezultatów tego procesu. 

 Prowadząc badania w tym nurcie, M. Fry wskazał pięć następujących warunków 

wstępnych prawidłowego przebiegu liberalizacji finansowej7: 

                                                 
1 H.P. Minsky, The financial instability hypothesis: a clarification, w: The Risk of Economic Crisis, M. Feldstein [red.], Univer-

sity of Chicago Press, Chicago 1991; H.P. Minsky, The financial instability hypothesis, Working Paper, No. 74, The Jerome Levy 
Economics Institute, New York 1992, Zob. również C.E. Weller, Financial crises after liberalization: exceptional circumstances or 
structural weakness, Working Paper 1999, No. 15, Centre for European Integration Studies; P. Arestis, M. Glickman, Financial 
crises in Southeast Asia: dispelling illusion the Minskyan way, Cambridge Journal of Economics 2002, Vol. 26, No. 2, s. 236-260. 

2 Szerzej na temat przebiegu kryzysu finansowego w modelu H.P. Minsky’ego zob. C.P. Kindleberger, Szaleństwo, pani-
ka, krach. Historia kryzysów finansowych, WIG-Press, Warszawa 1999, s. 22-35. 

3 Por. C.F. Diaz-Alejandro, Goodbye financial repression, hello financial crash, Journal of Development Economics 1985, 
Vol. 19, No. 1-2, s. 1-24; Banking Crises: Cases and Issues, V. Sundararajan, T.J.T. Baliňo [red.], International Monetary 
Fund, Washington, D.C. 1991; F.S. Mishkin, op. cit.; B. Drees, C. Pazarbaşioğlu, op. cit.; M. Gruszczyński, op. cit., s. 54-86; 
G.L. Kaminsky, C.M. Reinhart, op. cit. 

4 Szerzej zob. Capital account liberalization and financial sector stability, A. Ishii, K. Habermeier [red.], IMF Occasional 
Paper 2002, No. 211.  

5 Financial stability in emerging market economies, op. cit., s. 47-48; M. Goldstein, P. Turner, Banking crises in emerg-
ing economies: origins and policy options, BIS Economic Paper 1996, No. 46, s. 43-44. W szczególności na temat liberalizac-
ji przepływów kapitałowych zob. C. Arteta et al., When does capital account liberalization help more than it hurts? NBER 
Working Papers 2001, No. 8414, Cambridge. 

6 Por. m.in. F.S. Mishkin, Is financial globalization beneficial? NBER Working Papers 2005, No. 11891, Cambridge; G.L. 
Kaminsky, S.L. Schmukler, op. cit. s. 20-23; M. Obstfeld, A.M. Taylor, op. cit., s. 279-294.  

7 M.J. Fry, op. cit., s. 759. 
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1) adekwatność rozwiązań w zakresie nadzoru i regulacji ostrożnościowych banków 

do stopnia rozwoju i postępującej liberalizacji systemu, 

2) umiarkowana stabilność cen, 

3) dyscyplina budżetowa, ograniczająca negatywny wpływ podatku inflacyjnego, 

4) działania banków ukierunkowane na maksymalizację zysków, 

5) neutralny, z punktu widzenia instytucji finansowych, system podatkowy.  

Dalsze badania (w szczególności prowadzone przez międzynarodowe instytucje finanso-

we1) pozwalają dodać do wspomnianych warunków powodzenia liberalizacji wzrost przej-

rzystości operacji finansowych, zwiększenie znaczenia reguł działalności gospodarczej 

i reguł prawnych oraz poprawę funkcjonowania nadzoru właścicielskiego2.  

Na podstawie przeprowadzonej analizy literatury przedmiotu i obserwacji syste-

mów finansowych można wskazać przyczyny występowania rozbieżności w ocenie wpływu 

liberalizacji na funkcjonowanie oraz stabilność systemu finansowego. Po pierwsze, skutki 

liberalizacji zależą od tego, czy przedmiotem badań jest kraj wysoko rozwinięty czy też 

kraj tworzący gospodarkę rynkową. Charakterystyczne jest bowiem, że negatywne aspek-

ty liberalizacji finansowej wskazuje się z reguły w odniesieniu do krajów rozwijających 

się3. Wśród podstawowych przyczyn występowania różnic w zakresie skutków liberalizacji 

w krajach rozwiniętych i rozwijających się wyróżnia się błędną politykę makroekonomiczną 

po przeprowadzaniu liberalizacji4 oraz słabo ukształtowane środowisko instytucjonalne 

w krajach rozwijających się5. Badając konsekwencje liberalizacji dla struktury, funkcji czy 

stabilności systemu finansowego, powinno się odrębnie rozpatrywać dwie grupy krajów: 

jedną grupę stanowią kraje o rozwiniętej gospodarce i jednocześnie rozwiniętym systemie 

finansowym, drugą – kraje tworzące gospodarkę rynkową.  

Po drugie, wpływ na ocenę liberalizacji ma również horyzont czasowy prowadzo-

nych badań. O ile skutki liberalizacji występujące w krótkim okresie po przeprowadzonych 

reformach deregulacyjnych mogą być oceniane jako negatywne, o tyle już w długim okre-

sie, nawet w krajach tworzących gospodarkę rynkową, skutki liberalizacji dla systemu fi-

nansowego, a także dla gospodarki oceniane są jako pozytywne.  

 
                                                 

1 Zob. np. The information technology revolution, World Economic Outlook, op. cit., s. 145-163. 
2 F.S. Mishkin wymienia natomiast następujące warunki wstępne liberalizacji finansowej: właściwa struktura nadzoru 

bankowego, istnienie wymogów ujawniania informacji oraz standardów rachunkowości, ograniczenia w zakresie kredytów 
dla podmiotów powiązanych z bankiem, dobrze funkcjonujący system prawny oraz sądownictwo. Szerzej zob. F.S Mishkin, 
Financial policies and the prevention of financial crises in emerging market countries, op. cit., s. 31-32.   

3 W badaniach wskazuje się na zbyt radykalną liberalizację finansową w tych krajach, której najdotkliwszą konsekwencją 
cją były liczne kryzysy walutowe. Por. m.in. W. Małecki et al., op. cit., s. 179-180; A. Demirgüç-Kunt, E. Detragiache, op. 
cit., s. 5 i nast.  

4 C. Wyplosz, How risky is financial liberalization in the developing countries? Discussion Paper Series 2001, No. G-24, 
United Nations, s. 16; A. De la Torre et al., Financial globalization: unequal blessings, International Finance 2002, Vol. 5, 
No. 3, s. 335-357. 

5 Przeprowadzone badania pozwalają wskazać na następujące elementy środowiska instytucjonalnego, które przyczy-
niają się do występowania negatywnych efektów procesu liberalizacji: nieprzestrzeganie reguł prawa, wysoki poziom korup-
cji, nieegzekwowanie postanowień umów, zob. szerzej A. Demirgüç-Kunt, E. Detragiache, op. cit., s. 13 i nast.  
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2.2.3.  Wpływ postępu technologicznego na działanie systemu finanso-
wego 

Innym ważnym procesem silnie oddziałującym na kształtowanie się współczesnego sys-

temu finansowego jest postęp, który dokonał i nadal dokonuje się w dziedzinie technologii 

i technik teleinformatycznych. Postęp ten, określany również mianem rewolucji w zakresie 

technologii informacyjnych1, wskazywany jest jako najbardziej fundamentalny czynnik 

przeobrażeń systemów finansowych2. Rewolucja w zakresie technologii teleinformatycz-

nych wywarła znaczny wpływ na strukturę i funkcje systemu finansowego. Jest również 

źródłem licznych zagrożeń dla prawidłowego funkcjonowania tego systemu, oddziałując 

na jego stabilność. W pracy zostaną omówione zarówno pozytywne, jak i negatywne 

aspekty tego procesu. 

Prowadząc badania nad wpływem postępu technologicznego na strukturę systemu 

finansowego i funkcje jego poszczególnych elementów, F.S. Mishkin i P.E. Strahan uwy-

puklili dwa elementy, poprzez które ten wpływ się dokonuje, a mianowicie: obniżenie 

kosztów transakcyjnych3 i redukcję zjawiska asymetrii informacji. Wzrosła również do-

stępność informacji, które mogą być gromadzone w czasie rzeczywistym, co w istotny 

sposób wpłynęło na redukcję zjawiska nierównomiernego rozkładu informacji oraz nie-

pewności w procesie przeprowadzania transakcji finansowych4. W konsekwencji, wykorzy-

stanie technologii teleinformatycznych przyczyniło się do zwiększenia skali konkurencji 

pomiędzy instytucjami finansowymi oraz między tymi instytucjami i rynkiem finansowym. 

Należy więc wnioskować, że postęp technologiczny ma korzystny wpływ na umocnienie 

się pozycji instytucji finansowych (w szczególności banków) w systemie finansowym. 

Jednocześnie należy podkreślić, że postęp ten przyczynił się do spadku znaczenia tra-

dycyjnej bankowości depozytywo-kredytowej. Jak bowiem wskazują badania F.R. Edwardsa 

i F.S. Mishkina, wprowadzenie nowych technologii teleinformatycznych zmusiło banki do 

wyboru jednej z dwóch strategii funkcjonowania5. Po pierwsze, mogły utrzymać jako głów-

ną sferę funkcjonowania kredytowanie, rozszerzając jednak znacznie jego przedmiot6. Po 

                                                 
1 Szerzej zob. The information technology revolution, World Economic Outlook, op. cit.; Economic policy for the infor-

mation technology, A symposium sponsored by the Federal Reserve Bank of Kansas City, Jackson Hole, Wyoming, 30 Au-
gust – 1 September 2001. 

2 A. Crockett, Managing changes in the European financial system – lessons from experience, BIS Review 2000, No. 80. 
Warto dodać, że w literaturze prezentowane są skrajne poglądy, według pierwszego z nich rewolucja technologiczna spo-
woduje diametralne i nieodwracalne zmiany w funkcjonowaniu gospodarki, według drugiego wpływ nowych technologii jest 
niewielki i powinien być rozpatrywany w kategoriach przejściowej mody, a nie trwałej zmiany jakościowej, por. Untangling 
e-conomics, The Economist 2000, Vol. 356, No. 8189. 

3 Por. dane dotyczące kształtowania się kosztów pozyskiwania informacji, przeprowadzania transakcji i wykorzystywania 
najnowszych technologii teleinformatycznych prezentowane w artykule P. Masson, Globalization: facts and figures, IMF 
Policy Discussion Paper 2001, No. 4.  

4 Szerzej zob. A. Greenspan, Technology and financial services, remarks before the Journal of Financial Services Re-
search and the American Enterprise Institute Conference, in Honor of Anna Schwartz, 14 April, Washington, D.C. 2000. 

5 F.R. Edwards, F.S. Mishkin, The decline of traditional banking: implications for financial stability and regulatory policy, 
Economic Policy Review 1995, Vol. 1, No. 2, Federal Reserve Bank of New York, s. 27-45.  

6 Nowe obszary kredytowania wiązały się z reguły ze wzrostem ryzyka inwestycji, ponieważ banki przede wszystkim anga-
żowały się w kredytowanie inwestycji w nieruchomości, co wiązało się ze wzrostem udziału złych kredytów w portfelach ban-
ków (np. w Japonii). 
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drugie, mogły zwiększać udział operacji pozabilansowych i świadczyć usługi spoza zakresu 

tradycyjnej bankowości depozytywo-kredytowej. Inną widoczną zmianą strukturalną w od-

niesieniu do banków jest proces konsolidacji w sektorze bankowym1 i rosnąca koncentracja, 

będąca m.in. konsekwencją utraty przewagi konkurencyjnej małych lokalnych banków 

w zakresie oceny ryzyka lokalnych przedsiębiorców2. Przekształcenia te należy również po-

strzegać z perspektywy nowych wyzwań dla władz nadzorczych, a pośrednio także dla ban-

ku centralnego z uwagi na zmieniającą się strukturę sektora bankowego.  

Z drugiej jednak strony, jak już to wspomniano w tej pracy, technologie teleinfor-

matyczne umożliwiły również zredukowanie problemu asymetrii informacji towarzyszącego 

zawieraniu transakcji finansowych bez pośredników finansowych. Wykorzystanie tych 

technologii pozwoliło uczestnikom rynku finansowego na szybkie i łatwe pozyskiwanie 

informacji o pożyczkobiorcy (redukcja negatywnej selekcji) oraz monitorowanie jego sytu-

acji finansowej i zachowania (redukcja pokusy nadużycia)3. Można zatem uznać, że wyko-

rzystanie nowych technologii teleinformatycznych w systemie finansowym, zachwiało fun-

damentalną teoretyczną przesłanką występowania instytucji finansowych w strukturze 

systemu finansowego (szerzej zob. 1.3.3)4. Jednocześnie wskazuje się, że postęp techno-

logiczny (i związane z nim innowacje finansowe) są jednym z głównych czynników rozwo-

ju płynnych rynków finansowych5. Wpływ technologii informatycznych na rozwój tych 

rynków dokonuje się zdaniem F.S. Mishkina i P.E. Strahana poprzez rozwój6: 

− finansowego rynku dłużnego – w wyniku gwałtownego wzrostu wartości emisji 

dłużnych papierów wartościowych przedsiębiorstw i jednoczesnego zmniejszenia 

dominacji instytucji finansowych w tym zakresie, 

− rynku instrumentów pochodnych, który umożliwił przedsiębiorstwom bezpośred-

nie zarządzanie ryzykiem walutowym i ryzykiem stóp procentowych7. 

W świetle przedstawionych argumentów rozwój rynku finansowego w konsekwencji po-

stępu technologicznego należy postrzegać przede wszystkim przez pryzmat omówionej 

w punkcie 1.4.1 tradycyjnej dychotomii dotyczącej metod finansowania (arm’s length fi-

nance i relationship finance). Należy bowiem zauważyć, że postęp technologiczny i zwią-
                                                 

1 Szerzej zob. Report on consolidation in the financial sector, Group of Ten, BIS, IMF, OECD, January 2001; H. Onno 
Ruding, The transformation of the financial services industry, Occasional Paper 2002, No. 2, Financial Stability Institute, 
BIS. 

2 R.S. Kroszner i P.E. Strahan wskazują na redukcję zjawiska asymetrii informacji w wyniku wykorzystania nowych tech-
nologii teleinformatycznych i utratę przewagi banków lokalnych w zakresie specjalistycznej wiedzy lokalnej, zob. R.S. Krosz-
ner, P.E. Strahan, The political economy of deregulation: evidence from the relaxation of the bank branching restrictions in 
the United States, Research Paper 1997, No. 9720, Federal Reserve Bank of New York. 

3 Warunkiem koniecznym realizowania tej funkcji przez rynki finansowe jest istnienie rozwiniętej infrastruktury instytu-
cjonalnej i prawnej. Szerzej zob. F.S. Mishkin, Globalization and financial development, BIS Review 2007, No. 41. 

4 Za prekursorów tego teoretycznego ujęcia pośrednictwa finansowego uznaje się H.E. Lelanda i D.H. Pyle’a. 
5 J.-C. Trichet, op. cit. 
6 F.S. Mishkin, P.E. Strahan, What will technology do to financial structure? NBER Working Paper 1999, No. 6892, 

Cambridge, s. 6-11. 
7 Szerzej na temat rozwoju rynku finansowych instrumentów pochodnych zob. np. F. Allen, A.M. Santomero, The theory 

theory of financial intermediation, Journal of Banking and Finance 1997, Vol. 21, No. 11-12; F.R. Edwards, F.S. Mishkin, op. 
cit.; E. Pietrzak, Rynek instrumentów pochodnych, w: System finansowy w Polsce, op. cit., s. 326-356.   
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zana z nim redukcja asymetrii informacji sprzyjają rozwojowi metody finansowania arm’s 

length finance. Biorąc pod uwagę, że metoda ta jest charakterystyczna dla systemów 

opartych na rynku, naturalną konsekwencją postępu technologicznego jest rozwój rynku 

finansowego. 

Oceniając wpływ postępu technologicznego na funkcje systemu finansowego, trze-

ba zauważyć, że postęp ten przyczynił się do rozwoju innowacji finansowych, które należy 

rozumieć jako pojawienie się nowych instrumentów finansowych, nowych form organiza-

cyjnych, ale również jako możliwość rozwoju nowych, bardziej kompletnych rynków finan-

sowych. W literaturze przedmiotu wskazuje się właśnie tworzenie kompletnych rynków 

finansowych i związaną z tym poprawę alokacji zasobów (a w konsekwencji również 

wspieranie długookresowego wzrostu gospodarczego) jako najważniejsze pozytywne 

skutki rozwoju technologicznego1. Na realizację funkcji systemu finansowego pośrednio 

wpłynęła również zmiana potrzeb finansowych przedsiębiorstw, w szczególności tych, któ-

re powstały w wyniku rewolucji teleinformatycznej. Przedsiębiorstwa te z reguły prowadzą 

działalność w innowacyjnych branżach, z czym wiąże się wzrost ryzyka instytucji finansu-

jącej działalność takiego przedsiębiorstwa. Wysokie i specyficzne ryzyko inwestycji oraz 

niemożność finansowania przez banki rozwoju przedsiębiorstw z innowacyjnych branż 

(przede wszystkim na wstępnym etapie rozwoju) spowodowały instytucjonalny rozwój 

rynków finansowych, w szczególności przyczyniły się do powstania funduszy typu venture 

capital oraz private equity. 

Innowacje finansowe w postaci nowych instrumentów finansowych w szczególno-

ści znalazły zastosowanie w zarządzaniu ryzykiem (zob. punkt 1.3.3). Podstawową korzy-

ścią z rozwoju technik teleinformatycznych jest w tym obszarze możliwość bezpośredniego 

zabezpieczenia się przed ryzykiem, dzięki wykorzystaniu m.in. instrumentów pochodnych2. 

Jak jednak podkreśla R. Merton, warunkiem koniecznym do wykorzystania instrumentów 

pochodnych dla zwiększania efektywności finansowej podmiotów gospodarczych jest jed-

noczesne przeprowadzenie zmian w infrastrukturze instytucjonalnej systemu finansowe-

go3. O ile wprowadzenie instrumentów pochodnych jest zadaniem jednorazowym i krót-

kotrwałym, o tyle zmiany struktury instytucjonalnej wymagają długotrwałych, skoordyno-

wanych i kompleksowych działań. W tym kontekście rozwój technologiczny, podobnie jak 

omówiony wcześniej proces liberalizacji finansowej (por. punkt 2.2.2), może zagrozić wła-

                                                 
1 Szerzej zob. R.G. Rajan, L. Zingales, Financial dependence and growth, op. cit., s. 559-586; A.A. Weber, Concluding 

remarks, Seventh Conference of the ECB-CFS Research Network on „Financial Systems Modernisation and Economic Growth 
in Europe”, 29 September, Berlin 2006.   

2 Por. F. Allen, D. Gale, Financial Innovation and Risk Sharing, MIT Press, Cambridge 1994; J.D. Finnerty, D.R. Emery, 
Corporate securities innovation: an update, Journal of Applied Corporate Finance 2002, Vol. 12, No. 1, s. 21-47.  

3 R.C. Merton, Financial innovation and the management and regulation of financial institutions, Journal of Banking 
& Finance 1995, Vol. 19, No. 3, s. 470-479. 
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ściwemu funkcjonowaniu systemu finansowego, o ile nie towarzyszą mu dostosowawcze 

przeobrażenia infrastruktury instytucjonalnej i prawnej. 

Kolejnym obszarem funkcjonalnym instytucji finansowych, na którym szczególnie 

silnie uwidocznia się wpływ technologii teleinformatycznych, jest rozliczanie i dokonywanie 

płatności (zob. punkt 1.3.3). Banki w coraz większym stopniu wykorzystują nowe, bezgo-

tówkowe instrumenty płatnicze oparte na technologiach teleinformatycznych. Działanie 

takie jest m.in. konsekwencją dążenia do wykorzystania efektów skali i powoduje zarówno 

wzrost efektywności banków (w związku z obniżeniem kosztów operacyjnych), jak również 

szybkości realizowania transakcji finansowych1.  

Postęp technologiczny spowodował poprawę realizacji licznych funkcji systemu fi-

nansowego. Należy jednak podkreślić, że istotne jakościowe zmiany w funkcjonowaniu 

instytucji i rynków finansowych, które zaszły pod wpływem nowych technologii, mogą 

mieć również wymiar negatywny. Postęp technologiczny może być zatem pośrednio źró-

dłem niestabilności systemu finansowego. W odniesieniu do funkcji alokacji finansowej 

zagrożeniem dla prawidłowego funkcjonowania instytucji i rynków finansowych jest 

wzrost ryzyka finansowania inwestycji związanych z nowymi technologiami teleinforma-

tycznymi.  

Realizacji funkcji systemu finansowego może zagrażać również możliwość szybkie-

go, nie obarczonego nadmiernym kosztem inwestowania na rynkach międzynarodowych. 

Bezpośrednią konsekwencją tego zjawiska jest gwałtowny wzrost wartości i szybkości 

międzynarodowych przepływów kapitałowych o charakterze krótkookresowym, a zatem 

najbardziej ryzykownych2. Ponadto, możliwość szybkiego rozprzestrzeniania się informacji 

na ogromną skalę znajduje odzwierciedlenie w częstych wahaniach cen aktywów finanso-

wych i kursów walut, które mogą wywołać niestabilność systemu finansowego3. Zagroże-

niem dla funkcjonowania instytucji i rynków finansowych jest również wykorzystanie no-

wych technologii teleinformatycznych, ze względu na możliwość wystąpienia nieprawidło-

wości technicznych4.  

                                                 
1 Problematyka rozwoju bankowości elektronicznej i jej wpływ na strukturę, funkcje i pozycję sektora bankowego w po-

szczególnych krajach była przedmiotem wcześniejszych badań autorki. Zob. T. Chojecki, A. Matysek, Bankowość elektro-
niczna w europejskich systemach bankowych: Finlandia, Bank i Kredyt 2003, nr 1, Narodowy Bank Polski, Warszawa; 
T. Chojecki, A. Matysek-Jędrych, Bankowość elektroniczna w europejskich systemach bankowych: Szwecja, Bank i Kredyt 
2003, nr 4, Narodowy Bank Polski, Warszawa; T. Chojecki, A. Matysek-Jędrych, Rozwój bankowości elektronicznej na tle 
przekształceń duńskiego systemu bankowego, Bank i Kredyt 2003, nr 11-12, Narodowy Bank Polski, Warszawa. 

2 Zob. M. Carter, Financial innovation and financial fragility, Journal of Economic Issues 1989, Vol. 23, No. 3, s. 786.   
3 Zagrożeniem dla stabilności systemu finansowego są wahania cen aktywów finansowych i kursów walut, które nie 

znajdują odzwierciedlenia w kształtowaniu się wielkości fundamentalnych danego systemu oraz mają silny i gwałtowny 
charakter, co wpływa m.in. na błędną alokację zasobów finansowych, por. Structural aspects of financial markets and pru-
dential supervision, op. cit., s. 198-200. 

4 Przykładem takiego zagrożenia był tzw. problem roku 2000. Zob. np. Year 2000 – a threat to financial stability? Finan-
cial Market Report 1998, No. 2, Sveriges Riksbank. Podobnie odnieść należy się do wykorzystywania automatycznych stra-
tegii inwestycyjnych (algorithmic trading) na rynkach kapitałowych i niebezpieczeństwa związanego z nieprawidłowym 
funkcjonowaniem tego systemu. 



 72
 

Omówiony negatywny wymiar postępu technologicznego ma bezpośrednie implika-

cje dla działań stabilizacyjnych banku centralnego i innych instytucji zaangażowanych 

w ten proces. Obserwacja i analiza przeobrażeń systemu finansowego w wyniku oddzia-

ływania postępu technologicznego pozwala odpowiednio wcześniej podjąć decyzje o wy-

korzystaniu określonych instrumentów stabilizowania systemu finansowego (szerzej pro-

blem ten analizowany jest w rozdziale szóstym).  

Podsumowując, wpływ postępu technologicznego na system finansowy należy 

oceniać jako pozytywny. Porównując szanse, jakie daje wykorzystanie najnowszych tech-

nologii w funkcjonowaniu systemu finansowego, i ewentualne zagrożenia z tym związane, 

należy zdecydowanie wskazać na korzyści postępu technologicznego dla rozwoju i funk-

cjonowania systemu. Co więcej, postęp technologiczny umożliwił inne procesy, przede 

wszystkim przyczynił się do coraz większej integracji i globalizacji rynków finansowych. 

 

2.2.4. Skutki procesu globalizacji dla kształtowania się współczesnego 
systemu finansowego 

Globalizacja jest pojęciem wieloznacznym, opisującym złożone procesy zachodzące we 

współczesnym świecie, analizowanym wielopłaszczyznowo w odniesieniu do różnych dzie-

dzin życia społecznego i gospodarczego. Co istotne, mimo że globalizacja nie jest zjawi-

skiem nowym, gdyż była charakterystyczna m.in. dla funkcjonowania systemu waluty zło-

tej1, dopiero koniec XX w. przyniósł masowe zainteresowanie tym zagadnieniem2. Nie-

mniej jednak powszechne wykorzystywanie określenia globalizacja nie spowodowało przy-

jęcia jednolitego rozumienia terminologii związanej z tym procesem.  

Istnieje wiele definicji globalizacji. W najszerszym ujęciu globalizację utożsamia się 

z procesem rosnącej wielopłaszczyznowej3 współzależności pomiędzy poszczególnymi kra-

jami i regionami4, wskutek czego dochodzi do powstania silnie zintegrowanego rynku 

światowego. Podobnie proces globalizacji definiuje MFW, uznając, że „globalizacja jest 

historycznym procesem (…) prowadzącym do rosnącej współzależności (integracji) gospo-

darek krajowych, w szczególności na skutek zwiększającego się handlu międzynarodowe-

                                                 
1 Szerzej zob. A.M. Taylor, Globalization, trade and development: some lessons from history, NBER Working Papers 

2002, No. 9326, Cambridge. Ciekawych wniosków z historycznej analizy procesu globalizacji dostarcza J. Kaliński. Zob. 
J. Kaliński, Globalizacja w perspektywie historycznej, w: Globalizacja od A do Z, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2004, 
s. 10-34.  

2 Również finansowy wymiar globalizacji nie jest zjawiskiem nowym. Liczne badania, w których wykorzystuje się inne 
miary globalizacji finansowej, wskazują, że na przełomie XIX i XX w. występowała równie silna globalizacja finansowa jak 
współcześnie, por. A.M. Taylor, International capital mobility in history: the saving-investment relationship, NBER Working 
Papers 1996, No. 5743, Cambridge; M.D. Bordo et al., Is globalization today really different than globalization a hundred 
years ago? NBER Working Papers 1999, No. 7195, Cambridge; D.P. Quinn, Capital account, liberalization and financial 
globalization, 1890-1999: a synoptic view, International Journal of Finance and Economics 2003, Vol. 8, No. 3, s. 189-204. 

3 Pomimo że globalizacja najczęściej rozumiana jest jako zjawisko ekonomiczne (i tak też będzie analizowana w niniej-
szej rozprawie), to należy zwrócić uwagę również na inne jej aspekty: społeczne, kulturowe, polityczne czy środowiskowe. 

4 Por. Responses to the challenges of globalization. A study on the international monetary and financial systems and on 
financing for development, Commission of the European Communities 2002, SEC(2002) 185, s. 17. 
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go oraz przepływów finansowych” 1. Z kolei OECD definiuje globalizację jako „proces, 

w wyniku którego rynki krajowe oraz procesy wytwórcze stają się coraz bardziej powiąza-

ne poprzez wymianę towarów i usług oraz przez przepływ kapitałów oraz technologii” 2. 

W definicji tej zwrócono uwagę na dwie płaszczyzny globalizacji – rzeczową oraz finanso-

wą. Podobną typologię globalizacji wprowadzają M. Shirakawa et al., podkreślając jednak 

wzajemną zależność między globalizacją rynków finansowych oraz globalizacją rynków 

produktów i usług3. 

W kontekście proponowanych definicji globalizację finansową można określić jako 

zagregowane zjawiska odnoszące się do nasilających się globalnych powiązań poprzez 

międzynarodowe przepływy kapitałowe4. Ujmując zjawisko globalizacji finansowej szerzej, 

G.J. Schinasi wskazuje, że globalizacja obejmuje następujące przeobrażenia systemu fi-

nansowego5: modernizację finansową6, internacjonalizację7, sekurytyzację8 oraz integrację 

grację rynków finansowych9.  

Jak podkreśla m.in. A. Sławiński, globalizacja finansowa nie byłaby możliwa, gdyby 

nie poprzedziły jej liberalizacja przepływów kapitałowych oraz postęp technologiczny10. 

Liberalizacja przepływów kapitałowych umożliwiła zawieranie transakcji na rynkach finan-

sowych w różnych krajach, natomiast postęp technologiczny przyczynił się m.in. do 

znacznego obniżenia kosztów transakcyjnych na tych rynkach. Z kolei R.A. Mundell, anali-

zując genezę współczesnej ery globalizacji, wskazuje dwa zjawiska, które stały się pod-

stawą późniejszych procesów. Są nimi upadek systemu z Bretton Woods oraz szok nafto-

wy z 1973 roku11. Wydarzenia te sprawiły, że państwa będące w fazie rozwoju, chcąc po-

zyskać kapitał niezbędny do kontynuowania procesów rozwojowych, decydowały się na 

                                                 
1 Globalization: threat or opportunity? IMF Staff, April 12, 2000 (http://www.imf.org/external/np/exr/ib/2000/ 

041200to.htm).  
2 L. Oręziak, Globalizacja rynków finansowych, w: Globalizacja od A do Z, op. cit., s. 155. 
3 Autorzy podkreślają, że warunkiem całkowitej globalizacji jest globalizacja zarówno sfery finansowej, jak i realnej go-

spodarki, por. M. Shirakawa et al., Financial market globalization: present and future, Institute for Monetary and Economic 
Studies Discussion Paper, No. 97-E-11, Bank of Japan, 1997, s. 3-4. 

4 E.S. Prasad et al., op. cit., s. 7. 
5 G.J. Schinasi, Safeguarding Financial Stability. Theory and Practice, op. cit., s. 153. 
6 Na temat modernizacji finansowej por. A. Greenspan, Need for financial modernization, testimony before Committee 

on Banking, Housing, and Urban Affairs, U.S. Senate, February 23, 1999.   
7 Warto również wprowadzić wyraźne rozróżnienie dwóch pojęć, które są często błędnie stosowane w sposób zamienny, 

ny, a mianowicie: globalizacja i internacjonalizacja. O ile internacjonalizację należy odnieść do wzrostu pewnych ściśle 
określonych transakcji zagranicznych (zewnętrznych z punktu widzenia danego kraju), o tyle o globalizacji można mówić 
dopiero w sytuacji wielopłaszczyznowego zintegrowania gospodarek (w szczególności rynków finansowych) różnych krajów, 
por. M. Shirakawa et al., op. cit., s. 2. 

8 Sekurytyzacja jest metodą pozyskiwania środków finansowych poprzez emisję papierów wartościowych (tzw. Asset 
Backed Securities – ABS) zabezpieczoną istniejącymi lub przyszłymi wierzytelności, którymi z reguły są wyselekcjonowane 
i pogrupowane wierzytelności podmiotu inicjującego proces sekurytyzacji. Szerzej na ten temat zob. np. J. Węcławski, 
Sekurytyzacja – nowa forma finansowania przedsiębiorstw, Bank i Kredyt 1994, nr 8, Narodowy Bank Polski, Warszawa; 
W. Dębski, op. cit., s. 50-56. 

9 Integracja finansowa jest pojęciem węższym od globalizacji i odnosi się do indywidualnych powiązań kraju z między-
narodowym rynkiem kapitałowym. 

10 A. Sławiński, Rola inwestorów instytucjonalnych, banków i funduszy arbitrażowych w rozwoju globalnego rynku finan-
sowego, referat na konferencję Współczesne problemy finansów międzynarodowych Kolegium Gospodarki Światowej SGH, 
17 listopada 2006 r. (maszynopis niepublikowany).  

11 Szerzej zob. R.A. Mundell, A reconsideration of the twentieth century, American Economic Review 2000, Vol. 90, No. 3, 
s. 327-340. 
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liberalizację finansową. Liberalizacja dała zaś początek szerszym procesom globalizacyj-

nym, wspieranym m.in. rozwojem technologicznym. 

 Prezentowana w literaturze przedmiotu ocena procesu globalizacji finansowej 

z punktu widzenia struktury oraz funkcji systemu finansowego nie jest jednoznaczna1. 

W tabeli 2.3 zestawiono wnioski sformułowane na podstawie wybranych najnowszych 

badań tej problematyki, wskazując jednocześnie wielość podejmowanych wątków badaw-

czych.  

Zjawisko globalizacji finansowej należy analizować z punktu widzenia rozwoju ban-

ków. Najczęściej wysuwany jest argument o korzystnym wpływie właściciela zagraniczne-

go na rozwój sektora bankowego2. Wpływ ten dokonuje się m.in. poprzez poprawę struk-

tury regulacyjnej i nadzorczej sektora bankowego, poprawę jakości kredytów udzielanych 

przez banki, wzrost konkurencji w sektorze bankowym, wprowadzenie nowych technolo-

gii, instrumentów finansowych oraz poprawę jakości usług bankowych. Podobne znacze-

nie dla rozwoju banków i ich pozycji na krajowym rynku miały wejście zagranicznych ban-

ków i presja konkurencyjna z ich strony. R. Levine oraz G. Caprio i P. Honohan zwrócili 

przede wszystkim uwagę na poprawę efektywności funkcjonowania banków oraz wzrost 

stabilności sektora bankowego w wyniku wejścia banków zagranicznych na krajowy ry-

nek3. Należy zatem podkreślić pozytywny wymiar globalizacji finansowej zarówno w kon-

tekście stabilności systemu finansowego, jak również z perspektywy konieczności podej-

mowania działań stabilizacyjnych przez bank centralny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Szerzej na temat przebiegu procesu globalizacji finansowej zob. M. Shirakawa et al., op. cit.; M. Obstfeld, A.M. Taylor, 

lor, op. cit.; F.S. Mishkin, Is financial globalization beneficial? op. cit.  
2 Szczegółowe badanie korzyści dla banków z posiadania zagranicznego właściciela wykracza poza ramy niniejszej roz-

prawy. Szerzej zob. J. Peek, E.S. Rosengren, Implications of the globalization of the banking sector: the Latin America 
experience, w: Building an infrastructure for financial stability, E.S. Rosengren, J.S. Jordan [red.], Federal Reserve Bank of 
Boston, Conference Series No. 44, June 2000, s. 149-152; S. Claessens et al., How does foreign entry affect domestic bank-
ing markets? Journal of Banking and Finance 2001, Vol. 25, No. 5, s. 891-911; G.R. Clarke et al., Foreign bank entry: expe-
rience, implications for developing economies, and agenda for further research, World Bank Research Observer 2003, Vol. 
18, No. 1.   

3 Wpływ ten dokonuje się m.in. poprzez poprawę jakości i wzrost dostępności usług finansowych na danym rynku, 
stymulowanie rozwoju instytucji nadzoru bankowego, poprawę funkcjonowania systemu płatniczego, wprowadzenie mecha-
nizmów monitorowania klienta, szacowania ryzyka kredytowego. Szerzej zob. R. Levine, Foreign banks, financial develop-
ment, and economic growth, w: International Financial Markets. Harmonization Versus Competition, C.E. Barfield [red.], AEI 
Press, 1996; G. Caprio, P. Honohan, Restoring banking stability: beyond supervised capital requirements, Journal of Eco-
nomic Perspectives 1999, Vol. 13, No. 4, s. 43-64.   
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Tabela 2.3 

Wpływ procesu globalizacji na system finansowy – przegląd wybranych badań  

Autor (autorzy) Przedmiot badań 
Konsekwencje 
dla systemu Wnioski 

Bartolini, Drazen 
(1997) 
Stiglitz (2000) 
Kose et al. 
(2006) 

Wpływ procesu globaliza-
cji na jakość stanowionej 
polityki gospodarczej 

Wpływ  
pozytywny 

Liberalizacja przepływów kapitałowych i globalizacja 
stanowią czynnik dyscyplinujący polityków, dzięki 
czemu poprawia się jakość i skuteczność instrumen-
tów polityki gospodarczej. 

Shirakawa et al. 
(1997) 

Wpływ procesu globaliza-
cji na funkcjonowanie 
systemu finansowego 

Wpływ  
pozytywny 

Proces globalizacji przyczynia się do poprawy efek-
tywności alokacji zasobów oraz sprzyja lepszemu 
wygładzaniu konsumpcji w ramach dywersyfikacji 
ryzyka. 

Peek, Rosengren 
(2000) 
Claessens et al. 
(2001) 
Clarke et al. 
(2003) 

Wpływ właściciela zagra-
nicznego na rozwój sekto-
ra bankowego 

Wpływ  
pozytywny 

W wyniku pojawienia się właściciela zagranicznego 
poprawiają się jakość usług bankowych, wykorzy-
stywana technologia w procesie świadczenia usług 
finansowych oraz rośnie konkurencja w sektorze 
bankowym. 

Wei (2000) 
Gelos, Wei 
(2005) 

Wpływ globalizacji na 
władztwo publiczne 

Wpływ  
pozytywny 

Na skutek globalizacji poprawiają się warunki funk-
cjonowania instytucji i rynków finansowych (otocze-
nie polityczne i prawne systemu finansowego). 

Schmukler et al. 
(2003) 

Wpływ procesu globaliza-
cji na zjawisko niestabil-
ności finansowej 

Wpływ  
negatywny 

Globalizacja finansowa przyczynia się do zwiększenia 
niestabilności systemu finansowego, m.in. w związku 
z nasileniem niedoskonałości rynku finansowego 
i zjawiska zarażania. 

Stulz (2005) 
Wpływ globalizacji na 
rozwój instytucji nadzoru 
korporacyjnego  

Wpływ  
pozytywny 

Rozwój instytucji nadzoru korporacyjnego wpływa 
pozytywnie na rozwój rynku finansowego (w szcze-
gólności rynku akcji). 

Źródło :  Opracowanie własne. 

  

Jednym z „kanałów” oddziaływania globalizacji finansowej na rozwój rynków finan-

sowych (w szczególności rynek akcji) i umocnienie się ich pozycji względem pośredników 

finansowych jest rozwój instytucji nadzoru korporacyjnego1. Kraj dążący do pozyskania 

kapitału zagranicznego poprzez wewnętrzny rynek giełdowy zobowiązany jest zapewnić 

pełny dostęp do wiarygodnych informacji na temat emitentów oraz odpowiednią ochronę 

praw indywidualnego inwestora. Badania wskazują bowiem, że ocena skuteczności insty-

tucji nadzoru korporacyjnego w danym kraju należy do głównych czynników branych pod 

uwagę podczas podejmowania decyzji inwestycyjnych2. 

 Globalizacja wpłynęła zatem na rozwój istniejących rynków finansowych w po-

szczególnych systemach finansowych oraz stworzenie warunków niezbędnych do powsta-

wania nowych rynków finansowych. Jakościowo nowym zjawiskiem jest wyróżniająca się 

cecha rynków finansowych, jaką jest ich płynność. Płynność rynków finansowych wynika 

ze wzrostu liczby zawieranych transakcji finansowych, ich skali oraz liczby uczestników na 

poszczególnych rynkach finansowych. Przykładem rozwoju nowych rynków finansowych 

                                                 
1 R. Stulz analizuje wybrane metody oddziaływania procesów globalizacyjnych na poprawę w zakresie nadzoru korpora-

cyjnego, które w konsekwencji pozwalają m.in. zmniejszyć koszt kapitału. Por. R. Stulz, The limits of financial globalization, 
NBER Working Papers 2005, No. 11070, Cambridge, s. 41-47. Zob. również Corporate governance and institutions: a pan-
European perspective, T. Kowalski, S. Letza [red.], Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006. 

2 Por. The value and challenges of good corporate governance, McKinsey Global Institute, Advanced Risk Management 
Workshop, World Bank, Washington, D.C. 2004.  
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jest powstanie rynku instrumentów pochodnych (por. punkt 2.2.3). Jednocześnie rozwój 

różnorodnych rynków finansowych wpłynął na zmianę charakteru działalności bankowej, 

w szczególności przyczynił się do zmniejszenia znaczenia tradycyjnej bankowości depozy-

tywo-kredytowej. Ilustracją tego zjawiska jest udana próba przejęcia czynności banko-

wych przez nowe formy pośrednictwa finansowego, czyli rozwój sekurytyzacji. Szacuje się, 

że w samej Europie w latach 1996-2005 nastąpił ponadośmiokrotny wzrost wartości 

transakcji sekurytyzacji1.  

 Globalizacja finansowa wpłynęła także na aspekt funkcjonalny systemu finanso-

wego. W szczególności proces globalizacji przyczynił się do poprawy warunków funkcjo-

nowania instytucji i rynków finansowych, silnie oddziałując na otoczenie systemu finanso-

wego (w szczególności na otoczenie polityczne i prawne, por. punkt 1.2.1 niniejszej pra-

cy). W tym miejscu należy wskazać badania, w których przeanalizowano wpływ globaliza-

cji finansowej na władztwo publiczne, ujmowane w kategoriach m.in. skali korupcji, biuro-

kracji i przejrzystości polityki gospodarczej państwa2. Z tych badań wynika, że globalizacja 

finansowa silnie pozytywnie oddziałuje na władztwo publiczne, tym samym na poprawę 

warunków zewnętrznych wobec systemu finansowego, które determinują funkcjonowanie 

instytucji i rynków finansowych.  

Równie szeroko analizowanym zagadnieniem jest korzystny wpływ globalizacji na 

jakość stanowionej polityki gospodarczej. W szczególności przyczynia się do tego liberali-

zacja przepływów kapitałowych, dzięki której bezpośrednim odzwierciedleniem niewłaści-

wej polityki gospodarczej jest zmiana zachowania inwestorów zagranicznych i szybki od-

pływ kapitału3. Jednocześnie należy podkreślić, że element ten jest zgodnie wskazywany 

w literaturze przedmiotu – nawet przez przeciwników globalizacji finansowej – jako poten-

cjalna najważniejsza korzyść ze współczesnych przeobrażeń globalizacyjnych i integracyj-

nych4. 

Bezpośrednią konsekwencją globalizacji finansowej jest gwałtowny wzrost wartości 

międzynarodowych przepływów finansowych. Przepływy te mają z kolei pozytywny wpływ 

na dwa aspekty funkcjonalne systemu finansowego. Po pierwsze, zwiększenie mobilności 

                                                 
1 Wartość finansowania za pomocą sekurytyzacji w Europie wzrosła z około 40 mld euro w 1996 r. do ponad 320 mld 

euro w 2005 r. Zob. ESF securitisation data report, European Securitisation Forum, Summer 2006. 
2 Zob. np. S.-J. Wei, How taxing is corruption on international investors? Review of Economics and Statistics 2000, Vol. 

82, No. 1, s. 1-11; S.-J. Wei, Natural openness and good governance, NBER Working Papers 2000, No. 7765, Cambridge; 
R.G. Gelos, S.-J. Wei, Transparency and international portfolio holdings, Journal of Finance 2005, Vol. 60, No. 6, s. 2987-
3020; T. Kowalski et al., Rozwój środowiska instytucjonalnego w nowych krajach Unii Europejskiej: przypadek Estonii 
i Polski, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2007, nr 1, s. 151-171. 

3 M.A. Kose et al., Financial globalization: a reappraisal, IMF Working Paper 2006, No. 189, s. 41.  
4 Zob. L. Bartolini, A. Drazen, Capital-account liberalization as a signal, American Economic Review 1997, Vol. 87, No. 1, 

s. 138-154; J. Stiglitz, Capital market liberalization, economic growth, and instability, World Development 2000, Vol. 28, No. 
6. Dyscyplinującą funkcję przepływów kapitałowych analizują również Tytell i Wei. Wskazują oni wyraźnie korzystny wpływ 
globalizacji finansowej na skuteczność polityki pieniężnej (mierzonej w kategoriach stopy inflacji) i podkreślają brak syste-
matycznych danych empirycznych pozwalających na wnioskowanie o równie korzystnym wpływie globalizacji na jakość 
polityki fiskalnej, zob. I. Tytell, S.-J. Wei, Does financial globalization induce better macroeconomic policies? IMF Working 
Paper 2004, No. 84. 
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oszczędności zapewnia wzrost efektywności międzyokresowej alokacji zasobów. Po drugie, 

zwiększony transfer ryzyka umożliwia lepsze wygładzanie konsumpcji poprzez dywersyfi-

kację ryzyka1. Tak więc globalizacja finansowa, związana m.in. z likwidacją barier w mię-

dzynarodowym przepływie kapitału, powinna wpływać korzystnie zarówno na efektyw-

ność, jak i na stabilność funkcjonowania instytucji i rynków finansowych. W tym kontek-

ście warto zwrócić uwagę na dwa zjawiska, które są przeszkodą w osiągnięciu zakłada-

nych efektów, a mianowicie: „skłonność krajowych inwestorów do inwestowania w krajo-

we aktywa”2 (“home bias”) oraz paradoks Feldsteina-Horioki3. Na podstawie własnych 

badań empirycznych M. Feldstein i C. Horioka zidentyfikowali w okresie 1960-1974 ten-

dencję do wewnętrznego absorbowania oszczędności, co również wydaje się sprzeczne 

z teoretycznymi rozważaniami na temat globalizacji finansowej i jej konsekwencji. 

 Procesy globalizacji i integracji finansowej niewątpliwie korzystnie wpłynęły na 

funkcjonowanie instytucji i rynków finansowych. Warto jednak wskazać te następstwa 

współczesnych procesów globalizacyjnych, które mogą zagrażać realizacji ich funkcji. Ele-

menty te będą jednocześnie potencjalnym źródłem niestabilności systemu finansowego.  

Bezpośrednim odzwierciedleniem globalizacji finansowej jest transformacja syste-

mów finansowych. Warto wskazać kilka wybranych cech nowo ukształtowanego systemu. 

Są nimi4: wzrost mobilności przepływów kapitałowych, międzynarodowa ekspansja dzia-

łalności finansowej, większa złożoność instrumentów finansowych, szybsze i bardziej ela-

styczne dostosowywanie się przepływów funduszy i cen aktywów do zmieniających się 

warunków rynkowych.  

W kontekście tak opisanych cech systemu finansowego można zidentyfikować trzy 

najważniejsze źródła niestabilności systemu finansowego, będące konsekwencją globaliza-

cji finansowej5: 

− nasilenie się niedoskonałości globalnego rynku finansowego, 

− wzrost krótkoterminowych i portfelowych przepływów kapitałowych, 

− potencjalna i faktyczna eskalacja zjawiska zarażania między instytucjami finanso-

wymi oraz rynkami finansowymi w wymiarze krajowym i międzynarodowym. 

                                                 
1 Zob. M. Shirakawa et al., op. cit., s. 1 i nast. 
2 Przyjmując założenie, że większa dywersyfikacja portfela inwestycyjnego pozwala na osiągnięcie wyższych zysków 

przy tym samym poziomie ryzyka, należałoby oczekiwać wzrostu dywersyfikacji międzynarodowego portfela inwestycyjnego. 
Badania empiryczne dowodzą natomiast, że istnieje wyraźna „skłonność” inwestorów do inwestowania na krajowym rynku 
kapitałowym. Zob. np. K.R. French, J.M. Poterba, Investor diversification and international equity markets, American Eco-
nomic Review 1991, Vol. 81, No. 2, s. 222-226; K. Lewis, Consumption, stock returns, and the gains from international risk-
sharing, NBER Working Papers 1996, No. 5410, Cambridge; C.L. Mann, E.E. Meade, Home bias, transaction costs, and 
prospects for the Euro: a more detailed analysis, Working Paper 2002, No. 3, Institute for International Economics. 

3 M. Feldstein, C. Horioka, Domestic savings and international capital flows, Economic Journal 1980, Vol. 90, No. 358, 
s. 314-329. 

4 Szerzej zob. G.J. Schinasi, Safeguarding Financial Stability. Theory and Practice, op. cit., s. 161. 
5 Szerzej zob. S.L. Schmukler et al., Financial globalization, crises, and contagion, background paper for the Globaliza-

tion World Bank Policy Research Report, October 2003. 
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Nasilenie niedoskonałości globalnego rynku finansowego (wzrost ich skali, zakresu oraz 

intensywności występowania) jest jedną z najważniejszych przyczyn powstawania niepra-

widłowości w funkcjonowaniu instytucji i rynków finansowych. Wypada wskazać kilka ro-

dzajów niedoskonałości1: zachowania irracjonalne, zachowania stadne, ataki i bąble spe-

kulacyjne, asymetria informacji.  

Przykładem wpływu niedoskonałości rynku finansowego na niestabilność systemu 

finansowego są kryzysy walutowe w latach 90. ubiegłego wieku: kryzys Europejskiego 

Systemu Monetarnego (1992-1993), kryzys meksykański (1994-1995), kryzys w krajach 

Azji Wschodniej (1997-1998). Na niedoskonałości jako źródło kryzysów walutowych zwra-

ca uwagę m.in. A. Sławiński. Twierdzi on, że wpływ globalizacji na stabilność systemu 

finansowego odzwierciedla ewolucja teorii wyjaśniających przyczyny i mechanizmy kryzy-

sów walutowych2. Kryzysy pierwszej generacji – omówione po raz pierwszy przez 

P. Krugmana3 – wskazują nadmierne wydatki rządowe i nierozważną politykę makroeko-

nomiczną jako podstawowe przyczyny ataku spekulacyjnego4. W modelach drugiej gene-

racji (koncepcja M. Obstfelda5) uwypuklona została rola, jaką w ataku spekulacyjnym 

i odpływie kapitału odgrywają duzi inwestorzy. Pojawienie się kryzysu walutowego jest 

zatem możliwe nawet w sytuacji prowadzenia rozważnej polityki makroekonomicznej. 

Spekulanci starannie wybierają moment ataku spekulacyjnego, oczekując, że władze mo-

netarne nie podejmą się obrony kursu, ze względu na zbyt wysokie koszty ponoszone 

przez gospodarkę6. 

Globalizacja systemu finansowego wpłynęła również na charakter przepływów ka-

pitałowych między krajami. Istotnie wzrósł udział ryzykownych, w ocenie kraju przyjmują-

cego, krótkoterminowych inwestycji portfelowych. Inwestycje takie są znacznie bardziej 

niebezpieczne dla prawidłowego funkcjonowania systemu finansowego w krajach tworzą-

cych gospodarkę rynkową, które charakteryzują się słabiej rozwiniętą infrastrukturą insty-

tucjonalno-prawną oraz mniej stabilną sytuacją gospodarczą7. Jednak ze względu na 

omówione niedoskonałości rynku finansowego, w szczególności zachowania stadne i ataki 

                                                 
1 Por. R.A. Eisenbeis, Eroding market imperfection: implications for financial intermediaries, the payment system, and 

regulatory reform, w: Restructuring the financial system, A Symposium sponsored by the Federal Reserve Bank of Kansas 
City, Jackson Hole, Wyoming 1987, s. 19-54; M. Gruszczyński, op. cit., s. 100-111.    

2 A. Sławiński, Przyczyny i następstwa kryzysu walutowego, w: W. Małecki et al., op. cit., s. 15. 
3 Zob. P. Krugman, A model of balance of payments crises, Journal of Money, Credit and Banking 1979, Vol. 11, No. 3, 

s. 311-325. 
4 P. Krugman opisuje następujący mechanizm powstawania kryzysu walutowego: nadmierne wydatki rządowe powodują 

narastanie deficytu budżetowego i jednoczesny wzrost popytu krajowego oraz importu. Podjęcie decyzji o sfinansowaniu 
deficytu emisją pieniądza wywołuje inflację, co wpływa na relatywne potanienie importu, wywołując deficyt w obrotach 
handlowych. Szybko obniża się również poziom rezerw dewizowych i następuje atak spekulacyjny. Szerzej zob. Ibidem. 

5 Por. M. Obstfeld, Rational and self-fulfilling balance-of-payments crises, American Economic Review 1986, Vol. 76, No. 1, 
s. 72-81. 

6 M. Obstfeld opiera swą koncepcję na dwóch założeniach: występowanie wielu możliwych stanów równowagi (tj. ist-
nienie wielu różnych kombinacji kursu walutowego i rodzaju stosowanej polityki gospodarczej, które mogą zapewnić rów-
nowagę bilansu płatniczego) oraz występowanie ataku spekulacyjnego jako samospełniającej się przepowiedni. Szerzej zob. 
Ibidem. 

7 Szerzej zob. F.A. Broner et al., Why do emerging markets borrow short term? World Bank Policy Research Working 
Paper 2004, No. 3389.  
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spekulacyjne, również systemy finansowe o zdrowych fundamentach instytucjonalno-

prawnych mogą być narażone na niestabilność finansową w wyniku nagłego odpływu in-

westycji zagranicznych. 

Globalizacja finansowa przyczyniła się również do wzrostu zjawiska zarażania (con-

tagion) w systemie finansowym1. Zjawisko zarażania nie jest definiowane w literaturze 

przedmiotu w sposób jednorodny. Część badaczy utożsamia zarażanie ze zjawiskiem „roz-

lewania się kryzysu” (spillover effect)2, inni postulują wyraźne rozgraniczenie obu pojęć (np. 

P. Masson)3. Na podstawie przeprowadzonych badań literatury można zidentyfikować trzy 

podstawowe kanały zarażania4: kanały realne5 (związane z handlem międzynarodowym 

oraz bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi), kanały finansowe (związane z zaangażo-

waniem finansowym inwestorów na rynkach zagranicznych i globalną dywersyfikacją portfe-

la inwestycyjnego) oraz zachowanie stadne (będące efektem zjawiska asymetrii informacji).  

W kontekście omówionych kanałów zarażania między systemami finansowymi, nie 

powinno budzić kontrowersji stwierdzenie, że globalizacja finansowa negatywnie wpływa 

na stabilność systemu finansowego. Nasiliły się bowiem zależności w wymiarze realnym 

oraz finansowym między poszczególnymi krajami, rynkami finansowymi oraz instytucjami 

finansowymi. G.A. Calvo i E.G. Mendoza wskazują również wpływ globalizacji finansowej 

na trzeci z kanałów zarażania, tj. zachowanie stadne6. Ich zdaniem globalizacja znacznie 

osłabia bodźce do kosztownego gromadzenia informacji o rynku finansowym. Jednocze-

śnie coraz większa grupa inwestorów decyduje się stosować strategię naśladownictwa 

w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych, czego bezpośrednim skutkiem jest nasi-

lenie się zjawiska zachowania stadnego.  

Globalizacja niewątpliwie przyczyniła się do rozwoju systemów finansowych oraz 

poprawy ich funkcjonowania. Negatywne następstwa tego procesu wydają się natomiast 

wyraźnie ograniczone – ale nie całkowicie wyeliminowane – w wyniku przeprowadzenia 

licznych reform instytucjonalnych, zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodo-

                                                 
1 Przegląd literatury na temat zjawiska zarażania prezentują R. Dornbusch et al., Contagion: understanding how it 

spreads, World Bank Research Observer 2000, Vol. 15, No. 2. 
2 Zob. J.A. Frankel, S.L. Schmukler, Crises, contagion, and country funds: effects on East Asia and Latin America, 

w: Managing Capital Flows and Exchange Rate Perspectives from the Pacific Basin, R. Glick [red.], Cambridge University 
Press, Cambridge 1998.  

3 P. Masson przekonuje o konieczności rozróżnienia pojęć: zarażenie i efekt rozlania. Zarażenie utożsamia wyłącznie 
z sytuacją zagrożenia kryzysem w jednym kraju na skutek sytuacji kryzysowej w innym kraju, przy jednoczesnym braku 
makroekonomicznych przesłanek do wystąpienia tego kryzysu. Zob. P. Masson, Contagion: monsoonal effect, spillovers, and 
jumps between multiple equilibria, IMF Working Paper 1998, No. 142. Szerzej na temat zjawiska zarażania zob. F.L. Sell, 
Contagion in Financial Markets, Edward Elgar, Cheltenham 2001.   

4 Zob. np. F.L. Sell, op. cit.; S.L. Schmukler et al., op. cit., s. 10-12; L. Kodres, M. Pritsker, A rational expectations 
model of financial contagion, Journal of Finance 2002, Vol. 57, No. 2, s. 769-799.  

5 Realne kanały zarażania w Europie badali m.in. B. Eichengreen et al., Contagious currency crises, NBER Working Pa-
per, No. 5681, Cambridge. 

6 G.A. Calvo, E.G. Mendoza, Rational contagion and the globalization of securities markets, Journal of International 
Economics 2000, Vol. 51, No. 1, s. 79-113.  
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wym (np. na skutek zmiany polityki MFW oraz Banku Rozrachunków Międzynarodowych 

w Bazylei czy utworzenie CLS Bank1)2.  

Należy zwrócić także uwagę na koncepcję nowej międzynarodowej architektury fi-

nansowej (new international financial architecture), która powstała w odpowiedzi na nasi-

lające się kryzysy finansowe, których źródło dostrzeżono w dynamicznych przeobrażeniach 

systemu finansowego3. W ramach realizacji tej koncepcji zaproponowano i częściowo już 

przeprowadzono wiele reform mających na celu wzmocnienie budowy systemu finanso-

wego, zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia kryzysu finansowego lub minimali-

zację kosztów tego kryzysu.  

 

2.2.5. Wpływ procesów liberalizacji, postępu technologicznego i globa-
lizacji na strukturę i funkcje współczesnego systemu finansowe-
go 

W tabeli 2.4 zestawiono wnioski z przeprowadzonych badań najnowszej literatury przed-

miotu i obserwacji wybranych systemów finansowych na temat wpływu współczesnych 

egzogenicznych przeobrażeń systemu finansowego na jego strukturę i funkcje. Omówione 

procesy starano się analizować odrębnie, uwypuklając te korzyści i zagrożenia dla funkcjono-

wania systemu finansowego, które w największym stopniu wydają się konsekwencją wybra-

nych przeobrażeń systemu. 

Analiza danych prezentowanych w tabeli 2.4 pozwala wskazać na kilka prawidłowości 

w rozwoju współczesnego systemu finansowego. Po pierwsze, liberalizacja, postęp technolo-

giczny i globalizacja finansowa silniej oddziałują bezpośrednio i pośrednio na rozwój rynku 

finansowego niż banków. W kontekście przeprowadzonych analiz warto zwrócić uwagę na 

podobne wnioski płynące z badań przeprowadzonych przez ekspertów MFW4, którzy podjęli 

próbę skonstruowania indeksu rozwoju systemu finansowego, złożonego z trzech indeksów 

szczegółowych: bankowości tradycyjnej, rynku finansowego i nowych form pośrednictwa fi-

nansowego. Eksperci MFW badali wartość wskaźników cząstkowych w najbardziej rozwinię-

tych państwach w latach 1995 i 2004.  

                                                 
1 CLS Bank (Continuous Linked Settlement) utworzony został w 2002 r. w ramach Grupy CLS,  powstał z inicjatywy ban-

ków centralnych w celu obniżenia ryzyka rozliczeniowego związanego z transakcjami w walucie obcej. 
2 Tezę tą potwierdzają wyniki badań przeprowadzonych przez M. Bordo et al., w których dokonali analizy związków mię-

dzy globalizacją a kryzysem finansowym w ujęciu historycznym. Współczesnej fazie globalizacji finansowej towarzyszą 
wprawdzie częstsze zjawiska niestabilności systemu finansowego, jednak są one znacznie mniej groźne z punktu widzenia 
systemu finansowego oraz gospodarki. M.D. Bordo et al., op. cit. 

3 H. Bilski, Nowa międzynarodowa architektura finansowa (próba reformy światowego systemu finansowego), Materiały 
i Studia 1999, nr 90, Narodowy Bank Polski, Warszawa; B. Eichengreen, Toward a New International Financial Architecture: 
A Practical Post-Asia Agenda, Institute for International Economics, Washington, D.C. 1999; J.K. Solarz, Nowa architektura 
międzynarodowego systemu finansowego, w: Międzynarodowy system finansowy. Analiza instytucjonalna-porównawcza, 
J.K. Solarz [red.], Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2001. 

4 Financial systems and economic cycles, World Economic Outlook, op. cit. 
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Tabela 2.4 
Wpływ wybranych czynników egzogenicznych na strukturę i funkcje systemu finansowego 

Czynnik  
przeobrażeń 

Struktura systemu finansowego Funkcje systemu finansowego 

Rozwój banków Rozwój rynku finansowego Korzyści  Zagrożenia 

Liberalizacja  
finansowa 

Możliwość ekspansji banków na nowe 
rynki  

Poprawa efektywności funkcjonowania 
banków i wzrost ich potencjału w wyni-
ku konkurencji ze strony banków za-
granicznych 

Rozwój infrastruktury instytucjonalnej 
i prawnej sprzyjającej umacnianiu się 
rynku finansowego (przejrzystość, 
obowiązek ujawniania informacji, po-
prawa ochrony praw indywidualnego 
inwestora) 

Przyjęcie rozwiązań instytucjonalnych 
sprzyjających rozwojowi rynku  
finansowego (w szczególności  
nadzoru korporacyjnego) 

Poprawa alokacji kapitału (brak barier 
prawnych) 

Możliwość nieograniczonej dywersyfika-
cji ryzyka 

Wzrost znaczenia jakościowych aspek-
tów funkcjonowania instytucji i rynków 
finansowych  

Poprawa warunków instytucjonalno-
prawnych, w których funkcjonują insty-
tucje i rynki finansowe 

Krótkookresowy wzrost poziomu stóp 
procentowych oraz ich zmienności 

Niebezpieczeństwo niedopasowania 
walutowego aktywów i pasywów 

Wzrost poziomu zadłużenia gospo-
darstw domowych i nadmierna akcja 
kredytowa banków 

Postęp w dziedzinie 
teleinformatyki 

Wzrost efektywności działania banków 
i umocnienie ich pozycji na skutek 
obniżenie kosztów transakcyjnych 

Rozwój płynnych rynków finansowych 
jako bezpośrednia konsekwencja re-
dukcji asymetrii informacji w systemie 
finansowym 

Rozwój nowych instytucjonalnych form 
pośrednictwa finansowego działających 
bezpośrednio na rynkach finansowych 

Poprawa alokacji kapitału (redukcja 
zjawiska asymetrii informacji oraz roz-
wój płynnych rynków finansowych) 

Obniżenie kosztów transakcyjnych 
dzięki wykorzystaniu osiągnięć telein-
formatycznych 

Wzrost ryzyka finansowania inwestycji 
związanych z nowymi technologiami 

Błędy technologii informatycznych 
w procesie świadczenia usług finanso-
wych 

Globalizacja 
finansowa 

Warunki dla zwiększenia efektywności 
banków i umocnienia ich pozycji na 
rynku w wyniku wzrostu konkurencyj-
ności na rynku finansowym 

Rozwój banków w wyniku pojawienia 
się właścicieli zagranicznych 

Rozwój infrastruktury instytucjonalnej 
i prawnej sprzyjającej umacnianiu się 
pozycji rynku finansowego (przejrzy-
stość, obowiązek ujawniania informacji, 
poprawa ochrony praw indywidualnego 
inwestora) 

Rozwój form instytucjonalnych sprzyja-
jących rozwojowi rynku finansowego 
(w szczególności w zakresie nadzoru 
korporacyjnego) 

Poprawa warunków makroekonomicz-
nych funkcjonowania instytucji i rynków 
finansowych oraz wzrost dyscypliny 
rynkowej 

Poprawa otoczenia politycznego i praw-
nego, w którym funkcjonuje system 
finansowy (oddziaływanie globalizacji 
na władztwo publiczne) 

Negatywny wpływ niedoskonałości 
międzynarodowego rynku finansowego 
na funkcjonowanie systemów finanso-
wych 

Wzrost wartości krótkoterminowych 
i portfelowych przepływów kapitało-
wych 

Nasilenie się zjawiska zarażania między 
systemami finansowymi  

 

Źródło :  Opracowanie własne. 
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Obserwowany wzrost wartości indeksu rynku i nowych form pośrednictwa finansowe-

go oraz spadek wartości indeksu bankowości tradycyjnej wyraźnie wskazują kierunek ewolucji 

struktury współczesnego systemu finansowego, tj. stopniowe ewoluowanie struktury systemu 

finansowego w stronę modelu anglosaskiego. 

Po drugie, liberalizacja, postęp technologiczny i globalizacja wpływają na funkcjono-

wanie systemu finansowego zarówno pozytywnie – przyczyniając się do wzrostu efektywności 

funkcjonowania instytucji i rynków finansowych1, jak i negatywnie – zwiększając prawdopo-

dobieństwo wystąpienia nieprawidłowości w funkcjonowaniu instytucji i rynków finansowych. 

Negatywny wymiar oddziaływania liberalizacji, postępu technologicznego i globalizacji utoż-

samiany jest w pracy z zagrożeniem stabilności systemu finansowego. 

 
 
2.3.  ENDOGENICZNE PRZEOBRAŻENIA SYSTEMU FINANSOWEGO 
2.3.1. Przekształcenia ilościowe współczesnego systemu finansowego 

Przeanalizowane w punkcie 2.2 przeobrażenia systemu finansowego wywarły wpływ na 

działania dostosowawcze podejmowane w poszczególnych systemach. Działania te okre-

ślono w pracy mianem endogenicznych i wtórnych czynników współczesnej ewolucji sys-

temu finansowego. W wymiarze ilościowym należą do nich w szczególności2: 

− dynamiczny rozwój rynków finansowych i pośrednictwa finansowego (w ujęciu kra-

jowym i międzynarodowym),  

− intensywny wzrost wartości transakcji finansowych oraz wzrost wartości płatności 

związany z powyżej wskazanym czynnikiem, 

− nasilenie międzynarodowej mobilności kapitału, będącej konsekwencją rozwoju 

systemów finansowych w wymiarze międzynarodowym. 

Systemy finansowe w krajach wysoko rozwiniętych wzrastały w minionych trzech deka-

dach znacznie szybciej niż gospodarki tych państw3. W tabeli 2.5 zestawiono dane doty-

czące rozwoju wybranych elementów systemów finansowych krajów wysoko rozwiniętych. 

W nawiązaniu do wcześniejszych rozważań na temat modeli systemu finansowego (por. 

punkt 1.4), rozwój systemów badany jest odrębnie dla modelu anglosaskiego i kontynen-

talnego. Podejście takie pozwala na zidentyfikowanie ważnej cechy jakościowej współcze-

                                                 
1 Efektywność systemu finansowego definiowana jest w pracy szeroko, jako zdolność instytucji i rynków finansowych do 

wypełniania funkcji systemu finansowego.  
2 A. Crockett, Why is financial stability a goal of public policy? w: Maintaining financial stability in a global economy, 

A Symposium sponsored by the Federal Reserve Bank of Kansas City, Jackson Hole, Wyoming 1997; S. Vitols, op. cit.   
3 Przykładowo wartość aktywów instytucji finansowych wzrosła w Wielkiej Brytanii z 110% PKB w 1980 roku do 377% 

PKB w 2000 roku, równie dynamiczny wzrost odnotowano w Niemczech (odpowiednio 182% i 353% PKB) oraz w Stanach 
Zjednoczonych (odpowiednio 111% i 257% PKB), szerzej zob. G.J. Schinasi, Safeguarding Financial Stability. Theory and 
Practice, op. cit., s. 3-9. 
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snego systemu finansowego, którą jest ewoluowanie systemu finansowego w kierunku 

systemu opartego na rynku1.  

Analizując dane zawarte w tabeli 2.5, należy wskazać wyraźne różnice w poszcze-

gólnych miarach rozwoju systemu finansowego na początku lat 80. Wartość kredytów 

bankowych w stosunku do PKB była w systemach kontynentalnych niemal dwukrotnie 

większa niż w systemach anglosaskich. Sektor bankowy był wyraźnie silniej rozwinięty 

w krajach Europy kontynentalnej również z punktu widzenia depozytów bankowych sekto-

ra prywatnego (o niemal 60%). Praktyka funkcjonowania systemu finansowego potwier-

dza również kolejną modelową cechę systemu anglosaskiego, a mianowicie znaczenie 

rynku kapitałowego w systemie finansowym (por. punkt 1.4). Systemy finansowe Stanów 

Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii miały średnio ponadpięciokrotnie lepiej rozwinięty rynek 

kapitałowy i jego podstawową formę instytucjonalną, którą jest giełda papierów warto-

ściowych. Również wartość funduszy pozyskanych w drodze emisji była w krajach anglo-

saskich dwukrotnie większa niż w krajach Europy kontynentalnej.  

 
Tabela 2.5 

Wybrane sektorowe wskaźniki rozwoju systemu finansowego  
w anglosaskim i kontynentalnym systemie finansowym (1980 r. i 2000 r.) 

 
Kredyty dla sektora  

prywatnego1 
Depozyty sektora 

prywatnego2 
Kapitalizacja  

giełdy3 
Emisja papierów  

(oferta publiczna) 4 

1980 2000 1980 2000 1980 2000 1980 2000 

System  
kontynentalny* 0,601 0,937 0,647 0,930 0,078 1,046 0,020 0,322 

System  
anglosaski** 0,315 0,907 0,410 0,724 0,420 1,694 0,040 0,178 

 

Objaśnienia: 
*  Średnia wartość dla krajów Europy kontynentalnej (Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holan-

dia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Szwecja). 
**  Średnia wartość dla systemów Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. 
1   Relacja kredytów udzielonych sektorowi prywatnemu przez banki depozytowe do PKB. 
2   Relacja depozytów sektora prywatnego w bankach komercyjnych i oszczędnościowych do PKB. 
3  Relacja zagregowanej rynkowej wartości kapitału spółek krajowych do PKB. 
4  Relacja wielkości funduszy pozyskanych w drodze oferty publicznej do nakładów na środki trwałe brutto.  
 
Źródło :  Opracowanie własne na podstawie R.G. Rajan, L. Zingales, Banks and markets: the changing cha-

racter of European finance, op. cit., s. 126 i 128. 
 

Dane obrazujące kształtowanie się elementów systemu finansowego w 2000 r. 

wskazują na dwie podstawowe tendencje rozwojowe systemu. Po pierwsze, wyraźnie za-

cierają się różnice strukturalne między obydwoma modelami2. Wartości wskaźników pre-

                                                 
1 Zjawisko ewolucji systemu finansowego w kierunku systemu opartego na rynku jest w tym miejscu tylko sygnalizowa-

ne. Będzie ono przedmiotem rozważań w punkcie 2.3.2.  
2 Wypada dodać, że w Wielkiej Brytanii nastąpił jednocześnie dynamiczny rozwój sektora bankowego (wskaźnik kredy-

tów dla sektora prywatnego kształtował się w 2000 r. na poziomie 1,32, a depozytów – 1,069) i rynku kapitałowego. 
W Stanach Zjednoczonych tendencję do rozwoju wykazywał natomiast jedynie rynek kapitałowy. 
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zentujących rozwój banków oraz rynku finansowego były w 2000 r. znacznie bardziej zbli-

żone niż w 1980 r. Po drugie, w obu systemach nastąpił dynamiczny rozwój rynku kapita-

łowego. Zaobserwowano ponadczterokrotny wzrost wskaźnika kapitalizacji giełdy do PKB 

w systemach anglosaskich i ponaddziesięciokrotny wzrost tego wskaźnika w krajach Euro-

py kontynentalnej. Należy również zwrócić uwagę na wzrost wartości emisji papierów 

w krajach Europy kontynentalnej w 2000 r., który jest konsekwencją m.in. wprowadzenia 

wspólnej waluty euro i wystąpienia boomu na rynku dłużnych papierów wartościowych 

denominowanych w euro1 oraz powstania nowych rynków kapitałowych w tych krajach 

(np. Neuer Markt w Niemczech). 

Prezentowane wskaźniki nie pozwalają wprawdzie wnioskować o całkowitej konwe-

rgencji systemów anglosaskiego i kontynentalnego w odniesieniu do rozwoju rynku kapi-

tałowego, jednak należy podkreślić wyraźne zmniejszenie tej luki. O ile na początku lat 80. 

kapitalizacja giełdy w systemie anglosaskim była średnio pięciokrotnie większa niż w sys-

temie kontynentalnym, o tyle w 2000 r. różnice rozwoju szacuje się na około 60%.  

Międzynarodowy charakter rozwoju systemów finansowych można zaobserwować 

analizując dane dotyczące wartości kapitału pozyskanego w ramach międzynarodowej 

emisji akcji oraz wartości międzynarodowego długu w poszczególnych systemach finan-

sowych (zob. tabele 2.6 i 2.7).  

 
Tabela 2.6 

Wartość międzynarodowych emisji akcji krajów G-10 (w mld USD) 

Państwo 1990 1995 2000 2004 

Belgia 0,0 0,17 3,73 4,63 

Francja 0,90 2,49 14,20 24,10 

Holandia 0,67 4,88 22,25 3,39 

Japonia 0,87 0,15 9,37 7,17 

Kanada 0,08 1,76 5,29 10,78 

Niemcy 0,25 4,02 23,09 18,66 

Stany Zjednoczone 1,70 8,11 19,55 0,41 

Szwajcaria 0,15 0,82 6,93 3,89 

Szwecja 0,31 1,12 6,06 4,47 

Wielka Brytania 2,90 4,73 18,04 16,14 

Włochy 0,13 3,33 3,88 11,84 

Ogółem 7,96 23,48 105,91 105,49 

 
Źródło : Opracowanie własne na podstawie G.J., Schinasi, Safeguarding Financial Stability. Theory and Prac-

tice, op. cit., s. 156. 
 

Analizując kształtowanie się obu zmiennych w krajach należących do grupy G-10 

w latach 1990-2004, zauważyć należy dynamiczny wzrost wartości międzynarodowych 

                                                 
1 G. Galati, K. Tsatsaronis, op. cit.; E. Peree, A. Steinherr, op. cit., s. 1295-1308. 
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emisji akcji we wszystkich krajach z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych. Jednakże Stany 

Zjednoczone i Wielka Brytania już w 1990 r. kilkakrotnie przewyższały w tym względzie 

pozostałe kraje. Najsilniejszy wzrost można zaobserwować natomiast w Kanadzie (ponad-

dwunastokrotny), we Włoszech (ponadośmiokrotny) i w Niemczech (ponadsiedmiokrotny). 

Również wartość międzynarodowego długu w omawianych systemach finansowych gwał-

townie wzrosła (por. Tabela 2.7), szczególnie zaś w Niemczech, Stanach Zjednoczonych, 

Holandii i Szwajcarii oraz we Włoszech, gdzie wzrost wartości międzynarodowego długu 

był ponaddziesięciokrotny. Prezentowane dane wskazują zatem na faktyczną integrację 

narodowych rynków finansowych w jeden globalny rynek, na którym nie istnieją bariery 

geograficzne. 

 
Tabela 2.7 

Wartość bieżącego długu międzynarodowego w formie papierów wartościowych według 
narodowości emitenta w krajach G-10 (w mld USD) 

Państwo 1993 1995 2000 2004 

Belgia 51,1 81,1 131,1 302,5 

Francja 131,1 167,2 315,9 926,0 

Holandia 55,1 100,8 295,0 685,4 

Japonia 335,2 344,1 285,0 298,3 

Kanada 145,5 172,5 202,4 297,4 

Niemcy 121,3 262,4 898,2 2 338,5 

Stany Zjednoczone 174,1 261,3 1 748,6 3 358,8 

Szwajcaria 19,8 34,3 101,5 260,9 

Szwecja 77,1 106,8 106,9 181,5 

Wielka Brytania 185,8 229,3 588,4 1 446,3 

Włochy 66,3 88,1 209,5 683,2 

Ogółem 51,1 81,1 131,1 302,5 

 
Źródło : Opracowanie własne na podstawie G.J., Schinasi, Safeguarding Financial Stability. Theory and Prac-

tice, op. cit., s. 158. 
 

Współczesne przeobrażenia systemu finansowego znalazły odzwierciedlenie rów-

nież we wzroście wartości przepływów finansowych, w ujęciu krajowym oraz międzynaro-

dowym. Wzrost ten jest dynamiczny, a skalę zjawiska obrazują następujące dane1:  

− średnia wartość płatności bezgotówkowych w systemach płatniczych państw na-

leżących do grupy G-10 wzrosła w latach 1978-2005 ponadtrzynastokrotnie, 

w tym samym czasie potroiła się liczba transakcji2,  

                                                 
1 Zob. $118 trillion and counting: taking stock of the global capital markets, McKinsey Global Institute Report, February 

2005; E. Ledrut, The BIS statistics on payments and settlements, BIS Quarterly Review 2007, June, s. 41-53; Payment 
systems in eleven developed countries, BIS, February 1985; Statistics on payment and settlement systems in selected 
countries, BIS, March 2007. 

2 E. Ledrut, op. cit., s. 43. 
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− szacuje się, że dobowe obroty walutowe na początku lat osiemdziesiątych sięgały 

82,5 mld USD, w połowie lat dziewięćdziesiątych około 1,2 bln USD, a w 2007 r. 

osiągnęły wartość 3,2 bln USD, 

− w latach 1989-2002 nastąpił niemal dziesięciokrotny wzrost przepływów między-

narodowych w ujęciu globalnym, średnio o 18% w skali roku, 

− międzynarodowy wzrost przepływów kapitałowych wynika m.in. z możliwości do-

konywania inwestycji zagranicznych, będącej skutkiem liberalizacji (przykładowo 

w 2002 r. udział inwestorów zagranicznych w amerykańskim rynku był następu-

jący: 12% akcji, 25% obligacji przedsiębiorstw oraz 44% skarbowych papierów 

wartościowych; w 1975 r. wartości te wynosiły odpowiednio 4%, 1% oraz 20%)1. 

Dynamiczny wzrost wartości międzynarodowych przepływów kapitałowych może mieć 

poważne negatywne następstwa dla funkcjonowania krajowych systemów finansowych. 

Dzieje się tak w sytuacji, gdy przepływy mają charakter krótkoterminowy (por. punkt 

2.2.4). Ponadto warto podkreślić, że zdecydowaną większość rozliczeń realizowanych 

w systemach płatniczych państw z grupy G-10 stanowią płatności wysokokwotowe. Są 

one niezmiernie ważne z punktu widzenia potencjalnego niebezpieczeństwa niestabilności 

systemu finansowego, bowiem nieprawidłowości w realizowaniu płatności wysokokwoto-

wych narażają uczestników na niebezpieczeństwo dużych strat (w odniesieniu do płynno-

ści i wartości kapitału danej instytucji), które – ze względu na rozmiary – mogą być zagro-

żeniem o charakterze systemowym. 

Rozwój systemów finansowych przyczynił się do wzrostu efektywności ich funkcjo-

nowania. Jednocześnie należy podkreślić, że bezpośrednią konsekwencją ilościowych 

przeobrażeń systemu jest większe prawdopodobieństwo wystąpienia negatywnych skut-

ków nieprawidłowości w funkcjonowaniu instytucji bądź rynków finansowych. Można bo-

wiem zakładać, że w sytuacji silnie rozwiniętego systemu finansowego, jakiekolwiek dłużej 

utrzymujące się zakłócenia w jego funkcjonowaniu będą miały znacznie bardziej negatyw-

ne i trwalsze skutki dla stabilności tego systemu, a także dla całej gospodarki2. Może to 

być konsekwencją nienadążania regulacji finansowych i ich jakości za ilościowymi zmia-

nami w systemie finansowym3. Stąd konieczność zwrócenia większej uwagi na problem 

stabilizowania systemu finansowego w kontekście działań podejmowanych przez banki 

                                                 
1 Szczegółowe dane na temat międzynarodowych przepływów kapitałowych prezentowane są np. w raporcie $118 tril-

lion and counting: taking stock of the global capital markets, op. cit., s. 20.  
2 A. Crockett, B.H. Cohen, Financial markets and systemic risk in an era of innovation, International Finance 2001, Vol. 

4, No. 1, s. 131. 
3 Wspomniana koncepcja „nowej międzynarodowej architektury finansowej” jest przykładem działań podejmowanych na 

arenie międzynarodowej w celu dostosowania środowiska regulacyjno-prawnego do stopnia rozwoju systemu finansowego. 
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centralne i inne instytucje w wymiarze wewnętrznym – krajowym i międzynarodowym 

(problematyka ta jest przedmiotem rozważań w kolejnych rozdziałach pracy). 

 

2.3.2.  Jakościowy wymiar przeobrażeń systemu finansowego 

Egzogeniczne przeobrażenia systemu finansowego wpłynęły również na kształtowanie się 

jakościowych cech systemu finansowego. Przeprowadzone studia literatury pozwalają 

wskazać najważniejsze z nich, a mianowicie1: 

− wzrost presji konkurencyjnej na rynku finansowym, 

− ewoluowanie systemu w kierunku systemu opartego na rynku finansowym, 

− powszechne wykorzystanie innowacji finansowych, 

− wzrost znaczenia inwestorów instytucjonalnych, 

− wzrost zagrożenia stabilności systemu finansowego. 

Akceptacja zasad wolnego rynku i zastosowanie ich w funkcjonowaniu systemu finanso-

wego doprowadziły m.in. do wzrostu konkurencji pomiędzy poszczególnymi instytucjami 

finansowymi. Czynnikiem dodatkowo potęgującym to zjawisko jest wykorzystanie techno-

logii teleinformatycznych przez instytucje finansowe. J.-C. Trichet, badając współczesne 

tendencje w systemach finansowych, analizuje je właśnie z punktu widzenia zmian konku-

rencyjności. W kontekście tych zmian jakościowych środowiska finansowego J.-C. Trichet 

wskazuje cztery tendencje, które jego zdaniem będą kształtowały system finansowy i jed-

nocześnie, które powinny być przedmiotem zainteresowania ze strony polityków gospo-

darczych, w szczególności bankierów centralnych2:  

− nasilenie konkurencji między instytucjami finansowymi (w wyniku deregulacji in-

stytucje finansowe, które mogły korzystać z „parasola ochronnego” regulacji, 

muszą konkurować z krajowymi i zagranicznymi instytucjami finansowymi), 

− silna konkurencja na rynkach finansowych (wzmocniona w wyniku rozwoju tech-

nologii teleinformacyjnych, umożliwiających dokonywanie transakcji finansowych 

bez względu na miejsce i czas), 

− konieczność zwiększenia przejrzystości i efektywności funkcjonowania instytucji 

finansowych, 

                                                 
1 Zob. np. J.-C. Trichet, op. cit.; R.G. Rajan, L. Zingales, Banks and markets: the changing character of European 

finance, op. cit.; G.J. Schinasi, Safeguarding Financial Stability. Theory and Practice, op. cit., s. 153-180.   
2 J.-C. Trichet, op. cit., s. 1-2. 
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− transformacja tradycyjnej bankowości poprzez konsolidację w sektorze banko-

wym, tworzenie konglomeratów finansowych oraz wprowadzenie rozwiązań in-

nowacyjnych1. 

Wzrost konkurencji wywołuje zatem bezpośrednie konsekwencje dla kształtowania się 

struktury i funkcji systemu finansowego. Z jednej strony presja konkurencyjna wymusza 

przeobrażenia tradycyjnej struktury sektora bankowego oraz wzrost efektywności funk-

cjonowania. Z drugiej strony banki i inni pośrednicy finansowi mogą angażować się w co-

raz bardziej ryzykowne inwestycje. Z tego względu, mimo że konkurencja uznawana jest 

za stan pożądany, wskazuje się na zagrożenie większej skłonności instytucji i rynków fi-

nansowych do niestabilności2, a tym samym również na konieczność podejmowania dzia-

łań stabilizacyjnych w ukształtowanym pod wpływem omówionych czynników systemie 

finansowym (por. rozdziały 5 i 6). 

Ważnym jakościowym przeobrażeniem jest stopniowe ewoluowanie struktur sys-

temu finansowego w stronę systemu opartego na mechanizmach rynku. Prowadzone na 

szeroką skalę badania wskazują na rosnący udział bezpośrednich, rynkowych form finan-

sowania czy stopniowo malejący udział sektora bankowego w systemie finansowym3. 

F. Allen podaje kilka przykładów przeobrażeń systemów finansowych w kierunku systemu 

opartego na rynku4. We Francji celowo zdecydowano się na zwiększanie znaczenia rynku 

finansowego w połowie lat 80. W Japonii podjęto wiele działań w ramach reformy syste-

mu finansowego zmierzającej do poprawienia efektywności jego funkcjonowania oraz 

umożliwienia konkurowania rynkowi finansowemu w Japonii z rynkami nowojorskim i lon-

dyńskim5. Również wyniki badań prowadzonych przez A. Demirgüç-Kunt i R. Levine po-

twierdzają tendencję do zwiększania udziału rynku finansowego w systemie finansowym 

wraz z rozwojem gospodarki danego kraju. Wraz ze wzrostem bogactwa kraju rośnie rów-

nież aktywność i efektywność rynku finansowego na tle banków6.  

                                                 
1 Dodatkowym bodźcem do transformacji sektora bankowego w systemach bankowych krajów należących do strefy eu-

ro było wprowadzenie waluty. Zob. szerzej J. Dermine, Banking in Europe: past, present and future, w: The transformation 
of the European financial system, op. cit., s. 31-85; G. Galati, K. Tsatsaronis, op. cit.  

2 Teoretyczne rozważania na temat związków między konkurencją a niestabilnością w sektorze bankowym prezentują 
F. Allen, D. Gale, Comparing Financial Systems, op. cit., s. 231-270. 

3 Zob. Report on financial structures, op. cit.; R.G. Rajan, L. Zingales, Banks and markets: the changing character of Eu-
ropean finance, op. cit., s. 123-167; Rozwój systemu finansowego w Polsce w latach 2002-2003, J. Osiński et al. [red.], 
Narodowy Bank Polski, Warszawa 2004.  

4 F. Allen, The design of financial systems and markets, Journal of Financial Intermediation 1999, Vol. 8, No. 5-7, s. 5-7. 
5 Wprowadzając reformy, kierowano się trzema zasadami: rynek wolny (liberalizacja rynku finansowego), rynek wiary-

godny (zwiększenie przejrzystości reguł i poprawa ochrony inwestora indywidualnego) oraz rynek globalny (ustanowienie 
systemu prawnego, zasad rachunkowości oraz zasad nadzorczych, które będą spójne z tendencjami globalizacyjnymi). 
Szerzej zob. Structural reform of the Japanese financial market, Ministry of Finance, Japan (http://www.mof.go.jp/english/ 
big-bang/ebb7.htm); The International Handbook on Financial Reform, M.J.B. Hall [red.], Edward Edgar Publishing, Chel-
tenham 2003, s. 178 i nast.  

6 A. Demirgüç-Kunt, R. Levine, op. cit., s. 5. 
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Podobnych wniosków dostarcza badanie rozwoju systemu finansowego, w którym 

T.M. Rybczyński wskazuje na trzy etapy tego procesu1: kapitalizm właścicielski, kapitalizm 

menedżerski, kapitalizm instytucjonalny (zob. tabela 2.8). Analizując rozwój systemu fi-

nansowego, T.M. Rybczyński odmiennie ujmuje problematykę systemu finansowego, 

a mianowicie jako główny warunek rozwoju gospodarki rynkowej. Zwrócenie uwagi za-

równo na efektywność, jak i na właściwą strukturę systemu finansowego pozwoliło na 

wyodrębnienie trzech faz rozwoju systemu finansowego (por. tabela 2.8). Na podstawie 

przeprowadzonych badań T.M. Rybczyński wskazał niejako naturalną ewolucję systemu 

finansowego w kierunku systemu opartego na rynku finansowym (por. tabela 2.8).  

Kolejnym elementem charakterystycznym dla współczesnego systemu finansowego 

są wspomniane już liczne innowacje finansowe (por. punkt 2.2.3). Problematyka innowacji 

finansowych jest często podejmowana w literaturze. W szczególności skupiono się na 

wskazaniu wielu korzyści i zagrożeń ze strony innowacji finansowych2. Coraz częściej jed-

nak podnoszony jest zarzut, że rozpoznanie to polega na stylizowaniu faktów, a nie na 

formułowaniu wniosków z empirycznych analiz3.  

 
Tabela 2.8 

Ewolucja systemu finansowego w ujęciu T.M. Rybczyńskiego 

Wyszczegól-
nienie 

Faza rozwoju systemu finansowego 

Kapitalizm  
właścicielski 

Kapitalizm  
menedżerski 

Kapitalizm  
instytucjonalny 

Podstawa  
instytucjonal-
na systemu  
finansowego 

Banki 
depozytowe 

Rynek kapitałowy 
Banki inwestycyjne 
Niebankowe instytucje finansowe 

Rynek finansowy 
Fundusze inwestycyjne, 
emerytalne i ubezpie-
czeniowe 

Źródło finan-
sowania roz-
woju przed-
siębiorstw 

Źródła  
wewnętrzne  
(zyski) 

Model anglosaski – rynki kapitałowe i źródła we-
wnętrzne 
Model niemiecko-japoński – banki (silnie powiąza-
ne z przedsiębiorstwami w grupy finansowo-
przemysłowe, np. w Japonii „keiretsu” lub system 
banku głównego w Niemczech)  

Rynek kapitałowy (ma-
leje znaczenie banków 
depozytowych) 

Wykorzysty-
wany mecha-
nizm nadzoru  
korporacyjne-
go 

Z uwagi na brak 
konfliktu między 
właścicielem a mene-
dżerem, mechanizm 
nadzoru występuje 
w znacznie ograniczo-
nym zakresie (ze 
strony kredytobiorcy) 

Model anglosaski – mechanizm władztwa opiera 
się na rynkach kapitałowych poprzez kształtowa-
nie cen akcji przedsiębiorstw, w dalszej fazie 
rozwoju funkcję tę spełniają wrogie przejęcia  
Model niemiecko-japoński – funkcję dyscyplinującą 
pełnią wewnętrzne grupy finansowo-przemysłowe 
poprzez zmianę zarządu i strategii pod wpływem 
członka grupy (Japonia) lub w wyniku posiadania 
przez bank prawa głosu w przedsiębiorstwie 
(Niemcy) 

Funkcje monitorującą  
i dyscyplinującą pełnią 
rynki finansowe (kapita-
łowe, kredytowe 
i pieniężne) 

 
Źródło:  Opracowanie własne na podstawie T.M. Rybczyński, op. cit., s. 42-43. 
 

                                                 
1 T.M. Rybczyński, op. cit., s. 42-43. 
2 Por. np. C. Mayer, Financial innovation: curse of blessing? Oxford Review of Economic Policy 1986, Vol. 2, No. 4; R.C. 

Merton, The financial system and economic performance, op. cit., s. 264-272;  
3 Szerzej por. W.S. Frame, L.J. White, Empirical studies of financial innovation: lots of talk, little action? Journal of Eco-

nomic Literature 2004, Vol. 42, No. 1, s. 116-144. 
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W literaturze pojęcie innowacji finansowych definiowane jest niejednolicie. Autorzy 

wskazują bowiem odmienne obszary powstawania innowacji finansowych1. Innowacje 

w zakresie finansów można definiować jako nowość, która pozwala na redukcję kosztów, 

redukcję ryzyka lub na udoskonalenie usługi finansowej bądź metody jej świadczenia 

zwiększające satysfakcję klientów2. Elementem definicji, który nie budzi większych wątpli-

wości, jest zatem geneza innowacji finansowych. Badacze zgodnie wskazują mikroekono-

miczne podłoże powstawania innowacji, tj. dążenie do realizacji potrzeb klientów i zwięk-

szenie ekonomicznej efektywności funkcjonowania instytucji finansowej3.  

Nie ulega zatem wątpliwości, że innowacje finansowe, z racji swej mikroekono-

micznej natury, powinny znaleźć odzwierciedlenie przede wszystkim w poprawie funkcjo-

nowania instytucji i rynków finansowych. Mogą być jednak ważną przyczyną wzrostu za-

grożenia niestabilności systemu finansowego. Wykorzystanie innowacji finansowych spo-

wodowało wykształcenie się swoistych cech systemu finansowego, które mogą być przy-

czyną wzrostu niestabilności systemu. Wśród cech tych należy wymienić4: większą złożo-

ność instrumentów finansowych, pojawienie się nowych, niepodlegających regulacjom 

instytucji finansowych (np. fundusze arbitrażowe), wzrost powiązań między rynkami fi-

nansowymi i wzrost ryzyka zarażenia kryzysem finansowym.  

Dla kształtowania się współczesnego systemu finansowego ważnym jest także ko-

lejne przeobrażenie o charakterze endogenicznym, którym jest dynamiczny rozwój inwe-

storów instytucjonalnych5. Na podstawie przeprowadzonych badań rozwoju inwestorów 

instytucjonalnych w krajach należących do G-10 w latach 1980-20016 można wskazać 

kilka prawidłowości. Po pierwsze, nastąpił gwałtowny i silny wzrost wartości aktywów fi-

nansowych inwestorów instytucjonalnych; średnia wartość tych aktywów w latach 1980-

2001 wzrosła ponaddwudziestokrotnie. Po drugie, nastąpiło zróżnicowanie rozwoju za-

równo pod względem rodzaju (najbardziej rozwinęły się instytucje inwestycyjne), jak 

i w podziale na poszczególne kraje (najsłabszy rozwój inwestorów instytucjonalnych wy-

stąpił w Japonii). Po trzecie, wartość aktywów finansowych w analizowanych krajach 

                                                 
1 Por. Ibidem, s. 118; P. Moles, N. Terry, op. cit., s. 220. 
2 Autorzy definicji proponują klasyfikowanie innowacji do czterech grup: nowe produkty, nowe usługi, nowe „procesy 

produkcji” oraz nowe formy organizacyjne. Szerzej zob. W.S. Frame, L.J. White, op. cit., s. 118.  
3 Należy również dodać, że innowacje finansowe odgrywają dużą rolę w sferze makroekonomicznej. Innowacje stanowią 

bowiem o poprawie funkcjonowania systemu finansowego, a zatem pośrednio znajdują odzwierciedlenie również we wzro-
ście gospodarczym. Por. Ibidem, s. 118.  

4 C. Noyer, Financial innovation, monetary policy and financial stability, Deutsche Bundesbank’s 9th Spring Conference: 
“Microdata analysis and macroeconomic implications”, Eltville, 27-28 April 2007. 

5 Pojęcie inwestora instytucjonalnego utożsamiane jest w pracy z wyspecjalizowaną instytucją finansową, która zarządza 
oszczędnościami indywidualnych inwestorów, łącząc je w jedną pulę, kierując się określonymi zasadami co do poziomu 
akceptowanego ryzyka, maksymalizacji zwrotu z inwestycji i długości trwania inwestycji. Por. E.P. Davis, The role of institu-
tional investors in the evolution of financial structure and behaviour, w: The future of financial system, Reserve Bank of 
Australia 1996 Conference, 8-9 July 1996, s. 64.  

6 Zob. A. Matysek-Jędrych, Współczesne przeobrażenia systemu finansowego i ich konsekwencje, Bank i Kredyt 2008, 
nr 1, Narodowy Bank Polski, Warszawa. 
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znacznie przewyższa PKB (w Japonii, Niemczech i we Włoszech jest niemal równa PKB), 

co dodatkowo podkreśla znaczenie inwestorów instytucjonalnych dla całej gospodarki1. 

Wpływ wzrostu znaczenia inwestorów instytucjonalnych na system finansowy jest 

wielostronny. Coraz częściej podnoszony jest argument o wyraźnie pozytywnym oddziały-

waniu inwestorów instytucjonalnych, np. poprzez generowanie płynności, która stymuluje 

rozwój rynku kapitałowego, publiczne ujawnianie informacji i wprowadzanie standardów 

rachunkowości opartych na informacji rynkowej, wzmacnianie instytucji nadzoru korpora-

cyjnego (poprzez implementację mechanizmów nadzoru właściwych dla modelu anglosa-

skiego – por. tabela 1.9)2. Należy również wskazać zagrożenia wiążące się z rozwojem 

inwestorów instytucjonalnych. W szczególności są nimi: nadmierny wzrost zmienności cen  

na rynku kapitałowym w wyniku zachowania stadnego inwestorów instytucjonalnych3 oraz 

zagrożenie płynności na rynku finansowym (w szczególności na rynku dłużnych papierów 

wartościowych) na skutek równoczesnej sprzedaży aktywów przez inwestorów instytucjo-

nalnych4.  

 

2.3.3.  Przeobrażenia systemu finansowego jako źródło niestabilności 

Analiza współczesnych egzo- i endogenicznych przeobrażeń systemu finansowego (por. 

punkty 2.2 oraz 2.3.1 i 2.3.2) pozwala pośrednio wskazać liczne i złożone zagrożenia dla 

realizacji funkcji systemu finansowego. Odwołując się do funkcjonalnej definicji stabilności 

finansowej (por. punkt 2.2.1), można uznać, że zidentyfikowane elementy są potencjal-

nym źródłem niestabilności systemu finansowego.  

 Dążąc do systematyzacji zagadnienia źródeł niestabilności systemu finansowego, 

warto ująć je jako rosnące ryzyko w pewnych ściśle określonych dziedzinach funkcjono-

wania systemu finansowego. Podejście takie prezentują w swojej pracy m.in. A. Houben 

et al. 5. Autorzy podzieli źródła ryzyka na dwie grupy: bezpośrednio związane z funkcjo-

nowaniem systemu finansowego (źródła endogeniczne) oraz należące do sfery realnej 

gospodarki, co do których istnieje obawa, że nastąpi ich transmisja do systemu finanso-

                                                 
1 Tendencje w zakresie rozwoju inwestorów instytucjonalnych i zróżnicowanie w poszczególnych krajach badali m.in. 

E.P. Davis i B. Steil. Naukowcy ci wykorzystali w tym celu analizę popytu i podaży różnych czynników, które przyczyniły się 
do wzrostu atrakcyjności inwestorów instytucjonalnych z punktu widzenia gospodarstw domowych. Zob. szerzej E.P. Davis, 
B. Steil, Institutional Investors, MIT Press, Cambridge 2001. 

2 Por. E.P. Davis, Institutional investors, financial markets efficiency, and financial stability, EIB Papers 2003, Vol. 8, No. 
1, European Investment Bank.  

3 Zachowanie stadne ma miejsce w sytuacji, gdy duża grupa inwestorów instytucjonalnych kupuje lub sprzedaje aktywa 
w tym samym czasie. Por. A. Devenow, I. Welch, Rational herding in financial economics, European Economic Review 1998, 
Vol. 40, No. 3-5, s. 603-615; S. Bikchandani, S. Sharma, Herd behavior in financial markets: a review, IMF Working Paper 
2000, No. 48; X. Gabaix et al., Institutional investors and stock market volatility, NBER Working Papers 2005, No. 11722, 
Cambridge. 

4 E.P. Davis, Institutional investors, financial markets efficiency, and financial stability, op. cit., s. 98. 
5 A. Houben et al., Toward a framework for safeguarding financial stability, IMF Working Paper 2000, No. 101.  
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wego1. Do źródeł endogenicznych autorzy zaliczyli instytucjonalne źródła ryzyka (ryzyko 

finansowe, operacyjne, prawne, wynikające z przyjętej strategii biznesu oraz ryzyko nad-

miernej koncentracji działalności i ryzyko adekwatności kapitałowej), rynkowe źródła ryzy-

ka (ryzyko kontrahenta, błędnej wyceny aktywów, runu na rynek i zarażenia) oraz infra-

strukturalne źródła ryzyka (efekt domina, utrata zaufania do systemu, słabości infrastruk-

turalne). Wśród egzogenicznych źródeł ryzyka A. Houben et al. wyróżnili zaburzenia ma-

kroekonomiczne (ryzyko środowiska gospodarczego i nierównowagi politycznej) oraz ryzy-

ko zdarzeń (kataklizmy naturalne, polityczne źródła ryzyka, upadek dużych przedsię-

biorstw).  

  Wyróżnienie dwóch odrębnych grup źródeł ryzyka jest zasadne z punktu widzenia 

skutków działań stabilizujących system finansowy. O ile pierwsza grupa (zmienne endoge-

niczne) może być przedmiotem działań podejmowanych przez instytucje dbające o stabil-

ność finansową: poprzez nadzór, dostosowanie regulacji i odpowiednią politykę zarządza-

nia kryzysem, o tyle druga grupa (zmienne egzogeniczne) jest poza zasięgiem ich działa-

nia. Prawdopodobieństwo wystąpienia zaburzeń o charakterze makroekonomicznym może 

być wprawdzie minimalizowane poprzez działania podejmowane w ramach polityki makro-

ekonomicznej, należy jednak zwrócić uwagę na brak możliwości elastycznego kształtowa-

nia tej polityki i niemożność osiągnięcia zakładanych rezultatów w krótkim okresie2.  

 Wprowadzona systematyzacja przyczyn niestabilności systemu finansowego po-

zwala analizować omówione w pracy konsekwencje współczesnych przeobrażeń systemu 

finansowego jako determinanty kształtowania się ryzyka w poszczególnych elementach 

systemu finansowego. Każde z tych przekształceń można bowiem odnieść do wzrostu ry-

zyka w wybranej płaszczyźnie funkcjonowania systemu finansowego.  

 

2.4. UWAGI KOŃCOWE 

Współczesne przeobrażenia systemu finansowego są zagadnieniem złożonym i wieloaspek-

towym. Zaproponowane w rozprawie podejście, w którym wyodrębniono poszczególne ele-

menty przekształceń, pozwoliło na wskazanie konsekwencji poszczególnych procesów dla 

kształtowania się struktury i funkcji tego systemu. Podsumowując należy podkreślić kilka 

zasadniczych elementów charakterystycznych dla współczesnego systemu finansowego. Po 

pierwsze, systemy finansowe w krajach wysoko rozwiniętych mają coraz większe, wręcz 

                                                 
1 Ibidem, s. 16-20. 
2 Na brak możliwości wpływania na egzogeniczne źródła ryzyka niestabilności systemu finansowego wskazuje m.in. 

G.J. Schinasi, podkreślając, że działania instytucji stabilizujących system finansowy ograniczają się jedynie do zapewnienia 
zdolności systemu finansowego do absorbowania zewnętrznych szoków. Por. G.J. Schinasi, Safeguarding Financial Stability. 
Theory and Practice, op. cit., s. 107. 
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podstawowe znaczenie dla gospodarek tych państw. Po drugie, funkcjonowanie systemów 

cechuje się wysoką efektywnością, ale jednocześnie narażone jest na wiele zagrożeń, które 

można utożsamiać ze zjawiskiem niestabilności systemu finansowego. Niezbędnym warun-

kiem prawidłowego funkcjonowania systemów finansowych, a ujmując szerzej również go-

spodarek krajów wysoko rozwiniętych, jest stabilizowanie systemu finansowego. 

Analiza i ocena współczesnych przeobrażeń systemu finansowego i ich skutków dla 

kształtowania struktury i funkcji systemu pozwoliła na wyodrębnienie specyficznych cech 

systemu. Zestawienie tych cech daje z kolei podstawę do rozbudowania pojęcia systemu 

finansowego, wprowadzonego w punkcie 1.1. Odwołując się bowiem poprzez analogię do 

pracy W. Wilczyńskiego – który zwraca uwagę na konieczność określenia podstawowych 

właściwości systemu gospodarczego1 – system finansowy należałoby również definiować 

w kategoriach jego właściwości ukształtowanych w wyniku licznych przekształceń deter-

minowanych czynnikami o charakterze endo- i egzogenicznym. 

Wśród wyodrębnionych specyficznych cech systemu finansowego należy więc wy-

mienić: 

− w sferze instytucjonalnej: duże zróżnicowanie form organizacyjnych instytucji fi-

nansowych, spadek znaczenia tradycyjnej bankowości depozytywo-kredytowej, sil-

ną presję konkurencyjną pomiędzy instytucjami finansowymi, wzrost wzajemnych 

powiązań między instytucjami finansowymi, silna integracja z globalnym rynkiem 

finansowym, wzrost znaczenia inwestorów instytucjonalnych, 

− w sferze funkcjonalnej: funkcjonalną komplementarność instytucji i rynków finan-

sowych, wyraźny wzrost efektywności systemu finansowego, szybki rozwój syste-

mów finansowych w porównaniu z gospodarką realną, wzrost znaczenia jakościo-

wych aspektów funkcjonowania instytucji i rynków finansowych, powszechne wy-

korzystywanie innowacyjnych rozwiązań teleinformatycznych, duże prawdopodo-

bieństwo wystąpienia nieprawidłowości w funkcjonowaniu instytucji i rynków fi-

nansowych oraz łatwość rozprzestrzeniania się zaburzeń na rynkach finansowych, 

− w otoczeniu systemu finansowego: wysoki stopień liberalizacji i deregulacji systemu 

finansowego (otoczenie prawne), poprawę warunków instytucjonalno-prawnych, 

ekonomicznych oraz politycznych, w których funkcjonują instytucje i rynki finansowe 

(otoczenie prawne, ekonomiczne i polityczne). 

Zaproponowane rozumienie współczesnego systemu finansowego wskazuje na 

znaczenie prowadzonej polityki w zakresie szeroko pojętego stabilizowania systemu finan-

                                                 
1 W. Wilczyński, Rynek i pieniądz w Polsce u progu XXI wieku, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2000, 

s. 20-22.  
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sowego dla właściwego funkcjonowania samego systemu, ale również dla gospodarki da-

nego kraju. Wydaje się bowiem, że wysoką skuteczność działań można osiągnąć wyłącz-

nie pod warunkiem uwzględnienia najważniejszych właściwości współczesnego systemu 

finansowego oraz dostosowania do nich strategii i instrumentów polityki stabilizowania 

systemu finansowego. Wielość czynników oddziałujących na współczesny system finanso-

wy i silne związki między tymi czynnikami niewątpliwie powinny znaleźć odzwierciedlenie 

w kształtowaniu regulacji finansowych, norm ostrożnościowych czy jakościowych instru-

mentów polityki stabilizowania systemu finansowego. 

 Analizę współczesnych przeobrażeń systemu finansowego można zatem traktować 

jako niezbędne tło do prowadzenia dalszych rozważań, które mają na celu poznanie uwa-

runkowań polityki banku centralnego w zakresie stabilizowania systemu finansowego. Bez 

znajomości właściwości, tendencji rozwojowych systemu finansowego oraz szans i zagro-

żeń z tym związanych, wydaje się niemożliwym pomyślne stabilizowanie systemu finanso-

wego. Dlatego wnioski płynące z analizy współczesnego systemu finansowego będą wyko-

rzystywane w kolejnych fragmentach pracy.   
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R O Z D Z I A Ł  I I I  
 

POJĘCIE I WŁAŚCIWOŚCI STABILNOŚCI 
SYSTEMU FINANSOWEGO A DZIAŁANIA  
STABILIZACYJNE BANKU CENTRALNEGO  

 
 
3.1. UWAGI WSTĘPNE 

Przeprowadzone w rozdziale drugim badanie współczesnych przeobrażeń systemu finan-

sowego dało podstawy do sformułowania wniosku o potencjalnej niestabilności jako swo-

istej cesze systemu finansowego. Niestabilność stanowi podstawowe zagrożenie dla funk-

cjonowania instytucji i rynków finansowych, a w konsekwencji również dla gospodarki 

danego kraju. Dlatego niezbędnym jest prowadzenie działań mających na celu stabilizo-

wanie systemu finansowego przez banki centralne i inne instytucje stabilizowania systemu 

finansowego, tj. instytucje regulujące i nadzorujące instytucje i rynki finansowe, systemy 

gwarantowania depozytów oraz rząd w zakresie, w jakim uczestniczy on w działaniach 

korygujących bądź naprawczych podejmowanych przez pozostałe instytucje (przede 

wszystkim z uwagi na angażowanie środków publicznych). 

Rozważania na temat samego stabilizowania systemu powinny jednak być poprze-

dzone badaniem stabilności systemu finansowego oraz uwarunkowań prowadzenia działań 

stabilizujących. Stąd celem niniejszego rozdziału jest więc zaprezentowanie i ocena pod-

stawowych zagadnień związanych ze stabilnością systemu finansowego. Na wstępie omó-

wione zostaną rozbieżności w rozumieniu pojęcia „stabilność systemu finansowego” wy-

stępujące w literaturze przedmiotu oraz trudności praktyczne wynikające z zaakceptowa-

nia poszczególnych ujęć tej problematyki. Złożoność zjawiska stabilności systemu finan-

sowego, zidentyfikowane problemy w proponowanych w literaturze przedmiotu definicjach 

stabilności stanowią podstawową barierę w stworzeniu jednolitych ram analitycznych. 

W związku z tym, w dalszej kolejności podjęta zostanie próba sformułowania takiej defini-

cji stabilności systemu finansowego, w której uwzględnione zostaną najważniejsze jej 

elementy. Ujęcie to pozwoli na indywidualne traktowanie złożonego problemu niestabilno-

ści systemu finansowego. Ten zabieg będzie wykorzystany również w rozdziale 4, w któ-

rym analizie poddane zostaną teoretyczne podstawy stabilizowania systemu finansowego.  

Punkt 3.3 rozdziału poświęcono identyfikacji cech stabilności systemu finansowego 

oraz zbadaniu ich implikacji dla działań stabilizacyjnych podejmowanych przez bank cen-

tralny. Na zakończenie (punkt 3.4) podjęto próbę stworzenia ram analitycznych stabilizo-
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wania systemu finansowego, dzięki którym ogólne zadanie stabilizowania systemu zosta-

nie przełożone na warunki operacyjne, tj. cel, podmiot, przedmiot, zakres oraz instrumen-

ty stabilizowania. Jednocześnie wprowadzone ramy są elementem łączącym wszystkie 

zagadnienia będące przedmiotem rozważań w niniejszej rozprawie.  

 

3.2. ROZUMIENIE STABILNOŚCI SYSTEMU FINANSOWEGO 

Zagadnienie stabilności systemu finansowego (stabilności finansowej1) jest współcześnie 

mocno akcentowane, zarówno jako jeden z warunków efektywnego funkcjonowania sys-

temu finansowego, w aspekcie narodowym i globalnym2, jak również w ujęciu czynników 

zrównoważonego wzrostu gospodarki światowej3. Należy podkreślić, że pomimo znaczne-

go zaawansowania badań teoretycznych i empirycznych nad zagadnieniem stabilności 

finansowej, nie istnieje jednolita, metodologicznie ugruntowana czy też prawnie usankcjo-

nowana definicja stabilności systemu finansowego czy stabilności finansowej4. Zasadni-

czym problemem jest również – obok występującej niejednorodności terminologicznej – 

brak możliwości operacjonalizacji zjawiska stabilności finansowej w proponowanych uję-

ciach. W literaturze występują również skrajne poglądy, w których autorzy przekonują 

o braku możliwości zdefiniowania zjawiska stabilności finansowej5. Warto podkreślić, że 

brak konsensusu w zakresie definiowania stabilności finansowej powoduje również brak 

zgodności w kwestii działań podejmowanych w celu utrzymania lub przywrócenia stabilno-

ści finansowej, doboru instrumentów wykorzystywanych w tym celu, jak również instytu-

cjonalnej odpowiedzialności za stabilność systemu finansowego. 

 Przegląd literatury przedmiotu pozwala wskazać wyraźne różnice w rozumieniu 

pojęcia stabilność finansowa. Można podjąć próbę sklasyfikowania najważniejszych doko-

                                                 
1 Zdając sobie sprawę z pewnego uproszczenia, w pracy oba pojęcia będą stosowane zamiennie. W zdecydowanej bo-

wiem większości publikacji naukowych oraz raportów banków centralnych i międzynarodowych instytucji finansowych poję-
cie stabilności finansowej (bez dodatkowego dopełnienia) odnosi się do systemu finansowego i jego bezpośredniego oto-
czenia. Niemniej jednak w literaturze pojawiają się opinie na temat zależności między obydwoma pojęciami, przy czym 
wskazuje się na szerszy zakres pojęcia stabilność finansowa. Por. m.in. A. Icard, Comment on „Should financial stability be 
an explicit central bank objective?” w: Challenges to Central Banking from Globalized Financial Systems, P.C. Ugolini et al. 
[red.], International Monetary Fund, Washington, D.C. 2003, s. 225.  

2 Światowy (międzynarodowy, globalny) system finansowy stanowi część „międzynarodowej architektury finansowej”, 
stosunkowo nowego przedmiotu badań ekonomistów i praktyków gospodarczych. Pojęcie „międzynarodowa architektura 
finansowa” zostało ukute na spotkaniu grupy G-7 w 1995 roku (zob. szerzej punkt 2.2.4 niniejszej pracy). 

3 Problematyka stabilności systemu finansowego (traktowana jednak w charakterze kryzysu finansowego) była przed-
miotem zainteresowania ekonomistów i polityków gospodarczych już wcześniej, szczególnie w obliczu kryzysów finansowych 
o znacznych kosztach makroekonomicznych. C.P. Kindleberger zwraca uwagę na wyraźnie przeciwcykliczny (tj. rozkwitający 
w warunkach dekoniununktury) charakter prowadzonych badań i publikowanych prac na temat stabilności finansowej, C.P. 
Kindleberger, op. cit., s. 1. Zob. również A. Wojtyna, Polityka ekonomiczna a wzrost gospodarczy, Gospodarka Narodowa 
1995, nr 6, s. 5-6; G. Brown, The conditions for high and stable growth and employment, The Economic Journal 2001, Vol. 
111, No. 471, s. 30-44. 

4 S. Oosterloo, J. de Haan, A survey of institutional framework for financial stability, Occasional Studies 2003, Vol. 1, 
No. 4, De Nederlandsche Bank, s. 3. 

5 A. Icard, op. cit., s. 225.  
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nań w tej dziedzinie do kilku odrębnych, aczkolwiek zawierających wiele elementów 

wspólnych, ujęć analitycznych1: 

− ujęcie monetarne, 

− ujęcie funkcjonalne (w węższym znaczeniu), 

− ujęcie funkcjonalne (w szerszym znaczeniu), 

− ujęcie systemowe. 

Dążąc do systematyzacji proponowanych definicji stabilności finansowej, w tabeli 3.1. 

zestawiono wnioski z prowadzonych w tym względzie badań, zwracając uwagę na pod-

stawowe konsekwencje każdego z ujęć dla podejmowanych działań stabilizujących system 

finansowy.  

 
Tabela 3.1 

Rozumienie stabilności finansowej – przegląd ujęć analitycznych 

Ujęcie analityczne 
(przedstawiciele) Definicja stabilności finansowej* Nacisk Wskazówki praktyczne 

Monetarne  
(A.J. Schwartz; 
W.A. Allen,  
G. Wood) 

Niestabilność finansowa utożsa-
miana jest z sytuacją, w której 
występuje obawa, że środek 
płatniczy nie będzie dostępny  
w żadnej cenie, co wywołuje 
panikę bankową i zakłócenie  
w kształtowaniu podaży pieniądza. 

Kształtowanie się 
podaży pieniądza  

Możliwość operacjonalizacji 

Możliwość pełnej obserwacji  

Przedmiot badania jest bardzo 
wąski, ogranicza się do kształtowa-
nia podaży pieniądza 

Funkcjonalne  

(F.S. Mishkin;  
O. Issing;  
W. Duisenberg) 

Stabilność finansowa utożsamiana 
jest z sytuacją, w której zapew-
nione jest trwałe i niezakłócone 
w poważny sposób funkcjonowa-
nie systemu finansowego  
(tj. efektywne alokowanie zaso-
bów, dywersyfikacja ryzyka).  

Efektywność  
funkcjonowania  
systemu finansowego  

Brak możliwości operacjonalizacji 

Brak możliwości pełnej obserwacji 
w ujęciu ex ante 

Przedmiotem badań jest wyłącznie 
poprawność i efektywność funkcjo-
nowania systemu finansowego 

Funkcjonalne  
szerokie  
(A. Crockett; 
J. Chant;  
G.J. Schinasi 
R. Ferguson; 
N. Wellink; 
T. Padoa-Schioppa) 

Stabilność finansowa rozumiana 
jest jako brak niestabilności 
gospodarczej, tj. sytuacji, w której 
działalność gospodarcza i ogólnie 
stan gospodarki są osłabione 
w wyniku nieprawidłowego 
funkcjonowania systemu finanso-
wego lub jego wybranych elemen-
tów. 

Wpływ  
nieprawidłowego 
funkcjonowania  
systemu finansowego 
na kondycję  
gospodarki 

Brak możliwości operacjonalizacji 

Brak możliwości pełnej obserwacji 
w ujęciu ex ante 

Przedmiotem badań jest ocena 
wpływu funkcjonowania systemu 
finansowego na stan gospodarki  

Systemowe  
(O. de Bandt,  
P. Hartmann; 
Grupa G-10) 

Stabilność finansowa utożsamiana 
jest z brakiem ryzyka systemowe-
go, tj. ryzyka wystąpienia zdarze-
nia o charakterze systemowym. 

Ryzyko systemowe  
i źródła jego  
powstawania 

Brak możliwości operacjonalizacji 

Brak możliwości pełnej obserwacji 
w ujęciu ex ante 

Przedmiot badania jest bardzo 
szeroki, obejmuje ryzyko systemowe 
i jego źródła 

* W literaturze przedmiotu stabilność finansowa jest definiowana często jako brak niestabilności finansowej, stąd w tabeli 
3.1 uwzględniono najważniejsze ujęcia w definiowaniu zarówno pojęcia stabilność finansowa, jak i niestabilność finansowa.  

Ź r ó d ł o :  Opracowanie własne.  

                                                 
1 Zaproponowane nazewnictwo ujęć analitycznych odzwierciedla zagadnienie, które jest uwypuklane przez autorów po-

szczególnych definicji (stanowiąc element wspólny omawianych definicji, który pozwala je klasyfikować do jednej grupy). 
Należy jednocześnie podkreślić, iż pomimo klasyfikowania do jednej grupy, występują drobne rozbieżności między defini-
cjami, co będzie sygnalizowane w dalszej analizie. 
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Jednocześnie warto podkreślić, że prezentowane zestawienie stanowi w dużym 

stopniu konsekwencję omówionych w punkcie 1.1 podejść w rozumieniu samego systemu 

finansowego (por. tabela 1.1). 

 Najwęższe analityczne ujęcie niestabilności finansowej, określane mianem podejścia 

monetarnego, proponuje m.in. A.J. Schwartz1 (por. tabela 3.1). Monetarne ujęcie problemu 

traktuje przedmiot badań bardzo wąsko, ograniczając się w zasadzie do obserwowania 

kształtowania się podaży pieniądza w konsekwencji wystąpienia paniki bankowej. Wszelkie 

inne zjawiska, które mogą stanowić symptomy niestabilności finansowej, np. gwałtowny 

spadek cen aktywów i wzrost upadłości podmiotów gospodarczych, którym nie towarzyszy 

jednak panika bankowa, nie stanowią – zdaniem A.J. Schwartz – o stabilności bądź niesta-

bilności systemu finansowego. Autorka utożsamia takie sytuacje z pseudo-kryzysami i prze-

strzega przed interwencją, która z jednej strony może spowodować obniżenie efektywności 

gospodarczej (w wyniku ratowania podmiotów, które powinny upaść), z drugiej natomiast 

może spowodować nadmierną podaż pieniądza i stymulować procesy inflacyjne.  

 W monetarny nurt opisu warunków niestabilności wpisują się również W.A. Allen 

i G. Wood, którzy jako podstawę swej definicji niestabilności finansowej wykorzystują 

rozważania A.J. Schwartz2. Konstruując definicję niestabilności finansowej (którą ujmują 

wyłącznie jako zjawisko makroekonomiczne), autorzy posłużyli się pojęciem kryzysu finan-

sowego w sferze mikroekonomicznej, który utożsamiają z gwałtowną redukcją dostępu do 

pieniądza (a w konsekwencji także redukcją wydatków) na poziomie gospodarstw domo-

wych, przedsiębiorstw, a nawet rządu. Niestabilność finansową natomiast traktują jako 

epizod, w którym duża grupa podmiotów (gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa 

i rząd) doświadcza kryzysu finansowego, który to kryzys nie wynika z ich wcześniejszego 

zachowania3 oraz ma poważne negatywne efekty makroekonomiczne. Obie definicje, mi-

mo że z analitycznego punktu widzenia są poprawne i co szczególnie warte podkreślenia, 

mogłyby znaleźć bezpośrednie zastosowanie w praktyce, traktują przedmiot badań zbyt 

wąsko, nie uwzględniając szeregu zjawisk i symptomów niestabilności zidentyfikowanych 

na podstawie badań empirycznych4. Można zatem przypuszczać, że stabilizowanie syste-

mu finansowego w oparciu o monetarne podejście nie byłoby skuteczne i korzystne dla 

systemu finansowego i gospodarki. Można podjąć próbę wyjaśnienia tak wąskiego ujmo-

                                                 
1 A.J. Schwartz, Real and pseudo-financial crises, w: Financial Crises and the World Banking System, F. Capie, G.E. Wood 

[red.], St Martin’s, New York 1986, s. 11, za: G.J. Schinasi, Safeguarding Financial Stability. Theory and Practice, op. cit., s. 96. 
2 W.A. Allen, G. Wood, Defining and achieving financial stability, Journal of Financial Stability 2006, Vol. 2 No. 2, s. 152-

172.  
3 Charakterystyczne zatem jest występowanie tych podmiotów w roli „niewinnych świadków” (innocent bystanders), 

por. Ibidem. 
4 Zob. np. A. Crockett, The theory and practice of financial stability, GEI Newsletter 1997, No. 6; Financial stability in 

emerging market economies, op. cit.; C.J. Lindgren et al., Financial sector crisis and restructuring. Lessons from Asia, IMF 
Occasional Paper 1999, No. 188. 
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wania problematyki niestabilności finansowej z punktu widzenia czasu powstania tej kon-

cepcji teoretycznej. Według kryterium okresu można bowiem przyjąć, że jest to koncepcja 

pre-globalna, a więc A.J. Schwartz nie uwzględniła dynamicznie zachodzącego procesu 

globalizacji (por. punkt 2.2.4). Natomiast w później powstałych koncepcjach autorzy uj-

mują zagadnienie stabilności finansowej znacznie szerzej, odwołując się do licznych prze-

jawów niestabilności, wskazując na złożoność problematyki (można je wiec traktować jako 

ujęcia post-globalne).  

 Kolejnym ujęciem problematyki stabilności finansowej jest ujęcie funkcjonalne (por. 

tabela 3.1), które równie często formułowane jest w pracach naukowych i publikacjach in-

stytucji zaangażowanych w stabilizowanie systemu1. Autorzy wymienieni jako przedstawicie-

le tego podejścia wskazują na poprawność i efektywność funkcjonowania systemu finanso-

wego jako na konstytutywny element definicji stabilności finansowej. F.S. Mishkin utrzymu-

je, że głównym zagrożeniem dla prawidłowego funkcjonowania systemu finansowego są 

problemy związane z przepływem informacji (stanowiące następstwo wzrostu stóp procen-

towych, spadku cen na rynku akcji lub wzrostu niepewności)2. Tym samym autor ten uwy-

pukla występujące w systemie finansowym zjawisko asymetrii informacji jako podstawową 

przesłankę niestabilności systemu finansowego. W. Duisenberg z kolei definiuje stabilność 

finansową, odwołując się do pojęcia stabilności pieniężnej3. Wskazuje przy tym, że o ile 

zagadnienie stabilności pieniężnej (utożsamiane ze stabilnym poziomem cen, zob. szerzej 

punkt 5.2.2 oraz 5.3.4) jest dobrze rozpoznane w ujęciu teoretycznym i udokumentowane 

w ujęciu empirycznym, o tyle stabilność finansowa nadal stanowi przedmiot dyskusji. 

W. Duisenberg przekonuje jednak o istnieniu nieformalnego konsensusu w kwestii definio-

wania stabilności finansowej jako płynnego funkcjonowania kluczowych elementów tworzą-

cych system finansowy4. Należy podkreślić, że funkcjonalna definicja stabilności finansowej 

nie budzi większych zastrzeżeń i w zasadzie trudno się nie zgodzić z wyżej wymienionymi 

autorami. Jednak z praktycznego punktu widzenia podkreślić należy brak możliwości obser-

wowania tak zdefiniowanego zjawiska w ujęciu ex ante, a zatem brak jest również przesła-

                                                 
1 Ujęcie to proponowane jest zarówno w pracach naukowych (np. F.S. Mishkin, O. Issing), jak i publikacjach banków 

centralnych i ich przedstawicieli (np. W. Duisenberg, raporty stabilności finansowej, por. tabela 3.2). Zob. F.S. Mishkin, 
Global financial instability: framework, events, issues, Journal of Economic Perspectives 1999, Vol. 13, No. 4, s. 7; O. Issing, 
Monetary and financial stability: is there a trade-off? BIS Papers 2003, No. 18, s. 16-17. 

2 Zob. F.S. Mishkin, Global financial instability: framework, events, issues, op. cit., s. 7. Autor w podobny sposób obra-
zuje tematykę kryzysu finansowego, opierając proponowany model kryzysu na zjawisku asymetrii informacji, zob. szerzej 
F.S. Mishkin, Anatomy of financial crisis, NBER Working Papers 1991, No. 3934, Cambridge oraz punkt 4.2.3 niniejszej 
pracy. 

3 Należy podkreślić, że m.in. A. Crockett zwraca uwagę na fakt, że w przeszłości ani ekonomiści, ani politycy zajmujący 
się zagadnieniami gospodarczymi nie podkreślali różnic między pojęciami stabilności pieniężnej i finansowej, A. Crockett, 
The theory and practice of financial stability , op. cit., s. 9. 

4 W. Duisenberg, The contribution of the Euro to financial stability, w: Globalization of financial markets and financial 
stability – challenges for Europe, Baden-Baden 2001. 
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nek do stabilizowania systemu finansowego w wymiarze zapobiegawczym (kwestie zapo-

biegawcze będą przedmiotem analizy w punkcie 6.2.3).  

   W kolejnym ujęciu stabilności finansowej – funkcjonalnym szerokim – podstawo-

wym kryterium stanowiącym o niestabilności systemu jest nie tyle samo nieprawidłowe 

funkcjonowanie systemu, ale wyraźne negatywne odzwierciedlenie tego w sferze realnej 

gospodarki (por. tabela 3.1). Definicję taką zgodnie proponują m.in. R.W. Ferguson1, 

A. Crockett2, T. Padoa-Schioppa3, G.J. Schinasi4 i inni ekonomiści5. Autorzy zgadzają się 

w kwestii kluczowych elementów definicji (takich jak: nieprawidłowość w funkcjonowaniu 

system finansowego, negatywny wpływ systemu finansowego na stan gospodarki), jednak 

wskazują odmienne mechanizmy przełożenia pogorszenia funkcjonowania systemu finan-

sowego na aktywność gospodarczą czy stan gospodarki6. 

 Jednym z wyróżniających się przedstawicieli podejścia funkcjonalnego szerokiego 

jest G.J. Schinasi. Za stabilny system finansowy można uznać, zdaniem tego autora, taki 

system, który jest zdolny do równoczesnego wypełniania w sposób satysfakcjonujący 

trzech podstawowych funkcji: efektywne i płynne alokowanie zasobów, możliwie dokładne 

i trafne identyfikowanie i wycena ryzyka oraz zarządzanie nim, jak również łagodne ab-

sorbowanie wstrząsów o charakterze finansowym i realnym7. Autor wskazuje jednocześnie 

śnie szereg cech analitycznych zaproponowanej definicji, wśród nich m.in.: uwzględnienie 

wzajemnych związków między systemem finansowym a sferą realną gospodarki, uwidocz-

nienie konieczności badania wszystkich elementów systemu finansowego (instytucji i ryn-

ków finansowych oraz infrastruktury systemu), zapobiegawczy i naprawczy wymiar stabil-

ności finansowej, traktowanie zjawiska stabilności finansowej jako continuum8. Wskazane 

cechy analityczne, zaproponowanego przez G.J. Schinasi ujęcia stabilności finansowej, 

                                                 
1 R.W. Ferguson, op. cit., s. 209. 
2 A. Crockett, The theory and practice of financial stability, op. cit. 
3 T. Padoa-Schioppa, op. cit., s. 287. 
4 G.J. Schinasi, Defining financial stability, op. cit., s. 82-83. 
5 Por. np. J. Chant, Financial stability as a policy goal w: J. Chant et al., Essays on financial stability, Technical Report 

2003, No. 95, Bank of Canada, s. 3; N. Wellink, Central banks as guardians of financial stability, BIS Review 2002, No. 63.   
6 Przykładowo R.W. Ferguson podaje następujące trzy kryteria: znaczna część cen aktywów finansowych wydaje się 

odbiegać w stopniu wyraźnym od wielkości fundamentalnych, funkcjonowanie rynku oraz dostępność kredytu zostały w 
znaczącym stopniu zniekształcone, zagregowane wydatki w znacznym stopniu odbiegają (lub jest tego duże prawdopodo-
bieństwo) od możliwości produkcyjnych gospodarki. Zob. R.W. Ferguson, op. cit., s. 209. A. Crockett natomiast odnosi 
niestabilność do spadku zaufania do systemu finansowego, konieczności korzystania z zewnętrznego wsparcia przez instytu-
cje finansowe oraz kształtowania się cen w sposób nie odzwierciedlający wielkości fundamentalnych. Szerzej zob. A. Crock-
ett, Why is financial stability a goal of public policy?  op. cit., s. 9-14.  

7 W dwóch pokrewnych definicjach autor utożsamia stabilność systemu finansowego z takim jego funkcjonowaniem, 
które przyczyni się do prawidłowego i efektywnego działania gospodarki danego kraju. Zob. G.J. Schinasi, Safeguarding 
Financial Stability. Theory and Practice, op. cit., s. 82-83. 

8 Uwzględnienie dynamiki systemu finansowego i uznanie stabilności finansowej jako zjawiska o charakterze continuum 
(tj. jako ciągły i uporządkowany zbiór elementów przechodzących jeden w drugi) ma ważne implikacje dla praktyki stabili-
zowania systemu finansowego. Akceptacja tej koncepcji pozwala bowiem uznać za stabilny taki system, w którym nie 
wszystkie elementy funkcjonują bez zastrzeżeń, co więcej chwilowe niepoprawne funkcjonowanie jednego z elementów 
może mieć pozytywny („oczyszczający”) wpływ na cały system. A. Greenspan określa taką sytuację „funkcjonowaniem na 
zapasowym kole”. Por. A. Greenspan, Do efficient market mitigate financial crises?  speech before the 1999 Financial Market 
Conference of the Federal Reserve Bank of Atlanta, Sea Island, Atlanta, 19 October 1999. 
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mają bezpośrednie praktyczne zastosowanie, jednak sama definicja budzi wątpliwości, w 

szczególności w odniesieniu do „satysfakcjonującego sposobu” wypełniania funkcji przez 

system. Autor nie wyjaśnia bowiem, co rozumie pod tym pojęciem, ani w jaki sposób do-

konać ewentualnego pomiaru tej cechy.  

Wśród proponowanych w literaturze ujęć stabilności finansowej wskazać można 

również koncepcję opartą na pojęciu ryzyka systemowego (por. tabela 3.1). Samo okre-

ślenie ryzyko systemowe wskazuje, że o stabilności i niestabilności finansowej należy mó-

wić wyłącznie w odniesieniu do całego systemu finansowego lub licznej grupy jego ele-

mentów. Wśród zwolenników takiego ujęcia znaleźli się m.in. O. de Bandt i P. Hartmann, 

którzy dokonali wielopłaszczyznowej analizy koncepcji ryzyka systemowego1. Autorzy 

utożsamiają niestabilność finansową z wystąpieniem ryzyka systemowego, tj. ryzyka po-

jawienia się zdarzenia systemowego2. Jak się jednak wydaje, kluczowym elementem sa-

mej koncepcji ryzyka systemowego jest wystąpienie w sferze realnej negatywnych konse-

kwencji zdarzeń mających miejsce w systemie finansowym3. Utożsamianie niestabilności 

finansowej – będącej przedmiotem konkretnych działań praktycznych – z wystąpieniem 

ryzyka systemowego, niesie ze sobą wiele problemów. Wątpliwości może budzić przede 

wszystkim szerokie i niejednoznaczne określenie przedmiotu badań (tj. ryzyko systemowe 

i źródła jego powstawania) oraz problemy terminologiczne związane z samym ryzykiem 

systemowym.  

 W świetle przedstawionych podejść analitycznych odnoszących się do stabilności 

finansowej istotnym wydaje się również zapoznanie z definicjami stosowanymi przez wy-

brane banki centralne. Przyjęcie właściwej definicji stabilności systemu finansowego bę-

dzie bowiem decydowało o działaniach podejmowanych przez bank centralny, ich przed-

miocie oraz zakresie przestrzennym i czasowym. W tabeli 3.2 zestawiono definicje stabil-

ności finansowej stosowane przez banki centralne państw należących do G-10 oraz Naro-

dowy Bank Polski (NBP) i Europejski Bank Centralny (EBC). Należy podkreślić, że wszyst-

kie definicje mają charakter roboczy, który wynika z braku norm prawnych regulujących to 

pojęcie i wykorzystywania definicji jako niepełnego pojęcia porządkującego bieżące dzia-

łania banku centralnego na rzecz stabilizowania systemu finansowego.  

 

                                                 
1 Zob. O. de Bandt, P. Hartmann, Systemic risk: a survey, Working Paper 2000, No. 35, European Central Bank, Frank-

furt am Main. 
2 Autorzy wprowadzili nowe ramy pojęciowe koncepcji ryzyka systemowego, w których zdefiniowali m.in. zdarzenie sys-

temowe (w ujęciu węższym i szerszym), kryzys systemowy, wstrząs systemowy. Zdarzeniem systemowym określili takie 
zdarzenie, które wpływa na liczną grupę instytucji finansowych i rynki finansowe w ramach efektu drugiej rundy, por. Ibi-
dem, s. 10-13. 

3 Na ten aspekt ryzyka systemowego zwrócono uwagę m.in. w raporcie przygotowanym przez grupę G-10, zob. Report 
on consolidation in the financial sector, op. cit., s. 126.  
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 Tabela 3.2 
Definicje stabilności finansowej wybranych banków centralnych 

Kraj Definicja stabilności finansowej  Nacisk 

B a n k i  c e n t r a l n e  p a ń s t w  g r u p y  G - 1 0 *  

Belgia 

Stabilność finansową należy odnosić do braku niestabilności finansowej, która 
z kolei definiowana jest jako sytuacja bądź otoczenie uniemożliwiające bankom 
i rynkom finansowym wydajny i efektywny transfer zasobów, uniemożliwiając 
realizację inwestycji.  

Wydajność  
i efektywność  

funkcjonowania 
systemu 

Francja 

Stabilnością finansową nazywamy sytuację, w której poszczególne elementy 
systemu finansowego – rynki finansowe, systemy płatnicze i rozliczeniowe oraz 
instytucje finansowe – funkcjonują w sposób płynny i bez większych przeszkód, 
jednocześnie każdy z elementów systemu finansowego jest wystarczająco 
stabilny w obliczu szoków zewnętrznych.  

Płynność  
i efektywność  

funkcjonowania  
systemu 

Holandia 

Stabilność systemu finansowego należy rozumieć jako zdolność systemu finan-
sowego do efektywnego alokowania zasobów oraz absorbowania wstrząsów, 
zapobiegającą negatywnemu wpływowi tych wstrząsów na sferę realną gospo-
darki. 

Efektywność funkcjono-
wania systemu  

w aspekcie funkcjono-
wania całej gospodarki 

Japonia 
Stabilność systemu finansowego odnosi się do sytuacji, w której system finan-
sowy funkcjonuje prawidłowo, a uczestnicy systemu, tj. przedsiębiorstwa 
i podmioty indywidualne mają zaufanie do systemu finansowego. 

Prawidłowe funkcjono-
wanie systemu  

i zaufanie 

Niemcy 

Termin „stabilność finansowa” opisuje szeroko pewien stały stan, w którym 
system finansowy efektywnie wykonuje swoje kluczowe ekonomiczne funkcje, 
takie jak: alokacja zasobów, rozprzestrzenianie ryzyka, jak również rozliczanie 
płatności. Ponadto system jest zdolny do efektywnego wykonywania tych 
funkcji nawet w obliczu szoku, sytuacji napięcia czy w okresie głębokich prze-
kształceń strukturalnych. 

Efektywność funkcjono-
wania systemu  

i odporność na wstrząsy 

Szwajcaria 
Stabilny system finansowy należy postrzegać jako system, w którym poszcze-
gólne elementy wypełniają poprawnie swoje funkcje i są w stanie stawić opór 
zagrożeniom, na których działanie są narażone. 

Poprawność funkcjono-
wania systemu i odpor-

ność na wstrząsy 

W y b r a n e  p o z o s t a ł e  b a n k i  c e n t r a l n e  

Polska 

Stabilność systemu finansowego oznacza sytuację, w której system finansowy 
jako całość nie wykazuje tendencji do trwałego braku płynności oraz – w przy-
padkach krańcowych – do niewypłacalności. W odniesieniu do instytucji finanso-
wych oznacza to, że mogą one prowadzić nieprzerwaną działalność bez koniecz-
ności uzyskania pomocy z zewnątrz. W przypadku rynków finansowych pojęcie 
stabilności odnosi się do sytuacji, w której transakcje instrumentami finansowymi 
dochodzą do skutku w sposób ciągły, przy stosunkowo stabilnych cenach, od-
zwierciedlających fundamentalne procesy gospodarcze. 

Płynność  
i wypłacalność instytu-
cji finansowych oraz 

ciągłość funkcjonowa-
nia rynków finanso-

wych 

Europejski 
Bank 
Centralny 

Stabilność finansową można definiować jako warunki, w których system finan-
sowy (składający się z pośredników, rynków finansowych oraz infrastruktury) 
jest zdolny do przezwyciężenia efektów szoku oraz rozwijających się nierówno-
wag finansowych, tym samym jest zdolny do łagodzenia prawdopodobieństwa 
wystąpienia zakłóceń w procesie pośrednictwa finansowego, które to zakłócenia 
mogłyby osłabić alokację oszczędności w opłacalne inwestycje. 

Efektywność  
funkcjonowania  

systemu finansowego 
i odporność na  

wstrząsy 

* Banki centralne w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Szwecji, Wielkiej Brytanii i we Włoszech nie publikują oficjalnych 
dokumentów poświęconych tematyce stabilności finansowej lub w publikacjach tych nie proponują definicji tego pojęcia. 

Ź r ó d ł o : Opracowanie własne na podstawie publikacji banków centralnych. 

 

 W definicjach proponowanych przez banki centralne stabilność finansowa jest naj-

częściej utożsamiana z prawidłowym i efektywnym funkcjonowaniem systemu finansowe-

go (por. tabela 3.2), tym samym banki centralne stosują funkcjonalne podejście w rozu-

mienia pojęcia stabilności (a w Holandii ujęcie funkcjonalne szerokie). Elementem często 

podkreślanym jest również odporność systemu finansowego na pojawiające się w otocze-



 103 

niu wstrząsy (np. we Francji, Niemczech, Szwajcarii). Żadna z prezentowanych w tabeli 

3.2 definicji stabilności finansowej nie ma bezpośredniego zastosowania w praktyce. Banki 

centralne sugerują w nich jedynie kierunek prowadzonych obserwacji oraz podejmowa-

nych interwencji, a faktycznym uzupełnieniem rozumienia stabilności finansowej przez 

banki centralne jest wskazanie obszarów analiz prezentowanych w raportach stabilności 

finansowej1. 

Na podstawie przeprowadzonych badań literatury przedmiotu, dokonując próby 

syntezy proponowanych ujęć, trzeba wskazać najważniejsze części składowe definicji sta-

bilności systemu finansowego. Z jednej strony wyróżnione części składowe pojawiają się 

(z różnym natężeniem) w prezentowanych modelowych podejściach do problematyki sta-

bilności systemu finansowego (por. tabela 3.1). Z drugiej natomiast strony wystąpienie 

nieprawidłowości w tych elementach może stanowić i stanowi – jak wskazuje na to prak-

tyka wielu banków centralnych i innych instytucji zaangażowanych w stabilizowanie sys-

temu finansowego – podstawowy sygnał wczesnego ostrzegania2. Najważniejsze składo-

we stabilności systemu finansowego stanowią:  

− zrównoważone otoczenie systemu finansowego (w szczególności warunki makro-

ekonomiczne)3 

− trwałe i płynne oraz sprawne funkcjonowanie instytucji i rynków finansowych, 

− wysoki stopień zaufania społecznego do systemu finansowego i pieniądza, 

− stabilne kształtowanie się cen na rynku finansowym.  

Powyższe sformułowanie stabilności systemu finansowego może budzić zastrzeżenia 

w odniesieniu do dwóch elementów, które niewątpliwie wymagają przełożenia na bardziej 

operacyjne warunki stabilności finansowej. Po pierwsze należy podkreślić konieczność 

rozróżnienia instytucji finansowych, których trwałość i płynność funkcjonowania ma wpływ 

na stabilność systemu. Istnieją bowiem przesłanki o charakterze teoretycznym i empirycz-

nym, na podstawie których należy uznać banki za instytucje, których funkcjonowanie jest 

szczególnie istotne z punktu widzenia stabilności finansowej4. Ponadto, nie należy trakto-

                                                 
1 Tematyka ta będzie przedmiotem szczegółowych analiz w punkcie 6.2.1.1. 
2 Wniosków takich dostarcza m.in. badanie publikacji o charakterze raportów stabilności finansowej, publikowanych sys-

tematycznie przez banki centralne (problematyka ta będzie przedmiotem rozważań w rozdziale 6). Jednocześnie warto 
podkreślić, że o ile elementy te stanowią sygnały wczesnego ostrzegania (a zatem powinny być poddane ciągłemu analizo-
waniu), to nie należy ograniczać badania stabilności wyłącznie do wskazanych elementów oraz nie powinno się automatycz-
nie traktować zakłócenia w którymś z elementów jako niestabilności finansowej. 

3 Stabilne otoczenie systemu finansowego jest pojęciem bardzo szerokim, obejmującym zarówno otoczenie ekonomicz-
ne, jak i prawne, społeczne czy polityczne. Autorka podkreśla stabilność otoczenia systemu finansowego jako warunek 
konieczny stabilności finansowej, jednak z uwagi na przedmiot badań (system finansowy i jego stabilizowanie) w dalszej 
części pracy czynnik ten będzie uwzględniony w wymiarze ogólnym. 

4 Szczególne traktowanie banków wynika z właściwości bilansu banku oraz funkcji pełnionych w gospodarce. Szerzej 
problem ten będzie analizowany w rozdziale 4. Por. np. E.G. Corrigan, Are banks special? 1982 Annual Report Essay, Feder-
al Reserve Bank of Minneapolis; G.J. Benston, What’s special about banks? The Financial Review 2004, Vol. 39, No. 1, s. 13-
33.  
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wać jako przejawu niestabilności finansowej zakłóceń w funkcjonowaniu pojedynczych 

instytucji finansowych, wynikających z prawidłowego działania mechanizmu rynkowego, 

o ile jednak instytucja ta nie jest „zbyt dużą, żeby upaść”1 (por. punkt 4.3).  

 Drugim elementem stabilności systemu finansowego, który wymaga szerszego 

wyjaśnienia, jest warunek stabilnego kształtowania się cen na rynku finansowym. Ceny na 

rynku finansowym uznajemy za stabilne tak długo, jak długo ich zmiany, kierunek i siła 

odzwierciedlają zmiany w wielkościach fundamentalnych2. Niezmienność cen na rynku 

finansowym nie stanowi zatem warunku stabilności systemu finansowego. Warto podkre-

ślić, że uznanie stabilności cen aktywów za element stabilności finansowej wywołuje naj-

więcej kontrowersji. Przeciwnicy takiego rozwiązania wskazują na zbyt wysokie koszty 

ewentualnego stabilizowania cen aktywów oraz możliwość wystąpienia negatywnych efek-

tów dla gospodarki w konsekwencji ingerencji władz publicznych w kształtowanie się tych 

cen3. Dyskusja dotyczy również wskazania instytucji, w gestii której powinno znaleźć się 

stabilizowanie cen aktywów, przede wszystkim, czy i jaki powinien być udział banku cen-

tralnego w tym procesie4.  

 Wydaje się, że w obliczu braku konsensusu odnośnie rozumienia stabilności finan-

sowej, niemożności operacjonalizacji proponowanych w literaturze przedmiotu definicji 

pojęcia oraz braku jednolitych ram analitycznych, prezentowane w tej pracy ujęcie pro-

blematyki stabilności systemu finansowego pozwala w możliwie syntetyczny i jednocześnie 

przejrzysty sposób odpowiedzieć na pytanie, jak rozumieć stabilność finansową. Należy 

jednocześnie podkreślić, że stabilność finansowa nie ma charakteru statycznego5, dlatego 

zaletą proponowanego ujęcia stabilności jest możliwość dodania nowych elementów wa-

runkujących stabilność finansową.  

 

3.3.  WŁAŚCIWOŚCI STABILNOŚCI SYSTEMU FINANSOWEGO 

3.3.1. Swoiste cechy stabilności systemu finansowego 

Przyjęcie określonej definicji stabilności systemu finansowego (por. punkt 3.2) nie stanowi 

wystarczającej przesłanki do podejmowania działań stabilizacyjnych przez banki centralne 

oraz pozostałe instytucje stabilizowania systemu finansowego. Nie jest bowiem możliwym 

                                                 
1 Należy podkreślić, że A. Crockett w swej definicji stabilności finansowej wskazuje stabilność kluczowych instytucji fi-

nansowych jako warunek stabilności systemu finansowego. Autorka prezentuje zatem podejście podobne do propozycji 
A. Crocketta, nie włączając do definicji stabilności finansowej zakłóceń w pojedynczych instytucjach finansowych, ale jedno-
cześnie podkreślając konieczność uwzględnienia reguły „zbyt duży, żeby upaść”. 

2 Por. A. Crockett, Why is financial stability a goal of public policy?  op. cit., s. 11-12. 
3 Pogląd taki wyrażają m.in. W.A. Allen i G. Wood, uznając, iż wystarczającym jest uwzględnienie zmian cen aktywów 

w warunku stabilności instytucji finansowych. Zob. szerzej W.A. Allen, G. Wood, op. cit. 
4 Zagadnienie to będzie przedmiotem rozważań w punkcie 5.3.4. 
5 Stabilność finansowa będąca właściwością systemu finansowego oraz jej uwarunkowania zmieniają się m.in. wraz 

z przeobrażeniami systemu finansowego (por. rozdział 2).  
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określenie zakresu tych działań, ich wymiaru oraz instrumentów bez poznania wielu cech 

stabilności i niestabilności finansowej (najważniejsze cechy zestawiono w tabeli 3.3), 

a także podstaw teoretycznych, z których wynikają bezpośrednie konsekwencje dla prak-

tyki stabilizowania systemu finansowego1. Konieczność uwzględnienia właściwości stabil-

ności finansowej w procesie stabilizowania systemu wynika co najmniej z dwóch przyczyn. 

Po pierwsze, właściwości pozwalają uzasadnić konieczność podejmowania działań stabili-

zujących system finansowy. Po drugie, w bezpośredni sposób wpływają one na kształto-

wanie działań stabilizacyjnych (tj. decydują o przedmiocie działań, ich wymiarze czy wyko-

rzystywanych instrumentach). Dlatego w pracy podjęto próbę wyodrębnienia najważniej-

szych właściwości stabilności finansowej i wskazania konsekwencji wynikających z nich dla 

podejmowanych przez banki centralne działań w ramach stabilizowania systemu finanso-

wego. Stąd, w pierwszej części niniejszego punktu omówione zostaną te cechy stabilności 

finansowej, które można uznać za decydujące o konieczności stabilizowania systemu przez 

banki centralne i pozostałe instytucje stabilizowania systemu finansowego, w drugiej na-

tomiast te, które pozwalają określić zakres, wymiar i instrumenty wykorzystywane w tym 

procesie.  

Stabilność systemu finansowego, pomimo że nie jest definiowana w literaturze 

przedmiotu w sposób jednorodny, często traktowana jest zgodnie jako dobro publiczne2. 

Takie ujęcie problemu stabilności stanowi podstawową przesłankę do podejmowania dzia-

łań stabilizacyjnych przez banki centralne. Również w ujęciu międzynarodowym (a nawet 

globalnym) wskazuje się na tę właściwość stabilności finansowej (tj. globalne dobro pu-

bliczne) jako na element usprawiedliwiający działania międzynarodowych instytucji finan-

sowych oraz współpracę krajowych instytucji stabilizujących system finansowy3 (zob. ta-

bela 3.3).  

 Prowadzona w literaturze dyskusja na temat cech stabilności finansowej jako do-

bra publicznego wykracza poza wskazanie na niekonkurencyjność, nieodmawialność oraz 

                                                 
1 Teoretyczne przesłanki stabilizowania systemu finansowego będą przedmiotem rozważań w rozdziale czwartym. 
2 Por. A. Crockett, Why is financial stability a goal of public policy? op. cit., s. 14-26; J. Chant, op. cit., s. 1-13; G.J. 

Schinasi, Preserving financial stability, IMF Economic Issue 2005, No. 36, s. 15-17.  
3 Szerzej zob. Ch. Wyplosz, International financial instability, w: Global Public Goods: International Cooperation in the 

21st Century, I. Kaul et al. [red.], Oxford University Press, New York 1999; S. Griffith-Jones, International financial stability 
and market efficiency as a global public good, w: Providing global public goods, Oxford Scholarship Online Monographs, 
February 2003, s. 435-455. Szerzej na temat globalnej niestabilności finansowej i propozycji rozwiązań instytucjonalnych 
stabilizujących globalny system zob. K. Rogoff, International institutions for reducing global financial instability, NBER Work-
ing Papers 1999, No. 7265, Cambridge. 
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niewykluczalność w korzystaniu ze stabilności systemu finansowego1. Przytaczane są bo-

wiem liczne inne argumenty, które można podzielić na dwie grupy2: 

− argumenty świadczące o stabilności instytucji finansowych jako dobru publicz-

nym, 

− argumenty świadczące o stabilności rynków finansowych jako dobru publicznym. 

Pierwsza grupa argumentów odnosi się do niestabilności instytucji finansowych i konse-

kwencji z niej wynikających dla gospodarki danego kraju oraz społeczeństwa. A. Crockett 

wymienia następujące „skrzywienia w systemie finansowym wynikające z niestabilności 

finansowej” („instability bias”)3: po pierwsze, banki narażone są na run deponentów, co 

w istotny sposób zwiększa zakres i rozmiar strat danego społeczeństwa, po drugie, powią-

zania między instytucjami umożliwiają rozprzestrzenianie się niestabilności między instytu-

cjami w efekcie zarażania4. Stabilność instytucji finansowych powinna być postrzegana 

jako dobro publiczne również z uwagi na koszty zewnętrzne, jakie mogą powstać w wyni-

ku niestabilności tych instytucji. Koszty te należy odnieść zarówno do bezpośrednich kosz-

tów dla budżetu państwa (powstających w wyniku ochrony deponentów i wsparcia finan-

sowego dla zagrożonych upadłością instytucji finansowych), skutków makroekonomicz-

nych5 oraz utraty zaufania wobec instytucji finansowych. Konsekwencją tych zdarzeń mo-

że być wprowadzenie znacznie bardziej „represyjnych” regulacji finansowych, skutkiem 

których może być nieoptymalny z punktu widzenia gospodarki poziom oszczędności 

i błędna alokacja inwestycji6. G.J. Schinasi z kolei podkreśla, iż z uwagi na to, że funkcjo-

nowanie instytucji finansowych oparte jest na pieniądzu pozbawionym wartości we-

wnętrznej, które zgodnie traktowane jest jako dobro publiczne, również same instytucje 

finansowe w ich wymiarze funkcjonalnym należy traktować jako dobro publiczne7.  

 Stabilność instytucji finansowych jako przedmiot polityki banku centralnego nie 

budzi – w obliczu przybliżonych argumentów – większych zastrzeżeń ze strony ekonomi-

                                                 
1 Na przykład, P.A. Samuelson wskazuje finanse (w szczególności zaś środek przechowywania wartości) jako „urządze-

nie społeczne” (social contrivance) i na tym założeniu opiera twierdzenie o właściwie funkcjonującym systemie finansowym 
jako dobru publicznym, P.A. Samuelson, An exact consumption-loan model of interest with or without the social contrivance 
of money, Journal of Political Economy 1958, Vol. 66, No. 6, s. 467-482. 

2 Szerzej zob. A. Crockett, Why is financial stability a goal of public policy? op. cit., s. 15-26.  
3 Ibidem, s. 15. 
4 Zob. również rozważania na ten temat w ujęciu globalnym: Complex challenges in developing-country debt, w: Global 

development finance 2005: mobilizing finance and managing vulnerability, World Bank, Washington, D.C. 2005. 
5 Szacunkowe koszty kryzysów bankowych z końca lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku osiągnęły wartość od kilkuna-

stu do kilkudziesięciu procent PKB. Szerzej na temat kosztów niestabilności systemu finansowego zob. np. G. Caprio, 
D. Klingebiel, Bank insolvencies: cross-country experience, World Bank Policy Research Working Paper 1996, No. 1620;  
C.-J. Lindgren et al., Bank Soundness and Macroeconomic Policy, IMF, Washington, D.C. 1996; P. Honohan, Banking sys-
tems failures in developing and transition countries: diagnosis and prediction, BIS Working Papers 1997, No. 39. Koszty 
niestabilności finansowej należy również rozpatrywać z punktu widzenia znaczenia właściwie funkcjonującego systemu 
finansowego dla wzrostu i rozwoju gospodarczego (zagadnienie to jest przedmiotem rozważań w punkcie 1.3.4). 

6 Wprowadzenie regulacji bardziej „represyjnych” można analizować z punktu widzenia paradygmatu „represji finanso-
wej” McKinnona i Shawa. Szerzej temat ten poruszany był w punkcie 2.2.2 pracy. 

7 G.J. Schinasi, Safeguardign Financial Stability. Theory and Practice, op. cit., s. 57-58. 
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stów i polityków1. Kontrowersyjnym natomiast jest uznanie stabilności rynków finanso-

wych jako dobra publicznego. Zważywszy bowiem na omówione tendencje rozwojowe 

systemów finansowych krajów wysoko rozwiniętych (por. rozdział 2), jakakolwiek ingeren-

cja w funkcjonowanie rynku finansowego, poza eliminowaniem niedoskonałości rynku, 

może mieć negatywne konsekwencje dla efektywności funkcjonowania systemu finanso-

wego. Jak jednak przekonuje A. Crockett, rynki finansowe mogą podlegać podobnym 

„skrzywieniom w wyniku niestabilności finansowej” jak instytucje finansowe, w szczegól-

ności zaś należy zwrócić uwagę na zjawisko „rozlewania” niestabilności rynku finansowego 

na cały system i gospodarkę2. Nagła zmienność cen aktywów finansowych, nie będąca 

efektem kształtowania się wartości fundamentalnych, utrudnia kształtowanie polityki go-

spodarczej, w tym przede wszystkim polityki pieniężnej (oddziałując na kanały transmisji 

polityki pieniężnej)3. Nieoczekiwane zmiany cen aktywów mogą również zagrozić stabil-

ność instytucji finansowych w związku z nadmiernym zaangażowaniem tych drugich 

w określone obszary inwestowania (np. nieruchomości) lub zaakceptowanie pewnych ak-

tywów jako formy zabezpieczenia kredytów.  

 Stąd, w obliczu zagrożenia stabilności całego systemu finansowego, stabilność 

rynku finansowego można również uznać za dobro publiczne. Jednocześnie należy pod-

kreślić, że nie każda nieprawidłowość w funkcjonowaniu rynku finansowego powinna być 

przedmiotem korekty w ramach polityki banku centralnego lub innych instytucji stabilizo-

wania systemu finansowego. Decyzja o interwencji na rynku finansowym powinna być 

każdorazowo uzasadniona wystąpieniem faktycznego zagrożenia stabilności całego syste-

mu finansowego4. 

 Stabilność systemu finansowego powinna być również postrzegana w ujęciu dy-

namicznym jako continuum, tj. zbiór zmieniających się w czasie elementów, które od-

zwierciedlają zmiany w samym systemie finansowym oraz w jego otoczeniu. Takie rozu-

mienie stabilności finansowej proponowane jest przez m.in. przez A. Houben et al.5 oraz 

G. Bårdsen et al. 6. Wymienieni autorzy zgodnie uznają, że stabilność finansowa nie ma 

jednego wymiaru, ale wyrażona jest w kształtowaniu się wielu elementów systemu finan-
                                                 

1 Por. np. C. Fisher, P. Gai, Financial stability, monetary stability and public policy, Bank of England Quarterly Review 
2005, Vol. 45, No. 4, s. 440-451; L. Papademos, Price stability, financial stability and efficiency, and monetary policy, 
speech at the Third conference of the Monetary Stability Foundation on “Challenges to the financial system – ageing and 
low growth”, Frankfurt am Main, 7 July 2006 (www.ecb.int/press/key/date/2006/html/sp060707.en.html#ftn.fnid8).  

2 A. Crockett, Why is financial stability a goal of public policy? op. cit., s. 22. 
3 W związku z tym powstaje pytanie, czy i jak władze monetarne powinny reagować na zmiany cen aktywów. Zagad-

nienie to jest przedmiotem rozważań w rozdziale 5. 
4 Zob. szerzej A. Crockett, Why is financial stability a goal of public policy? op. cit., s. 25-26; R.W. Ferguson, op. cit., 

s. 208-211.  
5 A. Houben et al., op. cit., s. 11-16; G.J. Schinasi, Safeguarding Financial Stability. Theory and Practice, op. cit., s. 85-

87; G.J. Schinasi, Safeguarding financial stability: conceptual issues and policy challenges, invited paper for XIX Annual 
Symposium of Moneda y Crédito on “Monetary and Financial Stability: Harmony or Conflics?”, November 6-7, Madrid 2006.  

6 Por. np. G. Bårdsen et al., Evaluation of macroeconomic models for financial stability analysis, Financial Economics 
Working Paper 2006, No. 2006-FE-01, Oxford Financial Research Centre.  
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sowego, w tym przede wszystkim instytucji, rynków finansowych i infrastruktury tego sys-

temu oraz uwarunkowań otoczenia, w którym system funkcjonuje. W dynamicznie zmie-

niającym się otoczeniu mogą wystąpić liczne powiązania elementów decydujących o sta-

bilności systemu finansowego. Jednocześnie należy podkreślić, że warunkiem koniecznym 

stabilności finansowej nie jest stabilność wszystkich poszczególnych elementów systemu 

finansowego oraz jego otoczenia, ale połączenie ich w konfigurację, która tę stabilność 

gwarantuje.  

Bezpośrednie implikacje praktyczne związane z ujmowaniem stabilności finansowej 

jako continuum dotyczą częstotliwości i wymiaru działań podejmowanych w ramach stabi-

lizowania systemu finansowego przez banki centralne. Po pierwsze, stabilizowanie syste-

mu musi mieć wymiar ciągły, wszystkie czynności (por. punkt 3.4) podejmowane w związ-

ku ze stabilizowaniem muszą być wykonywane na bieżąco i równolegle w czasie. Po dru-

gie, stabilność utożsamiana z wieloma dynamicznie zmieniającymi się w czasie elementa-

mi pozwala wnioskować o wielowymiarowym „korytarzu” lub „paśmie”, w ramach którego 

system finansowy traktowany jest jako stabilny oraz po przekroczeniu którego należy 

uznać go za niestabilny1. Przyjęcie określonych wartości granicznych w celu zobrazowania 

stabilności poszczególnych elementów systemu finansowego pozwala na wczesną identy-

fikację zagrożeń dla stabilności finansowej. Zagrożenia takie mogą być utożsamiane ze 

zbliżaniem się systemu finansowego do granicy „korytarza” stabilności finansowej, a za-

tem stanowią one sygnał do podjęcia działań korygujących stabilność systemu.  

 Pożądaną cechą stabilności finansowej jest pełna obserwowalność zdarzeń, które 

mają wpływ na ewentualne zakłócenia w funkcjonowaniu systemu finansowego oraz moż-

liwość określenia w ujęciu ex ante siły i kierunku tego wpływu. Cecha taka pozwoliłaby na 

podjęcie działań już w momencie zaobserwowania niekorzystnych zdarzeń i całkowite wy-

eliminowanie niestabilności finansowej. Złożoność zagadnienia stabilności systemu finan-

sowego, brak możliwości zidentyfikowania wszystkich przyczyn zakłóceń w systemie fi-

nansowym oraz niemożność określenia, w jaki sposób system finansowy, a dalej także 

gospodarka zareaguje na każde zjawisko o charakterze negatywnym, sprawiają, że stabil-

ność nie jest i nie może być w pełni obserwowalną właściwością systemu finansowego. 

Niemniej jednak możliwym jest monitorowanie przez banki centralne i pozostałe instytucje 

stabilizowania systemu finansowego określonych elementów systemu i gospodarki, które 

uznane zostały – na podstawie przeprowadzonych historycznych analiz kryzysów finanso-

wych – za kluczowe dla kształtowania stabilności systemu finansowego. Podejście takie 

pozwala na podjęcie próby określenia, w jaki sposób poszczególne zakłócenia, czy też 

                                                 
1 1 G.J. Schinasi, Safeguarding Financial Stability. Theory and Practice, op. cit., s. 85. 
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podejmowane decyzje w zakresie regulacji finansowych, kształtowania systemu finanso-

wego i elementów jego infrastruktury, wpłyną na gospodarkę danego kraju. Przekonanie 

o możliwości zidentyfikowania źródeł niestabilności systemu finansowego już w momencie 

pojawienia się pierwszych sygnałów przyczyniło się do podjęcia licznych działań w wymia-

rze krajowym i międzynarodowym. Przykładem tego było powstanie w 1999 roku wspól-

nego programu Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego, którego 

celem jest promowanie stabilności systemu finansowego i wsparcie działań podejmowa-

nych w ramach stabilizowania systemów finansowych przez instytucje krajowe (Program 

Oceny Sektora Finansowego – FSAP, ang. Financial Sector Assessment Program)1.  

  

Tabela 3.3 
Wybrane właściwości stabilności systemu finansowego 

Właściwość Charakterystyka Konsekwencje dla działań stabilizacyjnych 

Stabilność jako 
dobro publiczne 

O traktowaniu stabilności finansowej jako dobra 
publicznego świadczą niekonkurencyjność, nie-
odmawialność i niewykluczalność w korzystaniu 
z niej, a także powstawanie skrzywień w funk-
cjonowaniu systemu finansowego w wyniku 
niestabilności finansowej („instability bias”) oraz 
kosztów zewnętrznych. 

Uznanie stabilności finansowej za dobro publicz-
ne jest podstawową przesłanką podejmowania 
działań stabilizujących system finansowy. 

Dynamiczny  
i wielowymiaro-
wy charakter 
stabilności  
finansowej  

Stabilność systemu finansowego powinna być 
traktowana jako continuum (tj. zbiór poszczegól-
nych elementów, które ewoluują w czasie i 
tworzą liczne konfiguracje); o stabilności decydu-
je z jednej strony kształtowanie się stabilności 
w każdym z elementów systemu finansowego 
(tj. instytucjach, rynku i infrastrukturze syste-
mu), z drugiej natomiast kluczowym jest szaco-
wanie i ocena stabilności konfiguracji, jakie 
tworzą elementy systemu i jego otoczenie.  

Dynamiczny charakter stabilności finansowej 
i samego systemu sprawia, że poszczególne 
czynności w ramach stabilizowania systemu 
muszą być wykonywane na bieżąco i równolegle 
w czasie. 

Wielowymiarowy charakter wpływa na brak 
możliwości skonstruowania jednej miary, która 
opisywałaby zmiany w ramach stabilności syste-
mu finansowego. 

Wielowymiarowy charakter stabilności pozwala 
określić „korytarz” stabilności finansowej za 
pomocą granicznych wskaźników stabilności 
poszczególnych elementów systemu finansowe-
go.  

Brak pełnej  
obserwowalności 

Brak pełnej obserwowalności wynika z braku 
możliwości analizowania i identyfikowania 
w ujęciu ex ante wszystkich czynników, które 
powodują zakłócenia w funkcjonowaniu systemu 
finansowego oraz brak wiedzy na temat wpływu 
zdarzeń o charakterze negatywnym na system 
finansowy i jego elementy. 

Brak możliwości pełnego obserwowania zagrożeń 
i przesłanek niestabilności systemu wpływa na 
wyodrębnienie dwóch wymiarów stabilizowania 
systemu finansowego – wymiaru zapobie-
gawczego (prewencyjnego) i wymiaru na-
prawczego. 

Dualizm  
przedmiotowy  
stabilności  
finansowej 

Stabilność systemu finansowego uzależniona jest 
od kształtowania się czynników o wymiarze 
mikro- i makroekonomicznym. 

Szacowanie i monitorowanie stabilności finanso-
wej powinno uwzględniać czynniki mikro- i ma-
kroekonomiczne (co najczęściej znajduje od-
zwierciedlenie w analizowaniu zagregowanych 
danych mikroekonomicznych oraz danych ma-
kroekonomicznych). 

Ź r ó d ł o : Opracowanie własne. 

                                                 
1 Szerzej na temat FSAP zob. np. Financial Sector Assessment Program (FSAP) a review: lessons from the pilot and is-

sues going forward, prepared by the Staffs of the IMF and World Bank, 27 November 2000; Financial Sector Assessment 
Program (FSAP) a review: lessons from the pilot and issues going forward, prepared by the Staffs of the IMF and World 
Bank, 22 February 2005; Financial sector assessment. A handbook, op. cit. 
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Brak możliwości pełnej obserwowalności zjawiska stabilności finansowej (w tym 

w szczególności źródeł i mechanizmów rozprzestrzeniania się zakłóceń w funkcjonowaniu 

systemu finansowego oraz wzajemnego oddziaływania pomiędzy elementami systemu 

finansowego, a także samym systemem i gospodarką danego kraju) oraz wspomniana już 

natura continuum stabilności finansowej przyczyniły się do wyodrębnienia dwóch podsta-

wowych podejść w stabilizowaniu systemu finansowego, to jest działań zapobiegawczych 

(prewencyjnych) oraz działań naprawczych (por. punkt 3.4).  

Ważną z praktycznego punktu widzenia jest także odpowiedź na pytanie, czy sta-

bilność finansowa jest zjawiskiem o charakterze mikro- czy makroekonomicznym. W za-

leżności bowiem od przyjętego rozumienia tej właściwości stabilności finansowej inny cha-

rakter będą miały prowadzone działania zmierzające do utrzymania lub przywrócenia sta-

bilności, inne również będą wykorzystywane w tym procesie instrumenty. Przedstawione 

definicje stabilności finansowej (por. tabela 3.1) wskazują na występowanie zasadniczych 

różnic w określaniu mikro- i makroekonomicznego charakteru zjawiska stabilności. Mone-

taryści przekonują bowiem o wyłącznie makroekonomicznym wymiarze niestabilności fi-

nansowej, w związku z czym również działania podejmowane w ramach stabilizowania 

systemu finansowego powinny wpływać na sferę makroekonomiczną. W.A. Allen i G. Wo-

od przekonują, że niestabilność w wymiarze mikroekonomicznym jest zjawiskiem korzyst-

nym dla współczesnej rozwiniętej gospodarki, gdyż determinuje sposób zachowania po-

szczególnych uczestników rynku1. W innych definicjach stabilności finansowej autorzy 

wskazują zarówno makroekonomiczne, jak również mikroekonomiczne przejawy niestabil-

ności finansowej (dostrzegają bowiem źródła niestabilności zlokalizowane m.in. w instytu-

cjach finansowych), tym samym akcentują występowanie dualizmu w zakresie przedmio-

towym stabilności finansowej.  

Wydaje się, że z punktu widzenia skuteczności działań stabilizacyjnych błędnym 

byłoby uwypuklanie wyłącznie makroekonomicznego bądź mikroekonomicznego charakte-

ru stabilności finansowej. Niezależnie bowiem od przyjętej definicji samej stabilności fi-

nansowej, źródła niestabilności należy postrzegać jako zarówno mikro-, jak i makroeko-

nomiczne oraz, co się z tym wiąże, działania podejmowane w ramach stabilizowania rów-

nież powinny być ukierunkowane na szacowanie i monitorowanie stabilności w obu wy-

miarach oraz oddziaływanie na zmienne mikro- i makroekonomiczne2. Akceptacja mikro- 

i makroekonomicznych podstaw stabilności finansowej i jednocześnie przyczyn niestabil-

                                                 
1 Szerzej zob. W.A. Allen, G. Wood, op. cit.  
2 Por. np. Marrying the macro- and microprudential dimensions of financial stability, BIS Papers 2001, No. 1; M. Kie-

drowska, P. Marszałek, Stabilność finansowa – pojęcie, cechy i sposoby jej zapewniania, Bank i Kredyt 2002, nr 3 i nr 4, 
Narodowy Bank Polski, Warszawa; S. Gjedrem, The macroprudential approach to financial stability, w: Monetary policy and 
financial stability, 33 Economics Conference 2005, Oestrreichische Nationabank, s. 13.  
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ności znajduje odzwierciedlenie w metodologii szacowania stabilności finansowej (por. 

punkt 3.4.2). 

Podsumowując rozważania na temat cech stabilności finansowej (por. tabela 3.3), 

należy podkreślić, że w zależności od zaakceptowania bądź nie poszczególnych właściwo-

ści stabilności finansowej, odmiennie kształtowane są działania w ramach stabilizowania 

systemu finansowego. Właściwości te decydują bowiem o konieczności podejmowania 

tych działań, ich wymiarze i przedmiocie. 

 

3.3.2. Stabilność a efektywność systemu finansowego  

Ważnym z punktu widzenia stabilizowania systemu finansowego jest również uwzględnie-

nie związku występującego między stabilnością a efektywnością instytucji i rynków finan-

sowych. Należy bowiem zwrócić uwagę na mogącą wystąpić wymienność między oby-

dwiema kategoriami. Jak bowiem podkreślają A.G. Haldane et al., przywiązywanie nad-

miernej wagi do stabilności i bezpieczeństwa funkcjonowania systemu finansowego (utoż-

samianych przede wszystkim z przewidywalnością zachowania uczestników rynku finan-

sowego) może znaleźć odzwierciedlenie w ograniczeniu efektywności funkcjonowania in-

stytucji i rynków finansowych. Z kolei dążenie do zapewnienia jak największej efektywno-

ści funkcjonowania systemu finansowego może tworzyć źródła zakłóceń i potencjalnych 

zagrożeń stabilności systemu finansowego1. Paradoksalnie zatem, efektywność funkcjo-

nowania systemu finansowego stanowi z jednej strony element świadczący o stabilności 

systemu finansowego (por. definicja stabilności w punkcie 3.2), z drugiej natomiast może 

być również – w szczególnych okolicznościach – źródłem tej niestabilności.  

 Na problem istnienia wymienności między stabilnością systemu finansowego a jego 

efektywnością zwrócono uwagę m.in. w kontekście procesu liberalizacji finansowej (zob. 

punkt 2.2.2). A. Demirgüç-Kunt i E. Detragiache, badając związek między potencjalnymi 

kosztami niestabilności finansowej i korzyściami wynikającymi ze zwiększenia efektywno-

ści funkcjonowania instytucji i rynków finansowych w efekcie procesu liberalizacji, wysu-

nęli następujące wnioski2: po pierwsze, liberalizacja finansowa zwiększa prawdopodobień-

stwo pojawienia się kryzysu bankowego, po drugie, proces liberalizacji zmniejsza również 

nieefektywność funkcjonowania systemu finansowego3 i po trzecie, potencjalny efekt libe-

ralizacji finansowej w postaci kryzysu bankowego może zostać zminimalizowany poprzez 

jednoczesne wprowadzenie właściwych rozwiązań instytucjonalnych.  

                                                 
1 A.G. Haldane et al., Assessing financial system stability, efficiency and structure at the Bank of England, BIS Papers 

2001, No. 1, s. 138-159. Zob. także Structural aspects of financial markets and prudential supervision, op. cit., s. 191-212.  
2 A. Demirgüç-Kunt, E. Detragiache, Financial liberalization and financial fragility, op. cit., s. 34-42. 
3 Wniosek ten jest zgodny m.in. z paradygmatem „represji finansowej” McKinnona i Shawa, por. punkt 2.2.2. 
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Warto podkreślić, że przeprowadzone w rozdziale drugim rozważania na temat 

współczesnych przeobrażeń systemu finansowego dały podstawy do wysnucia licznych 

wniosków na temat cech współczesnego systemu (por. punkt 2.4). W szczególności zaś 

wskazano na wymienność między stabilnością a efektywnością systemu finansowego jako 

efekt egzogenicznych i endogenicznych procesów zachodzących w systemie finansowym 

i jego otoczeniu. Rosnącej efektywności funkcjonowania instytucji i rynków finansowych 

towarzyszy również rosnące zagrożenie niestabilności finansowej. 

 Występowanie wymienności między efektywnością i stabilnością systemu finanso-

wego musi być zatem brane pod uwagę w procesie stabilizowania systemu finansowego. 

Problem ten uwidacznia się w szczególności w sytuacji podejmowania działań mających na 

celu przywrócenie stabilności. Okres niestabilności sprzyja bowiem jednocześnie obniżeniu 

efektywności funkcjonowania instytucji i rynków finansowych. Ponadto, na funkcjonowa-

nie systemu finansowego mogą wpłynąć negatywnie określone działania stabilizujące1.  

 Na zależność między stabilnością i efektywnością systemu finansowego zwrócono 

również uwagę w kontekście problemu nadmiernych ograniczeń wobec systemu finanso-

wego czy też sztywności jego funkcjonowania. Zapewnienie stabilności finansowej przez 

banki centralne i inne instytucje nie powinno odbywać się kosztem ograniczenia prawi-

dłowego działania sił rynkowych, np. w zakresie kształtowania się cen na rynku finanso-

wym czy upadłości instytucji finansowej, która nie jest zdolna do dalszego funkcjonowa-

nia2. Nadmierny interwencjonizm może zatem przyczynić się do zmniejszenia efektywności 

i jednoczesnej niestabilności systemu finansowego (np. zmniejszając dyscyplinę rynkową 

uczestników rynku poprzez wsparcie dla instytucji, która z punktu widzenia rynkowego 

wsparcia nie powinna otrzymać). Z takiego postrzegania stabilności finansowej wynika 

ważna implikacja praktyczna. Zgodnie z nią instytucja (instytucje) stabilizująca system 

finansowy powinna tak kształtować regulacje finansowe oraz działanie, aby zapewnić 

maksymalną możliwą elastyczność kształtowania się cen na rynku finansowym, funkcjo-

nowania instytucji finansowych oraz jednocześnie minimalizować ryzyko wystąpienia zabu-

rzeń w systemie finansowym.  

 Zdaniem J. Chanta problem wymienności między celem stabilności i efektywności 

systemu finansowego może zostać ograniczony poprzez ujmowanie celu stabilności finan-

sowej w dłuższej perspektywie3. Co więcej, autor ten przekonuje, iż wymienność między 

                                                 
1 Sytuacja taka miała miejsce m.in. w Japonii w latach 90., gdzie w związku z narastającym problemem złych długów 

i obawą przed runem na banki podniesiono wysokość obowiązkowych opłat wnoszonych przez banki na rzecz systemu 
gwarantowania depozytów, tym samym oddziałując negatywnie na efektywność funkcjonowania banków. Szerzej zob. 
Y. Suzuki, What lessons can be learned from recent financial crises? The Japanese experience, w: Maintaining financial 
stability in a global economy, op. cit., s. 169-174. 

2 Por. np. C. Wihlborg, T. Kowalski, Pozwolić bankom upaść, Bezpieczny Bank 2000, nr 1, s. 21-32. 
3 Zob. J. Chant, op. cit., s. 22. 



 113 

tymi kategoriami występuje tylko w krótkim okresie, w długim natomiast stabilność i efek-

tywność są celami zbieżnymi. O ile wprowadzenie określonej regulacji w celu stabilizowa-

nia systemu finansowego może wpłynąć negatywnie na efektywność funkcjonowania in-

stytucji i rynków finansowych w krótkim okresie, o tyle ujmując problem w dłuższym ho-

ryzoncie czasowym, należy podkreślić, że działania stabilizujące system finansowy (o ile 

nie będą nadmierne) sprzyjają również poprawie efektywności funkcjonowania systemu 

finansowego.  

 

3.4.  OKREŚLENIE ANALITYCZNYCH RAM STABILIZOWANIA SYS-
TEMU FINANSOWEGO 

3.4.1. Uwagi wstępne 

W nawiązaniu do przyjętej definicji stabilności finansowej (por. punkt 3.2) oraz zidentyfi-

kowanych jej właściwości (por. punkt 3.3.1) należy podjąć próbę skonstruowania ram 

analitycznych, które pozwolą przybliżyć i usystematyzować zagadnienie działań podejmo-

wanych przez banki centralne i inne instytucje w ramach stabilizowania systemu finanso-

wego. Samo stabilizowanie systemu jest bowiem określeniem zbyt ogólnym, stąd koniecz-

ność jego operacjonalizacji. Ramy analityczne, które zobrazowano na schemacie 3.1, po-

zwolą na wyszczególnienie celu, podmiotu i przedmiotu oraz czynności, które podejmowa-

ne są w ramach stabilizowania. 

Podstawowym celem zaproponowanych ram stabilizowania jest stworzenie spójnej 

struktury, niezbędnej dla banku centralnego i innych instytucji w analizie stabilności finan-

sowej, która pozwoli na: 

− możliwie wczesną identyfikację potencjalnych źródeł ryzyka i słabości systemu fi-

nansowego, 

− podejmowania działań zapobiegających niestabilności i korygujących stabilność 

systemu finansowego, 

− rozwiązywanie problemu niestabilności w sytuacji nieskutecznych działań zapo-

biegawczych i korygujących.  

Należy podkreślić, że podejmowane były próby konstruowania struktury stabilności finan-

sowej (a ściślej tworzenia jej ram analitycznych), które jednak nie znajdowały szerszego 

zastosowania w praktyce lub w których zagadnienie stabilności traktowane jest wyłącznie 

z punktu widzenia instytucjonalnego. Do pierwszej grupy można zaliczyć koncepcje po-

wstałe na gruncie akademickich rozważań teoretycznych, w tym w szczególności propozy-
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cję F.S. Mishkina traktującą o niestabilności finansowej w skali globalnej1 oraz E.P. Davisa, 

opartą na historycznym badaniu kryzysów finansowych2. Ujęcie instytucjonalne natomiast 

odnosi się najczęściej do dwóch zagadnień – kształtowania regulacji w systemie finanso-

wym (w tym do problematyki reżimu regulacyjnego3 i zarządzania regulacjami4) oraz dzia-

łań banku centralnego w ramach stabilizowania systemu finansowego5. 

W punkcie 3.4.2 zostaną zaprezentowane ogólne ramy stabilizowania systemu fi-

nansowego (niezależnie od instytucji, która jest za to odpowiedzialna), spójne z wprowa-

dzoną definicją stabilności finansowej. Jednocześnie, proponowane ujęcie stabilizowania 

systemu finansowego znajduje odzwierciedlenie w strukturze całej pracy, gdyż rozdziały 

pierwszy i drugi traktują o przedmiocie stabilizowania systemu finansowego, rozdział trze-

ci i czwarty o celu tych działań, a piąty i szósty stanowią rozwinięcie zagadnienia instytucji 

i instrumentów stabilizowania systemu finansowego. 

 

3.4.2. Cel i przedmiot stabilizowania systemu finansowego 

Punktem wyjścia przy konstruowaniu ram stabilizowania systemu finansowego powinno 

być określenie celu podejmowanych działań. Spójność całej struktury uzależniona jest 

bowiem od podporządkowania wszystkich pozostałych elementów ram analitycznych osią-

gnięciu przyjętego celu. Nie ulega wątpliwości, że bezpośrednim celem stabilizowania sys-

temu finansowego powinna być właśnie stabilność finansowa. Kluczową kwestią wydaje 

się w związku z tym przyjęcie poprawnej definicji stabilności finansowej. W zależności 

bowiem od przyjętej definicji (por. punkt 3.2) odmiennie ukształtowane będą pozostałe 

elementy całej struktury stabilizowania systemu (przede wszystkim zaś przedmiot działań 

stabilizacyjnych). Z operacyjnego punktu widzenia celem stabilizowania systemu finanso-

wego może być utrzymanie stabilności finansowej lub zapewnienie warunków niezbędnych 

dla stabilności systemu (w sytuacji, gdy system wykazuje cechy systemu stabilnego) lub 

przywrócenie tej stabilności (w sytuacji, gdy pojawiły się przesłanki do uznania systemu 

finansowego za niestabilny).  
                                                 

1 F.S. Mishkin, Global financial instability: framework, events, issues, op. cit.  
2 E.P. Davis wskazał na trzy podstawowe formy niestabilności finansowej, tj. upadki banków na skutek strat związanych 

z działalnością kredytową, gwałtowny wzrost zmienności cen w wyniku kształtowania się oczekiwań oraz spadek płynności i 
wartości emisji na rynku finansowym. Szerzej zob. E.P. Davis, A typology of financial instability, A typology of financial 
instability, w: Financial Stability Report 2001, No. 2, Oesterreichische Nationalbank, s. 94-96.  

3 Koncepcję reżimu regulacyjnego (regime regulatory) systemu finansowego wprowadził do literatury przedmiotu D.T. 
Llewellyn, określając tym pojęciem podstawowe elementy decydujące o strukturze regulacyjnej w danym systemie finanso-
wym. Szerzej zob. D.T. Llewellyn, A regulatory regime for financial stability, Working Paper 2001, No. 48, Oesterreichische 
Nationalbank. 

4 Zarządzanie regulacjami (regulatory governance) należy odnieść do praktyk zarządzania stosowanych przez instytucje 
nadzorujące i regulujące funkcjonowanie systemu finansowego. Zob. U.S. Das et al., Does regulatory governance matter for 
financial system stability? An empirical analysis, IMF Working Paper 2004, No. 89. 

5 Zob. S. Oosterloo, J. de Haan, op. cit.; J. Healey, Financial stability and the central bank: international evidence, 
w: R.A. Brealey et al., Financial Stability and Central Banks. A Global Perspective, Routledge, Bank of England, London 
2001. 
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 Schemat 3.1 
Ramy stabilizowania systemu finansowego  

 
 

 
 
Objaśnienia: 
* W efekcie szacowania stabilności systemu finansowego można otrzymać następujące trzy wyniki: 
A – system finansowy jest stabilny, nie występują również elementy, które mogą świadczyć o utracie tej stabilności (szaco-

wane wskaźniki stabilności finansowej osiągają wartości wewnątrz „korytarza” stabilności finansowej) 
B –  system finansowy jest stabilny, jednak występują pewne elementy, które mogą zakłócić stabilność (szacowane wskaźni-

ki stabilności finansowej osiągają wartości graniczne „korytarza” stabilności finansowej) 
C – system finansowy jest niestabilny (wartość szacowanych wskaźników stabilności finansowej znacznie wykracza poza 

„korytarz” stabilności finansowej) 
  

Ź r ó d ł o :  Opracowanie własne.  

 

Przedmiot działań stabilizacyjnych powinien być określony w taki sposób, aby 

obejmował wszystkie te elementy, które stanowią potencjalne źródła niestabilności syste-

mu finansowego. Źródła te mogą być zlokalizowane w samym systemie finansowym (w 

instytucjach, rynkach bądź infrastrukturze systemu) oraz w jego otoczeniu, a więc mogą 

mieć – jak to ujmują A. Houben et al.1 – charakter endo- i egzogeniczny (por. punkt 

2.3.3). W podobny sposób przedmiot stabilizowania systemu finansowego traktują m.in. 

                                                 
1 A. Houben et al., op. cit., s. 16-20. 

Stabilność systemu  
finansowego 
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- polityczne 

CEL 

PRZEDMIOT 

WYMIAR Działania zapobiegawcze Działania korygujące Działania naprawcze 
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I INSTYTUCJA Instrumenty i instytucja stabilizująca system finansowy 

 

Analizowanie i monitorowanie sytuacji 

Szacowanie stabilności systemu finansowego* 

             A                            B                           C 

Wybór instrumentów stabilizowania systemu 
i instytucji stabilizującej 
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B. Eichengreen1, grupa robocza Banku Rozrachunków Międzynarodowych i MFW2 oraz 

J. Chant3. Również zaproponowana w punkcie 3.2 definicja stabilności systemu finanso-

wego, w której wskazano najważniejsze elementy stabilności systemu, w szeroki sposób 

określa przedmiot stabilizowania.  

Stabilność uzależniona jest od czynników umiejscowionych w instytucjach i ryn-

kach finansowych, a także w otoczeniu tego systemu. Stąd przedmiot stabilizowania sys-

temu finansowego określono jako system finansowy oraz jego otoczenie w stopniu, 

w jakim wpływa ono na system finansowy (por. schemat 3.1).  

Proces analizowania i monitorowania sytuacji w systemie finansowym i jego oto-

czeniu powinien mieć charakter ciągły i powinien uwzględniać zarówno aspekt instytucjo-

nalny, jak i funkcjonalny poszczególnych elementów systemu finansowego i jego otocze-

nia. Podejście takie wynika m.in. ze złożoności samego systemu, wielości powiązań w ra-

mach struktury systemu finansowego (por. punkt 1.2.1) oraz pomiędzy systemem i jego 

otoczeniem oraz licznych przeobrażeń systemów finansowych (por. rozdział 2). Przepro-

wadzone w rozdziale pierwszym i drugim rozważania na temat systemu finansowego 

i jego współczesnej ewolucji stanowią zatem próbę wielopłaszczyznowej analizy przedmio-

tu działań stabilizacyjnych.  

Gromadzenie i analizowanie informacji oraz stały monitoring poszczególnych ele-

mentów systemu finansowego oraz jego otoczenia pozwala na systematyczne okresowe 

szacowanie stabilności systemu finansowego, które stanowi kolejny etap stabilizowania 

systemu finansowego (por. schemat 3.1).  

  

3.4.3. Metody szacowania stabilności systemu finansowego  

Kolejny etap stabilizowania systemu finansowego stanowi próba określenia stabilności 

systemu finansowego (por. schemat 3.1). Przedmiotem analiz i szacunków z punktu wi-

dzenia kształtowania się stabilności finansowej są elementy systemu finansowego i jego 

otoczenia. Tak szerokie określenie przedmiotu działań w ramach stabilizowania systemu 

finansowego wynika ze złożoności samej stabilności finansowej, w tym m.in. z wielości 

czynników umiejscowionych w samym systemie finansowym oraz w jego otoczeniu, które 

mogą wywołać niestabilność finansową (por. definicja stabilności w punkcie 3.2).  

Nie istnieje jedna miara ilościowa, za pomocą której można by opisać zmiany 

w stabilności systemu finansowego, tak jak ma to miejsce w odniesieniu do stabilności 

                                                 
1 B. Eichengreen, Financial instability, paper presented on Copenhagen Consensus Challenge, April, s. 11-15 (http:// 

www.econ.berkeley.edu/~eichengr/policy/copenhagenjun9-04.pdf). 
2 Financial stability in emerging market economies, op. cit., s. 9-21.  
3 J. Chant, op. cit., s. 3. 
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monetarnej1. Jednocześnie należy przypuszczać, że z uwagi na złożoność tematyki nie 

wydaje się możliwym skonstruowanie takiej miary w przyszłości. Dlatego najczęściej próby 

operacjonalizacji pojęcia stabilność finansowa polegają na zestawieniu grupy wskaźników 

świadczących o stabilności systemu (podejście ilościowe) lub scharakteryzowaniu cech 

stabilnego systemu finansowego oraz warunków, jakie system powinien spełniać2 (podej-

ście jakościowe).  

Wśród wielu propozycji badania podatności systemu finansowego na niestabilność 

oraz analizy tej niestabilności wskazać można m.in.: 

- modele pomiaru ryzyka (np. modele Value at Risk, analiza okresowa – duration)3,  

- zestaw standardów dotyczących wybranych obszarów systemu finansowego oraz 

badanie zgodności systemu z określonymi wymogami (inicjatywy takie podejmo-

wane są najczęściej przez międzynarodowe gremia, takie jak Komitet Bazylejski 

ds. Nadzoru Bankowego, BCBS; Komitet ds. Systemów Płatności i Rozliczeń, CPSS; 

Międzynarodowa Organizacja Komisji Papierów Wartościowych, IOSCO; Międzyna-

rodowe Stowarzyszenie Organów Nadzoru Ubezpieczeń, IAIS)4, 

- podejście, w którym uwypuklono zagadnienie motywacji zachowań najważniej-

szych uczestników rynku finansowego (incentive approach)5, 

 

 

 

                                                 
1 Stabilność monetarna, zgodnie utożsamiana w literaturze przedmiotu i praktyce gospodarczej ze stabilnym poziomem 

cen, wyrażana jest za pomocą numerycznego wskaźnika inflacji. Podkreślić należy, że również w odniesieniu do stabilności 
monetarnej występują wątpliwości, w szczególności o charakterze operacyjnym (jak rozumieć stabilny poziom cen, w opar-
ciu o jakie dane konstruować wskaźnik inflacji, jaką wartość wskaźnika inflacji należy uznać za odpowiadającą stabilnemu 
poziomowi cen, itp.). Szerzej zob. A.A. Alchian, B. Klein, On a correct measure of inflation, Journal of Money, Credit and 
Banking 1973, Vol. 5, No. 1, s. 173-191; M.F. Bryan, S.G. Cecchetti, The consumer price index as a measure of inflation, 
NBER Working Papers 1993, No. 4505, Cambridge; M.A. Wynne, Core inflation: a review of some conceptual issues, Work-
ing Paper 1999, No. 9903, Federal Reserve Bank of Dallas; N.G. Mankiw, R. Reis, What measure of inflation should a central 
bank target? Discussion Paper 2002, No. 1984, Harvard Institute of Economic Research. Najbardziej rozpowszechnionym 
współcześnie jest wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI), por. R. Kokoszczyński, Współczesna polityka pieniężna w Polsce, 
PWE, Warszawa 2004, s. 130. 

2 Por. D. Folkerst-Landau, C.-J. Lindgren, Towards a framework for financial stability, World Economic and Financial 
Surveys 1998, IMF, Washington, D.C.; Financial stability in emerging market economies, op. cit., s. 74-76. 

3 Szerzej zob. R.B. Johnston et al., Assessing financial systems vulnerabilities, IMF Working Paper 2000, No. 76, s. 18-23. 
4 Np. w odniesieniu do sektora bankowego Komitet Bazylejski ds. Nadzoru Bankowego zaproponował Podstawowe za-

sady efektywnego nadzoru bankowego, wrzesień 1997 (Core Principles for Effective Banking Supervision), w odniesieniu do 
systemu płatności i rozliczeń Komitet ds. Systemów Płatności i Rozliczeń zaproponował Podstawowe zasady dla systemowo 
ważnych systemów płatności, styczeń 2001 (Core Priniciples for Systemically Important Payment Systems) oraz w odniesie-
niu do rynku papierów wartościowych – Cele i zasady regulacji rynku papierów wartościowych, IOSCO, maj 2003 (Objec-
tives and Principles of Securities Regulation), w odniesieniu do instytucji ubezpieczeniowych – Podstawowe zasady ubezpie-
czeń, IAIS, październik 2003 (Insurance Core Principles). Przegląd standardów dotyczących poszczególnych elementów 
systemu finansowego w ujęciu chronologicznym, przedmiotowym i podmiotowym prezentuje Forum Stabilności Finansowej 
(Financial Stability Forum, www.fsforum.org/compendium/about.html). 

5 Podstawową koncepcją ekonomiczną, na której oparto rozważania, jest problem asymetrii informacji. Autorzy przeko-
nują o tym, że istnieją pewne kombinacje kluczowych cech strukturalnych systemu finansowego i elementów polityki, które 
mogą stanowić istotną motywację do podjęcia przez uczestników rynku finansowego działań destabilizujących ten rynek. 
Zob. szerzej J. Chai, R.B. Johnston, An incentive approach to identifying financial system vulnerabilities, IMF Working Paper 
2000, No. 211. 
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- metoda scenariuszy awaryjnych (stress test), w tym m.in. test prostej wrażliwości, 

analiza scenariuszy historycznych oraz maksymalnej straty1.  

Statystyczne modele pomiaru ryzyka pozwalają na dokładne oraz porównywalne w ujęciu 

czasowym i przestrzennym szacowanie ryzyka i identyfikowanie źródeł niestabilności fi-

nansowej powiązanych z jego wzrostem w analizowanym obszarze. Wśród najważniej-

szych zarzutów wysuwanych wobec tej metody należy wymienić: bardzo wąsko zdefinio-

wany przedmiot analiz, krótkoterminowość wyników, szczególnie w odniesieniu do ryzyka 

rynkowego oraz konieczność zgromadzenia szczegółowych informacji i ich dostępność. 

Międzynarodowe standardy z kolei stanowią jednolite i obiektywne wzorce w konstruowa-

niu poszczególnych segmentów systemu finansowego, redukując jednocześnie problem 

asymetrii informacji i promując efektywną politykę w zakresie stabilizowania systemu fi-

nansowego. Standardy te nie mogą jednak stanowić – z uwagi na wąski przedmiot regu-

lacji i nieuwzględnienie dynamicznych zmian w systemie finansowym – jedynego instru-

mentu badania stabilności finansowej.  

 Odrębny element badań w zakresie pomiaru stabilności systemu finansowego sta-

nowią liczne próby budowania modeli ekonometrycznych, za pomocą których autorzy dążą 

do modelowego wyjaśnienia zjawiska niestabilności finansowej, jego przyczyn i sekwencji 

wydarzeń. Naturalny brak możliwości uwzględnienia w modelu wszystkich zidentyfikowa-

nych w dotychczasowych badaniach czynników niestabilności systemu finansowego skła-

nia ekonomistów do:  

− wyboru jednego, bądź kilku czynników uznanych za kluczowe (np. wpływ prawa 

upadłościowego na wahania cykli koniunkturalnych i niestabilność finansową2, 

wpływ zarażania między bankami na stabilność finansową3), 

- modelowania zjawiska niestabilności w konkretnych warunkach (np. stabilność fi-

nansowa w warunkach reżimu bezpośredniego celu inflacyjnego4, stabilność finan-

sowa w sytuacji wprowadzenia Nowej Umowy Kapitałowej5, próba ujmowania 

stabilności finansowej w modelach równowagi ogólnej6).  

                                                 
1 Metoda scenariuszy awaryjnych jest narzędziem wykorzystywanym przez instytucje finansowe do określenia wrażliwo-

ści danej instytucji (w szczególności jej wartości rynkowej) na wyjątkowe, lecz prawdopodobne zdarzenie rynkowe. Szerzej 
zob. F.M. Longin, From Value-at-Risk to stress resting: the extreme value approach, CEPR Discussion Paper 1999, No. 2161; 
Stress testing by large financial institutions: current practice and aggregation issues, Committee on the Global Financial 
System 2000, BIS, Basel; I. Fender, M.S. Gibson, Stress testing in practice: a survey of 43 major financial institutions, BIS 
Quarterly Review 2001, June, s. 58-62. 

2 J. Suarez, O. Sussman, Financial distress, bankruptcy law and the business cycles, Annals of Finance 2007, Vol. 3, No. 
1, s. 5-36. 

3 C.A.E. Goodhart et al., A model to analyse financial fragility, Economic Theory 2006, Vol. 27, No. 1, s. 107-142. 
4 Zob. Q.F. Akram et al., Pursuing financial stability under an inflation-targeting regime, Annals of Finance 2007, Vol. 3, 

No. 1, s. 131-154.  
5 Zob. szerzej P.H. Kupiec, Financial stability and Basel II, Annals of Finance 2007, Vol. 3, No. 1, s. 107-130. 
6 O. Aspachs et al., Towards a measure of financial fragility, Annals of Finance 2007, Vol. 3, No. 1, s. 37-74; A. Saade et 

al., An equilibrium approach to financial stability analysis: the Colombian case, Annals of Finance 2007, Vol. 3, No. 1, s. 75-106.  
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Warto również podkreślić, że w proponowanych modelach autorzy wykorzystują zarówno 

teoretyczne, jak i empiryczne podłoże, wskazując jednocześnie na możliwość zastosowa-

nia poszczególnych modeli w praktyce funkcjonowania instytucji stabilizujących system 

finansowy. 

Na szczególne podkreślenie zasługują natomiast te ujęcia, w których podjęto próbę 

całościowego przedstawienia zagadnienia stabilności systemu finansowego1. W tabeli 3.4 

zestawiono wybrane podejścia modelowego badania i oceniania stabilności finansowej, 

a mianowicie:  

− ujęcie zaproponowane przez wspólny zespół ekspertów Banku Rozrachunków Mię-

dzynarodowych w Bazylei oraz Międzynarodowego Funduszu Walutowego w od-

powiedzi na nasilenie się problemu niestabilności finansowej w krajach tworzących 

gospodarkę rynkową2,  

− ujęcie E.P. Davisa, będące efektem badań teoretycznych przyczyn niestabilności 

systemu finansowego3, 

− ujęcie zaproponowane przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, w którym ze-

stawiono grupę podstawowych wskaźników „zdrowia i stabilności” systemu finan-

sowego (tzw. wskaźniki makro-ostrożnościowe, macroprudential indicators)4.  

Podstawową zaletą każdej z wymienionych propozycji jest próba całościowego ujęcia pro-

blemu stabilności systemu finansowego, a zatem uwzględnienia źródeł niestabilności, któ-

re mogą być zlokalizowane zarówno w poszczególnych elementach systemu finansowego, 

jak również w jego otoczeniu (por. tabela 3.4)5. Ważnym z punktu widzenia możliwości 

zastosowania omówionych ujęć w praktyce jest wykorzystanie miar ilościowych poprzez 

budowanie zestawu wskaźników finansowych i ekonomicznych.  

                                                 
1 Por. E.P. Davis, Financial data needs for macroprudential surveillance – what are the key indicators of risks to domes-

tic financial stability? Handbooks in Central Banking Lecture 1999, series No. 2, Bank of England; O. Evans et al., Macropru-
dential indicators of financial systems soundness, IMF Occasional Paper 2000, No. 192; P. Hilbers et al., New tools for 
assessing financial systems soundness, Finance & Development 2000, Vol. 37, No. 3, International Monetary Fund, Wash-
ington, D.C.; I. Woolford, Macro-financial stability and macroprudential analysis, Reserve Bank of New Zealand Bulletin 
2001, Vol. 64, No. 3, s. 29-43; Financial stability in emerging market economies, op. cit. Por. również M. Goldstein et al., 
Assessing Financial Vulnerability: An Early Warning System for Emerging Markets, Institute for International Economics, 
Washington, D.C. 2000. 

2 Financial stability in emerging market economies, op. cit., s. 74-76. 
3 E.P. Davis, Financial data needs for macroprudential surveillance – what are the key indicators of risks to domestic fi-

nancial stability? op. cit., s. 36. Zob. również E.P. Davis, A typology of financial instability, op. cit., s. 92-110.  
4 O. Evans et al., op. cit. Zob. również P. Hilbers et al., op. cit.    
5 Należy podkreślić, że już wcześniej podejmowane były próby identyfikowania tzw. wskaźników wyprzedzających, które 

re mogłyby posłużyć jako sygnały wczesnego ostrzegania, z reguły jednak dotyczyły one wybranych przejawów niestabilno-
ści systemu finansowego, takich jak kryzys bankowy (zob. A. Demirgüç-Kunt, E. Detragiache, The determinants of banking 
crises: evidence from developing and developed countries, IMF Working Paper 1997, No. 106), kryzys walutowy (B. Eichen-
green et al., Contagious currency crises, op. cit.; G.L. Kaminsky et al., Leading indicators of currency crises, IMF Staff Pa-
pers 1998, Vol. 45, No. 1, zob. również A. Berg et al., Assessing early warning systems: how have they worked in practice? 
IMF Staff Papers 2005, Vol. 52, No. 3) czy kryzys bliźniaczy (G.L. Kaminsky, C.M. Reinhart, op. cit.). 
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Należy podkreślić, że E.P. Davis dodatkowo wskazał na kierunek zmian każdego 

z zaproponowanych kryteriów (spadek lub wzrost), który może stanowić sygnał o istnie-

niu potencjalnego zagrożenia stabilności systemu1.  

Podstawowym kryterium oceny proponowanych metod szacowania stabilności 

systemu finansowego powinna być ich skuteczność w identyfikowaniu zagrożeń stabil-

ności. Stosunkowo krótki oraz względnie stabilny dla systemów finansowych okres, który 

upłynął od momentu zaproponowania poszczególnych metod, nie stanowi jednak wy-

starczającej płaszczyzny badań empirycznych w tym względzie. Warto natomiast pod-

kreślić ważną właściwość wymienionych metod szacowania i oceny rozwoju zjawiska 

stabilności finansowej, a mianowicie możliwość ich rozbudowywania o kolejne wskaźniki. 

Błędnym bowiem byłoby przyjęcie założenia o identycznym – ze zidentyfikowanym na 

podstawie badań historycznych – przebiegu niestabilności finansowej w przyszłości. 

Utrzymanie status quo w odniesieniu do proponowanych modeli może stanowić podsta-

wową barierę w skuteczności identyfikacji źródeł niestabilności systemu finansowego. 

Wielość propozycji pomiaru stabilności systemu finansowego, odmienne narzędzia anali-

tyczne i podejścia modelowe mogą przyczynić się do szybszej identyfikacji zagrożeń, 

a zatem również do skuteczniejszego stabilizowania systemu finansowego. Nie należy 

bowiem polegać wyłącznie na wynikach szacowania stabilności za pomocą wybranej 

jednej metody. 

Szacowanie stabilności systemu finansowego w oparciu o grupy wskaźników mi-

kro- i makroekonomicznych pozwala określić czy system finansowy jest stabilny, czy też 

nie. Zidentyfikowane potencjalne zagrożenia w systemie finansowym i jego otoczeniu 

nie powinny jednak być automatycznie przedmiotem działań stabilizujących ze strony 

banków centralnych i innych instytucji stabilizowania systemu. Decyzja o ewentualnej 

interwencji powinna być poprzedzona wiedzą o prawdopodobieństwie materializacji da-

nego ryzyka oraz istotności z punktu widzenia stabilności całego systemu (tj. kosztów, 

jakie mogą powstać w wyniku materializacji ryzyka dla systemu finansowego).  

                                                 
1 Zob. szerzej E.P. Davis, Financial data needs for macroprudential surveillance – what are the key indicators of risks to 

domestic financial stability? op. cit., s. 36. 
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Tabela 3.4 
Próby operacjonalizacji pojęcia stabilności systemu finansowego 

Charakterystyka Zalety i wady 

(1) (2) 

Bank Rozrachunków Międzynarodowych w Bazylei i Międzynarodowy 
Fundusz Walutowy (1997) 

Zestawienie warunków odnoszących się do sfery makroekonomicznej i mikroeko-
nomicznej, które winny być spełnione dla osiągnięcia stabilności systemu finanso-
wego. 

Warunki makroekonomiczne odnoszą się do następujących zagadnień: 

− zasady polityki gospodarczej powinny wspierać zrównoważony wzrost i ograni-
czać nadmierne wahania aktywności gospodarczej (powodujące wzrost niepew-
ności) 

− należy osiągnąć i utrzymać stabilność cen 

− niezbędnym warunkiem są zdrowe finanse publiczne (poziom deficytu i długu, 
ich dywersyfikacja pod względem waluty, terminu wymagalności) 

− poziom oszczędności krajowych powinien umożliwiać realizowanie inwestycji bez 
konieczności pożyczania środków z zagranicy (dodatkowo wymóg dywersyfikacji 
długu zagranicznego) 

− instrumenty polityki gospodarczej powinny być spójne i adekwatne do reżimu 
kursu walutowego  

Warunki mikroekonomiczne dotyczą następujących obszarów: 

− system prawny i sądownictwo (należycie sformułowane prawo własności, możli-
wość egzekwowania umów, odpowiednie rozwiązania prawa upadłościowego) 

− zasady rachunkowości, przejrzystości i ujawniania informacji (skuteczny mecha-
nizm audytu, właściwa klasyfikacja kredytów, regularne publikowanie informacji 
o zdolności kredytowej instytucji finansowych oraz istotnych danych finanso-
wych, obiektywne ratingi kredytowe) 

− nadzór korporacyjny i zarządzanie (wymóg adekwatności kapitałowej, egzekwo-
wanie odpowiedzialności karnej menedżerów, zwalnianie za złe wyniki działalno-
ści, stosowanie systemów zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej) 

− struktura rynku (limity koncentracji sektora finansowego, widoczny udział insty-
tucji zagranicznych w sektorze finansowym i otwarcie na nowych wykwalifikowa-
nych uczestników, płynny rynek międzybankowy i kapitałowy, skuteczny i pewny 
system płatniczy i rozliczeniowy, udział instytucji finansowych państwowych 
w sektorze finansowym) 

− nadzór i kontrola (przejrzystość i niezależność nadzoru, stosowanie norm mię-
dzynarodowych, współpraca organów nadzoru, regularne audyty dotyczące kon-
troli wewnętrznej i mechanizmów zarządzania ryzykiem, wykwalifikowany perso-
nel) 

− sieć bezpieczeństwa systemu finansowego (jawne systemy gwarantowania de-
pozytów drobnych deponentów, stosowne obciążenie stratami poszczególnych 
udziałowców, surowe warunki wykorzystania publicznych źródeł finansowania) 

ZALETY 

− kompleksowe ujęcie zagadnienia 
stabilności finansowej 

− dobry punkt wyjścia dla działań 
stabilizujących system finansowy 
w krajach tworzących gospodarkę 
rynkową 

 

WADY 

− wyłącznie jakościowe podejście 

− trudność praktycznego zastoso-
wania z uwagi na duży stopień 
subiektywizmu w ocenie poszcze-
gólnych elementów systemu fi-
nansowego i jego otoczenia 

− zestawienie sugeruje wyłącznie 
warunki wstępne kształtowania 
stabilnego systemu finansowego 
(brak jest w niniejszym ujęciu 
aspektu prognostycznego, 
uwzględniającego dynamikę 
zmian w systemie finansowym 
i jego otoczeniu) 

 

 

 

 

E.P. Davis (1999) 

Zestawienie danych, które powinny być przedmiotem stale prowadzonych obser-
wacji stabilności systemu finansowego (zmiany w którymkolwiek z elementów 
mogą stanowić sygnał wczesnego ostrzegania o utracie stabilności finansowej): 

− dane z przepływu funduszy (deficyt oraz poziom zadłużenia przedsiębiorstw 
i gospodarstw domowych, wskaźnik długu do kapitału przedsiębiorstw, wzrost 
roszczeń finansowych na poszczególnych rynkach, wzorce zachowań inwestycyj-
nych inwestorów instytucjonalnych, bankowe wskaźniki wynikające z przepływu 
funduszy) 

− ceny na rynku finansowym (cena kapitału, ceny nieruchomości komercyjnych 
i mieszkaniowych, spread dla obligacji przedsiębiorstw, obligacji bankowych, 
kredytów dla przedsiębiorstw, 3-miesięcznych papierów komercyjnych i certyfi-
katów depozytowych, termin zapadalności długu, wskaźniki potencjalnego bąbla 
na rynku kapitału, obligacji oraz na rynku walutowym) 

− dane pieniężne (wzrost podaży pieniądza, wartość kredytu dla sektora niefinan-
sowego, wysokość oficjalnych stóp procentowych, wzrost wartości aktywów 
bankowych, koncentracja kredytów, krótko- i długoterminowe realne stopy pro-
centowe) 

ZALETY 

− wielopłaszczyznowa analiza źródeł 
niestabilności systemu finanso-
wego  

− wybór wskaźników jest bezpo-
średnią konsekwencją prowadzo-
nych badań teoretycznych na te-
mat przyczyn niestabilności sys-
temu finansowego 

− uwzględnienie zmiennych ilościo-
wych i najważniejszych zmian 
o charakterze jakościowym (zi-
dentyfikowanych w historycznych 
badaniach przyczyn kryzysów fi-
nansowych) 

− przejrzysta metodologia interpre-
tacji zmian w poszczególnych 
wskaźnikach 
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(1) (2) 

− struktura sektora bankowego i finansowego (informacje z poszczególnych ban-
ków pozwalające ocenić adekwatność kapitałową, marżę, rentowność i płynność 
banków, kredyty zagrożone, zmiana liczby banków krajowych i zagranicznych, 
nowi uczestnicy na ryku finansowym), 

− dane o charakterze jakościowym (złagodzenie regulacji finansowych, pojawienie 
się innowacji finansowych, trwałość reżimu pieniężnego, zmiany obniżające ba-
riery wejścia na rynek finansowy, sieć bezpieczeństwa i zakres jej oddziaływania, 
potencjalna korelacja ryzyka, cechy strukturalne i regulacyjne zmniejszające 
prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska zarażenia, informacje wskazujące na 
potencjalne wystąpienie zachowania stadnego uczestników rynku), 

− zewnętrzne dane finansowe (deficyt na rachunku bieżącym, kredyty walutowe, 
terms of trade, rezerwy walutowe, inwestycje portfelowe, krótkoterminowe za-
dłużenie walutowe, korelacja ryzyka między krajami), 

− dane makroekonomiczne (wzrost gospodarczy na poziomie kraju oraz regionu, 
poziom inwestycji, inflacja, prognozy makroekonomiczne), 

WADY 

- występowanie opóźnienia w ba-
daniu stabilności z uwagi na ko-
nieczność gromadzenia szczegó-
łowych informacji finansowych 
z sektora przedsiębiorstw oraz 
z gospodarstw domowych 

- problemy statystyczne wynikające 
z braku dostępności do szczegó-
łowych danych nt. przedsię-
biorstw 

Wskaźniki makro-ostrożnościowe (Międzynarodowy Fundusz Walutowy 
2000) 

Zastawienie wskaźników ilościowych odnoszących się do obszaru makroekonomicz-
nego i mikroekonomicznego (wskaźniki zagregowane) systemu finansowego oraz 
jego otoczenia, których odpowiednie kształtowanie się stanowi o stabilności syste-
mu finansowego.  

Zagregowane wskaźniki mikroekonomiczne dotyczą następujących zagadnień: 

− adekwatność kapitałowa (zagregowane wskaźniki kapitału do aktywów 
z uwzględnieniem ryzyka, rozkład częstotliwości wskaźników kapitału) 

− jakość aktywów (instytucje – kredytodawcy: koncentracja kredytu w poszczegól-
nych sektorach gospodarki, wartość kredytów walutowych, wartość tzw. kredy-
tów zagrożonych, kredytowanie podmiotów powiązanych kapitałowo, wskaźniki 
zadłużenia, kredyty dla sektora publicznego, profil ryzyka kredytów; instytucje – 
kredytobiorcy: wskaźniki zadłużenia do kapitału, zyskowność przedsiębiorstw, 
inne wskaźniki ilościowe kondycji finansowej przedsiębiorstw, zadłużenie gospo-
darstw domowych) 

− jakość zarządzania (wskaźniki wydatków, dochody na pracownika, wzrost ilości 
instytucji finansowych) 

− dochody i zyskowność (ROA, ROE, wskaźniki dochodów i wydatków, wskaźniki 
zyskowności) 

− płynność (kredyt banku centralnego dla instytucji finansowych, segmentacja 
stóp rynku międzybankowego, stosunek depozytów do agregatów pieniężnych, 
stosunek kredytów do depozytów, struktura terminowa aktywów i pasywów, 
miary płynności na rynku wtórnym) 

− wrażliwość na ryzyko rynkowe (ryzyko kursu walut, ryzyko stóp procentowych, 
ryzyko ceny kapitału, ryzyko cen towarów) 

− wskaźniki rynkowe (rynkowe ceny instrumentów finansowych, ratingi kredytowe, 
wskaźniki nadmiernej zyskowności) 

Wskaźniki makroekonomiczne odnoszą się do: 

− wzrostu gospodarczego (zagregowane stopy wzrostu, spadek wzrostu według 
sektorów gospodarki) 

− bilansu płatniczego (deficyt na rachunku bieżącym, adekwatność rezerw zagra-
nicznych, dług zagraniczny, terms of trade, przepływy kapitałowe w ujęciu inwe-
stycji bezpośrednich i portfelowych, oficjalnych i prywatnych) 

− inflacji (zmienność inflacji) 

− stóp procentowych i kursu walutowego (zmienność obu wielkości, poziom krajo-
wych stóp procentowych, trwałość kursu walut, wyraźne i ukryte gwarancje kur-
su walut oraz spójność polityki monetarnej i polityki kursu walutowego) 

− boomu w zakresie kredytowania oraz cen aktywów 

− efektów zarażenia (efekt „rozlania” poprzez handel, korelacja na rynkach finan-
sowych) 

− innych czynników (kredytowanie bezpośrednie i inwestycje, rządowe wsparcie 
sektora bankowego, zaległości płatnicze w gospodarce) 

ZALETY 

− uwzględnienie potencjalnych 
źródeł niestabilności zlokalizowa-
nych w systemie finansowym i je-
go otoczeniu 

− wykorzystanie miar ilościowych 
(obiektywizm, możliwość względ-
nie łatwego porównywania zmian 
w czasie) 

− badanie zmian wartości wskaźni-
ków w czasie pozwala na dokład-
ne zidentyfikowanie potencjalnych 
źródeł zagrożenia niestabilności  

− wybór wskaźników jest konse-
kwencją prowadzonych badań 
teoretycznych na temat przyczyn 
niestabilności systemu finanso-
wego  

 

 

WADY 

− zestawienie nie może stanowić 
jedynego narzędzia analizy stabil-
ności finansowej (brak uwzględ-
nienia jakościowych aspektów, 
takich jak: adekwatność rozwią-
zań instytucjonalnych i regulacji 
finansowych)  

− wystąpienie opóźnienia w obser-
wacji wskaźników mikroekono-
micznych (które może spowodo-
wać brak natychmiastowej reak-
cji) 

− brak możliwości automatycznego 
zastosowania wskaźników (sza-
cowanie wskaźników i wnioski 
z nich płynące muszą uwzględniać 
specyficzne warunki gospodarcze 
danego kraju, strukturę gospo-
darki oraz wszelkie zmiany w za-
kresie regulacji, zasad rachunko-
wości, itp.) 

− problemy statystyczne wynikające 
z braku dostępności do szczegó-
łowych danych nt. przedsię-
biorstw 

  

Ź r ó d ł o :  Opracowanie własne.  
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Odwołując się do propozycji ujmowania kształtowania się sytuacji w odniesieniu do 

stabilności finansowej jako wielowymiarowego „korytarza”, określonego za pomocą gra-

nicznych wartości wskaźników zapewniających stabilność poszczególnych elementów sys-

temu finansowego i jego otoczenia (por. punkt 3.3.1), można wskazać na trzy odmienne 

wyniki szacowania stabilności (zob. schemat 3.1). Po pierwsze, badane wskaźniki osiągają 

wartości w ramach „korytarza”, co pozwala uznać system za stabilny. Po drugie, wartość 

szacowanych wskaźników (wszystkich bądź tylko kilku) osiąga poziom uznany za granicz-

ny, co wskazuje na niebezpieczeństwo utraty stabilności przez system. Po trzecie, wskaź-

niki mogą osiągnąć wartości wykraczające poza „korytarz”, które należy utożsamiać z wy-

stąpieniem niestabilności finansowej. Bezpośrednią konsekwencją szacowania stabilności 

systemu finansowego powinna być zatem decyzja o wymiarze podejmowanych w danym 

momencie działań stabilizacyjnych (por. schemat 3.1). 

 

3.4.4. Wymiary i instrumenty stabilizowania systemu finansowego 

W następstwie oszacowania stabilności systemu finansowego (por. punkt 3.4.2) instytucje 

stabilizujące system (w tym przede wszystkim banki centralne) dokonują wyboru działań 

stabilizacyjnych. W zależności od wyników szacowania stabilności sytemu finansowego 

powinny zostać podjęte odmienne kroki, określone w pracy jako działania zapobiegawcze 

(prewencyjne), działania korygujące i działania naprawcze1 (por. schemat 3.1). Wymiar 

działań stabilizujących w bezpośredni sposób implikuje z kolei wybór instrumentów2 stabi-

lizowania oraz instytucji, która ma to czynić (zob. schemat 3.1). Problematyka instytucji i 

instrumentów stabilizowania systemu finansowego będzie w tym miejscu jedynie zasygna-

lizowana. Rozwinięciu tematyki instytucji stabilizujących system finansowy i instrumentów 

przez nie wykorzystywanych poświęcona jest dalsza część pracy3. W tabeli 3.5. zestawio-

no najważniejsze kategorie instrumentów, które mogą być wykorzystywane w procesie 

stabilizowania systemu finansowego. 

 
 
 

                                                 
1 Na takie trzy wymiary działań stabilizacyjnych w odniesieniu do banku centralnego Nowej Zelandii zwrócili również 

uwagę L. Hunter et al., Towards a framework for promoting financial stability in New Zealand, Reserve Bank of New Ze-
aland Bulletin 2006, Vol. 69, No. 1, s. 13. W podobny sposób zakres działań Banku Anglii w odniesieniu do stabilizowania 
systemu finansowego określił A. Large, wskazując na trzy podstawowe zadania: szacowanie zagrożeń stabilności finanso-
wej, redukowanie ryzyka (jeśli któreś z zagrożeń się zmaterializuje) oraz zarządzanie sytuacją kryzysową. Zob. szerzej A. 
Large, A framework for financial stability, Financial Stability Review 2005, Bank of England, June, s. 138.  

2 Określenie „instrumenty” odnosić się będzie zarówno do działań podejmowanych w ramach stabilizowania systemu, 
jak i określonych procedur. W tym miejscu warto podkreślić, iż instrumenty będą prezentowane w stopniu ogólnym jako 
kategorie. W rozdziale szóstym przeprowadzona zostanie szczegółowa analiza instrumentów stabilizowania systemu finan-
sowego przez banki centralne. 

3 W rozdziale piątym analizowane będą m.in. instytucje stabilizujące system finansowy, w rozdziale szóstym natomiast 
omówione będzie zagadnienie instrumentów stabilizowania systemu przez bank centralny. 
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Tabela 3.5 
Instrumenty stabilizowania systemu finansowego  

Kategorie instrumentów stabilizowania Działania zapobiegawcze Działania korygujące Działania naprawcze 

Regulacje finansowe ++ ++ + 

Nadzór finansowy* ++ ++ + 

Komunikacja (polityka informacyjna) ++ ++ + 

Wsparcie płynności** - ++ ++ 

Gwarantowanie depozytów ++ + + 

Polityka makroekonomiczna ++ ++ + 

Zarządzanie kryzysem - + ++ 

Koordynacja i wsparcie rynkowych  
(prywatnych) rozwiązań  + ++ ++ 

Objaśnienia: 
++  pierwszorzędne instrumenty stabilizowania systemu finansowego 
+  drugorzędne instrumenty stabilizowania systemu finansowego 
- instrumenty niestosowane w danym wymiarze stabilizowania systemu finansowego 
* pojęcie nadzoru finansowego odnosi się zarówno do nadzoru nad instytucjami i rynkiem finansowym, jak również nad 

infrastrukturą systemu finansowego (np. nadzór nad systemem płatniczym i rozliczeniowym) 
**  wsparcie płynności odnosi się zarówno do wsparcia indywidualnych instytucji finansowych (poprzez działanie kredyto-

dawcy ostatniej instancji) oraz wsparcie rynku finansowego (poprzez operacje rynkowe)  

Ź r ó d ł o :  Opracowanie własne.  

 

Działania zapobiegawcze mają wymiar pozytywny, podejmowane są w sytuacji braku wy-

raźnych wskazówek o utracie stabilności przez system finansowy. Należy jednocześnie 

podkreślić, iż działania te powinny być realizowane na bieżąco i dostosowywane do zmie-

niających się warunków strukturalnych, instytucjonalnych i funkcjonalnych systemu finan-

sowego (por. rozdział 2). Przykładowo, wpływ tendencji integracyjnych i rosnącej między-

narodowej współzależności poszczególnych systemów finansowych na działania zapobie-

gające niestabilności finansowej można zobrazować poprzez proponowanie międzynaro-

dowych standardów i reguł, takich jak Umowa Kapitałowa (oraz Nowa Umowa Kapitało-

wa)1 czy tzw. standardy Lamfalussy’ego odnoszące się do projektowania i funkcjonowania 

transgranicznych i wielowalutowych systemów kompensowania i rozrachunku2. Ważny 

aspekt działań zapobiegawczych stanowią udoskonalenia infrastruktury systemu finanso-

wego i dostosowywanie jej do zmieniających się warunków funkcjonowania instytucji i 

                                                 
1 Pierwszą Umowę Kapitałową zaproponował Komitet Bazylejski w 1974 r., jej zapis obligował banki do wprowadzenia 

minimalnych współczynników adekwatności kapitałowej. Nowelizacja Umowy Kapitałowej (zwana Nową Umową Kapitało-
wą), ogłoszona w 2004 r., stanowi potwierdzenie tezy o konieczności dostosowywania zapobiegawczych działań stabilizują-
cych do zmieniających się warunków funkcjonowania instytucji finansowych (w tym przypadku banków). Szerzej na temat 
Nowej Umowy Kapitałowej zob. np. P. Dziekoński, Nowa Bazylejska Umowa Kapitałowa – konsekwencje dla rynku kredyto-
wego, Materiały Studia 2003, nr 164, Narodowy Bank Polski, Warszawa; New Basle Capital Accord. Consultative paper, BIS, 
Basle, June 1999; Overview of the New Basle Capital Accord, BIS, Basle, January 2001.  

2 Standardy Lamfalussy’ego zostały opublikowane w specjalnym raporcie przygotowanym przez grupę roboczą utworzo-
ną przez banki centralne krajów z grupy G-10 (pod przewodnictwem A. Lamfalussy’ego). Zob. Report of the Committee on 
Interbank Netting Schemes of the Central Banks of the Group of Ten Countries, op. cit. Szerzej na temat inicjatyw w zakre-
sie międzynarodowych standardów dotyczących systemów płatności i rozliczeń zob. K. Sendrowicz, Wymogi Unii Europej-
skiej oraz standardy międzynarodowe i ich wpływ na rozwój systemów płatności w Polsce, Euro od A do Z, Narodowy Bank 
Polski, Warszawa 2003. 
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rynków finansowych1. Przykładem inicjatyw podejmowanych w tym względzie jest po-

wstanie CLS Banku (por. punkt 2.2.4), którego podstawowym celem jest redukcja ryzyka 

rozliczeniowego związanego z transakcjami walutowymi2. Instytucje stabilizujące system 

finansowy mogą wykorzystywać w wymiarze zapobiegawczym szeroką gamę instrumen-

tów (zob. tabela 3.5). W szczególności zaś zastosowanie znajdują działania regulacyjne i 

nadzorcze3 oraz polityka informacyjna instytucji stabilizujących. Kluczowe znaczenie dla 

kształtowania stabilności finansowej ma również właściwa polityka makroekonomiczna4 

(por. tabela 3.5). Należy podkreślić, że polityka makroekonomiczna, traktowana jako in-

strument stabilizowania systemu finansowego, może również stanowić podstawową przy-

czynę niestabilności systemu finansowego5. 

 Działania o charakterze korygującym podejmowane są w sytuacji wystąpienia wy-

raźnych sygnałów o nasileniu się zagrożeń dla stabilności systemu finansowego. Szacowa-

ne wskaźniki stabilności finansowej będą osiągały wartości zbliżone do wartości uznanych 

za graniczne. System finansowy nie może jeszcze być uznany za niestabilny, jednak istnie-

ją obiektywne przesłanki, na podstawie których należy przypuszczać, że system zaczyna 

tracić swoją stabilność. Charakterystycznym jest, że działania korygujące muszą zostać 

podjęte niezwłocznie po zidentyfikowaniu problemu w systemie. Kluczowe znaczenie w 

tym względzie mogą odegrać adekwatne rozważania teoretyczne, które będą stanowiły 

podstawę do antycypowania sygnałów o nasileniu zjawiska niestabilności systemu finan-

sowego. Od szybkości i skuteczności działań korygujących uzależnione jest bowiem to czy 

wystąpi zjawisko niestabilności finansowej, czy też nie.  

Analizując instrumenty stabilizowania systemu finansowego w wymiarze korygują-

cym, podkreślić należy konieczność wzmocnienia działań regulacyjnych i nadzorczych. W 

zakresie działań nadzorczych warto zwrócić uwagę na koncepcję „bezpośrednich działań 

naprawczych” (PCA – ang. Prompt Corrective Action)6, która zaczęła upowszechniać się w 

różnych systemach finansowych w latach 90. Charakterystycznym dla tej koncepcji jest 

szybkie i zdecydowane działanie władz nadzorczych w momencie zidentyfikowania niepo-

                                                 
1 Znaczenie właściwej infrastruktury systemu finansowego zostało omówione m.in. w kontekście zagrożenia niestabilno-

ści systemu finansowego w następstwie przeprowadzenia procesu liberalizacji finansowej (por. punkt 2.2.2). 
2 Pomimo niewątpliwych korzyści płynących z możliwości rozliczania transakcji poprzez CLS Bank, w literaturze wskazuje 

się również zagrożenia, w tym przede wszystkim brak motywacji do wzajemnego kontrolowania jakości uczestników trans-
akcji. Szerzej zob. C.M. Kahn, W. Roberds, The CLS Bank: a solution to the risks of international payments settlement? 
Working Paper 2000, No. 15a, Federal Reserve Bank of Atlanta. 

3 B. Eichengreen, Financial Crises and What to Do About Them, Oxford University Press, New York 2002, s. 32-39. 
4 Szerzej zob. m.in. A. Wojtyna, Kryzys finansowe a skuteczność polityki makroekonomicznej, Bank i Kredyt 1999, nr 7-

8, Narodowy Bank Polski, Warszawa; B. Eichengreen, Financial Crises and What to Do About Them, op. cit., s. 14-15. 
5 Błędną politykę makroekonomiczną wskazuje się jako przyczynę niestabilności w szczególności w krajach tworzących 

gospodarkę rynkową, szerzej zob. Financial stability in emerging market economies, op. cit., s. 14.   
6 Szerzej na temat zastosowania i oceny koncepcji PCA zob. np. G.G. Kaufman, Prompt Corrective Action in banking: 10 

years later, Research in Financial Services: Private and Public Policy 2002, Elsevier; N. Kocherlakota, I. Shim, Forbearance 
and prompt corrective action, BIS Working Papers 2005, No. 177; I. Shim, Dynamic prudential regulation: Is prompt correc-
tive action optimal? BIS Working Papers 2006, No. 206.    
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żądanego z punktu widzenia systemu finansowego działania instytucji nadzorowanej. 

„Bezpośrednie działania naprawcze” mogą w szczególności sprowadzać się do zamknięcia 

instytucji finansowej, której kapitał spadł poniżej poziomu określonego jako wystarczający 

dla prawidłowego funkcjonowania.  

W zależności od zidentyfikowanych w procesie szacowania stabilności finansowej 

problemów może również pojawić się konieczność wsparcia płynności instytucji finanso-

wych lub też działania dostosowawcze w ramach prowadzonej polityki makroekonomicz-

nej (por. tabela 3.5). Ważnym aspektem działań korygujących jest koordynowanie i 

wspieranie przez instytucje stabilizujące system finansowy rozwiązań prywatnych, a zatem 

takich, których celem jest minimalizowanie zagrożenia niestabilności lub jego skutków 

przez instytucje prywatne, bez korzystania ze środków publicznych1. W praktyce identyfi-

kacja zagrożenia w momencie jego powstawania jest niezmiernie trudna (przede wszyst-

kim z uwagi na występujące opóźnienia w procesie gromadzenia i analizowania informa-

cji). Stąd wymiar korygujący stabilizowania systemu finansowego określany jest jako naj-

mniej jednoznaczny i mało przejrzysty, ale mimo to konieczny do wyodrębnienia w struk-

turze stabilizowania systemu finansowego2.  

    Koncentrowanie się władz publicznych wyłącznie na działaniach zapobiegających 

niestabilności finansowej bądź korygujących zidentyfikowane słabości systemu finansowe-

go byłoby błędem. Niezależnie bowiem od podjętych środków zaradczych niestabilność w 

systemie finansowym może i tak wystąpić3. W takiej sytuacji instytucje stabilizujące sys-

tem finansowy zmuszone są do podjęcia działań naprawczych, które mają na celu przy-

wrócenie stabilności finansowej i jednocześnie minimalizowanie negatywnych następstw 

niestabilności systemu finansowego.  

Z punktu widzenia instrumentów stabilizowania systemu finansowego (po. tabela 

3.5) wskazać należy w pierwszej kolejności na działania instytucji stabilizujących system w 

celu tworzenia korzystnych warunków dla rynkowych rozwiązań sytuacji kryzysowych (tj. 

występowanie banku centralnego lub instytucji nadzorującej system finansowy w charak-

terze bezstronnego pośrednika (honest broker), ustne interwencje czy wspieranie trans-

akcji fuzji i przejęć w systemie finansowym). Jeśli działania sektora prywatnego okażą się 

                                                 
1 W literaturze przedmiotu wskazuje się, że w miarę możliwości należy wykorzystywać działania sektora prywatnego w 

celu niwelowania zagrożenia dla stabilności systemu finansowego i minimalizowania negatywnych następstw potencjalnej 
niestabilności. Szerzej zob. Report on financial crisis management, Economic Papers 2001, No. 156, Economic and Financial 
Committee, European Commission, Brussels. 

2 G.J. Schinasi, Safeguarding Financial Stability. Theory and Practice, op. cit., s. 116. 
3 Na podstawie wniosków płynących z badań OECD można uznać, że nie istnieją dwa identyczne kryzysy finansowe, dla-

tego przeciwdziałanie niestabilności finansowej nie może opierać się wyłącznie na instrumentach prewencyjnych (konstru-
owanych na podstawie dotychczasowych doświadczeń), szerzej zob. Experiences with the resolution of weak financial insti-
tutions in the OECD area, w: Financial Market Trends 2002, No. 82, Organisation for Economic Co-operation and Develop-
ment, Paris.  
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nieskuteczne bądź niewystarczające w obliczu narastającej niestabilności finansowej, in-

stytucje stabilizujące system wykorzystują inne instrumenty, takie jak wsparcie płynności1, 

gwarantowanie depozytów i szeroko pojęte zarządzanie kryzysem (por. tabela 3.5). 

Instytucje stabilizujące system, w tym przede wszystkim banki centralne, powinny 

na bieżąco dokonywać monitoringu sytuacji zarówno w systemie finansowym, jak również 

w jego otoczeniu w stopniu, w jakim otoczenie to może wpływać na system finansowy. 

Obserwacja i monitorowanie systemu i jego otoczenia powinny pozwolić na kontrolowanie 

sytuacji w elementach uznanych za potencjalne źródła niestabilności finansowej z jednej 

strony, ale również powinny umożliwić wczesną identyfikację nowych źródeł takiego za-

grożenia. 

 

3.5. UWAGI KOŃCOWE 

Stabilność systemu finansowego jest zgodnie wskazywana jako warunek konieczny prawi-

dłowego funkcjonowania instytucji i rynków finansowych, a dalej także gospodarki danego 

kraju. Jednakże konsensus w kwestii ważkości zagadnienia stabilności finansowej nie 

znajduje odzwierciedlenia w jednolitym rozumieniu tego pojęcia. 

Wielość definicji stabilności finansowej i wyraźnie odmienne ujęcia analityczne tej 

problematyki (por. punkt 3.2) w konsekwencji prowadzą również do formułowania od-

miennych wskazówek pod adresem działań stabilizujących. Dlatego w pracy podjęto próbę 

konstrukcji takiej definicji stabilności finansowej, która z jednej strony uwzględni dotych-

czasowe dokonania terminologiczne prezentowane w literaturze przedmiotu, z drugiej 

natomiast pozwoli uwzględnić złożoność problematyki stabilności finansowej i jednocze-

śnie da podstawy do indywidualnego traktowania elementów stabilności finansowej. Dla-

tego zaproponowano rozumienie stabilności finansowej poprzez wskazanie najważniej-

szych elementów stabilności, tj. warunków, które w największej mierze decydują o stabil-

ności bądź niestabilności systemu finansowego (por. punkt 3.2). 

Przyjęcie właściwej definicji stabilności finansowej stanowi etap wstępny kształto-

wania działań stabilizacyjnych. Koniecznym bowiem jest zbadanie właściwości stabilności 

systemu finansowego. Uwzględnienie dynamiki stabilności, braku możliwości pełnej ob-

serwowalności zdarzeń w ramach stabilności finansowej czy mikro- i makroekonomicznego 

charakteru zjawiska pozwala określić właściwości pozostałych elementów struktury stabili-

                                                 
1 E. Frydl i M. Quintyn przekonują, iż wsparcie płynności jest najbardziej tradycyjnym instrumentem stabilizowania sys-

temu finansowego. Szerzej zob. E. Frydl, M. Quintyn, The benefits and costs of intervening in banking crises, IMF Working 
Paper 2000, No. 147.   
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zowania systemu finansowego, tj. zakresu działań, ich wymiaru oraz instrumentów stabili-

zowania (por. punkt 3.3). 

Stabilizowanie systemu finansowego jest określeniem ogólnym, dlatego podjęto 

próbę przełożenia go na operacyjne warunki, konstruując ramy analityczne stabilizowania 

systemu finansowego (por. punkt 3.4). Ramy te stanowią jednocześnie podsumowanie 

dotychczas prowadzonych badań na temat systemu finansowego (por. rozdział 1), jego 

współczesnej ewolucji (por. rozdział 2) i stabilności finansowej (por. punkt 3.2 i 3.3) oraz 

stanowią wprowadzenie do problematyki wyboru instytucji stabilizowania systemu finan-

sowego (por. punkt 5.4) oraz instrumentów wykorzystywanych w ramach działań stabili-

zacyjnych (por. rozdział 6). Rozważania dotyczące operacyjnych warunków działań stabili-

zacyjnych banku centralnego poprzedzone zostaną analizą ewolucji poglądów teoretycz-

nych na temat stabilizowania systemu finansowego (por. rozdział 4). Jednocześnie podję-

ta będzie próba wskazania wpływu rozważań teoretycznych na praktyczne działania stabi-

lizacyjne, w tym m.in. na decyzje związane z wyborem instytucji i instrumentów stabilizo-

wania systemu finansowego.  
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R O Z D Z I A Ł  IV 
 

TEORETYCZNE PRZESŁANKI STABILIZOWANIA 
SYSTEMU FINANSOWEGO 

 
 
4.1. UWAGI WSTĘPNE 

Rozważania na temat stabilizowania systemu finansowego przez bank centralny powinny 

być poprzedzone analizą i oceną najważniejszych koncepcji teoretycznych w obrębie tej 

problematyki. W literaturze przedmiotu nie istnieje jedna dominująca teoria opisująca sta-

bilność bądź niestabilność finansową. Podejmowane są wprawdzie próby całościowego 

podejścia do tego problemu, jednak przyczyny niestabilności systemu finansowego trak-

towane są w nich zbyt wąsko i jednostronnie. Ponadto, teorie, które można uznać za pró-

bę całościowego ujęcia niestabilności finansowej, określane są mianem teorii kryzysu fi-

nansowego. Wielu ekonomistów utożsamia niestabilność finansową z kryzysem finanso-

wym1, stąd dość powszechne jest badanie teoretycznych przesłanek stabilizowania syste-

mu finansowego przez pryzmat teorii kryzysów finansowych2. Stąd także w niniejszej pra-

cy omówione zostaną najważniejsze teoretyczne ujęcia kryzysu finansowego i ich konse-

kwencje dla kształtowania działań stabilizacyjnych (por. punkt 4.2). 

Wśród nielicznych prób modelowego przedstawienia niestabilności systemu finan-

sowego, jej przyczyn oraz mechanizmów przebiegu w postaci teorii kryzysów finansowych 

warto wskazać te koncepcje, które odwołują się do problematyki niestabilności w sposób 

najbardziej kompleksowy. Przeprowadzone studia literatury przedmiotu pozwoliły wyod-

rębnić trzy najważniejsze teoretyczne ujęcia kryzysu finansowego3: 

 

                                                 
1 Zob. np. I. Macfarlane, The stability of the financial system, Reserve Bank of Australia Bulletin 1999, August, s. 34; 

C. Mayer, The assessment: financial instability, Oxford Review of Economic Policy 1999, Vol. 15, No. 3, s. 1-8; J. Fidrmuc, 
F. Schardax, Increasing integration of applicant countries into international financial markets: implications for monetary and 
financial staility, BIS Conference Paper 2000, Vol. 8, s. 92. Należy podkreślić, że utożsamianie stabilności finansowej 
z brakiem kryzysu finansowego jest znacznym uproszczeniem, nie zawsze bowiem niestabilność finansowa wywołuje zjawi-
sko kryzysu finansowego (zdaniem autorki niniejszej pracy kryzys można zatem rozumieć jako najsurowsze z punktu widze-
nia systemu finansowego i gospodarki następstwo utraty stabilności finansowej). Zob. szerzej A. Crockett, Theory and 
practice of financial stability, Essays in international finance 1997, No. 203, Princeton, s. 2. 

2 Por. np. C. Mayer, The assessment: financial instability, op. cit. s. 1-8; B. Eichengreen, Financial instability, op. cit.; 
E.P. Davis, A typology of financial instability, op. cit., s. 93-94.  

3 Por. M.D. Bordo, Financial crises, banking crises, stock market crashes and the money supply: some international evi-
dence, 1870-1993, w: Financial Crises and the World Banking Systems, F. Capie, G.E. Wood [red.], Macmillan, London 
1986, s. 194-201; Financial Markets and Financial Crises, R.G. Hubbard [red.], National Bureau of Economic Reserach, The 
University of Chicago Press, Chicago 1991, s. 69-173; M. Iwanicz-Drozdowska, Teorie kryzysów bankowych, w: Kryzys 
bankowe. Przyczyny i rozwiązania, M. Iwanicz-Drozdowska [red.], PWE, Warszawa 2002, s. 37-42; F.S. Mishkin, Anatomy of 
financial crisis, op. cit. Odmienną klasyfikację najważniejszych ujęć problemu kryzysu finansowego podaje m.in. T. Tim-
mermans, wymieniając podejście zasadnicze empiryczne, keynesowskie, monetarystyczne oraz oparte na asymetrii informa-
cji. Szerzej zob. T. Timmermans, Monitoring the macroeconomic determinants of banking system stability, BIS Papers 2001, 
No. 1, s. 119-122.  
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1. monetarna teoria kryzysu finansowego (M. Friedman i A. Schwartz), 

2. teoria „kruchości finansowej i nadmiernego zadłużenia” (I. Fisher; H.P. Minsky; 

C.P. Kindleberger), 

3. teoria kryzysu finansowego oparta na asymetrii informacji1 (F.S. Mishkin). 

Teorie2 te oraz praktyczne implikacje stabilizowania systemu finansowego jako konse-

kwencja zaakceptowania każdej z nich, będą przedmiotem analiz w pierwszej części ni-

niejszego rozdziału (punkt 4.2).  

Drugą część poświęcono identyfikacji i ocenie teoretycznych przesłanek oddziaływa-

nia banku centralnego i pozostałych instytucji stabilizowania systemu finansowego na 

kształtowanie się poszczególnych elementów stabilności systemu finansowego (zgodnie 

z wprowadzoną w punkcie 3.2 definicją stabilności finansowej). W szczególności przepro-

wadzona zostanie analiza i ocena wybranych koncepcji teoretycznych będących podbudo-

wą działań w sferze stabilizowania instytucji finansowych, rynków finansowych oraz 

kształtowania się cen aktywów finansowych. 

 

4.2.  WPŁYW TEORII KRYZYSU FINANSOWEGO NA STABILIZOWA-
NIE SYSTEMU FINANSOWEGO   

4.2.1. Monetarna teoria kryzysu finansowego 

Teoria monetarna kryzysu finansowego ujmuje problem kryzysu (niestabilności) w sposób 

bardzo wąski3 (równie wąsko ujmowana jest stabilność systemu finansowego, por. punkt 

3.2 niniejszej pracy). Monetaryści, a wśród nich przede wszystkim M. Friedman i A.J. 

Schwartz4, utrzymują, że występuje silny związek kryzysu finansowego ze zjawiskiem pa-

niki bankowej. Mechanizm kryzysu finansowego w ujęciu monetarystów rozpoczyna się od 

utraty zaufania społeczeństwa wobec systemu bankowego (a dokładnie wobec zdolności 

banków do zamiany depozytów w gotówkę), co z reguły poprzedza upadek ważnej insty-

tucji finansowej. Panika bankowa, będąca konsekwencją gwałtownego spadku wartości 

aktywów bankowych w efekcie masowego runu na banki, uznawana jest przez M. Fried-

mana i A.J. Schwartz za główne źródło kurczenia się podaży pieniądza5, która z kolei pro-

wadzi do spadku aktywności gospodarczej6. Warto podkreślić, że w jednej ze swoich prac 

                                                 
1 Teoria ta będzie określana w dalszej części punktu 4.2 mianem teorii asymetrii informacji. 
2 W pracy zdając sobie sprawę z uproszczenia zamiennie będą stosowane pojęcia teoria, model oraz koncepcja. 
3 Należy zauważyć, że prace Friedmana i Schwartz powstawały w latach 50. i 60. ubiegłego wieku, co może stanowić 

jedną z podstawowych przyczyn tak wąskiego rozpatrywania kryzysu finansowego. 
4 M. Friedman, A.J. Schwartz, Monetary History of the United States, 1867-1960, Princeton University Press, Princeton 

1963. 
5 Drugim czynnikiem (jednak o mniejszym znaczeniu), który zdaniem M. Friedmana i A.J. Schwartz decyduje o spadku 

aktywności gospodarczej, jest redukcja bogactwa akcjonariuszy banków, które doświadczają kryzysu, Ibidem.  
6 F.S. Mishkin, Anatomy of financial crisis, op. cit., s. 1. 
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A.J. Schwartz włączyła do definicji kryzysu finansowego również krach na rynku papierów 

wartościowych (o ile krach ten znajduje odzwierciedlenie w ograniczeniu podaży pienią-

dza), poszerzając zatem przedmiot badań z sektora bankowego również na rynek finan-

sowy1.  

Monetaryści wprowadzili do teorii kryzysu finansowego terminy pozwalające na 

wyodrębnienie, w ich mniemaniu, sytuacji kryzysowej. Kryzys, w którym występuje spa-

dek podaży pieniądza, określili mianem „realnego kryzysu finansowego”, w odróżnieniu od 

„pseudo-kryzysu finansowego”, który utożsamiany jest ze zdarzeniami generującymi 

wprawdzie straty w poszczególnych sektorach gospodarki, jednak nie prowadzącymi do 

spadku podaży pieniądza2. Wykorzystując dokonania A.J. Schwartz, G. Wood wskazał na 

cechy charakteryzujące kryzysy realne i pseudo-kryzysy3. Według niego pierwsze należy 

utożsamiać z wystąpieniem niewypłacalności instytucji finansowej (w szczególności zaś 

banków), drugie natomiast stanowią głównie krach w obszarze cen aktywów.  

Należy zauważyć, że koncepcja monetarystów w zakresie wyłącznie monetarnych 

efektów kryzysu finansowego została odrzucona m.in. przez B.S. Bernanke4, który anali-

zując Wielki Kryzys, wskazał na dodatkowy niemonetarny efekt kryzysu finansowego. 

Zdaniem Bernanke, kryzys finansowy powoduje znaczne straty w systemie finansowym 

(w związku z bankructwem licznych instytucji finansowych), co z kolei podnosi realny 

koszt pośrednictwa finansowego (w szczególności w zakresie kredytowania) i tym samym 

redukuje efektywność alokacji zasobów5. 

Monetaryści zaprezentowali także mechanizm międzynarodowego rozprzestrze-

niania się kryzysu finansowego. Zdaniem M. Friedmana i A.J. Schwartz, międzynarodowy 

transfer zaburzeń w danej gospodarce dokonywał się poprzez system waluty dewizowo-

złotej (Gold Exchange Standard)6. Co więcej, tylko państwa, które utrzymały płynny kurs 

kurs wobec dolara (tj. m.in. Chiny i Hiszpania), zdołały uchronić swoją gospodarkę od 

poważnych zakłóceń7. Można zatem uznać, że likwidacja systemu waluty złotej i wpro-

wadzenie płynnych kursów walutowych będzie skutecznie przeciwdziałać międzynaro-

dowemu kryzysowi finansowemu. Przekonanie o wyłącznie monetarnym mechanizmie 

                                                 
1 A.J. Schwartz, Real and pseudo-financial crises, op. cit., s. 11-31. 
2 M.D. Bordo et al., Real versus pseudo-international systemic risk: some lessons from history, NBER Working Papers 

1995, No. 5371, Cambridge, s. 2-3 oraz 7.  
3 G. Wood podkreśla również, że o ile realne kryzysy związane są zawsze z wysokimi kosztami dla gospodarki realnej, 

o tyle pseudo-kryzysy nie zawsze generują takie koszty. Zob. szerzej G. Wood, Great crashes in history: have they lessons 
for today? Oxford Review of Economic Policy 1999, Vol. 15, No. 3, s. 98-109. 

4 Zob. B.S. Bernanke, Non monetary effects of the financial crisis in the propagation of the Great Depression, American 
Economic Review 1983, Vol. 73, No. 3, s. 257-276. 

5 Szerzej zob. Ibidem, s. 263-268. 
6 Szerzej na temat systemu waluty złotej zob. M. Jurek, System waluty złotej jako klasyczny system pieniądza towaro-

wego, w: Współczesny pieniądz w teorii i praktyce, Z. Knakiewicz [red.], Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 
Poznań 2006, s. 193-212.  

7 Por. M.D. Bordo, op. cit., s. 196. 
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międzynarodowego rozprzestrzeniania się kryzysu finansowego zostało wzmocnione 

przez A.J. Schwartz, która odrzuciła inne mechanizmy stanowiące współcześnie prze-

słanki międzynarodowej współpracy w zakresie stabilizowania systemu finansowego, a 

wśród nich przede wszystkim występowanie tzw. efektu tequila1 oraz zjawisko zarażania 

(por. punkt 2.2.4)2. W obliczu współcześnie obserwowanych tendencji w zakresie mię-

dzynarodowej współpracy instytucji stabilizujących systemy finansowe oraz inicjatyw 

podejmowanych w ramach omówionej już koncepcji nowej międzynarodowej architektu-

ry finansowej (por. punkt 2.2.4), należy jednak uznać, że wprowadzenie płynnych kur-

sów walutowych nie stanowi, warunku wystarczającego stabilności międzynarodowego 

systemu finansowego.  

Wąskie ujmowanie problematyki kryzysu finansowego przez monetarystów (toż-

same z monetarną definicją niestabilności finansowej – por. punkt 3.2) znajduje bez-

pośrednie implikacje w formułowaniu rekomendacji dla polityki stabilizowania systemu 

finansowego. A.J. Schwartz przekonuje bowiem, iż interwencja władz monetarnych 

może nastąpić wyłącznie w sytuacji zmiany podaży pieniądza, tj. wystąpienia realnego 

kryzysu finansowego. Władze monetarne mogą wprawdzie wystąpić w roli kredyto-

dawcy ostatniej szansy (Lender of Last Resort, LOLR), ale w bardzo wąskim zakresie, 

tj. wyłącznie w odniesieniu do banków, wobec których istnieje wyraźne zagrożenie 

runu deponentów. Następstwem tak wąskiego ujęcia funkcji kredytodawcy ostatniej 

instancji przez monetarystów jest uznanie operacji otwartego rynku za wystarczającą 

formę tej funkcji i przekonanie M. Friedmana o konieczności likwidacji tzw. okna dys-

kontowego3 SRF4. W innych okolicznościach wsparcie ze strony banku centralnego mo-

może prowadzić do wzrostu nieefektywności (w związku ze wsparciem banków, które 

powinny upaść lub w efekcie nadmiernego wzrostu podaży pieniądza stymulującego 

procesy inflacyjne)5. 

 

 

 
                                                 

1 Pojęcie efektu tequila wykorzystywane było dla określenia mechanizmu rozprzestrzeniania się kryzysu meksykańskiego 
(z 1994 r.) na kraje Ameryki Południowej. Odpływ kapitału związany z utratą zaufania inwestorów zagranicznych po upadku 
peso w grudniu 1994 r. upatruje się jako podstawową przesłankę wystąpienia kryzysu finansowego, a później również 
gospodarczego w innych krajach (określanych mianem „niewinnych ofiar”). Szerzej zob. np. M. Uribe, The tequila effect: 
theory and evidence from Argentina, International Finance Discussion Paper 1996, No. 552, Board of Governors of the 
Federal Reserve System; M. Carrizosa et al., The tequila effect and Argentina’s banking reform, Finance & Development 
1996, Vol. 33, No. 1, International Monetary Fund, Washington, D.C., s. 22-25. 

2 Zob. szerzej A.J. Schwartz, International financial crises: myths and realities, The Cato Journal 1998, Vol. 17, No. 3, 
s. 251-256.  

3 Oknem dyskontowym nazywamy mechanizm indywidualnego wspierania banków. Szerzej na temat okna dyskonto-
wego zob. D.L. Mengle, The discount-window, Federal Reserve Bank of Richmond Economic Review 1986, May/June.  

4 M. Friedman, A Program for Monetary Stability, Fordham University Press, New York 1958, za: F.S. Mishkin, Anatomy 
of financial crisis, op. cit., s. 17.  

5 M. Friedman, A.J. Schwartz,, op. cit. 
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4.2.2. Model kryzysu finansowego I. Fishera i jego modyfikacje 

Druga z wymienionych teorii kryzysu finansowego wskazuje na ścisły związek zjawiska 

kryzysu finansowego ze szczytami cykli koniunkturalnych1. H. Minsky i C.P. Kindleberger – 

współcześni ekonomiści uznawani za głównych przedstawicieli tego nurtu – rozwinęli 

w swych modelach kryzysu podstawowe tezy głoszone w latach 30. ubiegłego wieku przez 

I. Fishera2. Według I. Fishera cykle koniunkturalne mogą być wytłumaczone za pomocą 

dwóch czynników: nadmiernego zadłużenia i deflacji3, na co autor wskazuje w swym mo-

delowym mechanizmie powstawania kryzysu finansowego. Zwrot cyklu koniunkturalnego 

i bieg wypadków prowadzących do kryzysu finansowego zaczynają się od egzogenicznego 

zdarzenia, w wyniku którego powstają nowe możliwości inwestycyjne w kluczowych sekto-

rach danej gospodarki. Inwestycje te przyczyniają się z kolei do wzrostu wartości produk-

cji oraz cen, co zachęca do dalszego zwiększania inwestycji, ale również do działań o cha-

rakterze spekulacyjnym. Zdecydowana większość inwestycji finansowana jest długiem 

(w szczególności kredytem bankowym), co z kolei prowadzi do dalszego wzrostu poziomu 

cen, w efekcie zwiększenia wartości depozytów i podaży pieniądza. Proces ten trwa do 

momentu osiągnięcia poziomu „nadmiernego zadłużenia”4, kiedy dłużnicy dążą do redukcji 

zadłużenia poprzez „likwidację długu”5. Mechanizm kryzysu finansowego I. Fishera zwią-

zany jest następnie z gwałtownym spadkiem cen (w efekcie zatrzymania akcji kredytowej 

banków i spadku depozytów bankowych). Spadek cen wywołuje gwałtowną redukcję war-

tości netto przedsiębiorstw oraz liczne bankructwa, co z kolei znajduje przełożenie zarów-

no w zatrudnieniu, jak i wartości produkcji. Czynnikiem, który dodatkowo wpływa na po-

gorszenie sytuacji, jest spadek nominalnych stóp procentowych, następujący wraz z defla-

cją i wzrost realnych stóp procentowych. Proces ten trwa do momentu nasilenia się ban-

kructw w stopniu, który wyeliminuje „nadmierne zadłużenie” lub do chwili podjęcia działań 

                                                 
1 C.P. Kindleberger, op. cit., s. 1. 
2 I. Fisher, Booms and Depressions, Adephi, New York 1932; I. Fisher, The debt deflation theory of great depressions, 

Econometrica 1933, Vol. 1, no. 4, s. 337-357, za: M.D. Bordo, Financial crises, banking crises, stock market crashes and the 
money supply: some international evidence, 1870-1993, op. cit., s. 197.  

3 I. Fisher wskazuje zasadniczo wyłącznie te dwa czynniki jako źródła kryzysu: „Zakłócenia w tych dwóch czynnikach – 
zadłużeniu i sile nabywczej jednostki pieniężnej – spowodują poważne zaburzenia we wszystkich innych, lub niemal wszyst-
kich, zmiennych gospodarczych. Z drugiej strony, jeśli nie występuje nadmierne zadłużenie i deflacja, inne zakłócenia nie są 
na tyle silne, by wywołać kryzys porównywalny surowością do tych z 1837, 1873 jak również z lat 1929-1933”, I. Fisher, 
The debt deflation theory of great depressions, op. cit., s. 341. I. Fisher wprowadził do teorii ekonomii pojęcie deflacji 
zadłużenia (debt deflation). 

4 Jako nadmierne zadłużenie I. Fisher określa „jakikolwiek stopień zadłużenia, który nadmiernie zwiększa prawdopodo-
bieństwo stania się niewypłacalnym”, zob. I. Fisher, Booms and Depressions, op. cit, s. 9. 

5 Analizując teorię I. Fishera, G. von Peter podkreśla, że właśnie „likwidacja długu” mająca charakter „sprzedaży poniżej 
żej wartości” aktywów (distress selling) stanowi podstawowy składnik teorii Fishera. Zob. szerzej  G. von Peter, Debt-
deflation: concepts and a stylised model, BIS Working Papers 2005, No. 176, s. 3-5. 
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stabilizujących przez władze (w szczególności władze monetarne)1. Działania te należy 

odnieść w szczególności do interwencji kredytodawcy ostatniej instancji2. 

 Model I. Fishera został rozwinięty m.in. przez H.P. Minsky’ego, który dodał kon-

cepcję kruchości systemu finansowego (fragility) oraz włączył do analizy rynek aktywów3. 

Zdaniem Minsky’ego kruchość systemu finansowego zwiększa się wraz ze zbliżaniem się 

gospodarki do szczytu cyklu koniunkturalnego. Kryzys natomiast pojawia się w sytuacji, 

gdy kruche struktury systemu finansowego poddane są działaniu „zaburzenia”, tj. ze-

wnętrznego wobec systemu makroekonomicznego wstrząsu4 i w efekcie gwałtownej 

sprzedaży aktywów dochodzi do spadku ich cen. Kruchość struktury systemu finansowego 

wzrasta, zdaniem H.P. Minsky’ego, na skutek5: wzrostu poziomu zadłużenia, wzrostu 

udziału zadłużenia krótkoterminowego w zadłużeniu ogółem, spadku płynności oraz wzro-

stu finansowania spekulacyjnego i finansowania w oparciu o schemat Ponzi’ego6. Elemen-

tem uwydatnionym w koncepcji H.P. Minsky’ego jest mechanizm zdobywania środków na 

spłatę zadłużenia przez poszczególne jednostki. „Nadmiernie zadłużone” jednostki będą 

zmuszone do sprzedaży aktywów, co doprowadzi do gwałtownego spadku cen aktywów. 

Zmiana cen może być na tyle duża, że uniemożliwi spłatę całości zadłużenia (w wyniku 

sprzedaży aktywów dłużnicy nie otrzymają wystarczająco dużo środków). Zmiana cen na 

rynku aktywów może zatem wywołać kolejną falę „sprzedaży poniżej wartości”7. Spadek 

wartości aktywów zmniejsza, poprzez efekt bogactwa, zagregowane wydatki i prowadzi do 

deflacji. Model H.P. Minsky’ego może również posłużyć wytłumaczeniu międzynarodowego 

charakteru kryzysu finansowego. Banki, które udzielają kredytów podmiotom z zagranicy, 

powinny uwzględnić dodatkowe ryzyko, związane z większą niepewnością ekonomiczną 

i polityczną oraz większym prawdopodobieństwem powstania strat kapitałowych w wyniku 

nieoczekiwanych zmian kursu walut8. H.P. Minsky wskazuje na działanie banku central-

                                                 
1 M.D. Bordo, op. cit., s. 198. 
2 Szerzej na temat koncepcji kredytodawcy ostatniej instancji zob. A. Matysek-Jędrych, The lender of last resort – alter-

native views on the conception, w: Economy in its theory and practice. Problems, solutions, cases, A. Janc, R.I. Zalewski 
[red.] Proceedings of Lubniewice 2003 and Lubniewice 2004, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 
2005, s. 241-249. 

3 Zob. np. M.H. Wolfson, Minsky’s theory of financial crises in a global context, Journal of Economic Issues 2002, Vol. 
36, No. 2, s. 393-400; M.D. Bordo, op. cit., s. 199-200; G. von Peter, op. cit., s. 6.   

4 C.P. Kindleberger, op. cit., s. 22. 
5 H.P. Minsky, A theory of systematic fragility, w: Financial Crises: Institutions and Markets in a Fragile Environment, 

E.J. Altman, A.W. Sametz [red.], Wiley, New York 1977, s. 142, za: M.H. Wolfson, op. cit., s. 394.  
6 H.P. Minsky definiuje finansowanie w oparciu o schemat Ponzi’ego jako szczególny typ działalności finansowej, z którą 

mamy do czynienia wówczas, gdy wartość obciążeń jednostki z tytułu spłaty odsetek jest wyższa od wartości przepływów 
pieniężnych z tytułu operacji prowadzonych przez tą jednostkę, zob. H.P. Minsky, Financial resources in a fragile financial 
environment, Challenge 1975, Vol. 18, No. 3, s. 7. Określenie schemat Ponzi’ego (lub piramida Ponzi’ego) pochodzi od 
nazwiska Carlo Ponzi’ego, który w 1920 r. w Bostonie gwarantował nabywcom swoich weksli 50% zysku w ciągu 45 dni. 
Środki na bieżące wypłaty pochodziły z wkładów wnoszonych przez późniejszych nabywców. Szerzej na ten temat zob. C.P. 
Kindleberger, op. cit., s. 127-128.  

7 Szerzej zob. G. von Peter, op. cit., s. 6. 
8 Szerzej zob. M.D. Bordo, op. cit., s. 200. Zob. również krytykę modelu Minsky’ego, Ibidem, s. 242.  
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nego w charakterze kredytodawcy ostatniej instancji jako czynnik pozwalający ograniczyć, 

a później również usunąć sytuację kryzysową1. 

 Kontynuację rozważań I. Fishera i H.P. Minsky’ego odnaleźć można w pracy C.P. 

Kindlebergera2, który akceptując dokonania obu poprzedników, rozwinął zagadnienie me-

mechanizmu międzynarodowego przenoszenia się kryzysu. Autor, prowadząc historyczne 

badanie kryzysów finansowych, dokonał identyfikacji powiązań między krajami (regiona-

mi), w wyniku których następuje przenoszenie kryzysu. Obok tradycyjnych powiązań (ta-

kich jak przepływy złota, przepływy kapitałowe oraz bilans handlowy), Kindleberger wska-

zuje również czynniki psychologiczne, arbitraż na rynku towarów i na rynku papierów war-

tościowych oraz zmiany stóp procentowych w wyniku dokonywania niezabezpieczonych 

transakcji arbitrażowych3. Zdaniem Kindlebergera, szczególne znaczenie w rozprzestrze-

nianiu kryzysu ma czynnik psychologiczny. Autor akceptuje wprawdzie hipotezę racjonal-

nych oczekiwań4 – uznając ją za pożyteczną w szczególności w analizowaniu procesów 

gospodarczych w długim okresie – jednak w odniesieniu do kryzysów finansowych prze-

konuje o występowaniu zjawiska ogólnej irracjonalności (lub psychologii tłumu)5. Twier-

dzenie o irracjonalności znajduje odzwierciedlenie w analizie zjawiska określanego przez 

Kindlebergera mianem gorączki spekulacyjnej. Autor ten wskazuje na dwie fazy spekulacji 

– „etap trzeźwy”, w którym podmioty uczestniczące w spekulacji reagują na zaburzenie 

w sposób racjonalny oraz „etap gorączki”, w którym główne znaczenie odgrywają zyski 

kapitałowe i pojawiają się zachowania irracjonalne6. Dwuetapowy przebieg spekulacji 

Kindleberger wiąże z dwoma rodzajami uczestników rynku: insiderami i outsiderami7. 

 C.P. Kindleberger, podobnie jak I. Fisher i H.P. Minsky, wskazuje na ważną funkcję 

banku centralnego jako kredytodawcy ostatniej instancji w procesie stabilizowania syste-

mu finansowego8. Jednakże w nawiązaniu do mechanizmu rozprzestrzeniania się kryzysu 

                                                 
1 Ibidem, s. 200. 
2 Zob. C.P. Kindleberger, Szaleństwo, panika, krach. Historia kryzysów finansowych, op. cit.; C.P. Kindleberger, Financial 

cial crises, w: C.P. Kindleberger, A Financial History of Western Europe, Oxford University Press, New York 1991, s. 264-
280.    

3 Zob. szerzej C.P. Kindleberger, The international (and interregional) aspects of financial crisis, w: The Risk of Eco-
nomic Crisis, M. Feldstein [red.], University of Chicago Press, Chicago, London 1991, s. 128-132. 

4 Hipoteza racjonalnych oczekiwań autorstwa J.F. Mutha zakłada, że podmioty będą reagować na zmiany w zmiennych 
w sposób uznawany przez teorię ekonomiczną za racjonalny, tj. zgodny ze standardowymi modelami ekonomicznymi. Sze-
rzej na temat hipotezy racjonalnych oczekiwań zob. J.F. Muth, Rational expectations and the theory of price movements, 
Econometrica 1961, Vol. 29, No. 3, s. 315-335; T. Kowalski, Proces formułowania oczekiwań a teoria cyklu wyborczego. 
Implikacje dla polityki gospodarczej, Prace Habilitacyjne, nr 3, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 
2001. 

5 Psychologię tłumu traktuje się jako zjawisko czasowego odchylenia od zachowań racjonalnych (dodatkowym wzmoc-
nieniem ogólnego charakteru tego zjawiska są efekt demonstracji, efekt odwracania się od przegranych, bandwagon effect 
oraz instynkt stadny) C.P. Kindleberger, Szaleństwo, panika, krach. Historia kryzysów finansowych, op. cit., s. 41. Szerzej na 
ten temat zob. np. T. Lux, Herd behaviour, bubbles and crashes, Economic Journal 1995, Vol. 105, No. 431, s. 881-896.  

6 Szerzej zob. C.P. Kindleberger, Szaleństwo, panika, krach. Historia kryzysów finansowych, op. cit., s. 45-48.  
7 Zdaniem Kindlebergera insiderzy destabilizują rynek, wywołując wzrost cen i sprzedając outsiderom walory w punkcie 

kulminacyjnym. Outsiderze z kolei kupują po cenie wysokiej, sprzedają jednak po niższej w momencie wycofywania się 
insiderów, zob. szerzej Ibidem, s. 48-50. 

8 Ibidem, s. 281-309. 
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między krajami, Kindleberger ujmuje bank centralny w znacznie szerszym, międzynaro-

dowym wymiarze. Na podstawie historycznych badań wskazuje on, że efektywne działanie 

międzynarodowego kredytodawcy ostatniej instancji pozwoliłoby na zapobieżenie kryzy-

som finansowym z końca XIX i początku XX wieku (kryzysy z lat 1873, 1920-21, 1931)1. 

 Podsumowując rozważania na temat teorii kryzysu finansowego jako naturalnej 

konsekwencji „kruchości finansowej i nadmiernego zadłużenia”, należy podkreślić szeroki 

stopień automatycznej interwencji banku centralnego dopuszczony przez twórców tej teo-

rii. Tak szerokie ujęcie interwencji stało się głównym przedmiotem krytyki m.in. ze strony 

monetarystów2. Również autor kolejnej z omawianych koncepcji, F.S. Mishkin (por. 4.2.3) 

wskazał na zbyt dużą swobodę interwencji w modelu I. Fishera, co stanowiło jedną 

z przesłanek powstania teorii kryzysu finansowego w oparciu o problem asymetrii infor-

macji. 

 

4.2.3. Problem asymetrii informacji jako przyczyna kryzysu finansowego 

Twórcą trzeciej z wymienionych teorii kryzysu finansowego – teorii kryzysu finansowego 

powstającego w efekcie zjawiska asymetrii informacji – jest F.S. Mishkin3. Podstawę teorii 

Mishkina stanowiła krytyka omówionych wcześniej teorii monetarnej i teorii opartej na 

„kruchości finansowej i deflacji zadłużenia”. Zdaniem tego autora pierwsza z teorii zbyt 

jednostronnie traktuje zagadnienie kryzysu finansowego i co się z tym wiąże równie jed-

nostronnie postrzega potrzebę interwencji ze strony władz monetarnych, druga natomiast 

– choć nie budzi, zdaniem Mishkina, wątpliwości w sferze analitycznej – pozwala zbyt sze-

roko interpretować konieczność automatycznej interwencji ze strony władz4. Dążąc zatem 

do minimalizacji wad obu ujęć kryzysu finansowego, Mishkin zaproponował teorię, w któ-

rej wykorzystał jako zasadniczy element spajający zagadnienie asymetrii informacji (por. 

punkt 1.3.3). Autor podkreślił w ten sposób mikroekonomiczne podstawy zakłóceń funk-

cjonowania systemu finansowego. F.S. Mishkin opiera się na dokonaniach w sferze asy-

metrii informacji w celu zaprezentowania mechanizmu wpływu kryzysu finansowego na 

aktywność gospodarczą. Autor wskazuje m.in. na zjawisko negatywnej selekcji, omówio-

nej po raz pierwszy przez G. Akerlofa, jako tzw. „problem wraków”5. W rezultacie wystę-

powania tego efektu podmiot pożyczający nie jest w stanie określić stopnia ryzyka zwią-

zanego z potencjalnie finansowaną inwestycją.  
                                                 

1 Ibidem, s. 315-355. 
2 Zob. A. Schwartz, Real and Pseudo-Financial Crises, op. cit. za: F.S. Mishkin, Anatomy of financial crisis, op. cit., s. 2.  
3 Zob. F.S. Mishkin, Asymmetric information and financial crises: a historical perspective, w: Financial Markets and Fi-

nancial Crises, op. cit., s. 69-108.  
4 Zob. Ibidem, s. 70. 
5 Zob. G. Akerlof, The market for lemons: quality uncertainty and the market mechanism, Quarterly Journal of Econom-

ics 1970, Vol. 84, No. 3, s. 488-500. 
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 O kryzysie finansowym, zdaniem Mishkina, decyduje gwałtowne nasilenie się zja-

wiska asymetrii informacji, które może zostać wywołane przez następujące czynniki1: 

1) wzrost stóp procentowych (teoria asymetrii wskazuje bowiem, że wraz ze wzro-

stem kosztu kredytu rośnie również prawdopodobieństwo udzielenia go podmio-

tom narażonym na wyższe ryzyko2, sytuacja taka w wyniku negatywnej selekcji 

może doprowadzić do ograniczenia akcji kredytowej, zahamowania inwestycji 

i osłabienia aktywności gospodarczej), 

2) załamanie lub spadek na rynku papierów wartościowych (zdaniem B.S. Bernanke 

i M. Gertlera3 oraz C.W. Calomirisa i R.G. Hubbarda4 gwałtowny spadek na rynku 

papierów wartościowych powoduje nasilenie zjawiska negatywnej selekcji i pokusy 

nadużycia w efekcie znacznego spadku rynkowej wartości netto przedsiębiorstw; 

ujmując wartość w charakterze zabezpieczenia kredytu może dojść do sytuacji toż-

samej z omówioną w punkcie 1), 

3) wzrost niepewności na rynku finansowym (wzrost niepewności, który może być 

wywołany różnymi czynnikami, niezależnie jednak od przyczyny powstania nie-

pewność utrudnia kredytodawcy wyodrębnienie dobrych i złych kredytobiorców), 

4) panika bankowa (równoczesny upadek wielu banków lub poważne straty spowo-

dowane udzieleniem złych kredytów przez większą liczbę banków powodują reduk-

cję wartości pośrednictwa finansowego, przez co przyczynia się również do ograni-

czenia inwestycji i obniżenia aktywności gospodarczej5), 

5) nieoczekiwany spadek poziomu cen (spadek cen wpływa na obniżenie wartości 

netto przedsiębiorstw, rośnie bowiem realna wartość pasywów przedsiębiorstw 

przy jednocześnie niezmiennej wartości aktywów). 

Wszystkie wskazane przez Mishkina czynniki wywołujące kryzys finansowy znalazły od-

zwierciedlenie w analitycznej strukturze kryzysu finansowego zaproponowanej przez tego 

autora6. Warto podkreślić, że F.S. Mishkin wykorzystał w swoim modelu elementy teorii 

                                                 
1 Szerzej zob. F.S. Mishkin, Anatomy of financial crisis, op. cit., s. 7-10 oraz F.S. Mishkin, Ekonomika pieniądza, banko-

wości i rynków finansowych, WN PWN, Warszawa 2002, s. 276-278. 
2 J.E. Stiglitz i A. Weiss przekonują o występowaniu zjawiska „racjonowania kredytu” w efekcie nasilenia zjawiska nega-

tywnej selekcji, zob. szerzej J.E. Stiglitz, A. Weiss, Credit rationing in markets with imperfect information, American Econo-
mic Review 1981, Vol. 71, No. 3, s. 393-410. 

3 Zob. szerzej B.S. Bernanke, M. Gertler, Agency costs, collateral, and business fluctuations, American Economic Review 
1989, Vol. 79, No. 1, s. 14-31. 

4 C.W. Calomiris, R.G. Hubbard, Firm heterogeneity, internal finance, and ‘credit rationing’, The Economic Journal 1990, 
Vol. 100, No. 399, s. 90-104. 

5 B.S. Bernanke, op. cit. 
6 Jako czynniki pierwotne F.S. Mishkin wskazuje wzrost stóp procentowych, spadek na rynku papierów wartościowych 

i wzrost niepewności, które to czynniki poprzez nasilenie zjawiska negatywnej selekcji i pokusy nadużycia prowadzą do 
osłabienia aktywności gospodarczej i w dalszym kroku do paniki bankowej (ten etap kryzysu Mishkin określa mianem typo-
wego kryzysu finansowego), po czym znowu następuje nasilenie problemu asymetrii informacji, co powoduje spadek po-
ziomu cen (etap ten określony został przez autora jako deflacja długu). Szerzej zob. F.S. Mishkin, Anatomy of financial 
crisis, op. cit., s. 10-12.   
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I. Fishera oraz teorii monetarnej. Zawarł bowiem zarówno zjawisko deflacji długu I. Fishe-

ra (jako jeden z etapów kryzysu finansowego) oraz wskazał na znaczenie paniki bankowej 

dla pogorszenia aktywności gospodarczej (element uwypuklony przez monetarystów). 

O ile jednak monetaryści podkreślali wyłącznie efekt spadku podaży pieniądza, o tyle 

Mishkin wskazuje zjawisko asymetrii informacji jako podstawowy mechanizm transmisji 

paniki bankowej w pogorszenie aktywności gospodarczej. 

 Twórca teorii kryzysu finansowego opartej na problemie asymetrii informacji wska-

zał również na implikacje dla polityki stabilizowania systemu finansowego, które jego zda-

niem w bezpośredni sposób wynikają z zaproponowanego modelu kryzysu. W szczególno-

ści zaś problem asymetrii stanowi przesłankę do uwzględnienia znacznie szerszego zakre-

su potencjalnych działań dla banku centralnego jako kredytodawcy ostatniej instancji. 

Mishkin przekonuje bowiem, że nie tylko banki mogą być źródłem kryzysu finansowego, 

ale również te niebankowe sektory systemu finansowego, w których w sposób wyraźny 

nasilił się problem asymetrii informacji1. Autor ten dopuszcza zatem – wbrew klasycznej 

regule W. Bagehota i H. Thorntona2 – dostarczanie płynności przez bank centralny innym 

niż banki instytucjom finansowym. Ponadto F.S. Mishkin przekonuje, że problem asymetrii 

informacji stanowi przesłankę korzystania z tzw. okna dyskontowego w ramach funkcji 

kredytodawcy ostatniej instancji3. Instrument ten pozwala na bezpośrednie zasilenie płyn-

nością tych elementów systemu finansowego, w których nasiliły się problemy negatywnej 

selekcji i pokusy nadużycia, nie powodując jednocześnie presji inflacyjnej.  

 

4.2.4. Wnioski z teorii kryzysów finansowych dla działań w zakresie stabilizo-
wania systemu finansowego 

Podsumowując rozważania na temat modeli kryzysów finansowych, należy podkreślić wy-

stępowanie zasadniczych różnic między teoretycznymi ujęciami niestabilności finansowej. 

W tabeli 4.1 zestawiono najważniejsze elementy charakteryzujące analizowane w pracy 

koncepcje.  

Rozbieżności w poszczególnych modelowych ujęciach kryzysu finansowego wynika-

ją m.in. z okresów do których odwołują się autorzy (i wybranych doświadczeń systemów 

                                                 
1 Ibidem, s. 18. 
2 Reguła wprowadzona niezależnie przez obu ekonomistów głosiła, że bank centralny powinien być gotowy do swobod-

nego pożyczania funduszy bankom, które doświadczyły problemu utraty płynności, przy zastosowaniu jednak wysokiej stopy 
procentowej (wyższej niż aktualnie występuje na rynku) i wyłącznie zabezpieczonych przez dany bank, por. W. Bagehot, 
Lombard Street, A Description of the Money Market, op. cit.; T.M. Humphrey, R.E. Keleher, Lender of last resort: a historical 
perspective, Federal Reserve Bank of Richmond Working Paper 1984, No. 84-3, s. 9-11; T.M. Humphrey, The classical 
concept of the lender of last resort, Federal Reserve Bank of Richmond Economic Review 1975, January/February. Szerzej 
na ten temat zob. również A. Matysek-Jędrych, The lender of last resort – alternative views on the conception, op. cit., 
s. 241-249.  

3 F.S. Mishkin, Asymmetric information and financial crises: a historical perspective, w: Financial Markets and Financial 
Crises, R.G. Hubbard [red.], op. cit., s. 91-104. 
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finansowych) oraz są konsekwencją akceptacji różnych założeń wstępnych. Odmiennie 

definiowany jest czynnik wywołujący kryzys finansowy (por. tabela 4.1), przy czym tylko 

w odniesieniu do teorii asymetrii informacji istnieje możliwość częściowego obserwowania 

zjawiska kryzysu finansowego w ujęciu ex ante (obserwacja kształtowania się wysokości 

stóp procentowych oraz sytuacji na rynku papierów wartościowych). Biorąc jednak pod 

uwagę sam mechanizm pogłębiania się kryzysu oraz wpływu na sytuację gospodarczą 

kraju, należy podkreślić, że najbardziej przejrzysty i w największym stopniu obserwowalny 

jest mechanizm spadku podaży pieniądza zaproponowany przez monetarystów. Słusznie 

jednak podnoszony jest argument, że koncepcja monetarystów zbyt wąsko i jednostronnie 

traktuje kryzys finansowy, a co się z tym również wiąże, oparcie działań stabilizujących 

system finansowy na teorii monetarnej może okazać się dalece nieskuteczne.  

 

Tabela 4.1 
Porównanie wybranych charakterystyk teorii kryzysu finansowego 

Wyróżniki Teoria monetarna Teoria „kruchości finansowej  
i zadłużenia” 

Teoria asymetrii informacji 

Impuls dla kryzysu Utrata zaufania wobec sektora 
bankowego i panika bankowa 

Zdarzenie egzogeniczne  
wywołujące nowe  
możliwości inwestycyjne 

Wzrost stóp procentowych, 
wzrost niepewności na rynku 
finansowym lub spadek na 
rynku papierów wartościowych 

Podstawowy  
mechanizm  
pogłębiania  
kryzysu  

Spadek podaży pieniądza „Kruchość finansowa”  
i deflacja zadłużenia 

Problem asymetrii informacji  

Wpływ kryzysu na 
gospodarkę 

Spadek podaży pieniądza 
prowadzący do spadku aktyw-
ności gospodarczej (jako 
drugoplanowy czynnik wska-
zywany jest spadek bogactwa 
akcjonariuszy banków) 

Gwałtowny spadek cen,  
w wyniku którego znacznej 
redukcji ulega wartość netto 
i zyski przedsiębiorstw prowa-
dzący w kolejnym kroku do 
licznych upadłości  

Nasilenie zjawiska asymetrii 
informacji i ograniczenie akcji 
kredytowej, w efekcie czego 
następuje redukcja inwestycji 
i aktywności gospodarczej 

Wskazania dla 
stabilizowania 
systemu  
finansowego przez 
bank centralny 

Interwencja wyłącznie 
w sytuacji wyraźnego zagro-
żenia paniką bankową, po-
przez operacje otwartego 
rynku banku centralnego 

Działanie kredytodawcy ostat-
niej instancji pozwalające 
ograniczyć kryzys w wymiarze 
krajowym i międzynarodowym  

Działanie kredytodawcy ostat-
niej instancji skierowane 
również do niebankowych 
instytucji finansowych poprzez 
wykorzystanie bezpośrednich 
instrumentów wsparcia płyn-
ności 

Dopuszczalny 
stopień  
interwencji banku 
centralnego 

Bardzo wąski (tylko regulacja 
podaży pieniądza) 

Bardzo szeroki, automatyczny Szeroki, ale ograniczony do 
konkretnych sytuacji  

Ź r ó d ł o : Opracowanie własne. 

 

We wszystkich koncepcjach uwzględniono wpływ sytuacji w systemie finansowym 

na stan gospodarki realnej, traktując go jako kluczowy element uznania zdarzenia za kry-

zys finansowy lub nie, odmienny jest jednak mechanizm transmisji pogorszenia sytuacji 

w systemie finansowym na aktywność gospodarczą (por. tabela 4.1). Konsekwencją różnic 
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w poszczególnych elementach teorii kryzysu finansowego są wyraźnie odmienne reko-

mendacje autorów pod adresem polityki stabilizowania systemu finansowego przez bank 

centralny. Porównując stopień dopuszczalnej interwencji w systemie finansowym, należy 

wskazać, że najszerszy zakres prezentują zwolennicy i kontynuatorzy dokonań I. Fishera. 

Równie szeroki, ale nie mający charakteru automatycznego, zakres interwencji (ograni-

czony bowiem wyłącznie do sytuacji nasilenia problemu asymetrii informacji) zapropono-

wał F.S. Mishkin. Monetaryści z kolei upatrują politykę stabilizowania systemu finansowe-

go wyłącznie z punktu widzenia kształtowania podaży pieniądza, a możliwość interwencji 

władz monetarnych ograniczają jedynie do sytuacji spadku tej podaży (por. tabela 4.1). 

Wskazują jednocześnie na szereg negatywnych konsekwencji interwencji banku central-

nego w innych niż omówiona sytuacjach zaburzenia prawidłowego funkcjonowania syste-

mu (tj. w sytuacji wystąpienia „pseudo-kryzysu”). Biorąc jednak pod uwagę kształtowanie 

konkretnych instrumentów tej polityki, podkreślić należy, że twórcy poszczególnych teorii 

skupili się przede wszystkim na funkcji kredytodawcy ostatniej instancji banku centralne-

go. Autorzy formułują jednak odmienne wskazówki pod adresem banku centralnego (por. 

tabela 4.1).  

Zaprezentowane modele kryzysu finansowego w sposób nieuprawniony aspirują do 

ogólności – szczególnie w kontekscie zaproponowanej definicji stabilności systemu finan-

sowego (por. punkt 3.2) – podczas gdy w rzeczywistości wyjaśniają tylko jeden z aspek-

tów sytuacji kryzysowej. Złożoność problematyki niestabilności finansowej oraz wielość 

elementów stanowiących o stabilności systemu finansowego (por. punkt 3.2) nie pozwala-

ją na postrzeganie stabilności i kształtowanie polityki w oparciu o prezentowane teorie. 

Trudno bowiem zgodzić się z autorami omówionych koncepcji, że sytuację kryzysową w 

systemie można wyrazić wyłącznie za pomocą spadku podaży pieniądza, zjawiska deflacji 

zadłużenia czy nasilenia problemu asymetrii informacji. Niemniej jednak należy podkreślić, 

że omówione w tej pracy modele kryzysów finansowych mogą znaleźć i znajdują zastoso-

wanie w rozwiązywaniu konkretnych problemów i zagrożeń stabilności współczesnego 

systemu finansowego1.  

 

 

 

 

                                                 
1 E.P. Davis analizując najważniejsze kryzysy z końca XX wieku (m.in. japoński kryzys bankowy, krach na rynku papie-

rów wartościowych z 1987 r. oraz kryzys w Rosji i LTCM), wskazuje na faktyczne występowanie mechanizmów zidentyfiko-
wanych w teoriach kryzysu finansowego. Zob. szerzej E.P. Davis, A typology of financial instability, op. cit., s. 100-105. 
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4.3.  TEORETYCZNE UJĘCIE WARUNKÓW STABILNOŚCI SYSTEMU 
FINANSOWEGO 

4.3.1. Uwagi wstępne 

Omówione w punkcie 4.2.4 problemy z wykorzystaniem teoretycznych rozważań na temat 

kryzysów finansowych do prowadzenia działań stabilizujących system finansowy przez 

bank centralny, w szczególności nadmierne uogólnienie złożonych problemów niestabilno-

ści systemu finansowego, skłaniają ku odrębnemu analizowaniu modeli traktujących 

o poszczególnych elementach stabilności systemu finansowego. Brak jednej spójnej teorii 

niestabilności systemu finansowego (por. punkt 4.2) – wynikający ze złożoności problema-

tyki i wielości zmiennych, które należałoby uwzględnić w modelowaniu niestabilności – 

wpłynął na pojawienie się licznych cząstkowych ujęć problemu niestabilności finansowej 

czy kryzysu finansowego. Taki stan rzeczy jest zgodny z tezą głoszoną przez C.K. Kindle-

bergera, że podstawowy i bardzo ogólny schemat niestabilności finansowej jest w zasa-

dzie jednolity dla gospodarki kapitalistycznej1, różni się jednak w elementach szczegóło-

wych (takich jak np.: mechanizm zaburzenia, forma ekspansji kredytowej, przedmiot spe-

kulacji). Stąd dążąc do zaprezentowania teoretycznych przesłanek działań podejmowa-

nych w ramach stabilizowania systemu finansowego, konsekwentnie stosowane będzie 

odniesienie do zaproponowanej definicji stabilności finansowej (por. punkt 3.2 tej pracy). 

Uwaga autorki skupiona będzie na najważniejszych składowych stabilności finansowej 

i rozważaniach teoretycznych będących podbudową działań w zakresie stabilizowania tych 

elementów. Badaniu teoretycznych przesłanek stabilności (niestabilności) systemu finan-

sowego będzie towarzyszyła próba wskazania konkretnych działań (rozwiązań instytucjo-

nalnych, operacyjnych i prawnych). 

   

4.3.2. Modelowe przesłanki stabilizowania instytucji finansowych 

Trwałe i płynne funkcjonowanie instytucji i rynków finansowych uznawane jest za warunek 

konieczny stabilności systemu finansowego (por. punkt 3.2). Stwierdzenie to ma dość ogól-

ny charakter, dlatego praktyczne zastosowanie tego elementu (warunku koniecznego) sta-

bilności systemu finansowego wymaga znacznie bardziej szczegółowego rozpoznania pro-

blematyki. Stąd dążąc do zaprezentowania przesłanek stabilizowania instytucji finansowych, 

przedstawione zostaną najważniejsze teoretyczne rozważania odnoszące się do tej tematyki. 

                                                 
1 C.P. Kindleberger twierdzi, że na strukturę kryzysu finansowego (utożsamianego z niestabilnością finansową) składają 

się: zaburzenie, przegrzanie rynku, ekspansja monetarna, rewulsja i dyskredytacja, uogólnione we współczesnych katego-
riach przez H.P. Minsky’ego. Zob. szerzej C.P. Kindleberger, Szaleństwo, panika, krach. Historia kryzysów finansowych, op. 
cit., s. 31. 
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Przegląd literatury przedmiotu pozwala wyszczególnić kilka głównych wątków, wokół któ-

rych toczyła i nadal toczy się dyskusja ekonomistów. Są nimi: 

1) specyficzny charakter banków jako instytucji finansowych, 

2) zjawisko runu na bank1, 

3) koncepcja instytucji „zbyt dużej, żeby upaść” (too big to fail, TBTF). 

Zagadnienia runu na bank i koncepcja TBTF stanowią naturalną konsekwencję szczegól-

nych właściwości banków, jednak z uwagi na znaczenie tych problemów dla prawidłowego 

funkcjonowania systemu finansowego, zostaną one omówione jako dwie odrębne kwestie. 

W tabeli 4.2 zestawiono charakterystykę wybranych koncepcji teoretycznych i wskazówki 

praktyczne dotyczące doboru instrumentów stabilizowania instytucji finansowych. 

Podstawową przesłanką stabilizowania banków jest dość powszechne uznanie 

banków przez ekonomistów i polityków gospodarczych za instytucje szczególnie istotne 

z punktu widzenia gospodarki i systemu finansowego2. W związku z tym wymagają one 

odmiennego traktowania z punktu widzenia regulacji, nadzoru, a nawet ochrony. Przegląd 

literatury przedmiotu pozwala wskazać następujące argumenty świadczące o konieczności 

specjalnego traktowania banków3: 

− banki spełniają podstawową rolę w zakresie wspierania rozwoju i wzrostu gospo-

darczego, 

− banki są podstawowym kanałem transmisji impulsów polityki pieniężnej, 

− banki odgrywają zasadniczą rolę w funkcjonowaniu systemu płatniczego i rozlicze-

niowego. 

Znaczenie prawidłowego funkcjonowania banków z punktu widzenia stabilności systemu 

finansowego dodatkowo wzmacnia podatność tych instytucji na utratę płynności, a nawet 

wypłacalności. O podatności tej decydują następujące specyficzne cechy tradycyjnej dzia-

łalności depozytowo-kredytowej banków4. Po pierwsze, działalność kredytowa banków 

                                                 
1 Zjawisko runu na bank definiowane jest jako sytuacja, w której deponenci nagle podejmują próbę likwidacji depozy-

tów w związku z przekonaniem, że bank nie będzie mógł zrealizować swoich zobowiązań i upadnie. W praktyce run wielu 
deponentów jednocześnie może faktycznie doprowadzić do upadku banku, który w obliczu żądań wypłaty środków z depo-
zytów zmuszony jest do likwidacji swoich aktywów. Pojęciem szerszym od runu jest panika bankowa, która definiowana jest 
jako jednoczesne żądania likwidacji depozytów, których doświadcza wiele banków w danym systemie finansowym. W tej 
pracy – w rezultacie zaproponowanej definicji stabilności finansowej (punkt 3.2) – pojęcie runu i paniki bankowej będzie 
stosowane zamiennie. Nie jest bowiem przejawem niestabilności run na jedną instytucję (o ile nie jest instytucją „zbyt dużą, 
żeby upaść”). Szerzej na temat prób definiowania pojęcia panika bankowa zob. np. G. Gorton, A. Winton, op. cit., s. 64-68. 

2 Por. np. E.G. Corrigan, op. cit.; A. Crockett, Why is financial stability a goal of public policy? op. cit., G.J. Benston, op. 
cit.; B. Bossone, What makes banks special? A study of banking, finance, and economic development, World Bank Policy 
Research Working Papers 2000, No. 2408. 

3 Por. np. E.G. Corrigan, op. cit.; J.H. Kareken, Ensuring financial stability, w: The search for financial stability: the past 
fifty years, A Conference sponsored by the Federal Reserve Bank of San Francisco, Asilomar 1985, s. 61. 

4 Zob. szerzej G.J. Benston, G.G. Kaufman, Is the banking and payments system fragile? Working Papers Series 1994, 
No. 28, Federal Reserve Bank of Chicago, s. 4-8; J. Szambelańczyk, Instytucjonalna sieć bezpieczeństwa a stabilność sys-
temu finansowego, w: Finanse, banki i ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku: materiały konferencyjne, 14-17 wrze-
śnia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000.  
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finansowana jest głównie przez krótkoterminowe i wymagalne depozyty. Po drugie, niska 

relacja utrzymywanej przez banki gotówki do wartości aktywów wymusza – w sytuacji 

masowego i nagłego wycofywania depozytów – upłynnianie tych aktywów, często poniżej 

ich wartości rynkowej. Po trzecie, występujące między bankami powiązania o charakterze 

rozliczeniowym lub kredytowym sprawiają, że przy wysokim poziomie koncentracji rosz-

czeń, niewypłacalność jednej instytucji naraża pozostałe banki na utratę płynności, a póź-

niej również wypłacalności.  

 
Tabela 4.2 

Przegląd wybranych teoretycznych koncepcji stabilizowania instytucji finansowych 

Koncepcja  
teoretyczna Autorzy Charakterystyka Rekomendacje praktyczne  

(1) (2) (3) (4) 

Szczególny 
charakter 
banków 

E.G. Corrigan; 
G.J. Benston 

Banki spełniają podstawową rolę w zakresie wspierania 
rozwoju i wzrostu gospodarczego oraz w funkcjonowa-
niu systemu płatniczego i rozliczeniowego,  
a także są podstawowym kanałem transmisji polityki 
pieniężnej.  

Specyficzne cechy banków i 
ich funkcje sprawiają, że 
banki powinny być przedmio-
tem szczególnej troski ze 
strony instytucji stabilizują-
cych system finansowy. 

G.J. Benston, 
G.G. Kaufman 

Charakterystyczną cechą tradycyjnej bankowości depo-
zytowo-kredytowej jest duża podatność banków na 
utratę płynności oraz wypłacalności (finansowanie 
działalności kredytowej krótkoterminowymi depozyta-
mi, niska relacja gotówki do aktywów).  

Cechy bankowości depozy-
towo-kredytowej sprawiają, 
że banki muszą zostać pod-
dane szczególnym formom 
regulacji i nadzoru. 

Run na bank 

D.W. Di-
amond,  
P.H. Dybvig 

Banki są ważnym źródłem płynności dla podmiotów 
funkcjonujących na rynku. Autorzy zakładają istnienie 
dwóch punktów równowagi w sektorze bankowym, a 
wystąpienie każdego z nich uzależnione jest od kształ-
towania się oczekiwań deponentów. Run na banki 
pojawia się jako „samospełniająca się przepowiednia” 
w rezultacie przekonania klientów o upadku banku. 

Skutecznym mechanizmem 
ograniczającym prawdopo-
dobieństwo wystąpienia runu 
jest system gwarantowania 
depozytów.  

R. Cooper,  
T.W. Ross 

System gwarantowania depozytów jest skutecznym 
instrumentem przeciwdziałania runowi deponentów, 
jednak z jego funkcjonowaniem wiąże się problem 
pokusy nadużycia, w konsekwencji gwarantowanie 
depozytów może być źródłem niestabilności sektora 
bankowego. 

Działaniu systemu gwaran-
towania depozytów powinny 
towarzyszyć wymogi kapita-
łowymi dla banków. 

G. Gorton 

Run na banki występuje w rezultacie korekty percepcji 
ryzyka upadku banku przez deponentów. Przyczyną tej 
korekty jest ujawnienie negatywnych informacji na 
temat banku. Dodatkowym założeniem w modelu 
Gortona jest występowanie korelacji między wartością 
wskaźników makroekonomicznych a wystąpieniem 
paniki bankowej.  

Obserwacja i analiza wskaź-
ników makroekonomicznych 
pozwala przewidzieć praw-
dopodobny moment runu. 
Gorton nie wskazuje mecha-
nizmów ograniczenia runu 
deponentów. 

F. Allen,  
D. Gale 

Run na banki jest rezultatem występowania cykli ko-
niunkturalnych. Pogorszenie sytuacji gospodarczej jest 
sygnałem dla części deponentów (dysponujących 
wiedzą i przewidujących run na bank) do wcześniej-
szego wycofania depozytów. Pozostali deponenci, 
obserwując tworzące się przed bankami kolejki, dołą-
czają do runu.   

Bank centralny powinien 
wystąpić w roli pożyczko-
dawcy dla banków lub w 
razie konieczności zasilić 
system finansowy  
w płynność. 

V.V. Chari,  
R. Jaganna-
than 

W sektorze bankowym występuje nierównomierny 
rozkład informacji między bankiem a deponentami. 
Run deponentów następuje w rezultacie niemożności 
identyfikacji przez jedną grupę deponentów przyczyny 
zwiększenia wypłat przez inną grupę deponentów. 

Skutecznym instrumentem 
przeciwdziałania runom jest 
zawieszenie wypłat z depozy-
tów i podjęcie przez banki 
wspólnych działań napraw-
czych.  
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 (1) (2) (3) (4) 

Koncepcja 
instytucji 
„zbyt dużej, 
żeby upaść” 

C.T. Conover 
(Kontroler 
Waluty) 

W systemie finansowym funkcjonują banki na tyle 
„duże” lub „ważne”, że ich upadek może mieć implika-
cje systemowe, zagrażając stabilności całego systemu 
finansowego. Dlatego banki takie muszą podlegać 
dodatkowej ochronie ze strony instytucji stabilizujących 
system finansowy. 

Dodatkowe gwarancje dla 
deponentów i wierzycieli 
dużych banków pomogą 
zapobiec runowi klientów.  

G.H. Stern,  
R.J. Feldman 

Problem TBTF jest przejawem tzw. niespójności polityki 
w czasie i wynika z braku wiarygodności polityków 
gospodarczych w odniesieniu do ich zobowiązania do 
nieangażowania się w ratowanie dużych banków za-
grożonych upadłością. Klienci banków przekonani o 
skłonności polityków i instytucji stabilizujących system 
finansowy do odstępowania od tego zobowiązania nie 
monitorują sytuacji finansowej banków, co dodatkowo 
wzmacnia problem TBTF.  

W procesie stabilizowania 
systemu należy wykorzystać 
instrumenty, które zmniej-
szyłyby skłonność polityków 
gospodarczych i instytucji 
stabilizujących system do 
odstępowania od zobowiąza-
nia nieangażowania się w 
ratowanie dużych banków  
oraz należy przyjąć „konser-
watywną” strategię funkcjo-
nowania instytucji stabilizo-
wania systemu finansowego.  

 
Źródło: Opracowanie własne. 

 

Rodzi się zasadnicze pytanie o przyczyny takiego wyróżnienia banków jako instytu-

cji finansowych. A mianowicie czy wynika ona ze szczególnych właściwości funkcjonalnych 

banków czy może z historycznego wzorca ich powstawania. Jeśli bowiem uznanie banków 

za instytucje o szczególnym charakterze wynika wyłącznie z właściwości funkcjonalnych 

banków, należy przypuszczać, że przeobrażenia w systemie finansowym (por. rozdział 

drugi), w szczególności procesy deregulacji i liberalizacji oraz postęp w dziedzinie techno-

logii teleinformatycznych, przyczyniły się do zmniejszenia ostrości specyficznego charakte-

ru banków, a tym samym konieczności odmiennego traktowania tych instytucji w procesie 

stabilizowania systemu finansowego. Pogląd taki wyraża m.in. G.J. Benston1 oraz M.W. 

Olson2. Jednak nawet ci ekonomiści podkreślają, że pomimo tendencji do zacierania się 

wyraźnych różnic funkcjonalnych i strukturalnych między bankami i innymi instytucjami 

finansowymi, pewne cechy banków i ich zaangażowanie w wykonywanie ściśle określo-

nych funkcji nie ulegają zmianie. Należy zatem uznać, że specyficzne cechy banków nadal 

stanowią ważną przesłankę podejmowania działań stabilizacyjnych.  

Inną ważną teoretyczną podbudową podejmowania działań stabilizujących są kon-

cepcje runu na banki (por. tabela 4.2). Analizując teoretyczne ujęcie prawidłowego funk-

cjonowania sektora bankowego, wskazać można dwie zasadnicze grupy modeli runu na 

bank: pierwsza grupa modeli jest określana mianem modeli „przypadkowego/ losowego 

wycofania depozytów” (random withdrawal). Problem runu na bank traktowany jest jako 

                                                 
1 G.J. Benston, What’s special about banks? op. cit. 
2 M.W. Olson, Are banks still special? Annual Washington Conference of the Institute of International Bankers, Washing-

ton, D.C., 13 March 2006, BIS Review 2006, No. 20.  
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„samospełniająca się przepowiednia1” (np. D.W. Diamond, P.H. Dybvig; R. Cooper, T.W. 

Ross; R. Chang, A. Velasco). W drugiej grupie modeli problem runu na bank postrzegany 

jest z punktu widzenia asymetrii informacji na rynku finansowym (np. C.W. Calomiris, 

G. Gorton; W. Allen, D. Gale; V. Chari, R. Jagannathan; C. Jacklin, S. Bhattacharya). 

W literaturze występują również inne teoretyczne wyjaśnienia problemu paniki bankowej2, 

jednak podejścia scharakteryzowane w pracy są ujęciami dominującymi we współczesnej 

literaturze przedmiotu i wokół nich koncentrują się badania.  

Model zaprezentowany przez D.W. Diamonda i P.H. Dybviga jest pierwszym teore-

tycznym ujęciem, w którym w spójny sposób ukazano związek między charakterystyką 

umów kredytowych i runem na banki3. W swym modelu Diamond i Dybvig podkreślają 

szczególną funkcję banków, która polega na zapewnieniu znacznie lepszego od rynku fi-

nansowego mechanizmu zabezpieczenia przed ryzykiem. Odnosi się to przede wszystkim 

do podmiotów, które nie są pewne, jak będą kształtowały się ich potrzeby konsumpcyjne 

w przyszłości4. Banki, dzięki transformacji pozbawionych płynności aktywów bankowych 

w płynne pasywa (depozyty bankowe na żądanie) są – w interpretacji autorów tego mo-

delu – źródłem płynności dla podmiotów funkcjonujących na rynku. Diamond i Dybvig 

przekonują o istnieniu w sektorze bankowym dwóch punktów równowagi. W pierwszym 

żaden z deponentów nie przewiduje upadku banku, w rezultacie bank funkcjonuje w spo-

sób efektywny. Natomiast w drugim większość deponentów oczekuje upadku banku, co 

w konsekwencji powoduje run deponentów. Sam mechanizm tworzenia się runu deponen-

tów autorzy opisali poprzez założenie, że wypłaty dokonywane są zgodnie z regułą „kto 

pierwszy przychodzi, pierwszy jest obsłużony”, w związku z czym w realizacji wypłat wy-

stępuje ograniczenie w formie „sekwencyjności obsługi deponentów” 5. W tym kontekście 

run na banki jest „samospełniającą się przepowiednią”.  

Czynnikiem decydującym o tym, który z punktów równowagi zostanie osiągnięty, 

są oczekiwania deponentów. Warto dodać, że Diamond i Dybvig wskazali je jako element 

                                                 
1 Ang. self-fulfilling prophecy. Należy podkreślić, że takie ujęcie runu na bank nie uwzględnia związku między runem 

a stanem gospodarki realnej. Szerzej zob. H. Zhu, Bank runs, welfare and policy implications, BIS Working Papers 2001, No. 
107, s. 2. 

2 W modelach tych autorzy podkreślają m.in. znaczenie rezerw posiadanych przez banki i publicznych systemów gwa-
rantowania depozytów oraz kosztu ich funkcjonowania w okresie paniki bankowej (J. Bryant), możliwość przewidzenia runu 
na banki na podstawie analizy kształtowania się krótkookresowej stopy procentowej (wzrost) i wskaźnika depozyty/gotówka 
(spadek) (D.G. Waldo). Szerzej zob. J. Bryant, A model of reserves, bank runs and deposit insurance, Journal of Banking 
and Finance 1980, Vol. 4, No. 4, s. 335-344; D.G. Waldo, Bank runs, the deposit-currency ratio and the interest rate, Jour-
nal of Monetary Economics 1985, Vol. 15, No. 3, s. 269-277.  

3 C.W. Calomiris, G. Gorton, The origin of banking panics: models, facts, and bank regulation, w: Financial Markets and 
Financial Crises, op. cit., s. 121. Model ten jest podstawą konstrukcyjną tzw. modeli trzeciej generacji, w których kryzys 
walutowy stanowi produkt uboczny samospełniającego się kryzysu bankowego. Szerzej zob. R. Chang, A. Velasco, Banks, 
debt maturity and financial crises, Journal of International Economics 2000, Vol. 51, No. 1, s. 169-194; R. Chang, 
A. Velasco, A model of financial crises in emerging markets, Quarterly Journal of Economics 2001, Vol. 116, No. 2, s. 489-
517.   

4 D.W. Diamond, P.H. Dybvig, op. cit., s. 14-23. 
5 Ibidem. s. 15-17. 
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warunkujący run na bank, jednak same oczekiwania i ich kształtowanie nie było przedmio-

tem pogłębionych analiz prowadzonych przez tych autorów. Podejmowane były próby 

konstruowania narzędzi selekcji, które umożliwiłyby wskazanie dominującego w określo-

nych sytuacjach punktu równowagi. Należy jednak podkreślić, że próby te nie zakończyły 

się sukcesem1.  

W swym modelu Diamond i Dybvig opisali mechanizm tworzenia się runu i podali 

teoretyczną przesłankę występowania tego zjawiska, jednak brakuje w nim uzasadnienia 

dla takiego zachowania deponentów oraz możliwości przewidzenia momentu runu. Ponad-

to, krytycy modelu wskazują błędne założenie o jednoczesnym runie deponentów. Dia-

mond i Dybvig nie uwzględnili bowiem sekwencyjności w runie klientów banku wynikają-

cej z obserwowania zachowania jednych deponentów przez drugich2. Liczne empiryczne 

badania prowadzone przez ekonomistów, w których starano się zweryfikować model Dia-

monda i Dybviga, nie przyniosły pełnej odpowiedzi na podstawowe pytanie, co może wy-

wołać szok, którego konsekwencją jest run deponentów3. 

 Bezpośrednią implikacją praktyczną modelu zaproponowanego przez Diamonda 

i Dybviga jest zwrócenie uwagi na konieczność istnienia publicznego systemu gwaranto-

wania depozytów jako instrumentu pozwalającego minimalizować prawdopodobieństwo 

runu na bank4 (por. tabela 4.2). Ponadto, zaprezentowany w modelu mechanizm powsta-

wania paniki bankowej sugeruje, że instrumentem, który pomógłby zapobiec runowi, jest 

dostęp banków do dodatkowych środków finansowych, np. w formie operacji otwartego 

rynku przeprowadzanych przez bank centralny. N. Wallace postuluje inne rozwiązanie 

problemu „sekwencyjności obsługi deponentów”, tj. de facto runu deponentów. Proponuje 

on wprowadzenie przestrzennej separacji deponentów. Separacja taka powinna zapobiec 

skoordynowanym działaniom deponentów5. Pomimo że propozycja Wallace’a z formalnego 

go punktu widzenia jest słuszna, to uwzględnienie jej w strukturze sektora bankowego, 

w obliczu szybkiego i nieograniczonego dostępu do informacji, nie wydaje się metodą sku-

teczną. 

                                                 
1 Jedną z bardziej znanych metod zaproponował L. Anderlini. Sugeruje on odwołanie się do teorii egzogenicznej nie-

pewności („syndrom plam na słońcu”) i na jej podstawie wyznaczanie prawdopodobieństwa wystąpienia jednego z punktów 
równowagi. Zob. L. Anderlini, Theoretical modeling of banks and bank runs, w: The Economics of Missing Markets, Informa-
tion and Games, F. Hanh [red.], Oxford University Press, Oxford 1989, za: X. Freixas, J.-C. Rochet, op. cit., s. 264.  

2 Zob. E.J. Green, P. Lin, Diamond and Dybvig’s classic theory of financial intermediation: what’s missing? Federal Re-
serve Bank of Minneapolis Quarterly Review 2000, Vol. 24, No. 1; H. Zhu, Bank runs without self-fulfilling prophecies, BIS 
Working Papers 2001, No. 106, s. 3. 

3 W badaniach zidentyfikowano wyłącznie szoki o charakterze lokalnym (Bhattacharya, Gale) oraz sezonowym (Chari). 
Zob. np. S. Bhattacharya, D. Gale, Preferences shocks, liquidity, and central bank policy, w: New Approaches in Monetary 
Economics, W.A. Barnett, K. Singleton [red.], Cambridge University Press, New York 1987, za: C.W. Calomiris, G. Gorton, 
op. cit., s. 123; V.V. Chari, Banking without deposit insurance or bank panics: lessons from a model of the U.S. national 
banking system, Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review 1989, Vol. 13, No. 3. 

4 D.W. Diamond, P.H. Dybvig, op. cit., s. 20-21. 
5 N. Wallace, Another attempt to explain an illiquid banking system: the Diamond and Dybvig model with sequential 

service taken seriously, Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review 1988, Vol. 12, No. 4.   
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 Model Diamonda-Dybviga został rozszerzony przez R. Coopera i T.W. Rossa 

o ważny element, jakim jest pokusa nadużycia związana z funkcjonowaniem systemu 

gwarantowania depozytów1. Autorzy przekonują, że system taki może przyczynić się do 

nasilenia pokusy nadużycia ze strony banków, które w obliczu dodatkowej ochrony będą 

skłonne do podejmowania nadmiernie ryzykownych inwestycji. Jednocześnie, systemy te 

przyczyniają się do zmniejszenia motywacji deponentów do indywidualnego monitorowa-

nia sytuacji finansowej banków. W rezultacie wystąpienia obu tych zjawisk, koszty funk-

cjonowania systemów gwarantowania depozytów mogą wzrosnąć niewspółmiernie wysoko 

w porównaniu do korzyści. R. Cooper i T.W. Ross formułują takie wnioski przede wszyst-

kim na podstawie historycznych doświadczeń systemu Stanów Zjednoczonych z lat 80. 

i 90. ubiegłego wieku2.  

 R. Cooper i T.W. Ross uwzględnili w modelu runu na bank Diamonda i Dybviga, 

obok istnienia gwarantowania depozytów, dodatkowy instrument stabilizowania banków, 

jakim jest wymóg kapitałowy3. Systemy gwarantowania depozytów są niezbędnym in-

strumentem zapobiegania runom na bank, jednak z ich funkcjonowaniem mogą wiązać się 

negatywne dla systemu finansowego zachowania banków. Wymóg kapitałowy jest – zda-

niem R. Coopera i T.W. Rossa – instrumentem, który pozwala ograniczać negatywne 

skutki funkcjonowania systemu gwarantowania depozytów4.  

 W drugiej grupie modeli runu na bank autorzy odwołują się do występowania nie-

równomiernego rozkładu informacji między bankiem i deponentami. Taka asymetria in-

formacji występuje przede wszystkim w odniesieniu do oceny wyników działalności banku 

i stopnia jego zaangażowania w ryzykowne inwestycje. Run deponentów określany jest 

w tej grupie modeli mianem „runu wywoływanego przez informację” (information-induced 

run). Określenie to należy odnieść do zasadniczego mechanizmu, który wywołuje run. Jest 

nim rozpowszechnienie wśród deponentów negatywnej informacji o sytuacji finansowej 

banku i racjonalne ich zachowanie w odpowiedzi na tę informację. 

 G. Gorton zaproponował konkurencyjne wobec teorii Diamonda i Dybviga wyja-

śnienie paniki bankowej5. Analizując doświadczenia w amerykańskim sektorze bankowym 

w okresie bankowości krajowej (1865-1914), zidentyfikował panikę bankową jako rezultat 

korekty percepcji ryzyka upadku banku przez deponentów, na skutek ujawnienia nowych 

                                                 
1 R. Cooper, T.W. Ross, Bank runs: deposit insurance and capital requirements, International Economic Review 2002, 

Vol. 43, No. 1, s. 55-72. 
2 Szacuje się, że tylko kryzys kas oszczędnościowo-pożyczkowych (S&L) kosztował podatników ponad 130 mld dolarów. 

Szerzej na temat kryzysu bankowego w Stanach Zjednoczonych zob. np. An Examination of the Banking Crises of the 1980s 
and Early 1990s, Federal Deposit Insurance Corporation, Washington, D.C. 1998.  

3 R. Cooper, T.W. Ross, op. cit., s. 56. 
4 Autorzy zwracają uwagę na konieczność właściwego ukształtowania wymogu kapitału, adekwatnie do aktualnej sytu-

acji gospodarczej, nie formułują jednak wskazówek odnośnie badania adekwatności tego wymogu. Zob. Ibidem, s. 70. 
5 Zob. G. Gorton, Banking panics and business cycles, Oxford Economic Papers 1988, Vol. 40, No. 4, s. 751-781. 
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negatywnych informacji. Ważnym elementem tych informacji są, zdaniem Gortona, głów-

ne wskaźniki recesji gospodarczej. Znalazło to potwierdzenie w korelacji między kształto-

waniem się tych wskaźników a pojawieniem się paniki bankowej. G. Gorton określił rów-

nież wartości graniczne wskaźników ekonomicznych, po których przekroczeniu, każdora-

zowo występowała panika bankowa. Wartości te jednocześnie można utożsamiać – zda-

niem Gortona – z początkiem recesji gospodarczej1.  

 Podobnie F. Allen i D. Gale zaproponowali model paniki bankowej, w którym uwy-

puklili wpływ cyklu koniunkturalnego na zachowania deponentów2. Autorzy, poza przyczy-

ną powstawania runu na banki, określili także optymalną politykę banku centralnego 

w zakresie zapobiegania runom i „zarządzania” nimi w sytuacji, gdy środki prewencyjne 

okażą się niewystarczające. Warto podkreślić, że autorzy dostrzegli koszty, ale również 

korzyści z występowania runu w systemie bankowym. Ponadto, podkreślają, że całkowite 

eliminowanie paniki bankowej w systemie bankowym wymagałoby zastosowania skraj-

nych instrumentów polityki, które oznaczają zbyt kosztowne ograniczenia funkcjonowania 

systemu finansowego. Przykładem takiego instrumentu jest wąska bankowość (znana 

również jako zasada stuprocentowego pokrycia)3.  

Run na bank jest, zdaniem Allena i Gale’a, nieuniknioną konsekwencją konstrukcji 

umowy depozytowej. W modelu autorzy przyjmują założenie o trzech terminach realizacji 

wypłat: w pierwszym terminie wypłaty realizują klienci, którzy wykorzystując swoją wie-

dzę, przewidują run na bank. Pozostali klienci realizują wypłaty w zależności od potrzeb 

konsumpcji (i są określeni mianem „wczesnych” i „późnych” konsumentów). Autorzy 

przyjmują, że występuje realny koszt wcześniejszych wypłat depozytów, w związku z bar-

dziej produktywnym przechowaniem środków finansowych przez banki niż przez deponen-

tów. Ponadto, masowe wcześniejsze wypłaty zmuszają banki do likwidacji bezpiecznych 

aktywów (w związku z założeniem o braku rynku dla ryzykownych aktywów), co w rezul-

tacie prowadzi do ograniczenia konsumpcji przez deponentów. Reasumując, banki nie są 

w stanie dokonać najlepszej z możliwych alokacji zasobów, co – zdaniem Allena i Gale’a – 

                                                 
1 Ibidem. Warto zauważyć, że o ile wnioski Gortona znalazły potwierdzenie w badaniu panik bankowych z okresu przed 

utworzeniem SRF, o tyle jego teoria nie znajduje zastosowania w wyjaśnianiu runów na banki, które miały miejsce po utwo-
rzeniu SRF. 

2 F. Allen, D. Gale, Optimal financial crises, The Journal of Finance 1998, Vol. 53, No. 4, s. 1245-1284. 
3 Zgodnie z tą zasadą pewne instytucje w systemie bankowym, które funkcjonują w ramach wąskiej bankowości, muszą 

ograniczyć lokowanie swoich zasobów wyłącznie do „bezpiecznych” inwestycji (głównie papierów skarbowych). W zamian za 
to ograniczenie depozyty składane w tych instytucjach są gwarantowane bezwarunkowo i w pełnej wysokości. Pozostałe 
instytucje finansowe mogą lokować swoje środki w ryzykowne inwestycje, jednak depozyty w nich zgromadzone nie podle-
gają gwarancjom. Koncepcja ta pozostaje jednak wyłącznie teoretycznym rozważaniem, z uwagi na nadmierne ograniczenie 
funkcjonowania banków i uniemożliwienie wykonywania podstawowych czynności. Szerzej zob. S. Kobayakawa, H. Nakamu-
ra, A theoretical analysis of narrow banking proposals, Monetary and Economic Studies 2000, Vol. 18, No. 1, Bank of Japan. 
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stanowi podstawową przesłankę interwencji banku centralnego w systemie finansowym, 

poprzez udostępnienie bankom kredytu1 (por. tabela 4.2).  

 Rozwinięciem modelu Allena i Gale’a jest uwzględnienie w analizach rynku, na któ-

rym banki mogą sprzedawać ryzykowne aktywa. Banki w czasie runu deponentów mogą 

zostać zmuszone do likwidacji również ryzykownych aktywów, jednak sprzedaż taka bę-

dzie się wiązała ze znacznym spadkiem cen aktywów i nasileniem sytuacji kryzysowej. 

W takich okolicznościach pojawia się przesłanka do podjęcia działań przez bank centralny, 

który będzie dążył do zapobiegnięcia gwałtownemu i nadmiernemu spadkowi cen akty-

wów2. 

 Innym teoretycznym wyjaśnieniem zjawiska runu na bank i niestabilności sektora 

bankowego jest model V.V. Chari i R. Jagannathana, w którym autorzy uwypuklili panikę 

bankową w kontekście asymetrii informacji3. W swoim modelu autorzy dokonali podziału 

deponentów na trzy kategorie4: pierwsza, to ci klienci, którzy dysponują wiedzą na temat 

kondycji finansowej banku, druga, to tacy klienci, którzy wypłacają środki zgromadzone 

w banku w związku z potrzebą konsumpcji, trzecia, to tacy klienci, którzy nie posiadają 

informacji oraz nie mają potrzeb konsumpcyjnych. Panika powstaje w sytuacji, gdy trzecia 

grupa deponentów obserwuje tworzenie się kolejek przed bankami, bowiem nie są oni 

w stanie odróżnić, czy zwiększone wypłaty realizują deponenci z grupy pierwszej (którzy 

faktycznie przewidują pogorszenie sytuacji banku), czy też z grupy drugiej (którzy mają 

potrzeby konsumpcyjne i w związku z nimi likwidują depozyty). Chari i Jagannathan wska-

zują również na instrument, który pozwala ograniczyć zjawisko paniki bankowej, a mia-

nowicie zawieszenie realizacji wypłat środków z depozytów przez banki5.  

 Analizując praktyczne implikacje teorii runu na banki i faktyczne możliwości ich 

wykorzystania w ramach działań stabilizujących system finansowy, należy podkreślić wy-

raźne rozgraniczenie teorii według kryterium czasu powstania paniki bankowej. Odmiennie 

bowiem prezentowane są wyjaśnienia genezy i mechanizmów tworzenia się kryzysów 

w XIX i na początku XX w. oraz panik bankowych, które następowały później. Według 

tego kryterium jedne teorie obrazują panikę bankową, wykorzystując w tym celu doświad-

czenia przede wszystkim Stanów Zjednoczonych z okresu przed utworzeniem Systemu 

                                                 
1 Wsparcie ze stron banku centralnego pozwoli bankom zrealizować wypłaty dla pierwszych klientów w czasie runu, na-

stępnie działanie mechanizmu dostosowania cen do punktu równowagi wpłynie na kształtowanie się potrzeb konsumpcyj-
nych pozostałych klientów i ograniczy run z ich strony, por. F. Allen, D. Gale, Optimal financial crises, op. cit., s. 1250. 

2 Ibidem, s. 1251. 
3 V.V. Chari, R. Jagannathan, Banking panics, information, and rational expectations equilibrium, The Journal of Finance 

1988, Vol. 43, No. 3, s. 749-761.  
4 Ibidem, s. 749. 
5 Chari i Jagannathan sami podkreślają, że ich model może służyć racjonalnemu wyjaśnieniu panik bankowych, które 

miały miejsce przed 1929 r. Należy podkreślić, że również zaproponowana metoda przeciwdziałania panikom bankowym 
mogła być skuteczna w tamtym okresie. Ibidem, s. 749 i 759.   
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Rezerwy Federalnej (SRF), kiedy run na banki był zjawiskiem bardzo powszechnym1. Dla-

tego w teoriach tych ograniczono się w zasadzie wyłącznie do propozycji wykorzystania 

instrumentów naprawczych2. Były nimi przede wszystkim zawieszenie wypłat depozytów 

przez banki oraz nakładanie kar za wcześniejszą wypłatę środków z depozytów3. 

 W modelach przypadkowego wycofania depozytów jako podstawowe mechanizmy 

ograniczania paniki bankowej wskazuje się systemy gwarantowania depozytów oraz wła-

ściwą strukturę regulacji (w tym przede wszystkim wykorzystanie wymogów kapitało-

wych). W modelach tych zwrócono uwagę na możliwość i konieczność wykorzystywania 

instrumentów stabilizujących system finansowy o wymiarze zapobiegawczym oraz korygu-

jącym (por. punkt 3.4.3). 

Podsumowując zagadnienie teoretycznych uwarunkowań paniki bankowej, należy 

podkreślić, iż pomimo że wiele modeli paniki bankowej w dokładny sposób opisuje me-

chanizm jej powstawania, to nieliczne są w nich elementy, które mogłyby być przedmio-

tem bezpośrednich zastosowań w praktyce stabilizowania systemu finansowego. Ponadto, 

wszelkie próby empiryczne, w których podejmowano się wyizolowania wyłącznie tych 

czynników, które stanowiły przyczynę paniki bankowej, napotykały podstawowe bariery, 

jakimi są: brak dokładnych danych historycznych oraz – paradoksalnie – relatywnie nie-

wielka liczba panik bankowych w najnowszej historii funkcjonowania systemów finanso-

wych4. Brakuje zatem odpowiednich informacji, które odzwierciedliłyby powstawanie runu 

na banki we współczesnych, zmienionych warunkach funkcjonowania systemu finansowe-

go. W rezultacie omówionych dylematów zarówno w teorii, jak również w praktyce braku-

je konsensusu w odniesieniu do przyczyn powstawania panik bankowych oraz skutecznych 

instrumentów przeciwdziałania tego rodzaju zaburzeniom w sektorze bankowym.  

Innym ważnym zagadnieniem, które należy uwzględnić w badaniu teoretycznych 

podstaw stabilizowania instytucji finansowych, jest doktryna instytucji „zbyt dużej, żeby 

upaść”5. Doktryna ta ukształtowała się w odpowiedzi na kryzys banku Continental Illinois 

                                                 
1 Przykładowo C.W. Calomiris i G. Gorton zidentyfikowali sześć panik bankowych do 1865 r., siedem w okresie banko-

wości krajowej (National Banking Era) oraz Wielki Kryzys, E.W. Kemmerer z kolei wskazał na sześć głównych i piętnaście 
mniejszych panik bankowych w latach 1890-1908. Szerzej zob. C.W. Calomiris, G. Gorton, op. cit., s. 113-115; E.W. Kem-
merer, Seasonal variation in the relative demand for money and capital in the United States, National Monetary Commission 
1910, Washington, D.C., Government Printing Office, za: G. Gorton, A. Winton, op. cit., s. 65. 

2 Por. np. O.M.W. Sprague, History of crises under the national banking system, Government Printing Office, Washing-
ton, D.C. 1910, za: G. Gorton, A. Winton, op. cit., s. 65. 

3 Szerzej zob. G.P. Dwyer, Jr., R.A. Gilbert, Bank runs and private remedies, Federal Reserve Bank of St. Louis Review 
1989, May/June; H. Zhu, Bank runs, welfare and policy implications, Journal of Financial Stability 2005, Vol. 1, No. 3, 
s. 280; C.K. Kindleberger, Szaleństwo, panika, krach. Historia kryzysów finansowych, op. cit., s. 245-276. 

4 Przykładowo run na bank Nothern Rock we wrześniu 2007 r. był pierwszym runem na bank w Wielkiej Brytanii od 
1866 r. Zob. szerzej The bank that failed, The Economist 2007, 20th September. 

5 Doktryna występuje także w innej formie – TITF, tj. instytucji zbyt ważnej, żeby upaść (too important to fail, TITF). 
Szerzej na temat TBTF i TITF zob. np. R.L. Hetzel, Too big to fail: origins, consequences, and outlook, Federal Reserve 
Bank of Richmond Economic Review 1991, November/ December, s. 3-15; E.P.M. Gardner, P. Molyneux, Powrót do doktry-
ny TBTF: Postępowanie wobec banków strategicznych zagrożonych upadłością, Bezpieczny Bank 1998, nr 1; G.H. Stern, 
R.J. Feldman, Too Big to Fail. The Hazards of Bank Bailouts, Brooking Institution Press, 2004.  
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(1984)1. U podstaw sformułowania i zastosowania doktryny TBTF legło przekonanie, że 

w systemie finansowym występują instytucje na tyle „duże” lub „ważne” z punktu widze-

nia całego systemu, że ich kryzys może bardzo szybko rozprzestrzenić się poprzez efekt 

zarażenia na inne banki. W rezultacie upadek jednej instytucji (z kategorii TBTF) może 

wywołać zagrożenie kryzysu w pozostałych bankach i całym systemie finansowym. Wpro-

wadzenie dodatkowych gwarancji dla instytucji systemowo ważnych miało w rezultacie 

pomóc w zapobieżeniu niestabilności systemu finansowego, jednak – jak pokazało do-

świadczenie przede wszystkim amerykańskiego systemu finansowego2 – wykorzystanie 

w praktyce doktryny TBTF przyczyniło się do nasilenia zjawiska niestabilności.  

Doktryna TBTF w kształcie zaproponowanym w wyniku upadku Continental Illinois 

nie została w pełni zaakceptowana przez ekonomistów i polityków gospodarczych3. Przede 

wszystkim poddano w wątpliwość skuteczność i celowość jej stosowania. Pierwszy argu-

ment dotyczy kreowania pokusy nadużycia wśród dużych instytucji finansowych, przeko-

nanych o potencjalnym wsparciu w sytuacji kryzysu. Drugi argument przeciwko zastoso-

waniu TBTF dotyczy przewagi konkurencyjnej, którą duże banki zyskują w rezultacie ist-

nienia gwarancji wsparcia ze strony instytucji stabilizujących system finansowy. Dostrze-

żenie wspomnianych zagrożeń dało asumpt do podjęcia działań praktycznych, których 

celem było ograniczenie negatywnych skutków stosowania doktryny TBTF. Wymiernym 

tego przykładem jest reforma systemu gwarantowania depozytów (Federal Deposit Insu-

rance Corporation, FDIC) w Stanach Zjednoczonych (wprowadzenie aktu prawnego tzw. 

FDICIA – Federal Deposit Insurance Corporation Improvement Act w 1991 r.)4. 

Ciekawe ujęcie problemu TBTF zaproponowali G.H. Stern i R.J. Feldman5. Autorzy 

uznali, że w praktyce problem TBTF stanowi rezultat braku wiarygodności polityków go-

spodarczych (lub instytucji stabilizujących system finansowy) w kwestii ich nieangażowa-
                                                 

1 Określenie TBTF zostało wprowadzone do literatury i praktyki przez Kontrolera Waluty w Stanach Zjednoczonych C.T. 
Conover, który zeznając przed Kongresem USA, wskazał na jedenaście dużych banków zagrożonych upadłością w rezultacie 
kryzysu banku Continental Illinois. Sformułowanie „zbyt duży, żeby upaść” użył podczas tego posiedzenia Kongresman 
McKinney. Szerzej zob. L. Davidson, Continental Illinois and „too big to fail”, w: An Examination of the Banking Crises of the 
1980s and Early 1990s, op. cit., s. 235-257; F.S. Mishkin, How big a problem is too big to fail? NBER Working Paper 2005, 
No. 11814, Cambridge, s. 2.   

2 Duże banki przekonane o podleganiu doktrynie TBTF podejmowały w USA w latach 80. ubiegłego wieku znacznie bar-
dziej ryzykowne decyzje inwestycyjne, co w rezultacie prowadziło do wyższych strat w porównaniu z bankami mniejszymi. 
Por. np. J. Boyd, M. Gertler, U.S. commercial banking: trends, cycles and policy, NBER Macroeconomic Annual 1993, Cam-
bridge, s. 319-368. 

3 Zob. np. F. Soussa, Too big to fail: moral hazard and unfair competition? w: L. Halme et al., Financial stability and 
central banks. Selected issues for financial safety nets and market discipline, Centre for Central Banking Studies, Bank of 
England, London 2000, s. 5-31.   

4 Wprowadzona reforma miała m.in. na celu ograniczenie stosowania interwencji w banku w oparciu o doktrynę TBTF 
do sytuacji, które mają znamiona zagrożenia o charakterze systemowym. W tym celu zmieniono procedurę podejmowania 
decyzji o interwencji FDIC, na którą muszą wyrazić zgodę, po konsultacji z Prezydentem, Zarząd FDIC, Zarząd SRF oraz 
Sekretarz Skarbu. Szerzej zob. F.S. Mishkin, Evaluating FDICIA, paper presented at the Brookings Institution National Issues 
Forum in Cooperation with the Chicago Clearing House Association “FDICIA: Bank Reform Five Years Later and Five Years 
Ahead”, Washington, D.C., 19 December 1996, (http://www0.gsb.columbia.edu/faculty/fmishkinPDFpapers/FDICIA96.pdf); 
H.M. Ennis, H.S. Malek, Bank risk of failure and the too-big-to-fail policy, Federal Reserve Bank of Richmond Economic 
Quarterly Review 2005, Vol. 91, No. 2, s. 21-44.  

5 Zob. G.H. Stern, R.J. Feldman, op. cit. 
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nia się w ratowanie dużych banków. Brak wiarygodności opisany przez Sterna i Feldmana 

jest przejawem tzw. problemu niespójności polityki w czasie, zidentyfikowanego przez 

F. Kydlanda i E. Prescotta1 i rozwiniętego m.in. przez G.A. Calvo2. Zdaniem Sterna i Feld-

mana politycy gospodarczy zobowiązują się do niepodejmowania działań mających na celu 

ratowanie dużych banków. Jednak w sytuacji wystąpienia kryzysu w takich bankach od-

stępują od tego zobowiązania w celu uniknięcia rozprzestrzenienia kryzysu na inne insty-

tucje finansowe. Klienci banków przekonani są natomiast o skłonności polityków gospo-

darczych, banków centralnych lub innych instytucji stabilizujących system finansowy do 

odstępowania od zobowiązania nieangażowania się w ratowanie dużych instytucji finan-

sowych, dlatego nie monitorują postępowania tych banków, co w rezultacie prowadzi do 

nasilenia się problemu TBTF.  

Rozważania prowadzone przez Sterna i Feldmana wprowadziły nowy wątek do to-

czącej się debaty politycznej i naukowej. Wskazały bowiem na konieczność odmiennego 

spojrzenia na problem TBTF i dobór instrumentów w zakresie stabilizowania systemu fi-

nansowego (por. tabela 4.2). Wnioski sformułowane przez Sterna i Feldmana odnoszą się 

do konieczności zmniejszenia skłonności polityków gospodarczych do odstępowania od 

zobowiązania do nieangażowania się w ratowanie dużych banków3. Tym samym autorzy 

postulują konieczność wykorzystania instrumentów, których zastosowanie wpłynie na re-

dukcję kosztu upadku dużego banku dla całego systemu finansowego4. Ponadto, autorzy 

sugerują również konieczność przyjęcia „konserwatywnej” strategii funkcjonowania insty-

tucji stabilizujących system finansowy. Odwołując się do pracy K. Rogoffa, który wskazał 

„konserwatyzm” banku centralnego jako odpowiedź na problem niespójności polityki 

w czasie5, Stern i Feldman upatrują w „konserwatyzmie” instytucji regulującej i nadzoru-

jącej system finansowy skutecznej metody minimalizowania problemu TBTF. „Konserwa-

tyzm” natomiast postrzegają jako przejrzyste i wyraźne zakomunikowanie niechęci do 

angażowania się w ratowanie instytucji finansowych oraz konsekwentne realizowanie tej 

                                                 
1 Koncepcję dynamicznej niespójności polityki w czasie sformułowali F. Kydland i E. Prescott w 1977 r., poddając rewizji 

dotychczasowe poglądy na prowadzenie polityki pieniężnej. Ich zdaniem, bank centralny pomimo przyjęcia na siebie zobo-
wiązania do obniżania inflacji, ma skłonność do niedotrzymywania tego zobowiązania, mając nadzieję, iż niespodziewana 
inflacja pozwoli pobudzić gospodarkę. Szerzej zob. F. Kydland, E. Prescott, Rules rather than discretion: the inconsistency of 
optimal plans, Journal of Political Economy 1977, Vol. 85, No. 3, s. 473-492. 

2 Zob. G.A. Calvo, On the time consistency of optimal policy in the monetary economy, Econometrica 1978, Vol. 46, No. 
6, s. 1411-1428. 

3 W tym kontekście autorzy poddali w wątpliwość skuteczność reformy FDIC w wyniku wprowadzenia FDICIA w 1991 r. 
Stern i Feldman odwołują się przede wszystkim do wprowadzonego tą ustawą tzw. wyjątku ryzyka systemowego, tj. sytu-
acji, w której FDIC podejmuje interwencje w banku zgodnie z doktryną TBTF. Szerzej zob. G.H. Stern, R.J. Feldman, op. 
cit., s. 79. 

4 Do instrumentów tych autorzy zaliczyli m.in. wykorzystanie przez instytucje nadzorcze metody scenariuszy w symulo-
waniu kosztu upadku banku, wyjaśnienie i doprecyzowanie pozycji wierzycieli banku z punktu widzenia prawa i obowiązują-
cych regulacji, likwidacja niewypłacalnych banków, która nie pozwoli na nadmierne narastanie strat i kosztów dla podatni-
ków, podejmowanie bezpośrednich działań naprawczych (PCA). Szerzej zob. Ibidem, s. 111-131. 

5 Zob. K. Rogoff, The optimal degree of commitment to an intermediate target, Quarterly Journal of Economics 1985, 
Vol. 100, No. 4, s. 1169-1189. 
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strategii. Zdaniem Sterna i Feldmana przyjęcie takiej polityki pozwoli ograniczyć problem 

TBTF nie tylko dzięki oddziaływaniu na oczekiwania podmiotów działających na rynku, ale 

także poprzez wzmocnienie dyscypliny rynkowej1.  

Problem TBTF zyskał współcześnie na znaczeniu. Na tendencję taką wskazują 

m.in. G.H. Stern i R.J. Feldman, uznając, że wynika ona ze wzrostu koncentracji w sekto-

rze bankowym oraz wzrostu wartości aktywów bankowych oraz złożoności operacji ban-

kowych2. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na liczne czynniki, które wpływają na nasilenie 

problemu TBTF, również w innych instytucjach finansowych. Wśród nich warto wymienić 

m.in. proces konsolidacji w sektorze bankowym, a także w systemach finansowych, które-

go rezultatem są powstające holdingi finansowe, postęp technologiczny, który umożliwia 

nawet mniejszym bankom aktywne uczestnictwo w systemie płatniczym i rozliczeniowym 

(przez co zwiększa się zagrożenie ryzykiem systemowym, nawet w sytuacji upadku nie-

wielkiego banku) oraz wzrost stopnia złożoności operacji finansowych. Przeobrażenia 

w systemie finansowym są na tyle silne i wielopłaszczyznowe, że R. Herring proponuje 

nawet przyjęcie nowej doktryny – „zbyt skomplikowane i złożone, by upaść”3. 

Scharakteryzowane teoretyczne przesłanki stabilizowania instytucji finansowych 

w największym stopniu dotyczą banków jako instytucji finansowych o szczególnym cha-

rakterze. Jednak coraz częściej przesłanki stabilizowania płynące z tych koncepcji teore-

tycznych wykorzystuje się również jako podbudowę działań stabilizacyjnych podejmowa-

nych wobec innych instytucji finansowych4.  

 

4.3.3. Teoretyczne przesłanki stabilizowania rynków finansowych 

Doświadczenia kryzysów finansowych pokazują, że niestabilność jest również cechą cha-

rakterystyczną dla rynków finansowych. Prowadzone rozważania teoretyczne wskazują 

wyraźne przesłanki stabilizowania rynków finansowych. Do najważniejszych koncepcji 

teoretycznych – wyodrębnionych przez E.P. Davisa na podstawie historycznej analizy kry-

zysów finansowych5 – będących formą usprawiedliwienia do podejmowania działań zapo-

biegawczych, korygujących i naprawczych należą: 

− niepewność funkcjonowania rynków finansowych, 

                                                 
1 G.H. Stern, R.J. Feldman, op. cit., s. 89-98. 
2 Ibidem, s. 2. 
3 Szerzej zob. R. Herring, International financial conglomerates: implications for bank insolvency regimes, prepared for 

the Second Annual International Seminar on Policy Challenges for the Financial Sector in the Context of Globalization, spon-
sored by the Federal Reserve Board, the International Monetary Fund and the World Bank, Washington, D.C., June 5-7, 
2002 (http://www1.worldbank.org/finance/assets/images/Herring--intl_finan_conglom-doc.pdf). 

4 Znamiennym przykładem wykorzystania doktryny TBTF w celu ratowania instytucji nie będącej bankiem depozytowo-
kredytowym jest wsparcie SRF udzielone bankowi inwestycyjnemu Bear Stearns w marcu 2008 r. Szerzej zob. R. Sidel et al., 
The week that shook wall street: inside the demise of Bear Stearns, The Wall Street Journal 2008, March 18, s. A1. 

5 Zob. E.P. Davis, A typology of financial instability, op. cit. 
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− zachowanie stadne, 

− zarażanie i rozlewanie się kryzysu. 

Niepewność jako ważną cechę procesów gospodarczych wprowadził do literatury F.H. 

Knight, który określił dwie podstawowe formy niepewności – mierzalną (ryzyko) i niemie-

rzalną1. Koncepcję niepewności w kontekście kryzysu finansowego rozwinął A.H. Meltzer2. 

Odwołał się on do dwóch właściwości niepewności. Po pierwsze, jako niepewne określił 

takie zdarzenia, wobec których nie można z całą stanowczością określić możliwego praw-

dopodobieństwa ich wystąpienia. Po drugie, niepewność funkcjonowania rynków finanso-

wych jest podstawowym czynnikiem umożliwiającym osiągnięcie zysków na konkurencyj-

nych rynkach finansowych3. Niepewność odgrywa zatem podstawowe znaczenie w proce-

sie podejmowania decyzji oraz w kształtowaniu zachowań podmiotów na rynku finanso-

wym4. Ważną właściwością niepewności w ujęciu F.H. Knighta jest również brak możliwo-

ści dywersyfikacji działalności lub innej formy zabezpieczenia się przed skutkami wystą-

pienia przyszłych zjawisk. Właściwość ta decyduje o konieczności podejmowania działań 

stabilizacyjnych na rynkach finansowych m.in. ze względu na konieczność ochrony uczest-

ników rynku przed konsekwencjami zdarzeń, wobec których nie jest możliwym zastoso-

wanie rynkowych form zabezpieczenia. Rozważania Meltzera implikują konieczność po-

dejmowania działań stabilizacyjnych. Autor nie formułuje żadnych wniosków określających 

optymalną z punktu widzenia niepewności politykę stabilizowania rynków finansowych, 

dobór instrumentów czy rozwiązań instytucjonalnych, których wykorzystanie uprawdopo-

dobniłoby utrzymanie stabilności na tych rynkach.  

 R. Herring z kolei rozpatruje koncepcję niestabilności finansowej w oparciu o cechę 

niepewności rynków finansowych, w której zwraca uwagę na inny psychologiczny aspekt 

zachowań podmiotów5. Podstawą koncepcji Herringa jest przyjęcie założenia o możliwości 

ści pomiaru prawdopodobieństwa wystąpienia niepewności wyłącznie jako tzw. dostępno-

ści heurystycznej, tj. łatwości zrozumienia i wytłumaczenia pewnych faktów na podstawie 

tego, co pamiętamy6. W celu pomiaru niepewności uczestnicy rynku wykorzystują infor-

macje z przeszłości, jednak im dłuższy okres upływa od zdarzeń niekorzystnych, tym bar-

                                                 
1 F.H. Knight, Risk, Uncertainty, and Profit, Hart, Schaffner & Marx, Houghton Mifflin, Boston 1921 (książka dostępna  

w elektronicznej bibliotece The Library of Economics and Liberty, www.econlib.org). 
2 A.H. Meltzer, Rational expectations, risk, uncertainty and market response, w: Crises in the Economics and Financial 

Structure, P. Watchel [red.], Lexington Books, Lexington 1982, za: J.R. Shafer, Managing crises in the emerging financial 
landscape, OECD Economic Studies, No. 8, 1986, s. 58. 

3 Ibidem. 
4 Warto zauważyć, że niepewność jest również ważnym elementem omówionego już modelu runu na banki autorstwa 

Diamonda i Dybviga (por. punkt 4.3.2). 
5 R. Herring, Credit risk and financial instability, Oxford Review of Economic Policy 1999, Vol. 15, No. 3, s. 63-79. 
6 A. Sławiński wymienia, na podstawie analizy koncepcji finansów behawioralnych, również inne rodzaje heurystyki,  

w tym przede wszystkim heurystykę: podobieństwa, zakotwiczenia oraz konserwatyzmu. Szerzej zob. A. Sławiński, Rynki 
finansowe, op. cit., s. 170.  
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dziej pamięć o nich zanika. Psychologiczny czynnik, na który zwrócił uwagę Herring, po-

zwala wytłumaczyć zachowanie inwestorów i regulatorów rynku finansowego, którzy 

„usypiając swoją czujność”, narażają system finansowy na niestabilność. Analiza przepro-

wadzona przez Herringa wskazuje na systematycznie błędnie szacowane prawdopodo-

bieństwo wystąpienia niestabilności systemu finansowego, z uwagi na problem tzw. krót-

kowzroczności w ocenie zagrożenia (disaster myopia). Dlatego Herring postuluje koniecz-

ność uwzględniania negatywnych zjawisk (również w okresie stabilności systemu) w pro-

cesie szacowania prawdopodobieństwa wystąpienia niestabilności systemu finansowego. 

Należy również zauważyć – co zostało pominięte przez Herringa – że często wiedza 

z przeszłości ma bardzo ograniczoną wartość praktyczną z uwagi na pojawianie się no-

wych źródeł niestabilności, dynamicznie zmieniające się otoczenie systemu finansowego 

i przeobrażenia tego systemu (por. rozdział 2). 

Również F.S. Mishkin zwraca uwagę na niepewność funkcjonowania rynków finan-

sowych jako na podstawową przesłankę podejmowania działań stabilizacyjnych1. Zdaniem 

Mishkina wpływ na wzrost niepewności mają przede wszystkim zakłócenia w przepływie 

informacji na rynkach finansowych. Zakłócenia te wynikają z nierównomiernego rozkładu 

informacji między poszczególnymi uczestnikami rynku i przybierają formę negatywnej se-

lekcji i pokusy nadużycia (por. punkty 1.3.3 i 4.2.3). Bezpośrednią konsekwencją teore-

tycznej koncepcji niepewności F.S. Mishkina jest wskazanie na bank centralny jako na tę 

instytucję, która może poprzez prowadzoną politykę pieniężną przyczyniać się do reduko-

wania niepewności2. Podkreśla on jednak, że działania banku centralnego mogą ograni-

czać się jedynie do zmniejszenia niepewności środowiska makroekonomicznego, w którym 

funkcjonują rynki. Nie jest natomiast działaniem ani pożądanym, ani możliwym całkowita 

redukcja niepewności w funkcjonowaniu rynków finansowych, a także całego systemu 

finansowego w wyniku działania banku centralnego.  

 Wskazane koncepcje niepewności jako ważnej cechy funkcjonowania rynków fi-

nansowych uzasadniają podejmowanie działań stabilizacyjnych w związku z brakiem moż-

liwości zabezpieczenia się przed jej skutkami przez uczestników rynku oraz niemożnością 

dokonania pomiaru prawdopodobieństwa jej wystąpienia. Jednocześnie należy zauważyć, 

że niepewność funkcjonowania rynków finansowych jest tym elementem, który w naj-

większym stopniu decyduje o ewentualnej utracie zaufania podmiotów wobec rynku, 

a więc tym samym przyczynia się do niestabilności systemu finansowego (por. definicja 

stabilności systemu finansowego punkt 3.2). Niepewność jako cecha współczesnych, kon-

                                                 
1 F.S. Mishkin, Financial instability and monetary policy, speech at the Risk USA Conference, New York, 5 November 

2007, (http://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/mishkin20071105a.htm). 
2 Ibidem. 
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kurencyjnych rynków finansowych jest więc – obok właściwości stabilności wyodrębnio-

nych w punkcie 3.3.1 – jedną z głównych teoretycznych przesłanek stabilizowania syste-

mów finansowych.  

Drugim teoretycznym uwarunkowaniem podejmowania działań stabilizacyjnych na 

rynkach finansowych jest zachowanie stadne1 (herd behavior) jako charakterystyczna 

właściwość postępowania uczestników rynku finansowego. S. Bikhchandani i S. Sharma 

wyróżnili trzy główne typy koncepcji, wskazując na odmienne przyczyny czy źródła po-

wstawania efektu stadnego2: 

− zachowanie stadne w oparciu o informację, 

− zachowanie stadne w oparciu o reputację, 

− zachowanie stadne w oparciu o formę wynagrodzenia. 

Pierwsza grupa modeli odwołuje się do informacji jako czynnika bezpośrednio wywołują-

cego efekt stadny. Charakterystyczne cechy takich zachowań zidentyfikował A.V. Baner-

jee3. W swoim modelu zaprezentował on proces stopniowego podejmowania decyzji opar-

ty na tzw. kaskadach informacyjnych4. Banerjee założył, że każdy uczestnik rynku, podej-

mując decyzje, obserwuje zachowanie innych uczestników rynku w przeszłości. Racjonal-

ność zachowania tych podmiotów wynika z założenia, że inni uczestnicy rynku dysponują 

informacjami, które nie są dostępne dla wszystkich. Proces podejmowania decyzji przez 

racjonalnych uczestników rynku charakteryzuje się zatem efektem stadnym, tj. o decy-

zjach uczestników rynku w większym stopniu decydują obserwacje zachowania innych 

uczestników niż informacje posiadane przez nich samych. A.V. Banerjee podkreśla, że 

efekt stadny przyczynia się do nieefektywności decyzji podmiotów funkcjonujących na 

rynku. W podobny sposób zachowanie stadne definiują w swoich modelach S. Bikchanda-

ni, D. Hirshleifer oraz I. Welch5. 

 Poszczególni uczestnicy rynku finansowego mogą obserwować zachowanie innych 

uczestników, jednak nie są w stanie poznać prywatnych informacji czy sygnałów, którymi 

oni dysponują. Postępując racjonalnie, poszczególne podmioty wykorzystują ogólną wie-

dzę na temat zachodzących na rynkach procesów i na podstawie obserwacji decyzji po-

                                                 
1 W literaturze używa się zamiennie określeń zachowanie stadne oraz efekt stadny (herding). 
2 S. Bikchandani, S. Sharma, op. cit., s. 5-12. 
3 Zob. A.V. Banerjee, A simple model of herd behavior, The Quarterly Journal of Economics 1992, Vol. 107, No. 3,  

s. 797-817.  
4 Kaskady informacyjne są określeniem stosowanym dla zobrazowania zachowania uczestników rynku, którzy w procesie 

podejmowania decyzji wykorzystują decyzje podjęte w przeszłości przez inne podmioty. Przeglądu literatury przedmiotu  
w tym zakresie dokonali np. D. Gale, What have we learned from social learning? European Economic Review 1996, Vol. 40, 
No. 3-5, s. 617-628; X. Vives, Social learning and rational expectations, European Economic Review 1996, Vol. 40, No. 3-5, 
s. 589-601.     

5 Szerzej zob. I. Welch, Sequential sales, learning and cascades, Journal of Finance 1992, Vol. 47, No. 2, s. 695-732;  
S. Bikchandani et al., A theory of fads, custom, and cultural change as informational cascades, Journal of Political Economy 
1992, Vol. 100, No. 5, s. 992-1026; S. Bikchandani et al., Learning from the behavior of others: conformity, fads and infor-
mational cascades, Journal of Economic Perspectives 1998, Vol. 12, No. 3, s. 151-170. 
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dejmowanych przez innych wnioskują o prawdopodobnym zakresie informacji posiadanej 

przez inne podmioty. Bezpośrednią konsekwencją modeli efektu stadnego w oparciu 

o informację jest kruchość (fragility) zachowań uczestników rynku. Decyzje podmiotów 

funkcjonujących na rynku są bowiem formułowane pod wpływem informacji. Współczesne 

rynki finansowe charakteryzują się stosunkowo prostym dostępem do ogromnych zaso-

bów informacji, co dodatkowo uwypukla łatwość załamania się procesu decyzyjnego.  

 Druga grupa modeli zachowań stadnych opiera się na reputacji kadry zarządzają-

cej (inwestorów). Twórcy tej koncepcji – D. Scharfstein i J. Stein – przyjęli założenie od-

nośnie zachowania menedżera podejmującego decyzje inwestycyjne i jego pracodawcy. 

Uznali, że charakteryzuje się ono niepewnością odnośnie zdolności menedżera do wyboru 

optymalnych inwestycji (podejmowania optymalnych decyzji inwestycyjnych)1. Dążąc do 

zredukowania niepewności i jednocześnie krytycznej oceny ze strony pracodawcy, mene-

dżerowie będą podejmowali decyzje inwestycyjne zgodnie z decyzjami innych menedże-

rów. Będzie zatem występował proces dostosowywania i upodobniania się decyzji mene-

dżerów w zakresie zarządzania portfelem inwestycji. W rezultacie takiego postępowania 

znacznej grupy osób zarządzających na rynkach finansowych tworzy się efekt stadny. Na-

śladowanie decyzji inwestycyjnych jednych inwestorów przez drugich nie stanowi zagro-

żenia dla stabilności rynku finansowego tak długo, jak długo podejmowane są właściwe 

decyzje. Jednak, jak stwierdzają Scharfestein i Stein, efekt stadny może występować za-

równo w wymiarze pozytywnym (kiedy menedżerowie podejmują słuszne decyzje inwe-

stycyjne na podstawie obserwacji decyzji innych menedżerów), jak również w wymiarze 

negatywnym (kiedy menedżerowie naśladują błędne decyzje innych menedżerów)2. 

Trzecia grupa modeli odwołuje się do sposobu ustalania wynagrodzenia inwesto-

rów (osób zarządzających portfelami aktywów) w powiązaniu z teorią agencji, tj. wystę-

powaniem relacji między dwiema stronami, gdzie jedna ze stron określona jako pełno-

mocnik działa w imieniu lub reprezentuje drugą stronę, określoną jako mocodawca3. 

W sytuacji takiej wynagrodzenie inwestora uzależnione jest od porównania jego osiągnięć 

do osiągnięć innych inwestorów na danym rynku finansowym. W wyniku przyjęcia takiej 

formy wynagrodzenia pojawia się efekt zniekształcający motywację inwestorów i w kon-

sekwencji inwestorzy ci podejmują nieefektywne decyzje inwestycyjne. Na prawidłowość 

taką zwracają uwagę m.in. M.J. Brennan oraz w nowszych badaniach M.J. Brennan 

                                                 
1 D. Scharfstein, J. Stein, Herd behavior and investment, American Economic Review 1990, Vol. 80, No. 3, s. 465-479. 
2 Ibidem. 
3 W literaturze polskiej teoria agencji nie jest często wykorzystywana, a o stosunkowo słabym rozpoznaniu tematu 

świadczy m.in. brak jednego odpowiednika dla zależności principal-agent w polskim piśmiennictwie. Używane są określenia 
„pryncypał-agent”, „pan-sługa”, „kierownik-agent”. Przeglądu teorii agencji dokonał A. Wojtyna, Istota i struktura teorii 
agencji, w: Instytucjonalne problemy transformacji gospodarki w świetle teorii agencji, A. Wojtyna [red.], Wydawnictwo 
Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005. 
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i F. Li1. Im większa liczba inwestorów będzie wynagradzana w opisany powyżej sposób, 

tym większy wystąpi efekt stadny w zakresie podejmowania decyzji inwestycyjnych2. 

Z kolei E. Maug i N. Naik zaproponowali model, w którym rozważają zachowanie 

inwestorów (występujących w roli pełnomocników) charakteryzujących się awersją do 

ryzyka. Wynagrodzenie inwestorów wzrasta wraz ze wzrostem ich wyników i maleje wraz 

ze wzrostem wyników innych inwestorów (traktowanych jako wzorce, punkty odniesienia 

w procesie określania wysokości wynagrodzenia)3. Inwestor będący wzorcem podejmuje 

decyzje jako pierwszy, następnie drugi inwestor podejmuje decyzje na podstawie obser-

wacji pierwszego inwestora (w związku z występowaniem wspomnianego już efektu stad-

nego w oparciu o informację). Wykorzystywany sposób wynagradzania inwestora jest 

czynnikiem, który dodatkowo wpływa na naśladowanie decyzji innych inwestorów. 

E. Maug i N. Naik określili zatem efekt wzmacniania dwóch zachowań stadnych na rynkach 

finansowych. Jednocześnie autorzy podkreślają, że uzależnienie wynagrodzenia od wyni-

ków, jakie osiągają inwestorzy w stosunku do wyników innych inwestorów, jest rozwiąza-

niem optymalnym z punktu widzenia mocodawcy, z uwagi na występujące na rynku zjawi-

ska pokusy nadużycia oraz negatywnej selekcji.  

Na negatywne skutki tego typu efektu stadnego zwraca uwagę w kontekście kry-

zysu na rynku kredytów hipotecznych o podwyższonym ryzyku (sierpień 2007 r.) m.in. 

A. Sławiński4. Podkreśla on, że w przypadku tego kryzysu wystąpił klasyczny efekt stadny 

związany z uzależnieniem wynagrodzenia osób zarządzających portfelami aktywów inwe-

storów od wyników, jakie osiągają w stosunku do innych zarządzających portfelami akty-

wów. Wystąpiła zatem sytuacja, w której nawet jeśli istniały obawy inwestorów związa-

nych z inwestowaniem na rynku papierów wartościowych emitowanych przez fundusze 

sekurytyzacyjne, to i tak kupowali oni aktywa na tych rynkach, ponieważ czynili to inni 

zarządzający. 

 Omówione koncepcje zachowania stadnego na rynkach finansowych jednoznacznie 

wskazują na destabilizujące działanie tego zachowania na rynek finansowy. Warto także 

podkreślić, że rozważaniom tym nie towarzyszą żadne wskazówki odnośnie metod czy 

                                                 
1 M.J. Brennan, Agency and asset pricing, Anderson Graduate School of Management Working Papers 1993, No. 93, 

University of California, Los Angeles; M.J. Brennan, F. Li, Agency and asset pricing, March 11, 2008, Social Science Re-
search Network, (maszynopis niepulikowany, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1104546). Przeglądu 
teoretycznych koncepcji na ten temat dokonał L. Stracca, Delegated portfolio management. A survey of the theoretical 
literature, ECB Working Paper Series 2005, No. 520, European Central Bank, Frankfurt am Main.  

2 A. Gűmbel zidentyfikował czynniki, które sprzyjają nasilaniu się zachowania stadnego. Wśród nich wskazał przede 
wszystkim wysoki koszt informacji, niską precyzję informacji oraz awersję wobec ryzyka. Szerzej zob. A. Gűmbel, Herding in 
delegated portfolio management: when is comparative performance information desirable? European Economic Review 
2005, Vol. 49, No. 3, s. 599-626.   

3 E. Maug, N Naik, Herding and delegated portfolio management, London Business School, London 1996, (maszynopis 
niepublikowany), za: S. Bikchandani, S. Sharma, op. cit., s. 12.  

4 A. Sławiński, Przyczyny i konsekwencje kryzysu na rynku papierów wartościowych emitowanych przez fundusze seku-
rytyzacyjne, Bank i Kredyt 2007, nr 8-9, Narodowy Bank Polski, Warszawa, s. 12-17. 
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instrumentów, których wykorzystanie pozwoliłoby na minimalizację tego negatywnego 

wpływu. Zachowanie stadne, będące immanentną cechą zachowania inwestorów, jest 

więc traktowane jako przesłanka podejmowania działań stabilizacyjnych na rynku finan-

sowym. Dodatkowo, w kontekście omówionych w rozdziale drugim współczesnych prze-

obrażeń systemu finansowego (w szczególności wzrostu znaczenia inwestorów instytucjo-

nalnych), można wysunąć wniosek, zgodnie z którym zachowanie stadne na rynkach fi-

nansowych będzie znacznie silniej determinować powstawanie niestabilności w systemie 

finansowym niż miało to miejsce w przeszłości.  

 Trzecią wyodrębnioną przez E.P. Davisa przesłanką stabilizowania rynków finanso-

wych jest występowanie zarażania pomiędzy rynkami finansowymi (por. punkt 2.2.4). 

W literaturze toczy się dyskusja na temat właściwej definicji zarażania i prawidłowych 

metod pomiaru tego zjawiska1. Najczęściej zarażaniem określa się proces rozprzestrzenia-

nia się zaburzeń między rynkami finansowymi (lub między krajami). W rezultacie tego 

rozprzestrzeniania kryzys pojawia się na rynku finansowym (w kraju), w odniesieniu do 

którego nie jest możliwe wyjaśnienie pojawienia się kryzysu w oparciu o występujące na 

rynku warunki wstępne.  

 Przeprowadzona analiza współczesnej literatury przedmiotu pozwala wysunąć 

wniosek o ukształtowaniu się dwóch podstawowych grup koncepcji zarażania na rynkach 

finansowych2. Najważniejszym elementem różnicującym te dwie grupy jest przyczyna za-

rażania. Pierwsza grupa modeli odwołuje się do naturalnie występujących między gospo-

darkami rynkowymi powiązań o charakterze ekonomicznym. Zarażanie między rynkami 

finansowymi dwóch lub większej ilości krajów następuje poprzez realne lub finansowe 

kanały. Z uwagi na źródło powstawania zjawiska zarażania ten typ przyjęło określać się 

jako zarażanie oparte na wielkościach fundamentalnych (fundaments-based contagion)3. 

Druga grupa modeli opisuje kryzys finansowy w wyniku zarażania między rynkami, który 

nie wynika z obserwowania zmian w wielkościach makroekonomicznych czy innych wiel-

kościach fundamentalnych, ale jest rezultatem zachowania inwestorów lub innych uczest-

ników rynku finansowego. Ten typ zarażania często określany jest jako czyste zarażanie 

(pure contagion). 

                                                 
1 Por. np. G.L. Kaminsky, C.M. Reinhart, On crises, contagion, and confusion, Journal of International Economics 2000, 

Vol. 51, No. 1, s. 145-168; K. Forbes, R. Rigobon, Measuring contagion: conceptual and empirical issues, w: International 
Financial Contagion, S. Claessens, K.J. Forbes [red.], Kluwer Academic Publishers, 2001, s. 43-66.  

2 Zob. P. Masson, Contagion: monsoonal effects, spillovers, and jumps between multiple equilibria, op. cit.; M. Pritsker, 
The channels for financial contagion, paper prepared for the UNU/WIDER Contagion Project, 2000 (http://www1. 
worldbank.org/economicpolicy/managing%20volatility/contagion/documents/Pritsker.pdf); K. Forbes, R. Rigobon, op. cit., 
s. 43-66.   

3 Określenie to do literatury wprowadzili S. Calvo i C. Reinhart. Zob. S. Calvo, C. Reinhart, Capital flows to Latin Ameri-
ca: is there evidence of contagion effect? w: Private Capital Flows to Emerging Markets after the Mexican Crisis, G. Calvo, et 
al. [red.], Institute for International Economics, Washington, D.C. 1996.  
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  W grupie modeli zarażania opartego na wielkościach fundamentalnych autorzy 

odwołują się do dwóch podstawowych kanałów zarażania: realnych i finansowych. Jed-

nym ze zidentyfikowanych kanałów zarażania są powiązania handlowe między krajami. 

Sprawiają one, że kryzys finansowy w jednym kraju na skutek gwałtownej deprecjacji 

kursu walut powoduje zmniejszenie międzynarodowej konkurencyjności swoich głównych 

partnerów handlowych, co znajduje odzwierciedlenie w spadku cen aktywów i odpływie 

kapitału. Mechanizm taki w odniesieniu do rozprzestrzeniania się kryzysu walutowego po-

stulują m.in. R. Glick i A.K. Rose1, B. Eichengreen i A.K. Rose2 oraz T. Baig i I. Goldfajn3. 

Z kolei S. Gerlach i F. Smets zwrócili uwagę na inny mechanizm przenoszenia kryzysu 

w związku z występowaniem między krajami powiązań handlowych4. Autorzy uznali, że 

przeniesienie kryzysu finansowego może nastąpić na skutek ataku spekulacyjnego inwe-

storów, którzy przewidują spadek eksportu do państwa, w którym pierwotnie nastąpił 

kryzys finansowy.  

 W grupie modeli opartych na wielkościach fundamentalnych wskazano również 

inne realne kanały przenoszenia kryzysu między rynkami finansowymi i państwami. Do 

najważniejszych należą podobieństwa między państwami w odniesieniu do wybranych 

wielkości fundamentalnych i charakterystyk strukturalnych systemów finansowych. Pro-

wadząc badania w tym nurcie, J. Sachs et al. wyodrębnili trzy najważniejsze ich zdaniem 

wielkości, których podobieństwo między dwoma krajami wpływa na łatwość przenoszenia 

się kryzysu5. Wielkościami tymi są: niski poziom rezerw dewizowych, słabości sektora 

bankowego uwidaczniające się w boomie kredytowym oraz wysoka aprecjacja kursu walu-

towego. Występowanie podobieństwa w odniesieniu do trzech wymienionych wielkości 

pozwoliły zdaniem J. Sachs et al. wyjaśnić, dlaczego zarażenie kryzysem w 1995 r. wystą-

piło tylko w odniesieniu do grupy państw tworzących gospodarkę rynkową z badanych 

dwudziestu przypadków. 

 Finansowe kanały zarażania między państwami związane są z globalną dywersyfi-

kacją portfela inwestycyjnego i zaangażowaniem inwestorów na rynkach zagranicznych. 

G.L. Kaminsky i C.M. Reinhart badali proces przenoszenia się kryzysów w krajach tworzą-

                                                 
1 R. Glick, A.K. Rose, Contagion and trade: why are currency crises regional? NBER Working Paper 1998, No. 6806, 

Cambridge. 
2 B. Eichengreen i A.K. Rose wskazują kilka przykładów takich kryzysów z początku lat 90. ubiegłego wieku, m.in.  

w Wielkiej Brytanii i w następstwie zarażenia w Irlandii (1992), w Finlandii i następnie Szwecji (1992) oraz w Hiszpanii  
i Portugalii (1992-93). Szerzej zob. B. Eichengreen, A.K. Rose, Contagious currency crises: channels of conveyance, 
w: Changes in Exchange Rates in Rapidly Developing Countries. Theory, Practice, and Policy Issues, T. Ito, A.O. Krueger 
[red.], National Bureau of Economic Research, NBER – East Asia Seminar on Economics, Vol. 7, The University of Chicago 
Press, Chicago 1999, s. 29-56.   

3 T. Baig, I. Goldfajn, Financial market contagion in the Asian Crisis, IMF Staff Papers 1999, Vol. 46, No. 2, s. 167-195. 
4 S. Gerlach, F. Smets, Contagious speculative attacks, CEPR Discussion Paper 1994, No. 1055.  
5 J. Sachs et al., Financial crises in emerging markets: the lessons from 1995, NBER Working Paper 1996, No. 5576, 

Cambridge. 
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cych gospodarkę rynkową. Podstawową zidentyfikowaną na podstawie ich badań przyczy-

ną występowania zarażania między rynkami finansowymi jest globalizacja tych rynków 

i możliwość dywersyfikacji inwestycji w skali międzynarodowej. Szczególnie dobitnie me-

chanizm ten pokazuje przykład państw tworzących gospodarkę rynkową, w przypadku 

których kryzys walutowy w jednym z państw wywoływał odpływ kapitału także z innych 

państw zaliczanych do grupy emerging markets1. Wybuch kryzysu walutowego w jednym 

z tych państw przynosił straty inwestorom w związku ze spadkiem cen emitowanych 

w tym kraju papierów wartościowych. Aby zrekompensować straty poniesione w kraju 

dotkniętym kryzysem, inwestorzy decydowali się na sprzedaż papierów wartościowych 

w innych krajach tworzących gospodarkę rynkową. Podobną strategię przyjmowały banki, 

które udzieliły kredytów w krajach wschodzących. W obliczu utraty kredytów w kraju do-

tkniętym kryzysem banki były zmuszone żądać wcześniejszej spłaty w pozostałych pań-

stwach2. 

 Druga grupa modeli odwołuje się do zachowań inwestorów nie będących wynikiem 

obserwowania zmiennych makroekonomicznych. Jedno z wyjaśnień zjawiska zarażania 

w oparciu o zachowania inwestorów zaproponował P. Masson3. Autor ten przedstawił kon-

cepcję gospodarki z wieloma punkami równowagi, w której przesunięcie z dobrego do 

złego punktu równowagi następuje na skutek zmiany oczekiwań inwestorów obserwują-

cych kryzys w innym państwie. Istotnym elementem modelu Massona jest założenie 

o braku realnych powiązań między krajami i wyłącznie psychologicznym uwarunkowaniu 

zachowań inwestorów. 

 Również S. Mullainathan odwołuje się do czynnika psychologicznego jako przyczy-

ny występowania zarażania między rynkami finansowymi4. Autor ten przyjmuje założenie 

o niedoskonałości ludzkiej pamięci odnośnie przeszłych zdarzeń. Kryzys w jednym 

z państw może wywołać wspomnienia z przeszłości i spowodować zmianę oczekiwań od-

nośnie kształtowania się sytuacji w systemie finansowym (autor odwołuje się zatem do 

koncepcji oczekiwań adaptacyjnych) oraz prawdopodobieństwa wystąpienia zaburzeń 

w funkcjonowaniu rynków finansowych. S. Mullainathan przekonuje, że z uwagi na wystę-

pującą korelację wspomnień inwestorów może nastąpić faktyczne pogorszenie sytuacji 

                                                 
1 G.L. Kaminsky, C.M. Reinhart podkreślają jednocześnie, że występuje silna korelacja między powiązaniami handlowymi 

i finansowymi, która w praktyce uniemożliwia odróżnienie lub wyodrębnienie jednego z tych kanałów. Szerzej zob. G.L. 
Kaminsky, C.M. Reinhart, On crises, contagion, and confusion, op. cit. 

2 Szerzej zob. W. Małecki, A. Sławiński, Wnioski z kryzysów walutowych w krajach wschodzących, w: W. Małecki et al., 
op. cit., s. 183-185. 

3 P. Masson, op. cit. 
4 S. Mullainathan, A memory based model of bounded rationality, MIT Department of Economics Working Paper 2000, 

No. 01-28, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge. 
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w systemie finansowym, pomimo braku wystąpienia zmian w wielkościach fundamental-

nych. 

 Występowanie zarażania między rynkami finansowymi (a szerzej również między 

państwami) stanowi ważne teoretyczne uzasadnienie podejmowania działań stabilizują-

cych przez banki centralne i inne instytucje. O ile jednak występowanie zarażania per se 

nie stanowi przedmiotu sporu, o tyle przyczyny i źródła powstawania tego zjawiska budzą 

nadal kontrowersje. Wątpliwości interpretacyjne odnoszą się również do wniosków formu-

łowanych na podstawie poszczególnych koncepcji odnośnie postulowanych działań pozwa-

lających uniknąć bądź złagodzić przebieg procesu przenoszenia kryzysu. 

 Przeprowadzone analizy historyczne pozwoliły sformułować ogólne wnioski, zgod-

nie z którymi obserwacja wielkości fundamentalnych i ich korelacji między poszczególnymi 

krajami pozwala w pewnym stopniu przewidzieć zjawisko przenoszenia się kryzysu. 

Z punktu widzenia działań stabilizujących system finansowy wnioski te są o tyle ważne, że 

sugerują częściową możliwość wczesnej identyfikacji wzrostu ryzyka zarażenia kryzysem 

w danym kraju. Niemniej jednak, nie podważając zasadności teoretycznych koncepcji za-

rażania poprzez kanały realne i finansowe, liczni autorzy zwracają również uwagę na zna-

czenie czynnika psychologicznego w przenoszeniu kryzysu finansowego. Interpretacja 

zaprezentowanych modeli zarażania pozwala sformułować ogólne spostrzeżenie, że prze-

noszenie kryzysu między rynkami finansowymi (a szerzej także państwami) jest zjawi-

skiem nieuniknionym oraz że analiza i ocena kształtowania wielkości fundamentalnych 

pozwala częściowo ograniczyć ryzyko zarażenia.  

 Warto ocenić koncepcje zarażania kryzysem finansowym oparte na występowaniu 

naturalnych powiązań ekonomicznych między krajami z punktu widzenia ich znaczenia 

praktycznego. W tym kontekście należy przede wszystkim zwrócić uwagę na następujące 

ogólne wskazówki dotyczące podjęcia działań ograniczających ryzyko zarażania: 

− konieczność redukcji deficytu budżetowego,  

− poprawa zarządzania kursem walutowym (poprzez wprowadzenie płynnych kursów 

i brak interwencji banku centralnego), 

− konieczność zwrócenia uwagi na jakość funkcjonowania sektora finansowego,  

− wzmocnienie reguł przejrzystości (wprowadzenie wymogu ujawniania informacji1).  

                                                 
1 Warto zwrócić uwagę, że m.in. J.E. Stiglitz i A. Bhattacharya poddają w wątpliwość wymóg wzmocnienia reguł przej-

rzystości w celu ograniczenia ryzyka zarażania. Uznają oni bowiem, że sam rynek stanowi optymalną formę motywacji do 
ujawniania informacji, a ingerencja w ten proces nie tylko nie wspomaga redukcji zarażania, ale może – w pewnych okolicz-
nościach – stanowić źródło zagrożenia i przyspieszyć pojawienie się kryzysu. Szerzej zob. J.E. Stiglitz, A. Bhattacharya, 
Underpinnings for stable and equitable global financial system. From old debates to a new paradigm, paper presented for 
the Eleventh Annual Bank Conference on Development Economics, 28-30 April, 1999.         
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Dodatkowo teoretyczne koncepcje zarażania stanowią ważną przesłankę do wzmocnienia 

funkcjonowania nadzoru ostrożnościowego oraz wprowadzenia bardziej rygorystycznych 

standardów związanych z zaangażowaniem instytucji finansowych na rynkach międzyna-

rodowych1. W odniesieniu do występowania zarażania na skutek powiązań handlowych 

między krajami postuluje się konieczność koordynacji polityki makroekonomicznej w kra-

jach będących partnerami handlowymi m.in. w formie specjalnych klauzul w umowach 

handlowych2.  

 Grupa modeli, w których analizie poddano zarażanie czyste nie dostarcza w zasa-

dzie gotowych odpowiedzi na pytanie, jak ograniczyć ryzyko zarażania. Co więcej, wska-

zywane w tych modelach przyczyny przenoszenia się kryzysu wydają się w wymiarze prak-

tycznym niemożliwe do wcześniejszego zidentyfikowania. Stąd implikacje praktyczne doty-

czą raczej metod łagodzenia przebiegu zjawiska zarażania i ograniczania skutków jego 

wystąpienia. Wśród możliwych do wykorzystania instrumentów wskazuje się przede 

wszystkim: ograniczenia działalności funduszy hedgingowych, regulowanie nowych form 

pośrednictwa finansowego związanych z inwestowaniem na rynkach międzynarodowych 

oraz wsparcie płynności poprzez działanie międzynarodowego pożyczkodawcy ostatniej 

instancji3. Zagadnienia te stanowią jednak nadal przedmiot publicznej dyskusji i rzadko 

wiążą się z nimi konkretne i jednoznaczne wskazówki praktyczne.  

 Podsumowując, należy podkreślić, że ekonomiści i politycy gospodarczy nie są 

zgodni co do przyczyn powstawania zjawiska zarażania. Wydaje się również, że precyzyj-

ne określenie i wyodrębnienie źródeł oraz mechanizmów przenoszenia kryzysu nie jest 

zadaniem możliwym do zrealizowania. Dlatego należy uznać, że zarażanie kryzysem finan-

sowym stanowi podstawową teoretyczną przesłankę podejmowania korygujących i na-

prawczych działań stabilizujących system finansowy.     

 

4.3.4.  Teorie kształtowania się cen aktywów i ich wpływ na stabilizo-
wanie systemu finansowego 

Przegląd definicji stabilności systemu finansowego pozwolił wskazać stabilne kształtowa-

nie się cen aktywów jako jeden z warunków koniecznych stabilności całego systemu fi-

nansowego (por. punkt 3.2). Przy czym, jak podkreślono, stabilności kształtowania się 

tych cen nie należy utożsamiać z ich niezmiennością czy stałością. Ceny aktywów powinny 

                                                 
1 Por. J. Hawkins, P. Turner, International financial reform: regulatory and other issues, paper presented at Conference 

on “International financial contagion: how it spreads and how it can be stopped” sponsored by ADB, IMF, MIT, WIDER and 
the World bank in Washington, D.C., 3-4 February, 2000 (http://www1.worldbank.org/economicpolicy/managing%20 
volatility/contagion/documents/Hawkins-Turner.pdf).  

2 K. Forbes, R. Rigobon, No contagion, only interdependence: measuring stock market co-movements, NBER Working 
Paper 1999, No. 7267, Cambridge, s. 7. 

3 R. Dornbusch et al., op. cit, s. 191.  
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ulegać zmianom odzwierciedlającym kształtowanie się wielkości fundamentalnych. Wpływ 

kształtowania się cen aktywów na stabilność systemu finansowego uwidacznia się w nad-

miernej i nagłej zmianie cen, a zatem w postaci pęknięcia tzw. bąbli spekulacyjnych1. Hi-

storyczne doświadczenia wskazują, że pękniecie bąbla może doprowadzić do niestabilno-

ści, a następnie kryzysu finansowego2. Stąd teoretyczne uwarunkowania działań stabiliza-

cyjnych w obszarze kształtowania się cen aktywów analizowane będą z punktu widzenia 

teorii powstawania bąbli spekulacyjnych i możliwości ich przewidzenia bądź ograniczenia 

negatywnych skutków ewentualnego pęknięcia. Ponadto, należy podkreślić, że problema-

tyka cen aktywów w kontekście stabilności systemu finansowego nie jest głęboko rozpo-

znana, co więcej, podkreśla się nawet pomijanie ważnych aspektów kształtowania cen 

aktywów w teorii ekonomii do początku lat 90. ubiegłego wieku3. 

  Przegląd teoretycznych koncepcji kształtowania się cen aktywów pozwala dokonać 

ich podziału według kryterium przedmiotowego przyczyn powstawania bąbli na (por. tabe-

la 4.3): 

1) teorie racjonalnego wzrastania bąbli (rational growing bubbles), 

2) teorie oparte na modzie, chwilowych zmianach (fads in asset prices)4, 

3) teorie oparte o informacje (information bubbles), 

4) teorię powstawania bąbli na skutek gwarantowania depozytów (R. McKinnon, 

H. Pill), 

5) teorię powstawania bąbli spekulacyjnych w oparciu o problem agencji (F. Allen, 

D. Gale).  

W teoriach racjonalnego wzrastania bąbli spekulacyjnych autorzy uznają racjonalność 

oczekiwań uczestników rynku jako podstawowy mechanizm tworzenia się bąbli spekula-

cyjnych5. Ceny aktywów kształtują się pod wpływem tych oczekiwań, a zatem ceny te są 

również zgodne z hipotezą efektywnych rynków finansowych, na których bieżące ceny 

                                                 
1 Bąbel spekulacyjny (bubble) definiowany jest jako utrzymujące się odchylenie cen aktywów od ich wartości fundamen-

talnej. Szerzej zob. G. Illing, Financial fragility, bubbles, and monetary policy, w: European monetary integration, H.-W. Sinn 
et al. [red.], CESifo Seminar Series, The MIT Press, April 2004, s. 141-172 oraz T. Ito, T. Iwaisako, Explaining asset bubble 
in Japan, NBER Working Papers 1995, No. 5358, Cambridge, s. 3. 

2 Wśród znamiennych przykładów wystąpienia kryzysu finansowego w następstwie bąbli cen aktywów należy wskazać 
m.in. „tulipanomanie” (kryzys na rynku egzotycznych odmian tulipanów z XVII w.), kryzys Kompanii Mórz Południowych 
i Kompanii Missisipi z XVIII w., Wielki Kryzys z 1929 r. oraz kryzys w Japonii pod koniec lat 80., jak również w krajach skan-
dynawskich na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku. 

3 W szczególności krytyce podlega nieuwzględnienie w głównym nurcie ekonomii związków między ceną aktywów 
a kosztem kapitału, zagregowanym popytem czy bogactwem, por. C. Borio, P. Lowe, Asset prices, financial and monetary 
stability: exploring the nexus, BIS Working Paper 2002, No. 114, s. 2.  

4 Teorie oparte o modę lub chwilowe zmiany wskazują na możliwość powstawania bąbli na rynku aktywów z uwagi na 
działanie pewnych sił społecznych, które warunkują zachowanie uczestników rynku. Teorie te są przedmiotem analiz innych 
niż ekonomia nauk społecznych (np. socjologia, psychologia), dlatego zostaną one pominięte w dalszej prezentacji. Por. np. 
C. Camerer, Bubble and fads in asset prices, Journal of Economic Survey 1989, Vol. 3, No. 1, s. 15-25.      

5 Zob. T.J. Sargent, N. Wallace, Rational expectations and the dynamics of hyperinflation, International Economic Re-
view 1973, Vol. 14, No. 2; R. Schiller, Rational expectations and the dynamic structure of macroeconomic models: a critical 
review, NBER Working Papers 1975, No. 93, Cambridge; B.T. Diba, H.I. Grossman, Rational asset price bubbles, NBER 
Working Papers 1983, No. 1059, Cambridge. 
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odzwierciedlają zdyskontowaną wartość przyszłych bąbli1. Naturalną formą wykluczenia 

racjonalnie wzrastających bąbli na rynku aktywów jest – zdaniem J. Tirole’a – wprowa-

dzenie ograniczenia rynkowego2. Ograniczenie to powinno dotyczyć terminu zapadalności 

aktywów. Można bowiem przyjąć założenie, że żaden racjonalny uczestnik rynku nie za-

płaci za aktywa więcej niż wynosi ich zdyskontowana wartość w możliwym do określenia 

terminie. Tym samym Tirole w swym modelu wykluczył możliwość powstawania bąbli 

w odniesieniu do pewnych rodzajów aktywów finansowych.  

Alternatywny model powstawania bąbli zaproponował M. Guth3. Dokonał on po-

działu uczestników rynku na trzy grupy: zwykłych spekulantów, dobrze poinformowanych 

spekulantów oraz podmioty przeprowadzające transakcje z uwagi na potrzebę płynności. 

Przyjęcie założenia o niepełnej informacji pozwoliło wskazać punkt równowagi, w którym 

cena aktywów znacznie odbiega od wartości fundamentalnej. Warunkiem powstania bąbli 

spekulacyjnych jest podjęcie skoordynowanego działania na rynku przez dobrze poinfor-

mowanych spekulantów (M. Guth odwołał się do przypadku braci Hunt i ich działalności 

na rynku srebra w latach 70. ubiegłego wieku).  

Oceniając koncepcje racjonalnego wrastania bąbli spekulacyjnych z punktu widze-

nia praktycznych implikacji dla działań stabilizujących system finansowy, należy zauważyć, 

że całkowite wyeliminowanie bąbli spekulacyjnych jest niemożliwe. Instytucje stabilizujące 

system mogą wprawdzie wpływać na kształtowanie oczekiwań uczestników rynku i w ten 

sposób częściowo kontrolować rozwój sytuacji na rynku aktywów finansowych (por. tabela 

4.3).  

D. Friedman i M. Aoki zaproponowali odmienny sposób wyjaśnienia przyczyny po-

wstawania bąbli spekulacyjnych4. Mechanizm powstawania bąbli odnieśli do braku pełne-

go odzwierciedlenia informacji w kształtowaniu się cen. Pojawienie się nowych, prywat-

nych informacji na rynku (news) lub umiejętność wykorzystania przez pewną część 

uczestników rynku sygnałów płynących z kształtowania się cen wpływają na powstawanie 

bąbli spekulacyjnych. W swoim modelu Friedman i Aoki wyodrębnili następujące przyczy-

ny nadmiernej zmienności cen aktywów (relatywnie do zmienności wartości fundamental-

nej): nowe informacje mają wyższą jakość niż informacje posiadane, dlatego ich pojawie-

                                                 
1 Odwołując się do hipotezy efektywnych rynków, należy wspomnieć, że w odniesieniu do kształtowania się cen akty-

wów zasadnicze znaczenie odgrywa efektywność rynku finansowego w ujęciu informacyjnym, tj. właściwość rynku, zgodnie 
z którą ceny aktywów w pełni odzwierciedlają wszelkie dostępne uczestnikom rynku informacje, por. E.F. Fama, Efficient 
capital markets: a review of theory and empirical work, The Journal of Finance 1970, Vol. 25, No. 2, s. 383.   

2 J. Tirole, On the possibility of speculation under rational expectations, Econometrica 1982, Vol. 50, No. 5, s. 1163-
1181; J. Tirole, Asset bubbles and overlapping generations, Econometrica 1985, Vol. 53, No. 5, s. 1071-1100. 

3 M. Guth, Theories of speculative bubbles, Ph.D. Dissertation, Division of Social Science, California Institute of Technol-
ogy, 1984, za: D. Friedman, M. Aoki, Inefficient information aggregation as a source of asset price bubbles, Bulletin of 
Economic Research 1992, Vol. 44, No. 4, s. 253. 

4 D. Friedman, M. Aoki, op. cit., s. 251-279.  
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nie się wywołuje znaczną korektę wartości aktywów oraz nowe informacje pojawiają się 

nieregularnie i rzadko, nasilając niepewność w szacowaniu wartości aktywów1.  

 
Tabela 4.3 

Przegląd wybranych teoretycznych koncepcji powstawania bąbli spekulacyjnych 

Koncepcja  Autorzy Charakterystyka Implikacje praktyczne  

Teorie  
racjonalnego 
wzrastania bąbli 

B.T. Diba,  
H.J. Grossman,  
J. Tirole,  
M Guth 

Mechanizm tworzenia bąbli spekulacyj-
nych oparto na racjonalności zachowania 
uczestników rynku. Ceny aktywów 
kształtują się pod wypływem ich oczeki-
wań. 

Instytucje stabilizujące system finan-
sowy (m.in. banki centralne) mogą 
wpływać na kształtowanie się cen 
aktywów poprzez kształtowanie ocze-
kiwań uczestników rynku.  

Teorie  
wzrastania bąbli  
w oparciu 
o informacje 

D. Friedman,  
M. Aoki 

Bąble spekulacyjne tworzą się w wyniku 
pojawienia się na rynku nowych infor-
macji lub na skutek umiejętnego wyko-
rzystania sygnałów płynących z bieżące-
go kształtowania się cen. 

Autorzy nie formułują żadnych wska-
zówek pod adresem polityki stabilizo-
wania cen aktywów banków central-
nych. 

Teoria powsta-
wania bąbli na 
skutek istnienia 
gwarantowania 
depozytów 

R. McKinnon,  
H. Pill 

Bąble spekulacyjne tworzą się w rezulta-
cie podejmowania przez banki decyzji 
inwestycyjnych o charakterze spekula-
cyjnym na rynkach międzynarodowych. 
Bezpośrednim czynnikiem uruchamiają-
cym zachowanie banków jest obniżenie 
dyscypliny rynkowej w bankach w związ-
ku z wprowadzeniem gwarancji depozy-
tów.  

Działania instytucji stabilizujących 
system finansowy powinny być ukie-
runkowane na przeciwdziałanie nad-
miernemu zadłużeniu podmiotów 
krajowych (banków) na rynkach 
zagranicznych. Jednym z nich jest 
wykorzystywany w danym systemie 
kurs walutowy, który powinien być 
wiarygodny i zgodny z parytetem siły 
nabywczej. 

Teoria powsta-
wania bąbli 
w oparciu 
o problem 
agencji 

F. Allen,  
D. Gale 

Na skutek liberalizacji finansowej lub 
świadomej decyzji banku centralnego 
zwiększa się wartość dostępnego kredy-
tu. Ekspansji kredytowej towarzyszy 
wzrost cen aktywów, który trwa tak do 
momentu pęknięcia bąbla. Inwestycje 
w aktywa finansowane są długiem, 
w związku z czym występujący problem 
agencji dodatkowo wzmacnia efekt 
tworzenia się bąbla.  

Przeciwdziałanie tworzeniu bąbli 
spekulacyjnych należy oprzeć na 
ograniczeniu nadmiernej akcji kredy-
towej banków (działania prewencyjne) 
oraz dokapitalizowaniu sektora ban-
kowego (działania naprawcze). 

Ź r ó d ł o : Opracowanie własne. 

 

 Odmienny pogląd na przyczyny i mechanizmy powstawania bąbli na rynku akty-

wów wyrażają R. McKinnon i H. Pill2. Ekonomiści ci wskazali gwarancję ze strony rządu 

(państwa) jako podstawową przyczynę wzrostu cen aktywów, który z kolei uznać można 

jako czynnik uruchamiający wiele zdarzeń prowadzących do kryzysu finansowego. Istnie-

nie gwarancji państwa dla depozytów bankowych sprzyja wyraźnemu obniżeniu dyscypliny 

rynkowej banków. Brak dyscypliny rynkowej pozwala z kolei bankom na podejmowanie 

inwestycji o charakterze spekulacyjnym, które wywołują podwyżki cen aktywów i kreują 

bąble spekulacyjne. Modelowe zaprezentowanie wzrostu cen aktywów przez McKinnona 

i Pilla stanowi element ich szerszych rozważań na temat problemu nadmiernego zadłuże-

nia się na rynku międzynarodowym (por. punkt 2.2.2). Dlatego również instrumenty po-

                                                 
1 Ibidem, s. 269. 
2 R. McKinnon, H. Pill, op. cit., s. 189-203; R. McKinnon, H. Pill, Exchange-rate regimes for emerging markets: moral 

hazards and international overborrowing, Oxford Review of Economic Policy 1999, Vol. 15, No. 3, s. 19-38. 
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konywania problemu nadmiernego wzrostu cen aktywów wskazane przez McKinnona 

i Pilla mają szersze zastosowanie i powinny służyć przede wszystkim ograniczeniu syn-

dromu nadmiernego zadłużenia. Autorzy uwypuklają znaczenie obowiązującego w danym 

systemie kursu walutowego, podkreślając dwie jego cechy: wiarygodność oraz zgodność 

z parytetem siły nabywczej, które pozwalają ograniczyć obarczone ryzykiem nadmierne 

inwestowanie banków na rynkach zagranicznych1 (por. tabela 4.3). 

Zaproponowany przez McKinnona i Pilla mechanizm ograniczania problemu bąbli 

spekulacyjnych z analitycznego punktu widzenia nie budzi większych wątpliwości. Należy 

jednak zauważyć, że nie może on być traktowany jako kompleksowe wyjaśnienie narasta-

nia i pękania bąbli spekulacyjnych. Niestabilność systemu finansowego, wywołana nagłym 

i nie mającym odzwierciedlenia w wielkościach fundamentalnych wzrostem cen aktywów, 

występowała bowiem w okresie, w którym nie istniały gwarancje państwa (np. przełom lat 

20. i 30. ubiegłego wieku w Stanach Zjednoczonych). Podobnie w okresie istnienia gwa-

rancji nie następował wzrost cen aktywów.  

Przywoływani już wielokrotnie w tej pracy F. Allen i D. Gale z kolei wskazują 

w swej teorii bąbli spekulacyjnych na kluczowe znaczenie koncepcji agencji2, która ma 

miejsce w wyniku pełnienia przez banki funkcji pełnomocnika3. Autorzy określają rozwój 

bąbla spekulacyjnego za pomocą trzech odrębnych faz. W pierwszej występuje liberaliza-

cja finansowa lub też bank centralny w wyniku świadomej decyzji zwiększa wartość do-

stępnego kredytu. W efekcie następuje ekspansja kredytowa, której towarzyszy wzrost 

cen aktywów. Wzrost cen ma charakter krótko- lub długotrwały i trwa do momentu „na-

pompowania się” bąbla. W drugiej fazie następuje jego pęknięcie; ceny aktywów gwałto-

wanie spadają. W fazie trzeciej, w wyniku przełożenia się spadku cen na gospodarkę real-

ną, wiele przedsiębiorstw ogłasza upadłość.  

F. Allen i D. Gale wprowadzili w swoim modelu dwa elementy, które w dotychcza-

sowych rozważaniach w literaturze przedmiotu były pomijane. Po pierwsze, autorzy przy-

jęli założenie o finansowaniu inwestycji długiem, w związku z czym jednocześnie wskazali 

na występowanie problemu agencji. Przyjęcie takiego założenia implikuje powstawanie 

bąbla spekulacyjnego, bowiem możliwość inwestowania pożyczonych środków sprawia, że 

ryzykowne aktywa mogą być wyceniane znacznie powyżej ich wartości. Następuje również 

                                                 
1 Autorzy nie negują potrzeby i możliwości inwestowania środków pieniężnych na rynkach zagranicznych, przestrzegają 

jednak przed nadmiernym zadłużeniem podmiotów krajowych (w analizowanym przypadku banków), tj. taką wartością 
zadłużenia, która spowoduje zwiększenie podatności krajowego systemu na ataki spekulacyjne i zwiększy prawdopodobień-
stwo konsekwencji tych ataków w gospodarce realnej, por. Ibidem. 

2 W literaturze przyjmuje się, że zależność tą wprowadził do teorii ekonomii S.A. Ross, choć sam Ross powołuje się 
w swoim artykule na prace m.in. K.J. Arrowa, szerzej zob. S.A. Ross, The economic theory of agency: the principal’s prob-
lem, American Economic Review 1973, Vol. 63, No. 2, s. 134. 

3 F. Allen, D. Gale, Bubbles and crises, The Economic Journal 2000, Vol. 110, No. 460, s. 236-255. 
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problem faktycznego przeniesienia ryzyka, wynikający z braku możliwości pożyczkodawcy 

do obserwowania stopnia ryzyka inwestycji realizowanej przez pożyczkobiorcę. Dodatkowo 

należy zauważyć, że w warunkach liberalizacji nie występują bariery w pożyczaniu środ-

ków na rynkach międzynarodowych, a regulacyjna rola banku centralnego jest wyraźnie 

zredukowana. Drugim elementem jest uwzględnienie znaczenia ekspansji kredytowej 

w kreowaniu bąbla spekulacyjnego. Udostępnienie kredytu umożliwia inwestorem finan-

sowanie zakupu ryzykownych aktywów, co znajduje bezpośrednie odzwierciedlenie we 

wzroście ich cen. Jednocześnie oczekiwania wobec ekspansji kredytowej również mogą 

wpływać na wzrost bieżących cen aktywów1. W modelu Allen i Gale ekspansja kredytowa, 

a dokładnie oczekiwana wartość oraz zmienność tej ekspansji, odgrywa kluczową rolę 

z punktu widzenia kształtowania się cen aktywów. 

 Bezpośrednie implikacje praktyczne omówionej teorii powstawania bąbli spekula-

cyjnych, a następnie kryzysu dotyczą dwóch podstawowych zagadnień. Po pierwsze, auto-

rzy wskazali potencjalny mechanizm zapobiegania powstawaniu bąbli spekulacyjnych, po 

drugie, Allen i Gale uznali za zasadne wskazanie kierunku działań, które należy podjąć 

w sytuacji wystąpienia bąbla. Prewencyjny charakter działań określa wskazany w modelu 

związek między poziomem oraz zmiennością akcji kredytowej banków a cenami aktywów. 

Autorzy przekonują o roli, jaką polityka pieniężna banku centralnego i wymóg rezerw po-

winny odegrać w ograniczaniu nadmiernej akcji kredytowej, a pośrednio także w rozwoju 

bąbla spekulacyjnego2. W zakresie minimalizowania skutków pęknięcia bąbla i wystąpienia 

kryzysu finansowego Allen i Gale wskazują w szczególności dokapitalizowanie systemu 

bankowego przez bank centralny poprzez bezpośrednie dostarczenie do niego środków 

lub nacjonalizację banków3 (por. tabela 4.3). 

 Występowanie i interpretacja mechanizmów bąbli spekulacyjnych jest przedmiotem 

sporów. Ekonomiści nie zgadzają się w tak podstawowych kwestiach z praktycznego 

punktu widzenia jak np. mechanizm tworzenia bąbli spekulacyjnych, możliwość ich identy-

fikacji, dobór instrumentów, których wykorzystanie pozwoli zredukować negatywne skutki 

pęknięcia bąbli oraz zakres odpowiedzialności banków centralnych i innych instytucji stabi-

lizujących system finansowy. Teoretyczne koncepcje nie pozwalają sformułować jedno-

znacznych wniosków na temat skutecznych metod stabilizowania cen aktywów oraz nie-

                                                 
1 Ibidem, s. 239. 
2 Autorzy odwołują się do przykładu liberalizacji finansowej, która o ile nie ma charakteru sekwencyjnego i nie jest po-

przedzona stworzeniem właściwych instytucji i regulacji finansowych, może doprowadzić do nadmiernej ekspansji kredyto-
wej i pojawiania się bąbla spekulacyjnego, szerzej zob. F. Allen, D. Gale, Bubbles, crises, and policy, Oxford Review of 
Economic Policy 1999, Vol. 15, No. 3, s. 15.  

3 Wybór tych mechanizmów podyktowany jest przede wszystkim przekonaniem Allena i Gale’a, że główną przyczyną na-
rastania kryzysu finansowego w efekcie pęknięcia bąbla spekulacyjnego jest nagłe i drastyczne ograniczenie akcji kredyto-
wej banków, Ibidem, s. 15.  
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zbędnych reform instytucjonalnych, których wprowadzenie gwarantowałoby ograniczenie 

częstotliwości pojawiania się bąbli. W świetle omówionych dylematów w sferze teorii nale-

ży przypuszczać, że element stabilności systemu finansowego, którym jest stabilne kształ-

towanie się cen na rynkach finansowych (por. punkt 3.2), będzie stanowił przedmiot kon-

trowersji także w wymiarze praktycznym1.  

  

4.4. UWAGI KOŃCOWE 

Podsumowując przeprowadzone w tym rozdziale rozważania na temat teoretycznych prze-

słanek stabilizowania systemu finansowego, należy podkreślić, że omówione modele i teo-

rie kryzysu finansowego można uznać, z punktu widzenia wprowadzonej definicji stabilno-

ści finansowej (por. punkt 3.2), za nadmiernie ogólne. Złożoność problematyki niestabil-

ności finansowej oraz wielość elementów stanowiących o stabilności systemu nie pozwala-

ją kształtować polityki wyłącznie w oparciu o prezentowane teorie. Trudno bowiem zgo-

dzić się z autorami scharakteryzowanych modeli, że sytuację kryzysową w systemie moż-

na wyrazić wyłącznie za pomocą spadku podaży pieniądza, zjawiska deflacji zadłużenia 

czy nasilenia problemu asymetrii informacji. Niemniej jednak należy podkreślić, że teorie 

kryzysów finansowych mogą stanowić punkt wyjścia w rozwiązywaniu konkretnych pro-

blemów i zagrożeń stabilności współczesnego systemu finansowego. Należy również za-

znaczyć, że praktyczne wnioski formułowane na podstawie teorii kryzysu finansowego 

wskazują na bank centralny jako na tę instytucję, która może i powinna podejmować dzia-

łania prowadzące do uniknięcia kryzysu bądź złagodzenia jego przebiegu.  

 Podobnie należy postrzegać koncepcje teoretyczne będące podbudową działań 

stabilizacyjnych w odniesieniu do wybranych elementów stabilności systemu finansowego. 

Rozważania w nich zawarte, z uwagi na wąsko określony przedmiot analiz, mają tylko 

częściowe zastosowanie w faktycznym procesie stabilizowania systemu finansowego. War-

to również zauważyć, że najsilniej eksponowane z punktu widzenia rozważań teoretycz-

nych są działania stabilizacyjne podejmowane wobec banków oraz rynku finansowego. 

Podstawową podbudowę teoretyczną stanowią w odniesieniu do pierwszego elementu 

rozważania na temat szczególnego charakteru banków jako instytucji finansowych oraz 

ich podatności na run deponentów. W praktyce te rozważania są coraz częściej wykorzy-

stywane również w odniesieniu do działań, których celem jest stabilizowanie innych niż 

banki instytucji finansowych. Równie silna jest teoretyczna podbudowa stabilizowania ryn-

ków finansowych. Niepewność jako nieodłączna cecha rynku finansowego, zachowanie 

                                                 
1 Zagadnienie to w odniesieniu do działań podejmowanych przez banki centralne będzie przedmiotem rozważań w 

punkcie 5.3.4.  
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stadne oraz zarażanie kryzysem finansowym stanowią najważniejsze, aczkolwiek nie jedy-

ne przesłanki ingerencji w funkcjonowanie rynku finansowego. 

 Najwięcej kontrowersji budzi nadal stabilizowanie cen aktywów. Kształtowanie się 

cen aktywów i powstawanie bąbli spekulacyjnych stanowi współcześnie przedmiot rozwa-

żań teoretycznych i badań empirycznych. Znajduje to bezpośrednie odzwierciedlenie 

w niewielkiej liczbie konkretnych wskazówek formułowanych pod adresem banków cen-

tralnych i innych instytucji stabilizujących system finansowy. Szczególnie wiele kontrower-

sji budzi potencjalny udział banku centralnego w przekłuwaniu bąbli spekulacyjnych, co 

będzie przedmiotem rozważań w kolejnym rozdziale rozprawy. 
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R O Z D Z I A Ł  V 
 

CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE I DYLEMATY  
STABILIZOWANIA SYSTEMU FINANSOWEGO  

PRZEZ BANK CENTRALNY 
 
 
5.1. UWAGI WSTĘPNE 

Odwołując się do rozważań prowadzonych w rozdziale drugim (por. punkt 2.4), należy 

podkreślić, że współczesny system finansowy, pomimo że charakteryzuje się względnie 

dużą efektywnością funkcjonowania, to jednocześnie narażony jest na szereg zagrożeń, 

które można utożsamiać z nasileniem zjawiska niestabilności finansowej. Mając zatem na 

uwadze znaczenie konsekwencji, które może ze sobą nieść niestabilność systemu finan-

sowego dla tego systemu oraz dla gospodarki (w szczególności w obliczu funkcji spełnia-

nych przez system finansowy, por. punkt 1.3), konieczność stabilizowania systemu finan-

sowego nie budzi kontrowersji. Przedmiotem dyskusji natomiast pozostaje kwestia, jaka 

instytucja i w jaki sposób powinna przyczyniać się do stabilności systemu finansowego. 

Próba odpowiedzi na te pytania zostanie podjęta w rozdziale piątym i szóstym. 

 Przeprowadzone w rozdziale czwartym badanie teoretycznych podstaw stabilizo-

wania systemu finansowego stanowi podstawę do wskazania banku centralnego jako in-

stytucji, która może i powinna stabilizować system finansowy. Dlatego wprowadzone 

w rozdziale trzecim ramy stabilizowania systemu finansowego (por. punkt 3.4, schemat 

3.1) zostaną w niniejszym fragmencie pracy rozwinięte w odniesieniu do problematyki 

wyboru instytucji stabilizowania systemu finansowego. W szczególności podjęta zostanie 

próba wskazania przewag względnych w sferze praktyki banku centralnego w stosunku do 

innych instytucji stabilizujących system finansowy. Analiza prowadzona będzie na przykła-

dzie banków centralnych państw należących do G-10, EBC1 oraz NBP. W pierwszej części 

rozdziału omówione zostaną czynniki, które współcześnie warunkują działania stabilizacyj-

ne banku centralnego. W części drugiej rozdziału zaprezentowano syntezę literatury doty-

czącej argumentów za i przeciwko stabilizowaniu systemu finansowego przez bank cen-

tralny. Wnioski z przeprowadzonych badań będą stanowiły uzasadnienie dla badania 

związków banku centralnego z innymi instytucjami stabilizującymi system finansowy (por. 

punkt 6.4). 

                                                 
1 W pracy uwagę skupiono się na EBC, jednak niektóre wątki będą dotyczyły również Europejskiego Systemu Banków 

Centralnych (ESBC).  
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5.2. CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE DZIAŁANIA STABILIZACYJNE 
BANKU CENTRALNEGO 

5.2.1. Endogeniczne i egzogeniczne determinanty stabilizowania systemu fi-
nansowego przez bank centralny 

Zaangażowanie banku centralnego w stabilizowanie systemu finansowego i jego charakter 

oraz intensywność są efektem oddziaływania licznych czynników (por. tabela 5.1). W celu 

systematyzacji tej problematyki w pracy analizowane będą odrębnie trzy grupy zjawisk: 

− przeobrażenia makroekonomiczne,  

− przeobrażenia systemu finansowego,  

− przeobrażenia banku centralnego. 

Wpływ na działania stabilizacyjne banku centralnego wywarły przede wszystkim przeobra-

żenia środowiska makroekonomicznego, które miały miejsce w ostatnich trzydziestu la-

tach. Szczegółowa analiza ewolucji środowiska makroekonomicznego wykracza poza ramy 

niniejszej pracy, niemniej jednak warto wyodrębnić najważniejsze z punktu widzenia dzia-

łań stabilizacyjnych banku centralnego przeobrażenia, a wśród nich przede wszystkim 

(zob. tabela 5.1)1: 

1) niska i stabilna inflacja, 

2) wzrost wielkości i intensywności wahań cen aktywów, 

3) globalne nierównowagi. 

Najważniejszą z punktu widzenia polityki banku centralnego cechą współczesnego środo-

wiska makroekonomicznego (szczególnie lat 1990-2007) jest niższe i bardziej stabilne 

kształtowanie się cen konsumpcyjnych2. Banki centralne już od lat 70. ubiegłego wieku 

zaczęły przyjmować odpowiedzialność za stabilność cen i również w taki sposób coraz 

częściej postrzegany był ich udział w stabilizowaniu gospodarki3. Przyczyniły się do tego 

w szczególności szoki podażowe, które wystąpiły w latach 70., jak również nowe koncep-

cje teoretyczne wskazujące na błędne przesłanki prowadzonej ówcześnie polityki gospo-

darczej4. Analizując minione trzydzieści lat, można wskazać na okres od początku lat 90. 

ubiegłego wieku jako na właściwy moment wystąpienia tendencji w kierunku ustabilizo-
                                                 

1 Por. 75th annual report, 1 April 2004 – 31 March 2005, Bank for International Settlements, Basle, 25 June 2005; Glo-
balization and inflation, World Economic Outlook, International Monetary Fund, Washington, D.C., April 2006; Globalization 
and inequality, World Economic Outlook, International Monetary Fund, Washington, D.C., October 2007.  

2 Stosowane w pracy określenie “niska inflacja” jest dość kontrowersyjne. Użyty zwrot (przede wszystkim w odniesieniu 
do określenia celu polityki pieniężnej banku centralnego) może rodzić zasadnicze konsekwencje w praktyce, m.in. dla wybo-
ru strategii polityki pieniężnej. Por. P. Szpunar, Polityka pieniężna. Cele i warunki skuteczności, PWE, Warszawa 2000, s. 45-
47 oraz R. Kokoszczyński, op. cit., s. 109 i nast. 

3 Zob. szerzej F. Cappie et al., The Future of Central Banking. The Tercentenary Symposium of the Bank of England, 
Cambridge University Press, Cambridge 1994, s. 27-36; P. Marszałek, Dyskusyjne zagadnienia polityki pieniężnej, w: Współ-
czesny pieniądz w teorii i praktyce, op. cit., s. 75-82. 

4 Por. J. Bednarczyk, Polityka pieniężna przeciw inflacji. Studium gospodarki kapitalistycznej, PWN, Warszawa 1990; 
C.D. Romer, Changes in business cycles: evidence and explanations, Journal of Economic Perspectives 1999, Vol. 13, No. 2; 
A. Wojtyna, Szkice o polityce pieniężnej, PWE, Warszawa 2004, s. 94-97.  
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wania cen na poziomie 2-3% (z niewielkim rozproszeniem) w krajach wysoko rozwiniętych 

(por. wykres 5.1). Pomimo występowania subtelnych różnic w kształtowaniu się inflacji 

(por. wykres 5.1) teza ta jest prawdziwa dla wszystkich jedenastu krajów należących do 

G-10.  

W obliczu prezentowanych danych, warto zwrócić uwagę na coraz częściej poja-

wiające się opracowania naukowe, których autorzy przekonują o globalnej naturze inflacji, 

tj. o istnieniu czynników o charakterze globalnym, które decydują o wspólnych tenden-

cjach rozwojowych w zakresie inflacji w różnych krajach1. Ponadto, część ekonomistów, 

szczególnie na początku XXI w. wnioskowała o niebezpieczeństwie pojawienia się global-

nej deflacji, a jako jedną z przyczyn wskazywali fakt, że banki centralne, realizując polity-

kę pieniężną, dopuszczają do wystąpienia skrzywienia deflacyjnego, tj. uznają osiągnięcie 

inflacji niższej niż wynikająca z przyjętej strategii za zjawisko korzystne2.  

W obliczu omówionych tendencji rozwojowych w zakresie kształtowania się inflacji 

coraz częściej pojawiają się pytania odnośnie możliwości prowadzenia polityki pieniężnej 

w długoterminowej perspektywie w oparciu o czynniki krajowe, konieczności uwzględnie-

nia czynników globalnych, czy też przyjęcia przez banki centralne w najsilniejszych gospo-

darczo krajach odpowiedzialności za stabilność cen w ujęciu globalnym3. Pytania te, 

w obecnej fazie toczącej się dyskusji, pozostają bez odpowiedzi. Niemniej jednak, należy 

podkreślić, że implikacje procesu globalizacji inflacji będą silne w przyszłości i znajdą od-

zwierciedlenie również w działaniach banku centralnego na rzecz stabilności systemu fi-

nansowego.  

Jednocześnie, wyraźne sukcesy banków centralnych w stabilizowaniu poziomu cen 

wspomagane liberalizacją przepływów towarowych i kapitałowych, sprawiły, że zarówno 

ekonomiści, jak i politycy gospodarczy podjęli dyskusje na temat zestawu celów, które 

powinien realizować bank centralny.  

 

                                                 
1 Por. np. M. Ciccarelli, B. Mojon, Global inflation, Documentos de Trabajo del Banco Central de Chile, 2005; H. Mumtaz, 

P. Surico, Evolving international inflation dynamics: world and country specific factors, artykuł prezentowany podczas konfe-
rencji NBP, CEPR i ESI “Globalisation and monetary policy”, Warszawa 2006; C. Borio, A. Filardo, Globalisation and inflation: 
new cross-country evidence on the global determinants of domestic inflation, BIS Working Paper 2007, No. 227. Szerzej 
problem ten analizuje K. Rybiński, Globalizacja w trzech odsłonach. Offshoring – globalne nierównowagi – polityka 
pieniężna, Difin, Warszawa 2007.  

2 Por. np. Growth and institutions, World Economic Outlook, International Monetary Fund, Washington, D.C., April 2003, 
s. 11-13; R. Fendel, M. Frenkel, Deflation and the zero lower bound on nominal interest rates, Financial Markets and Portfo-
lio Management 2004, Vol. 18, No. 2. 

3 Należy podkreślić, że w ramach prowadzonej dyskusji formułowane są odmienne wnioski pod adresem odpowiedzial-
ności banków centralnych w krajach takich jak Stany Zjednoczone i Japonia, a także w krajach mniejszych oraz w krajach 
członkowskich ESBC.  
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Wykres 5.1 
Inflacja w krajach należących do grupy G-10 (w latach 1980-2006)* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Roczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (r/r). 
 
Źródło : Opracowanie własne na podstawie danych OECD. 
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Obok celu stabilności cen, który jest podstawowym celem większości banków centralnych, 

coraz więcej jest zwolenników obciążenia banku również innymi zadaniami związanymi z krót-

kookresowym stabilizowaniem gospodarki1 oraz stabilizowaniem systemu finansowego2.  

Stabilizowanie systemu finansowego jako cel banku centralnego wskazywane jest 

w szczególności w związku z wystąpieniem drugiej tendencji charakterystycznej dla 

współczesnego środowiska makroekonomicznego, tj. wzrostu wielkości i intensywności 

wahań cen aktywów i pojawienia się tzw. inflacji na rynku aktywów (asset price infla-

tion)3. Dostrzeżono bowiem, że bąble spekulacyjne powstające na rynku aktywów stano-

wią bardzo poważne potencjalne zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania systemu 

finansowego, a także dla gospodarki. Kwestia ta ma szczególne znaczenie w krajach, 

w których występuje anglosaski system finansowy. Z jednej strony wzrost cen aktywów 

może mieć silne implikacje dla polityki banku centralnego w związku z towarzyszącą temu 

wzrostowi szybką ekspansję kredytu4. Z drugiej natomiast doświadczenia licznych krajów 

wskazują, że pęknięcie bąbla prowadzi także do załamania podaży kredytu przez banki 

dotknięte skutkami tego wydarzenia. Im większa liczba banków zmuszona jest do ograni-

czenia podaży kredytu, tym silniejszy jest wstrząs dla gospodarki5. Zasadność stabilizowa-

nia tych cen przez bank centralny będzie przedmiotem dyskusji w punkcie 5.3.4.  

 Rosnące międzynarodowe przepływy kapitałowe i wzrost udziału handlu międzyna-

rodowego w produkcie na poziomie globalnym sprawiały, że perspektywy rozwoju gospo-

darki każdego kraju w coraz większym stopniu uzależnione są od rozwoju sytuacji w go-

spodarce globalnej. W tym kontekście najbardziej dyskutowanym współcześnie proble-

mem są globalne nierównowagi (global imbalances)6. Mianem globalnych nierównowag 

określa się zjawisko, które narastało na przełomie minionych kilku lat i polega na ukształ-
                                                 

1 Zwolennicy takiego podejścia odwołują się w szczególności do przykładu SRF, która obok utrzymania stabilnego po-
ziomu cen ma za zadanie efektywnie wspierać produkcję i pełne zatrudnienie oraz umiarkowany poziom stóp długookreso-
wych. Por. J.B. Taylor, Monetary policy and the long boom, Federal Reserve Bank of St. Louis Review 1998, Novem-
ber/December; A.S. Blinder, Monetary policy today: sixteen questions and about twelve answers, Paper presented for the 
Banco de España Conference on “Central Banks in the 21st Century”, Madrid, June 8-9, 2006.     

2 Por. np. F.S. Mishkin, What should central banks do? Federal Reserve Bank of St. Louis Review 2000, Novem-
ber/December, s. 10-13; G.J. Schinasi, Responsibility of central banks for stability in financial markets, IMF Working Paper 
2003, No. 121; W.R. White, Czy stabilność cen wystarcza, Materiały i Studia 2006, nr 211, Narodowy Bank Polski, Warsza-
wa. 

3 Podstawowym problemem w analizowaniu zjawisk związanych z cenami aktywów jest brak jednolitych i kompletnych 
danych na temat tych cen. Podejmowane są wprawdzie próby budowy zagregowanego indeksu cen aktywów (uwzględnia-
jącego ceny nieruchomości oraz akcji), jednak ograniczają się one w zasadzie wyłącznie do krajów wysoko rozwiniętych. 
Por. np. C. Borio et al., A tale of two perspectives: old and new challenges for monetary policy? BIS Working Paper 2003, 
No. 127, s. 7-13; C. Borio, Monetary and prudential policies at a crossroads? New challenges in the new century, BIS Work-
ing Paper 2006, No. 216, s. 8-9. 

4 Por. C. Borio et al., Procyclicality of the financial system and financial stability: issues and policy options, w: Marrying 
the macro- and micro-prudential dimensions of financial stability, BIS Papers 2001, No. 1, s. 1-57; C. Borio, P. Lowe, op. cit.  

5 Por. np. C. Borio, P. Lowe, Asset prices, financial and monetary stability: exploring the nexus, op. cit. 
6 Szerzej na temat problemu globalnych nierównowag zob. np. B. Eichengreen, Global imbalances: the new economy, 

the dark matter, the savvy investor, and the standard analysis, Journal of Policy Modeling 2006, Vol. 28, No. 6; B.S. Ber-
nanke, Global imbalances: recent developments and prospects, speech at the Bundesbank Lecture, Berlin, Germany, 11 
September 2007, (http://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/bernanke20070911a.htm); K. Rybiński, op. cit.; 
M. Gorynia, T. Kowalski, Globalne i krajowe uwarunkowania funkcjonowania polskich przedsiębiorstw, Ekonomista 2008, nr 
1, s. 51-76. 
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towaniu się wysokiego deficytu obrotów bieżących (który w 2005 r. osiągnął wartość 

6,4% PKB w Stanach Zjednoczonych) i wysokiej nadwyżki obrotów bieżących (poziomem 

zbliżonej do deficytu obrotów bieżących USA) w Chinach, Japonii i krajach eksportujących 

ropę naftową. Przyczyny powstania omówionej nierównowagi, konieczność jej ewentual-

nego przezwyciężenia oraz środki, jakie należy przedsięwziąć w celu jej likwidacji są 

przedmiotem debaty prowadzonej wśród ekonomistów i polityków gospodarczych1. Wyra-

żane na ten temat opinie są skrajnie odmienne. Wśród części autorów panuje pogląd, że 

powstała nierównowaga wymaga bezwzględnej interwencji ze strony rządu Stanów Zjed-

noczonych2. Inni uznają, że stanowi ona wyłącznie odzwierciedlenie nowych spójnych 

i stabilnych reguł gry w gospodarce globalnej i określają je mianem Nowego Systemu 

z Bretton Woods (lub Bretton Woods 2)3. 

 Zjawisko globalnych nierównowag nie jest neutralne z punktu widzenia polityki 

banku centralnego. Perspektywy rozwoju sytuacji w gospodarce krajowej, a zatem rów-

nież w prowadzonej polityce pieniężnej, muszą bowiem uwzględniać ewentualne dostoso-

wania w globalnych nierównowagach oraz ogólne warunki kształtujące się w gospodarce 

światowej. Liczna grupa autorów przekonuje o nieuchronności dostosowań cen aktywów 

na rynkach finansowych i konieczności przeprowadzenia wielu reform, które pozwolą 

ograniczyć skalę tych dostosowań oraz wyeliminować niebezpieczeństwo pojawienia się 

zaburzeń na rynkach finansowych4. Problem globalnych nierównowag należy zatem po-

strzegać również z punktu widzenia stabilizowania systemu finansowego, w tym w szcze-

gólności stabilizowania rynków finansowych.  

Równie ważnym czynnikiem kształtującym współcześnie działania w zakresie funk-

cji stabilności finansowej banku centralnego jest konieczność dostosowywania się banku 

do dynamicznie zachodzących zmian w systemie finansowym. Zidentyfikowanie w rozdzia-

le drugim współczesnych przeobrażeń systemu finansowego (por. punkty 2.2 i 2.3) dało 

                                                 
1 Por. I.J. Macfarlane, What are the global imbalances? speech at he Economics Society of Australia Dinner, Melbourne, 

28 September 2005, (www.rba.gov.au/Speeches/2005/sp_gov_280905.html); R.G. Rajan, Global imbalances – an assess-
ment, speech at Ronald Regan International Conference Center, Washington, D.C., 25 October 2005, (www.imf.org/ 
external/np/speeches/2005/102505.htm); J. M. González-Páramo, Central banks and global imbalances: introduction to the 
round table, speech at the conference “Central Banks in the 21st Century”, Banco de Espaňa, Madrid, 9 June 2006, 
(www.ecb.int/press/key/date/2006/html/sp060609_1.en.html).   

2 Por. A.A. Weber, Challenges to the global economy, speech at the European Banking Congress, Frankfurt am Main, 18 
November 2005, (www.bundesbank.de/download/presse/reden/2005/20051118weber.pdf).  

3 Por. M.P. Dooley et al., An essay on the revived Bretton Woods system, NBER Working Paper 2003, No. 9971, Cam-
bridge. B. Eichengreen przestrzega przed uznaniem powstałej nierównowagi globalnej za stabilny i spójny system. Por. 
B. Eichengreen, Global imbalances and the lessons of Bretton Woods, NBER Working Paper 2004, No. 10497, Cambridge. 

4 Reformy te dotyczą przede wszystkim zwiększenia stopy oszczędności w Stanach Zjednoczonych, przeobrażeń sektora 
finansowego w Chinach (m.in. ograniczenie roli państwa, zewnętrzne otwarcie systemu) oraz zmian strukturalnych w kra-
jach Unii Europejskiej i w Japonii, które zwiększą ich atrakcyjność inwestycyjną. Zob. szerzej S. Edwards, Is the U.S. current 
account deficit sustainable? And if not, how costly is adjustment likely to be? NBER Working Paper 2005, No. 11541, Cam-
bridge; H. Faruqee et al., Smooth landing or crash? Model-based scenarios of global current account rebalancing, NBER 
Working Paper 2005, No. 11583, Cambridge; Building institutions, World Economic Outlook, International Monetary Fund, 
Washington, D.C., September 2005, s. 91-124; S. Edwards, The U.S. current account deficit: gradual correction or abrupt 
adjustment, NBER Working Paper 2006, No. 12154, Cambridge.    
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podstawy do sformułowania wniosku o kierunku ewolucji i specyficznych właściwościach 

systemu finansowego. W latach 80. ubiegłego wieku w systemach finansowych występo-

wała wyraźna segmentacja i izolacja, zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak również 

zewnętrznym. Pierwszy z wymienionych wymiarów odnosi się do występowania wyraźnych 

różnic w zakresie regulacji prawnych, funkcji i struktury między poszczególnymi rynkami 

finansowymi oraz różnymi instytucjami finansowymi. Segmentacja taka stanowiła formę 

wzajemnej izolacji rynków oraz instytucji finansowych. Drugi wymiar izolacji związany był 

z funkcjonowaniem krajowych systemów finansowych. Znaczące restrykcje w zakresie 

przepływów kapitału i jedynie znikoma liczba fuzji i przejęć w wymiarze międzynarodo-

wym stanowiły naturalne granice między poszczególnymi systemami finansowymi. Struk-

tura segmentowa rynków finansowych i całych systemów finansowych ulegała powolnemu 

rozkładowi, przede wszystkim na skutek deregulacji rynków finansowych oraz procesów 

liberalizacji i globalizacji (por. tabela 5.1). Przeobrażenia te doprowadziły do powstania 

silnie zintegrowanych (sub)systemów finansowych na poziomie globalnym, co w konse-

kwencji spowodowało wzrost ryzyka „przenoszenia się szoku i kryzysu” między nimi1. Ana-

lizując ten problem z punktu widzenia działań stabilizacyjnych banku centralnego, należy 

podkreślić, że brak izolacji o charakterze wewnętrznym i zewnętrznym w sposób bezpo-

średni znajduje odzwierciedlenie w dostrzeżeniu konieczności zapewnienia właściwych 

form i mechanizmów współpracy pomiędzy poszczególnymi instytucjami zaangażowanymi 

w stabilizowanie systemu finansowego, zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynaro-

dowym (problem ten będzie szerzej analizowany w punkcie 6.4).  

Poza omówioną problematyką wyjściowej izolacji (sub)systemów, która znajduje 

daleko idące konsekwencje dla stabilizowania systemu finansowego przez bank centralny, 

należy także podkreślić, że procesy liberalizacji, globalizacji, integracji oraz postęp techno-

logiczny spowodowały wiele innych zmian o charakterze ilościowym i jakościowym w sys-

temie finansowym (por. punkty 2.3.1 i 2.3.2 oraz tabela 5.1).  

Obok nasilenia problemu zarażania między systemami finansowymi należy wymie-

nić również wzrost zagrożenia pokusy nadużycia, redukcję przezroczystości i – jako kon-

sekwencję – mniejszą efektywność dyscypliny rynkowej czy rosnącą szybkość i zmienność 

dynamiki rynku finansowego2.  

 

                                                 
1 N. Wellink, Central banks as guardians of financial stability, op. cit., s. 1. 
2 Szerzej zob. A. Matysek-Jędrych, Wpływ współczesnych przeobrażeń systemu finansowego na stabilność finansową, 

w: Rynki finansowe, H. Mamcarz [red.], Zjazd Katedr Finansowych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006, s. 16-20. 
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Tabela 5.1 
Czynniki współcześnie kształtujące działania stabilizacyjne banku centralnego 

Element warunkujący Kierunek oddziaływania Implikacje dla działań stabilizacyjnych 

PR
ZE

O
BR

AŻ
EN

IA
 M

AK
R

O
EK

O
-

N
O

M
IC

ZN
E 

Niska i stabilna inflacja 
Skuteczność prowadzonej polityki pieniężnej (tj. stabilność pieniądza) sprzyja 
stabilizowaniu systemu finansowego, ale jednocześnie nie stanowi warunku 
wystarczającego tej stabilności. 

Wskazanie na stabilizowanie systemu finansowego jako na dodatkowy cel 
banku centralnego, obok celu stabilności pieniądza. 

Wzrost wielkości i inten-
sywności wahań cen 
aktywów finansowych 

Nasilenie wahań cen aktywów na rynku finansowym stanowi współcześnie 
jedno z ważniejszych zagrożeń dla prawidłowego funkcjonowania systemu 
finansowego i gospodarki. 

Konieczność uwzględnienia cen aktywów w polityce banku centralnego, dyle-
mat wyboru właściwego mechanizmu i formy włączenia cen aktywów do 
polityki banku centralnego. 

Globalne nierównowagi 
Konieczność ewentualnych dostosowań w zakresie występujących nierówno-
wag stanowi poważne potencjalne zagrożenie dla stabilności na rynkach 
finansowych. 

Konieczność uwzględnienia w ramach stabilizowania systemu finansowego 
skutków ewentualnych dostosowań w zakresie nierównowag i ich wpływu na 
niestabilność systemu finansowego. 

PR
ZE

O
BR

AŻ
EN

IA
 S

YS
-

TE
M

U
 F

IN
AN

SO
W

EG
O

 

Procesy liberalizacji 
i deregulacji 

Procesy te powodują ograniczenie ingerencji państwa w funkcjonowanie 
systemu finansowego, zwiększenie stopnia konkurencyjności między instytu-
cjami finansowymi i rynkiem finansowym oraz w ujęciu zewnętrznym (konku-
rowanie między systemami finansowymi).  

Konieczność wykorzystywania instrumentów stabilizowania systemu finanso-
wego wzmacniających funkcjonowanie wolnego rynku; ograniczenie instru-
mentów osłabiających mechanizm rynkowy; wzrost znaczenia standardów 
kapitałowych.  

Procesy globalizacji 
i integracji 

Procesy te wywołują nasilenie problemu zarażania między systemami finan-
sowymi, rosnącą złożoność instrumentów finansowych oraz strategii ograni-
czania ryzyka, większą międzynarodową mobilność kapitału oraz szybki roz-
wój systemów finansowych i poprawę ich efektywności.  

Konieczność podejmowania międzynarodowych inicjatyw w ramach stabilizo-
wania systemu finansowego przez banki centralne (np. Forum Stabilności 
Finansowej, Komitet Bazylejski ds. Nadzoru Bankowego). 

PR
ZE

O
BR

AŻ
EN

IA
 B

AN
KU

 
CE

N
TR

AL
N

EG
O

 

Wzrost znaczenia  
oczekiwań formułowa-
nych przez podmioty 
gospodarcze 
 

Zwrócenie uwagi na proces formułowania oczekiwań wpłynęło na wzrost 
znaczenia jakościowych aspektów środowiska instytucjonalnego oraz wyzna-
czania i realizacji polityki banku, dzięki którym zwiększyły się możliwości 
kształtowania oczekiwań podmiotów gospodarczych i społeczeństwa, nastąpi-
ła także poprawa spójności tego procesu.  

Konieczność wykorzystania jakościowych aspektów środowiska instytucjonal-
nego i polityki banku centralnego w procesie stabilizowania systemu finanso-
wego; wskazanie na bank centralny jako na instytucję właściwą dla stabilizo-
wania systemu finansowego.  

Usytuowanie nadzoru 
finansowego w struktu-
rze systemu finansowe-
go  

Banki centralne utraciły (w przypadku wyodrębnienia nadzoru finansowego  
z banku centralnego) lub nie posiadały (w przypadku historycznego usytu-
owania nadzoru poza bankiem centralnym) bezpośredniego dostępu do gro-
madzonych na bieżąco informacji o instytucjach nadzorowanych. 

Konieczność zapewnienia mechanizmów współpracy i wymiany informacji 
między bankiem centralnym a instytucją nadzorującą system finansowy. 

Źródło :  Opracowanie własne.  
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Liberalizacja i deregulacja systemów finansowych jest konsekwencją upowszech-

nienia filozofii wolnego rynku, ograniczającą bezpośrednią ingerencję państwa w gospo-

darkę. Stąd implikacją dla działań stabilizacyjnych banku centralnego jest dążenie do wy-

korzystywania w szczególności takich instrumentów stabilizowania, które stanowią 

wzmocnienie działania mechanizmu rynkowego i jednocześnie ograniczenie wykorzystania 

takich instrumentów stabilizowania, które mogą zakłócać prawidłowe funkcjonowanie tego 

mechanizmu. Współczesna ewolucja systemu finansowego wywołała szereg zmian, które 

mają bardzo złożone i odnoszące się do różnych płaszczyzn funkcjonowania systemu im-

plikacje dla działań stabilizacyjnych banku centralnego i innych instytucji (zob. tabela 5.1). 

 Wspomniane zmiany w systemach finansowych i w gospodarce doprowadziły 

z kolei do ważnych z punktu widzenia stabilizowania systemu finansowego zmian w sa-

mych bankach centralnych. Zmiany te dotyczyły wszystkich elementów polityki banku cen-

tralnego, tj. ram instytucjonalnych, strategii oraz instrumentów. Podstawową przesłanką 

przeobrażeń banku centralnego było dążenie do zwiększenia skuteczności polityki pienięż-

nej w obliczu dynamicznych przeobrażeń systemu finansowego i całej gospodarki. W od-

niesieniu do tej problematyki wskazać należy wybrane najważniejsze przeobrażenia, które 

mają bezpośrednie konsekwencje dla działań stabilizacyjnych banku centralnego (por. 

tabela 5.1). Po pierwsze, nastąpił wyraźny wzrost znaczenia jakościowych aspektów śro-

dowiska instytucjonalnego oraz wyznaczania i realizacji polityki banku centralnego. Po 

drugie, zwrócono uwagę na kwestię usytuowania nadzoru bankowego w strukturze sys-

temu finansowego w kontekście stabilizowania tego systemu.  

Wśród jakościowych aspektów polityki współczesnego banku centralnego wymienia 

się: niezależność, wiarygodność, przejrzystość i odpowiedzialność demokratyczną. Począt-

kowo zwrócono uwagę na konieczność zwiększenia niezależności banku centralnego. 

Wzrost zainteresowania problematyką niezależności banku nastąpił w wyniku powstania 

teoretycznej koncepcji niespójności polityki w czasie i związanego z nią pojęcia skrzywie-

nia inflacyjnego1 oraz w konsekwencji załamania systemów, które stały na straży stabilno-

ści poziomu cen – a więc najpierw systemu z Bretton Woods w latach 70. XX w., a na-

stępnie Europejskiego Systemu Monetarnego na początku lat 19902. Najważniejszą zaś 

przesłanką uznania znaczenia niezależności banku centralnego było przekonanie, że jed-

nym z warunków skuteczności walki z inflacją jest zmniejszenie podatności banku central-

                                                 
1 Szerzej zob. F. Kydland, E. Prescott, op. cit., s. 473-492.    
2 Szerzej na temat załamania Europejskiego Systemu Monetarnego zob. B. Eichengreen et al., The unstable EMS, 

Brooking Papers on Economic Activity 1993, Vol. 1993, No. 1, s. 51-143.   
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nego na zewnętrzne, polityczne naciski1. Podobnie niezależność można postrzegać z punk-

tu widzenia działań stabilizujących system finansowy. Niezależność banku centralnego 

wpływa korzystnie na szybkość podejmowania decyzji i jednocześnie, poprzez efekt wia-

rygodności przyspiesza dostosowywanie oczekiwań formułowanych przez podmioty go-

spodarcze.  

Wśród innych, obok niezależności, jakościowych aspektów decydujących o sku-

teczności polityki banku centralnego wskazuje się kwestię wiarygodności samego banku 

i jego działań. Znaczenie wiarygodności polityki pieniężnej akcentuje w szczególności teo-

ria racjonalnych oczekiwań (por. tabela 5.1). Uznano bowiem, że bieżące decyzje podmio-

tów gospodarczych uzależnione są nie tylko od przeszłych i teraźniejszych zdarzeń, ale 

również od oczekiwań dotyczących przyszłości2. Racjonalność oczekiwań oznacza również, 

że podmioty te formułują swoje oczekiwania na podstawie wszystkich dostępnych infor-

macji, a większa wiarygodność polityki banku centralnego zmniejsza niepewność odnośnie 

przyszłości i wpływa na takie kształtowanie oczekiwań, które sprzyja realizacji celów ban-

ku centralnego3.  

Niezależności i wiarygodności działań podejmowanych przez bank centralny po-

winna towarzyszyć również przejrzystość i odpowiedzialność demokratyczna. Przejrzystość 

polityki wpływa w szczególności na proces formułowania oczekiwań podmiotów gospodar-

czych. Komunikacja i przewidywalność działań banku centralnego wskazywane są jako 

elementy niezbędne w polityce współczesnego banku centralnego również z uwagi na 

fakt, że bank centralny jest instytucją publiczną i jako taka instytucja powinien ujawniać 

społeczeństwu informacje związane z prowadzoną polityką. Określenie optymalnego po-

ziomu przejrzystości działań banku centralnego w ramach stabilizowania systemu finan-

sowego nie jest zadaniem prostym. Należy bowiem zauważyć, że w odniesieniu do pew-

nych instrumentów wykorzystywanych przez bank centralny przejrzystość w ujęciu ex 

ante nie jest stanem pożądanym z punktu widzenia stabilności instytucji i rynków finan-

sowych.  

Odpowiedzialność demokratyczna zaś stanowi konsekwencję zwiększania niezależ-

ności banku centralnego. Uznaje się bowiem, że w demokratycznym społeczeństwie 

                                                 
1 Przekonanie takie jest konsekwencją zaakceptowania argumentów wynikających z poglądów szkoły wyboru publiczne-

go (Public Choice) oraz teorii cyklu politycznego, szerzej zob. A. Wojtyna, Szkice o niezależności banku centralnego, WN 
PWN, Warszawa – Kraków 1998, s. 52 i nast. 

2 Por. T. Kowalski, op. cit., s. 37-40. 
3 Zob. np. Z. Polański, Wiarygodność banku centralnego a cele polityki pieniężnej, Bank i Kredyt 1998, nr 6, Narodowy 

Bank Polski, Warszawa. 
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zwiększeniu niezależności banku centralnego jako instytucji publicznej, musi towarzyszyć 

mechanizm poddawania polityki pieniężnej publicznej ocenie1. 

Działania współczesnych banków centralnych w znacznej mierze opierają się na 

oddziaływaniu poprzez kanał oczekiwań (por. tabela 5.1). Przyspieszenie procesu formu-

łowania oczekiwań i poprawienie spójności tego procesu możliwe są dzięki wykorzystaniu 

jakościowych aspektów polityki banku centralnego2. Jednocześnie we wzroście znaczenia 

tych aspektów wyznaczania i realizacji polityki oraz środowiska instytucjonalnego banku 

centralnego można upatrywać ważnych przesłanek uznania banku centralnego za instytu-

cję właściwą dla stabilizowania systemu finansowego. W szczególności niezależność banku 

centralnego pozwala na szybkie, wolne od procedury parlamentarnej podejmowanie decy-

zji (które jest szczególnie ważne w sytuacji wystąpienia kryzysu finansowego). Jeden nie-

zależny ośrodek władzy w banku centralnym zwiększa skuteczność działań stabilizacyjnych 

również dzięki krótkim opóźnieniom wewnętrznym polityki3.  

Większa przejrzystość działań banku centralnego i jego wiarygodność silnie kształ-

tują oczekiwania podmiotów gospodarczych, społeczeństwa oraz instytucji finansowych, 

tj. tych podmiotów, które w bezpośredni sposób mogą przyczyniać się do potencjalnej 

niestabilności systemu finansowego. Banki centralne są więc tymi instytucjami, które – 

z racji swoich cech instytucjonalnych, względów historycznych oraz posiadanych zasobów 

wiedzy i doświadczenia – postrzegane są jako najbardziej wiarygodne przez uczestników 

rynku i jednocześnie najbardziej właściwe do przeprowadzania działań stabilizujących sys-

tem finansowy. 

Ważnym z punktu widzenia działań stabilizacyjnych banku centralnego jest usytu-

owanie nadzoru finansowego w strukturze danego systemu finansowego oraz funkcja 

banku centralnego w tym zakresie. W poszczególnych państwach występują odmienne 

instytucjonalne struktury nadzoru finansowego4, wykazują one jednak pewne cechy  

 

                                                 
1 Zob. np. S.C.W. Eijfinger, M.M. Hoeberichts, Central bank accountability and transparency. Theory and some evidence, 

International Finance 2002, Vol. 5, No. 1, s. 73-96; A. Wojtyna, Demokratyczna kontrola nad polityką banku centralnego – 
kontrowersja teoretyczne i wnioski dla Polski, Ekonomista 2002, nr 5.  

2 Badanie jakościowych aspektów polityki współczesnego banku centralnego i ich wpływ na skuteczność polityki banku 
badała m.in. M. Kowalak, Jakościowe aspekty polityki współczesnego banku centralnego (rozprawa doktorska), Akademia 
Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2004. 

3 Należy również zauważyć, że szybkość podejmowania decyzji i jej odzwierciedlenie w kształtowaniu się sytuacji w sys-
temie finansowym dotyczy w równym stopniu także błędnych decyzji banku centralnego.  

4 Szerzej zob. J. Luna Martinez, T.A. Rose, International survey of integrated financial sector supervision, World Bank 
Policy Research Working Paper 2003, No. 3096; D. Masciandaro, Reforms of financial supervision regimes and central 
banks: exploring the nexus, paper presented at the Conference “Macro Prudential Supervision: Challenges for Financial 
Supervisors”, organized by the IMF and the Korean Financial Supervisory Service, Seoul, November 7-8, 2006, 
(http://www.imf.org/external/np/seminars/eng/2006/macropr/pdf/masciandaro.pdf); How Countries Supervise their Banks, 
Insurers and Securities Markets 2007, R. Pringle [red.], Central Banking Publications, January 2007. 
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wspólne, co pozwala na wyodrębnienie kilku wiodących modeli nadzoru finansowego1: 

sektorowy, transsektorowy – funkcjonalny oraz transsektorowy zintegrowany. W tabeli 5.2 

zestawiono dane na temat instytucjonalnej struktury nadzoru finansowego w państwach 

należących do G-10 i w Polsce. Obok prostej klasyfikacji modeli nadzoru starano się wska-

zać na udział banku centralnego w nadzorowaniu systemu finansowego. Charakterystycz-

ne bowiem jest stopniowe wydzielanie nadzoru ze struktur banku centralnego (np. Wielka 

Brytania i Japonia w 2000 r. oraz Polska w 2008 r.) i proces konsolidowania poszczegól-

nych instytucji nadzorczych w jedną, nadzorującą cały system finansowy. 

 
Tabela 5.2 

Modele nadzoru finansowego w systemach finansowych  
państw należących do G-10 i w Polsce (stan na 1 stycznia 2008 r.) 

Państwo Banki 
Papiery  

wartościo-
we 

Ubezpie-
czenia 

Data utworzenia 
nadzoru  

zintegrowanego 

Model  
organizacyjny 

Bezpośredni udział 
banku centralnego 

w nadzorze 
ostrożnościowym 

Belgia Z Z Z 2004 Zintegrowany NIE 

Francja B B/P U - Sektorowy NIE 

Holandia BC/C 2004 Funkcyjny TAK 

Japonia Z Z Z 2000 Zintegrowany NIE 

Kanada BU P BU 1987 Zintegrowany NIE 

Niemcy Z Z Z 2002 Zintegrowany TAK* 

Stany Zjednoczone BC/B P U - Sektorowy TAK 

Szwajcaria B P U 2009 Sektorowy NIE 

Szwecja Z Z Z 1991 Zintegrowany NIE 

Wielka Brytania Z Z Z 1997 Zintegrowany NIE 

Włochy BC/P BC/P U - Sektorowy TAK 

Polska Z Z Z 2008 Zintegrowany NIE 

 
Objaśnienia: 

B  – instytucja nadzorcza wyspecjalizowana w nadzorze bankowym 
BC  – bank centralny 
BU  – instytucja nadzorcza wyspecjalizowana w nadzorze bankowym i ubezpieczeniowym  
C  – instytucja prowadząca nadzór nad zasadami prowadzenia biznesu (conduct of business supervision) 
P  – instytucja nadzorcza wyspecjalizowana w nadzorze nad rynkiem papierów wartościowych  
U  – instytucja wyspecjalizowana w nadzorze ubezpieczeniowym 
Z  – zintegrowany nadzorca nad całym systemem finansowym 
 
*  Federalnemu Bankowi Niemiec powierzono z mocy prawa wykonywanie tylko specyficznych zadań nadzorczych (np. 

inspekcje w instytucjach finansowych, ocena dokumentów i raportów audytorskich). 
 
Źródło :  Opracowanie własne na podstawie Recent development in supervisory structure in EU and acceding 

country, European Central Bank, Frankfurt am Main, October 2006; How Countries Supervise their 
Banks, Insurers and Securities Markets 2007, op. cit. 

 

                                                 
1 Model sektorowy charakteryzuje się instytucjonalnym wyodrębnieniem nadzoru nad poszczególnymi sektorami systemu 

finansowego (bankami, instytucjami ubezpieczeniowymi, rynkiem kapitałowym), nadzór transsektorowy – funkcjonalny 
charakteryzuje się wydzieleniem instytucji nadzorczych z punktu widzenia obszaru nadzorczego (funkcji nadzorczych): 
nadzór ostrożnościowy i nadzór nad zasadami prowadzenia biznesu (conduct of business supervision). Zob. J.M. Kremers et 
al., Financial supervision in Europe: an overview, w: Financial Supervision in Europe, J.M. Kremers et al. [red.], Edward 
Elgar, Cheltenham 2003, s. 6-8.   
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Analizując informacje prezentowane w tabeli 5.2, należy przede wszystkim podkreślić wie-

lość rozwiązań instytucjonalnych w zakresie nadzoru finansowego. Jednocześnie warto 

wskazać kilka elementów charakterystycznych. Po pierwsze, tylko w dwóch przypadkach 

(Holandia i Włochy) jedynym nadzorcą sektora bankowego pozostaje bank centralny. 

W niemieckim i amerykańskim systemie finansowym banki centralne wypełniają pewne 

ściśle określone w prawie zadania w ramach funkcji nadzorczych. Po drugie, w wielu sys-

temach finansowych nadzór nigdy nie był zadaniem przypisanym bankowi centralnemu 

(np. Kanada, Szwecja, Szwajcaria). Po trzecie, charakterystycznym elementem współcze-

snej ewolucji struktur instytucjonalnych nadzoru jest konsolidowanie instytucji nadzor-

czych i związane z tym procesem wydzielanie nadzoru z banku centralnego. Proces konso-

lidacji wystąpił m.in. w Kanadzie, Belgii, Szwecji, Niemczech, a w Wielkiej Brytanii, Japonii 

oraz w Polsce (2008 r.) nastąpiło jednocześnie przesunięcie zadań nadzorczych z banku 

centralnego do utworzonej instytucji nadzorującej system finansowy1.  

 Z punktu widzenia działań stabilizacyjnych banku centralnego podstawowe zna-

czenie ma zapewnienie dostępu banku do bieżących i wiarygodnych informacji gromadzo-

nych przez instytucję nadzorczą. Kluczowym zatem wyzwaniem, przed którym stoją banki 

centralne państw, w których nadzór nad systemem finansowym sprawują inne instytucje, 

jest stworzenie skutecznych mechanizmów współpracy i wymiany informacji.  

 Prowadzone rozważania wskazują na liczne czynniki oddziałujące na zagadnienie 

zaangażowania banku centralnego w stabilizowanie systemu finansowego. Część z omó-

wionych zmiennych stanowi podstawową przesłankę do uznania stabilności finansowej za 

jeden z celów banku centralnego (m.in. niska i stabilna inflacja oraz jakościowe właściwo-

ści instytucjonalne banku centralnego), inne wskazują kierunek i zakres koniecznych do 

podjęcia przez bank centralny zadań w zakresie stabilizowania systemu finansowego. 

Liczba zmiennych i złożoność problematyki wydaje się uniemożliwiać sformułowanie uni-

wersalnych i ponadczasowych wniosków, a przeprowadzona analiza miała na celu wyłącz-

nie zasygnalizowanie najważniejszych zagadnień. Należy jednocześnie podkreślić, że ze-

stawienie czynników determinujących zaangażowanie banku centralnego w stabilizowanie 

systemu finansowego będzie ulegać stopniowym zmianom, co powoduje konieczność bie-

żącego analizowania wszystkich płaszczyzn funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa 

z punktu widzenia potencjalnego wpływu tych zjawisk na działania stabilizacyjne banku 

centralnego. 

  

                                                 
1 Szerzej problem usytuowania nadzoru bankowego będzie analizowany w punkcie 5.3.3. 
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5.2.2. Relacje między polityką pieniężną a stabilizowaniem systemu fi-
nansowego 

Bank centralny jest instytucją, która wyznacza i realizuje politykę pieniężną jako jedną 

z dziedzin polityki gospodarczej kraju. W literaturze występuje niejednolite definiowanie 

polityki pieniężnej1, jednak większość definicji określa ją jako działalność banku centralne-

go, który wykorzystując różne instrumenty, wpływa na kształtowanie się obiegu pienięż-

nego oraz utrzymanie stabilności pieniądza. Współcześnie powszechnie akceptowanym 

celem polityki pieniężnej jest stabilność cen2. 

 Coraz częściej jednak, jak już podkreślano w niniejszej pracy, wysuwany jest ar-

gument, iż również stabilność finansowa jest lub powinna być, obok stabilności cen celem 

działań banku centralnego3. A. Icard pisze nawet o „bliźniaczych celach” banku centralne-

go: stabilności cen i stabilności finansowej4. Takie określenie wskazywałoby na silne wza-

jemne uwarunkowanie stabilności finansowej i stabilności cen oraz możliwość wykorzy-

stywania tych samych instrumentów polityki banku centralnego w realizacji tak sformuło-

wanej wiązki celów. 

W obliczu wzrostu znaczenia stabilności finansowej jako jednego z celów banku 

centralnego, zasadnym wydaje się zbadanie, czy występuje zależność między polityką 

pieniężną a stabilizowaniem systemu finansowego oraz jaki jest jej wymiar. Charaktery-

styczne jest wzajemne oddziaływanie między stabilizowaniem systemu finansowego 

a polityką pieniężną (por. tabela 5.1). W żadnym z wyodrębnionych ujęć analitycznych tej 

problematyki nie występuje neutralny charakter tej relacji. Decyzje podejmowane w ra-

mach realizacji polityki pieniężnej mają bezpośrednie implikacje dla stabilności systemu 

finansowego5, ale również działania stabilizacyjne mają wpływ na kształtowanie się stabil-

ności cen towarów i usług. Rozważania zmierzające do jednoznacznego określenia relacji 

                                                 
1 W. Wilczyński ujmuje politykę pieniężną jako całokształt aktów decyzyjnych i problemów wyboru związanych z kreacją 

pieniądza i spełnianiem przezeń jego funkcji, a zwłaszcza zapewnieniem jego stabilności, N. Acocella określa ją jako oddzia-
ływanie na płynność systemu gospodarczego poprzez zmiany bazy monetarnej i/lub stopy minimalnych rezerw obowiązko-
wych, B.M. Friedman z kolei podkreśla, że polityka pieniężna (obok polityki fiskalnej) jest jednym z narzędzi regularnego 
wpływania państwa na tempo i kierunek ogólnej aktywności gospodarczej, włączając w to nie tylko poziom zagregowanej 
produkcji i zatrudnienia, ale również tempo wzrostu i spadku cen. Zob. W. Wilczyński, op. cit., s. 108; N. Acocella, Zasady 
polityki gospodarczej, WN PWN, Warszawa 2002, s. 222; B.M. Friedman, Monetary policy, NBER Working Papers 2000, No. 
8057, Cambridge, s. 3.  

2 R. Kokoszczyński, op. cit., s. 109. Odrębnym zagadnieniem, wykraczającym poza ramy niniejszej pracy, jest pytanie 
o sposób rozumienia stabilności cen, tj. operacjonalizacja tego pojęcia. Por. np. L.E.O. Svensson, How should monetary 
policy be conducted in an era of price stability, NBER Working Paper 2000, No. 7156, Cambridge; O. Issing, Why price 
stability? w: Why price stability? First ECB Central Banking Conference, A. Garcia Herrero et al. [red.], European Central 
Bank, Frankfurt am Main 2001, s. 187-192. 

3 Por. np. F.S. Mishkin, What should central banks do? op. cit. s. 10-13; R.W. Ferguson, The role of central banks in fos-
tering efficiency and stability in the global financial system, National Bank of Belgium Conference on Efficiency and Stability 
in an Evolving Financial Systems, Brussels, 17 May 2004; G.J. Schinasi, Responsibility of central banks for stability in finan-
cial markets, op. cit.; The evolution of central banking, op. cit., s. 140-160. 

4 A. Icard, op. cit., s. 228 
5 W niniejszej rozprawie wpływ realizacji polityki pieniężnej na stabilność systemu finansowego postrzegany jest przede 

wszystkim z punktu widzenia kształtowania zrównoważonego otoczenia systemu finansowego (poprzez wpływ na warunki 
makroekonomiczne), zgodnie z wprowadzoną w punkcie 3.2 definicją stabilności systemu finansowego. 
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występującej między stabilnością cen a stabilnością finansową (i działaniami podejmowa-

nymi w związku z dążeniem do osiągnięcia obu celów) prowadzone są w ramach różno-

rodnych koncepcji analitycznych. Dlatego, zdając sobie sprawę z pewnego uproszczenia 

tak złożonej tematyki, w niniejszej pracy podjęto próbę sklasyfikowania zagadnień i omó-

wienie jako odrębnych wątków poświęconych pozytywnemu i negatywnemu oddziaływa-

niu polityki pieniężnej na stabilność finansową oraz podobnie stabilności finansowej na 

politykę pieniężną (zob. tabela 5.3).  

Wpływ polityki pieniężnej banku centralnego na stabilność systemu finansowego 

należy postrzegać przede wszystkim z punktu widzenia korzyści wynikających z niskiej 

inflacji zarówno dla systemu finansowego, jak i całej gospodarki. Przykładowo W. Wil-

czyński wskazuje m.in. na następujące korzyści z niskiej i stabilnej inflacji1:  

− stabilność pieniądza wydłuża horyzont czasowy podejmowanych decyzji i umożli-

wia tym samym trafny rachunek ekonomiczny przedsięwzięć (szczególnie długo-

okresowych), 

− stabilny pieniądz oznacza także z reguły rynek dobry, przejrzysty i wymuszający 

wyższą jakość oferty, 

− niska stopa inflacji oznacza również taniość kredytu i zwiększa tym samym skłon-

ność do inwestowania. 

Korzyści z niskiej i stabilnej inflacji można odnieść również do możliwości uniknięcia eko-

nomicznych i społecznych kosztów inflacyjnych (będzie o nich mowa w dalszej części tego 

punktu pracy).  

Nie ulega wątpliwości, że stabilność poziomu cen zwiększa zatem stabilność sys-

temu finansowego. Zdaniem M. Goodfrienda, niska i nie zmieniająca się gwałtownie stopa 

inflacji zmniejsza wrażliwość cyklu koniunkturalnego na wahania cen aktywów, stanowią-

cych jedną z głównych przyczyn wahań w systemie finansowym (por. punkt 4.3.4)2. We-

dług F.S. Mishkina, stabilny poziom cen sprzyja wolniejszemu rozprzestrzenianiu się kryzy-

su finansowego. Dzieje się tak dlatego, że zdaniem Mishkina, w sytuacji stabilnego pozio-

mu cen przeważają długoterminowe kredyty zaciągane w walucie krajowej. Natomiast 

w sytuacji wysokiej i zmiennej stopy inflacji dominują kredyty krótkoterminowe, indekso-

wane i zaciągane w obcej walucie3. Podobny pogląd reprezentują C. Borio i P. Lowe, pod-

kreślając, że niski i stabilny wskaźnik inflacji sprzyja stabilności finansowej, a nagłe zmia-
                                                 

1 W. Wilczyński, op. cit., s. 166. 
2 M. Goodfriend, Financial stability, deflation and monetary policy, Monetary and Economic Studies 2001, Special edi-

tion, February, s. 144, 146. 
3 F.S. Mishkin, The cause and propagation of financial instability: lessons for policymakers, w: Maintaining financial sta-

bility in a global economy, op. cit., s. 55-96. F.S. Mishkin odwołuje się również do problemu nasilenia zjawiska asymetrii 
informacji w celu zobrazowania wpływu polityki pieniężnej na stabilność systemu finansowego. Szerzej zob. F.S. Mishkin, 
Financial instability and monetary policy, speech at the Risk USA 2007 Conference, New York, 5 November 2007. 
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ny tempa inflacji zazwyczaj zwiększają podatność na kryzysy1. Tezy te znajdują potwier-

dzenie w wynikach badań empirycznych przeprowadzonych przez A.G. Herrero i P. del 

Río, którzy dokonali oceny wpływu polityki pieniężnej (w szczególności z punktu widzenia 

wyboru celu tej polityki) na stabilność systemu finansowego. Badanie przeprowadzili na 

próbie 79 krajów w latach 1970-1999. Autorzy wskazali m.in. na pozytywny wpływ wybo-

ru celu stabilności cen banku centralnego na redukcję prawdopodobieństwa pojawienia się 

kryzysu bankowego2.  

Wszystkie omówione korzyści dla systemu finansowego i gospodarki wynikające ze 

stabilnego kształtowania się cen (tj. skutecznej polityki pieniężnej) w bezpośredni sposób 

przyczyniają się do stabilności systemu finansowego, poprzez kształtowanie stabilnego 

otoczenia systemu finansowego oraz poprawę efektywności funkcjonowania rynków i in-

stytucji finansowych (por. definicja stabilności finansowej w punkcie 3.2). Ekonomiści 

i politycy gospodarczy wydają się zatem zgodni co do udziału banku centralnego w za-

pewnieniu stabilności systemu finansowego, przede wszystkim poprzez prowadzenie sku-

tecznej polityki pieniężnej. Rodzi się jednak pytanie, czy skuteczne działania banku cen-

tralnego w sferze polityki pieniężnej są warunkiem wystarczającym czy tylko koniecznym 

dla stabilności finansowej. 

Naturalnym wątkiem w dyskusji na temat wpływu polityki pieniężnej na stabilność 

systemu finansowego jest pytanie o negatywny wymiar tej relacji, tj. czy nieskuteczna 

polityka pieniężna stanowi zagrożenie dla stabilności systemu. W pierwszym względzie 

należy zwrócić uwagę na koszty inflacyjne3 i ich potencjalny wpływ na stabilność systemu. 

Koszty te najczęściej analizowane są jako koszty ekonomiczne i społeczne, przy czym 

ekonomiczne koszty inflacyjne odnoszą się do zaburzeń w alokacji kapitału, tzw. kosztów 

„zdartych zelówek”, kosztów zmiany cenników oraz występowania zaburzeń w systemie 

finansowym, koszty społeczne natomiast utożsamia się z redystrybucją dochodów (trans-

fer majątku między wierzycielem a dłużnikiem, między pokoleniami oraz podmiotami 

o różnym stopniu niechęci do ryzyka)4. Ekonomiczne koszty inflacyjne znajdują zatem 

bezpośrednie odzwierciedlenie w niestabilności systemu finansowego, bowiem stanowią 

one zagrożenie dla funkcji realizowanych przez system finansowy. Nieskutecznie prowa-

dzona polityka pieniężna znajduje odzwierciedlenie również w nasileniu społecznych kosz-

                                                 
1 C. Borio, P. Lowe, op. cit., s. 18.  
2 A.G. Herrero, P. del Río, Financial stability and the design of monetary policy, Documento de Trabajo 2003, No. 0315, 

Banco de Espaňa, Madrid.  
3 Zaleca się odrębne badanie kosztów inflacyjnych w odniesieniu do inflacji oczekiwanej i nieoczekiwanej oraz uwzględ-

nienie indeksacji bądź nie w danej gospodarce. W pracy z uwagi na dążenie wyłącznie do zasygnalizowania problemu kosz-
tów inflacyjnych z punktu widzenia stabilności systemu finansowego, pominięto takie rozgraniczenie. 

4 Zob. szerzej R. Kokoszczyński, op. cit., s. 110-122; J. Viňals, Monetary policy issue in a low inflation environment, 
w: Why price stability?, op. cit., s. 113-157 oraz O. Issing, Why price stability? op. cit., s. 179-202. 



 186 

tów inflacyjnych, tj. wpływa na redystrybucję bogactwa (w zależności od tego, czy zasko-

czenie inflacyjne ma wymiar pozytywny czy negatywny, następuje przesunięcie bogactwa 

między pożyczkodawcami i pożyczkobiorcami)1. Redystrybucja taka z kolei przyczynia się 

do zwiększenia niestabilności w systemie finansowym w związku z nasileniem zjawiska 

upadłości i pogorszeniem jakości portfeli kredytowych banków.  

Podobnie zbyt surowa polityka pieniężna, która prowadzi do bardzo niskiej inflacji, 

a często nawet do deflacji, związana jest z nasileniem się zjawiska upadłości podmiotów 

gospodarczych i gospodarstw domowych2 oraz instytucji finansowych3. P. Sinclair wskazu-

je na jeszcze inny mechanizm relacji między stabilizowaniem systemu finansowego a poli-

tyką pieniężną, który wywodzi ze sposobu ustanawiania przez bank centralny wysokości 

krótkoterminowych stóp procentowych. Nagłe, tymczasowe zmiany wysokości krótkoter-

minowych nominalnych stóp procentowych mają odzwierciedlenie we wzroście niepewno-

ści na rynkach finansowych. Zmiany w wysokości stóp procentowych – jeśli mają charak-

ter gwałtowny i jednocześnie spóźniony – wpływają na nasilenie się zjawiska upadłości, 

a dalej również na pogorszenie bilansów banków. Efekt ten jest tym większy, im bardziej 

decyzje w ramach polityki pieniężnej podejmowane są jako „zbyt duże i zbyt późne”4.  

M. Goodfriend z kolei podkreśla, że ważnym czynnikiem decydującym o negatyw-

nym wpływie zaostrzenia polityki pieniężnej na stabilność systemu finansowego (w szcze-

gólności na załamanie na rynku kapitałowym) jest niska wiarygodność banku centralnego 

oraz prowadzenie polityki pieniężnej w sposób skokowy (go-stop)5. Można zatem uznać, 

że utrzymanie przez wiarygodny bank centralny niskiej inflacji jest czynnikiem ułatwiają-

cym elastyczną reakcję na zagrożenie kryzysem finansowym, bez jednoczesnego zagroże-

nia zwiększeniem presji inflacyjnej.  

W świetle tych rozważań niestabilność systemu finansowego może mieć swoje 

źródła bezpośrednio w błędnych, zbyt późno lub zbyt gwałtowanie podjętych decyzjach 

banku centralnego w sferze polityki pieniężnej. Stąd wniosek, że skuteczność tejże polityki 

jest warunkiem koniecznym stabilności systemu finansowego.  

                                                 
1 Należy podkreślić, że rozmiar redystrybucji i związane z nią negatywne następstwa dla pożyczkodawców i pożyczko-

biorców są znacznie wyższe w sytuacji wykorzystywania instrumentów finansowych o stałej stopie procentowej. 
2 Nieoczekiwana deflacja zwiększa realne koszty obsługi zadłużenia oraz wartość obciążenia długiem, co może spowo-

dować wzrost liczby podmiotów gospodarczych i gospodarstw domowych, które nie będą w stanie dłużej spłacać kredytów.  
3 Na zależność taką wskazuje m.in. C.A.E. Goodhart, co wiąże przede wszystkim z malejącymi dochodami banków, 

z uwagi na „ucieczkę” od depozytów bankowych, C.A.E. Goodhart, The organisational structure of banking supervision, 
w: R.A. Brealey et al., op. cit., s. 79-106.  

4 P. Sinclair, Financial stability and central banks. An introduction, w: R.A. Brealey et al., op. cit., s. 14. Jednocześnie au-
tor wskazuje, że umiarkowane i przeprowadzone we właściwym czasie reakcje banku centralnego i zmiany stóp procento-
wych przyczyniają się do długoterminowej stabilności finansowej. 

5 M. Goodfriend, w: M. Gertler et al., Asset prices and monetary policy: four views, Centre for Economic Policy Re-
search/ Bank for International Settlements, London/ Basle 1998, s. 19. Szerzej na temat skokowego prowadzenia polityki 
pieniężnej i konsekwencji z niego wynikających dla systemu finansowego i gospodarki zob. M. Goodfriend, Monetary policy 
comes of age: a 20th century odyssey, Economic Quarterly 1997, Vol. 83, No. 1, Federal Reserve Bank of Richmond. 
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Ujmując problematykę relacji między polityką pieniężną a stabilnością finansową 

z punktu widzenia oddziaływania stabilności finansowej na tę politykę, podkreślić należy 

również występowanie wyraźnego oddziaływania zarówno w wymiarze pozytywnym, jak 

i negatywnym. Stabilny system finansowy warunkuje prawidłowe funkcjonowanie kanałów 

transmisji polityki pieniężnej1. Stabilny i sprawnie działający system finansowy pozwala 

zwiększyć efektywność mechanizmów transmisji polityki pieniężnej. Teza ta znajduje po-

twierdzenie w przeprowadzonych badaniach empirycznych. I. Angeloni i M. Ehrmann 

wskazują na procesy deregulacji, integracji i innowacyjności w sektorze finansowym strefy 

euro, które przyczyniły się do zwiększenia efektywności funkcjonowania instytucji i rynków 

finansowych, a w konsekwencji również przyspieszyły transmisje impulsów polityki pie-

niężnej2. Znaczący jest również wpływ stabilnych i efektywnych rynków finansowych dla 

prowadzenia polityki pieniężnej w związku z poprawą dostępności i jakości informacji pły-

nących z rynku. Informacje te pozwalają z większą dokładnością ocenić oczekiwania sek-

tora prywatnego i oszacować kształtowanie się kluczowych z punktu widzenia polityki 

banku centralnego zmiennych ekonomicznych w przyszłości3.  

 
Tabela 5.3 

Relacje między polityką pieniężną a stabilizowaniem systemu finansowego 

 Stabilność finansowa Stabilność cen 

Skuteczna polityka pieniężna +  

Nieskuteczna polityka pieniężna –  

Stabilny system finansowy  + 
Niestabilny system finansowy  – 

Objaśnienia: 
+  oznacza wpływ pozytywny 
–  oznacza wpływ negatywny 
  
Źródło: Opracowanie własne. 

 

Negatywny wpływ braku stabilności finansowej na politykę pieniężną postrzegany 

jest przede wszystkim z punktu widzenia obniżenia efektywności mechanizmu transmisji 

impulsów polityki pieniężnej. Przykładowo, redukcja stóp procentowych może mieć znacz-

nie słabsze oddziaływanie na krajowe stopy rynkowe. Dzieje się tak z uwagi na rosnącą 

premię za ryzyko (która znajduje odzwierciedlenie w braku reakcji stóp procentowych) lub 

                                                 
1 Por. G.J. Schinasi, Safeguarding Financial Stability. Theory and Practice, op. cit., s. 137. 
2 I. Angeloni, M. Ehrmann, Monetary transmission in the Euro area: early evidence, Economic Policy 2003, Vol. 18, No. 

37. Podobne wnioski formułuje G. De Bondt, Interest rate pass-through: empirical results for the Euro area, German Eco-
nomic Review 2002, Vol. 6, No. 1. Innowacje mogą jednocześnie stanowić istotne utrudnienie w realizacji polityki pieniężnej 
banku centralnego, a nawet być źródłem zakłóceń w transmisji impulsów polityki pieniężnej. 

3 Szerzej na ten temat zob. Extracting information from financial asset prices, Monthly Bulletin 2004, November, Euro-
pean Central Bank, Frankfurt am Main.  
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też ze względu na nasilenie zjawiska racjonowania kredytu (w związku z niechęcią banków 

do podejmowania akcji kredytowej)1. W skrajnym przypadku brak reakcji rynkowych stóp 

procentowych i brak poprawy warunków na rynku kredytowym, mogą doprowadzić – 

w efekcie do stopniowych obniżek stóp procentowych przez bank centralny – i osiągnięcia 

bliskich zeru stóp procentowych2. 

Zaprezentowane w niniejszym punkcie rozważania na temat związków między poli-

tyką pieniężną a stabilizowaniem systemu finansowego wskazują na silne wzajemne uza-

leżnienie obu kategorii, w wymiarze zarówno pozytywnym, jak i negatywnym. Prezento-

wane rozważania dotyczą jednak kształtowania się tych relacji w długim okresie, w którym 

oba cele są zbieżne3. Należy jednak zwrócić uwagę na coraz częściej formułowane wnioski, 

w szczególności przez ekonomistów Banku Rozrachunków Międzynarodowych w Bazylei, 

którzy wskazują na możliwość wystąpienia konfliktu między stabilnością finansową a stabil-

nością cen w krótkim okresie. W związku z tym przestrzegają oni przed nadmiernym kon-

centrowaniem polityki banku centralnego na krótkoterminowym celu stabilności cen, gdyż 

strategia taka może mieć negatywne konsekwencje w perspektywie długoterminowej4. 

Nie zostaną bowiem dostrzeżone zagrożenia dla stabilności cen mające swoje źródła 

w niestabilności systemu finansowego5. 

Podsumowując rozważania na temat relacji między stabilnością cen a stabilnością 

finansową, warto podkreślić, że obie kategorie stanowią dla siebie wzajemnie warunki 

konieczne, aczkolwiek niewystarczające6. Błędnym jest zatem traktowanie stabilności fi-

nansowej jako „produktu ubocznego” stabilności pieniądza7. Odporność systemu finan-

sowego na zjawiska o charakterze niestabilności tylko w ograniczonym stopniu jest efek-

tem korzyści osiąganych z niskiej i stabilnej inflacji. Tak więc, stabilizowanie system finan-

sowego przez bank centralny powinno wykraczać poza ramy prowadzenia polityki pienięż-

nej nastawionej na realizację celu stabilności cen.  

                                                 
1 Zob. L. Papademos, op. cit. 
2 Szerzej na temat problemu bliskich zeru stóp procentowych zob. np. M. Jurek, Zero jako granica stóp procentowych 

banku centralnego, Ekonomista 2004, nr 1; C. Wyplosz, Do we know how low should inflation be? w: Why price stability? 
op. cit., s. 1-33 oraz O. Issing, Why price stability? op. cit., s. 19-192.  

3 Zbieżność celu stabilności cen i stabilności finansowej w długim okresie stanowi jedną z przesłanek uznania banku 
centralnego za właściwą instytucję stabilizującą system finansowy, no co wskazują nawet przeciwnicy uznania stabilności 
finansowej za jeden z celów działania banku centralnego. Zob. np. O. Issing, Monetary and financial stability: is there 
a trade-off, op. cit. 

4 W. White, Is price stability enough? BIS Working Paper 2006, No. 205; C. Borio, Monetary and financial stability: so 
close and yet so far? National Institute Economic Review 2005, No. 192; C. Borio et al., A tale of two perspectives: old or 
new challenges for monetary policy? op. cit.; C. Borio, P. Lowe, op. cit. Podobny pogląd wyraża A. Leijonhufvud, Monetary 
and financial stability, Policy Insight 2007, No. 14, October, Centre for Economic Policy Research. 

5 Szerzej problematyka ta będzie omówiona w rozdziale szóstym.  
6 Historia dostarcza licznych przykładów na potwierdzenie tej tezy np. kryzys w Japonii na początku lat 90. ubiegłego 

wieku czy w krajach Azji Południowo-Wschodniej pod koniec lat 90. ubiegłego wieku, upadek funduszu hedgingowego LTCM 
i kryzys w Rosji w 1998 roku. Szerzej na ten temat zob. W.R. White, Czy stabilność cen wystarcza, op. cit., s. 13-14. 

7 Pogląd taki wyrażają m.in. Bordo et al.: „(...) a monetary regime that produces aggregate price stability will, as a by-
product, tend to promote stability of the financial system”, M. Bordo et al., Aggregate price shocks and financial instability: 
an historical analysis, NBER Working Papers 2000, No. 7652, Cambridge, s. 27. 
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W obliczu tak sformułowanych wniosków z przeprowadzonego badania relacji mię-

dzy polityką pieniężną i stabilizowaniem systemu finansowego, warto w kolejnym kroku, 

podjąć próbę odpowiedzi na pytanie, czy stabilizowanie systemu finansowego przez bank 

centralny znajduje odzwierciedlenie w instytucjonalno-prawnych podstawach działania ban-

ku centralnego (por. punkt 5.2.3) oraz w praktyce ich funkcjonowania (por. rozdział 6). 

 

5.2.3. Instytucjonalno-prawne podstawy stabilizowania systemu finansowego 
przez bank centralny 

Wyodrębnione w punkcie 5.2.1 i 5.2.2 czynniki decydujące współcześnie o kształcie dzia-

łań stabilizacyjnych banku centralnego zostaną w niniejszym fragmencie pracy rozwinięte 

w odniesieniu do instytucjonalno-prawnych podstaw tych działań. Tym samym podjęta 

zostanie próba określenia instytucjonalnych ram stabilizowania systemu finansowego 

przez bank centralny. Ramy instytucjonalno-prawne obejmują szereg zagadnień systema-

tyzujących zaangażowanie banku centralnego w stabilizowanie systemu finansowego, 

w tym w szczególności1: 

1) formalne zdefiniowanie celu i zadań w ramach stabilizowania systemu finansowe-

go, 

2) określenie odpowiedzialności za stabilizowanie systemu finansowego,  

3) sformalizowane zasady procesu podejmowania decyzji i współpracy z innymi insty-

tucjami w ramach stabilności systemu finansowego,  

4) wskazanie instrumentów stabilizowania systemu przez bank centralny. 

W niniejszym punkcie pracy analizie poddane zostaną dwa pierwsze elementy podstaw 

instytucjonalnych stabilizowania systemu finansowego przez bank centralny, tj. cel banku 

centralnego w ramach stabilności finansowej oraz odpowiedzialność banku centralnego. 

Badanie instrumentów stabilizowania systemu finansowego wykorzystywanych przez banki 

centralne państw należących do G-10 oraz EBC i NBP, a także ocena procesu podejmowa-

nia decyzji i współpracy między instytucjami stabilizowania systemu finansowego będą 

przedmiotem rozważań w rozdziale szóstym.  

Jak już podkreślono, żaden z banków centralnych państw należących do G-10, ani 

NBP nie posiada sformalizowanej, oficjalnej definicji stabilności systemu finansowego (por. 

tabela 3.2)2, co stanowi podstawową przeszkodę w prowadzeniu szczegółowych badań 

                                                 
1 Elementy ram instytucjonalnych stabilizowania systemu finansowego opracowano na podstawie S. Oosterloo, J. de 

Haan, op. cit. 
2 Należy jednocześnie podkreślić, że Bank Kanady posiada oficjalną definicję ryzyka systemowego (ograniczoną jednak-

że tylko do systemu płatności i rozliczeń). Można zatem uznać, na podstawie systemowego ujęcia stabilności finansowej 
(por. punkt 3.2.), że Bank Kanady dysponuje oficjalną wąską definicją stabilności finansowej, zob. szerzej Payment Clearing 
and Settlement Act (1996, c. 6, Sch.). 
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porównawczych podstaw instytucjonalnych działań stabilizacyjnych. Wpływ na wnioski 

z prowadzonych badań może mieć bowiem sposób interpretacji zapisów prawnych. Dlate-

go, dążąc do zmniejszenia stopnia subiektywizmu analiz przywoływane będą oryginalne 

zapisy z aktów prawnych, na podstawie których działają banki centralne oraz – w miarę 

ich występowania – interpretacje samych banków centralnych1. 

Pierwszym elementem podstaw instytucjonalnych, wymagającym głębszych analiz, 

jest formalne zdefiniowanie zakresu działań banku centralnego w ramach stabilizowania 

systemu finansowego. Jednocześnie istotne z punktu widzenia działań banku centralnego 

jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy i w jaki sposób cel oraz zadania banku central-

nego związane z utrzymaniem stabilności finansowej zostały zdefiniowane w podstawo-

wych aktach prawnych, na mocy których funkcjonują poszczególne banki. Zestawienie 

wyników badań w tym zakresie zaprezentowano w tabeli 5.4.  

Analizując najważniejsze akty prawne, na podstawie których funkcjonują analizo-

wane banki centralne, należy zwrócić uwagę na kilka prawidłowości. Po pierwsze w żad-

nym z analizowanych banków centralnych stabilizowanie systemu finansowego nie zostało 

wskazane jako cel podstawowy banku. W zdecydowanej większości celem banku central-

nego jest stabilność cen. Tak sformułowany cel podstawowy nie jest jednak neutralny 

z punktu widzenia stabilności systemu finansowego (szerzej zob. punkt 5.2.2). Należy 

jednocześnie zwrócić uwagę na cel działania SRF, który w interpretacji m.in. F.S. Mishkina 

(członka Rady Zarządu SRF w latach 2006-2014) należy postrzegać jako podwójny man-

dat do wspierania celu maksymalnego zatrudnienia i stabilności cen. Jak jednak zauważa 

Mishkin, celem uzupełniającym, choć nie wyartykułowanym w prawie, jest wspieranie 

stabilności systemu finansowego (z uwagi na bezpośredni wpływ potencjalnej niestabilno-

ści systemu zarówno na stabilność cen, jak również na inne warunki makroekonomiczne)2. 

Podobną interpretację zapisów prawnych proponuje inny członek Rady Zarządu SRF – 

K.M. Warsh3. Ponadto należy podkreślić, że Zarząd Rezerwy Federalnej w strategicznym 

planie działania określił misję i cele Zarządu Rezerwy Federalnej, w którym w przejrzysty 

i czytelny sposób wyartykułowano m.in. cel wspierania stabilności systemu finansowego4. 

                                                 
1 W odniesieniu do SRF wykorzystywany będzie również oficjalny dokument opracowany przez Radę Gubernatorów Sys-

temu Rezerwy Federalnej, The Federal Reseve System, purposes & functions, Board of Governors of the Federal Reserve 
System, Washington, D.C. 2005. 

2 F.S. Mishkin, Financial instability and monetary policy, op. cit.  
3 K.M. Warsh, Financial stability and the Federal Reserve, speech at the New York Economics Association 60th Annual 

Conference, Loudonville, New York, 5 October 2007, (http://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/warsh 
20071005a.htm). 

4 Plan strategiczny zawiera m.in. następujące zapisy: Misją Zarządu jest wspieranie stabilności, integralności i efektyw-
ności narodowego systemu monetarnego, finansowego i płatniczego w celu zapewnienia optymalnych warunków makro-
ekonomicznych gospodarki. SRF realizuje sześć pierwszorzędnych, wzajemnie powiązanych i wzmacniających się celów. 
Jednym z nich jest promowanie bezpiecznego, zdrowego, konkurencyjnego i dostępnego systemu bankowego oraz stabil-
nych rynków finansowych. Szerzej zob. 94th Annual Report 2007, Board of Governors of the Federal Reserve System, 
Washington, D.C., April 2008, s. 169-170.  
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Tabela 5.4 

Prawne uwarunkowania stabilizowania systemu finansowego przez banki centralne państw należących do G-10 i NBP  

Bank  
centralny 

Podstawowy cel banku  
centralnego 

Zapisy odnoszące się do celu stabilności systemu finansowego 

Cel i zadania w ramach 
stabilności finansowej Instrumenty i metody stabilizowania systemu finansowego 

(1) (2) (3) (4) 

Bank Anglii 

Celem Banku jest utrzymanie stabilności 
cen oraz wspieranie polityki gospodarczej 
rządu w zakresie celu wzrostu gospo-
darczego i zatrudnienia (art. 11 Bank of 
England Act). 

Bank ma przyczyniać się do 
utrzymania stabilności systemu 
finansowego (pkt. 2 MoU1). 

Bank zapewnia stabilność systemu monetarnego, w ramach realizowanych funkcji mone-
tarnych, powinien przeciwdziałać wahaniom płynności na rynku (pkt. 2i, MoU1).  
Bank nadzoruje infrastrukturę systemu finansowego, w szczególności ma również za 
zadanie uczestniczyć w rozwoju i udoskonaleniu tej infrastruktury oraz wzmac-
niać odporność systemu na ryzyko systemowe (pkt. 2ii, MoU1). 
Bank powinien dokonywać przeglądu stabilności systemu jako całości. Z uwagi na odpo-
wiedzialność za politykę pieniężną i udział w FSA, Bank Anglii jest instytucją, która może 
najszybciej dostrzec potencjalne problemy. Bank ocenia konsekwencje rozwoju krajowego 
i międzynarodowego rynku finansowego oraz systemu płatniczego z punktu widzenia 
stabilności systemu finansowego (pkt. 2iii, MoU1). 
Bank wykonuje oficjalne operacje finansowe w celu ograniczenia ryzyka wystą-
pienia problemów w instytucjach i na rynkach finansowych (pkt. 2iv, MoU1). 

Bank Francji 

Bank Francji, będąc integralną częścią 
ESBC, zobligowany jest do realizacji celu 
określonego w art. 8 traktatu stanowiące-
go Wspólnotę Europejską (art. L.141-1 
Statute of the Banque de France). 

Bank Francji powinien zapewnić płyn-
ność funkcjonowania oraz bezpieczeń-
stwo systemu płatniczego (art. L.141-4 
Statute of the Banque de France).  

brak zapisów ustawowych 

Bank Holandii Celem banku jest utrzymanie stabilności 
cen. (Art. 1, section 2, Bank Act 1998) 

Bank powinien również przyczyniać się 
do płynnego funkcjonowania systemu 
płatniczego (Art. 1e, section 3, Bank 
Act 1998). 

Bank Holandii powinien przyczyniać się do płynnego prowadzenia polityki przez kompe-
tentne władze w odniesieniu do nadzoru ostrożnościowego instytucji kredytowych i stabil-
ności systemu finansowego (Art. 2, section 3, Bank Act 1998). 
Bank Holandii wypełnia zadania związane z nadzorowaniem instytucji finansowych zgodnie 
z właściwymi przepisami prawa (Art. 1, section 4, Bank Act 1998). 
Bank Holandii wypełnia zadania w zakresie promowania płynnego funkcjonowania systemu 
płatniczego (Art. 2, section 4, Bank Act 1998). 

Bank Japonii 

Celem Banku Japonii jest emisja pieniądza 
oraz prowadzenie kontroli walutowej oraz 
monetarnej. 
Kontrola walutowa i monetarna powinny 
być ukierunkowane, poprzez dbanie o 
stabilność cen, na przyczynianie się do 
rozwoju gospodarki narodowej. (Art. 1.1. 
Bank of Japan Law). 

Dodatkowo, celem Banku Japonii jest 
zapewnienie płynnego rozliczania 
funduszy między bankami oraz innymi 
instytucjami finansowymi i w ten 
sposób przyczynianie się do 
utrzymania prawidłowego funk-
cjonowania systemu finansowego 
(art. 1.2. Bank of Japan Law). 

Premier oraz Minister Finansów mogą zażądać od Banku Japonii prowadzenia polityki 
niezbędnej w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu finan-
sowego, w tym m.in. do udzielenia kredytu w kwocie niezbędnej do utrzymania stabilno-
ści systemu finansowego (art. 38 Bank of Japan Law). 
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Bank Kanady 

Celem Banku Kanady jest regulowanie 
kredytu i waluty w najlepszym interesie 
życia gospodarczego kraju oraz kontrola 
i ochrona zewnętrznej wartości narodowej 
jednostki monetarnej i łagodzenie wpływu 
wartości tej jednostki na wahania produk-
cji, handlu, cen i zatrudnienia na tyle, na 
ile jest to możliwe w ramach działania 
władz monetarnych (Preamble, Bank of 
Canada Act). 

Bank Kanady jest odpowiedzialny za 
nadzór nad system płatniczym i rozli-
czeniowym i zapewnienie funkcjo-
nowania systemów w sposób 
ograniczający ryzyko systemowe 
(Preamble, Payment Clearing and 
Settlement Act).  

Jeśli Prezes Banku uzna w swej opinii, że występuje realne zagrożenie stabilności rynków 
finansowych bądź systemu finansowego, może podjąć decyzję o kupnie lub sprzedaży 
papierów wartościowych, weksli skarbowych, obligacji i skryptów dłużnych, w stopniu, 
w jakim jest to konieczne do realizacji celu wspierania stabilności systemu finan-
sowego (art. 18 (g.1) Bank of Canada Act). 

Wszelkie akcje podejmowane przez bank centralny (omówione w art. 18 (g.1)) powinny 
być podawane do publicznej wiadomości niezwłocznie po uznaniu przez Prezesa banku 
wystąpienia zagrożenia stabilności systemu finansowego (art. 19 Bank of Canada Act). 

Bank centralny ma prawo żądać od instytucji nadzorującej instytucje finansowe, przepro-
wadzenie – w ściśle określonym celu – kontroli w każdej z instytucji będącej przedmiotem 
nadzoru finansowego (art. 22.1 (1) Bank of Canada Act). 

Bank  
Szwecji 

Celem działalności Banku Szwecji jest 
utrzymanie stabilności cen (art. 2 The 
Sveriges Riksbank Act).  

Bank Szwecji powinien również pro-
mować bezpieczny i efektywny system 
płatniczy (art. 2 The Sveriges Riksbank 
Act). 

Bank Szwecji ma promować bezpie-
czeństwo i efektywność systemu 
płatniczego, dokonuje również 
ogólnej oceny i kontroli stabilno-
ści systemu finansowego, kładąc 
główny nacisk na największe banki 
i instytucje rozliczeniowe (section I, 
MoU2). 

Bank ma również prawo w wyjątkowych okolicznościach do dostarczenia wsparcia płynno-
ści dla instytucji finansowych, będących przedmiotem nadzoru instytucji nadzorującej 
system finansowy (FSA – Finansinspektionen) (section I, MoU2).  

Na prośbę Banku Szwecji instytucje kredytowe lub inne instytucje nadzorowane przez FSA 
zobligowane są do dostarczenia niezbędnych informacji, które bank wykorzystuje w celu 
zapewnienia stabilności systemu płatniczego (art. 9 rozdział 6 The Sveriges Riksbank Act).  

Bank Włoch 

Bank Włoch, będąc integralną częścią 
ESBC zobligowany jest do realizacji celu 
określonego w art. 105(1) Traktatu stano-
wiącego Wspólnotę Europejską (art. 1 
Statute of the Bank of Italy). 

Bank powinien pobudzać oszczędności 
we wszystkich formach oraz chronić je, 
a także regulować, koordynować i 
kontrolować proces udzielania kredy-
tów (art. 47 (1) Constitution of the 
Republic of Italy).  

Bank powinien wspierać i regulować 
funkcjonowanie systemu płatniczego 
(art. 146 Banking Law).  

Bank Włoch powinien wykonywać 
działania nadzorcze, określone w 
granicach prawa, w celu zapewnie-
nia stabilności, efektywności i 
konkurencyjności systemu finan-
sowego (art. 4 i 5 Banking Law).  

 

Realizując funkcje nadzoru nad systemem płatniczym bank Włoch ma prawo wydawać 
regulacje zapewniające efektywność i niezawodność systemu płatniczego i rozliczeniowego 
(art. 146 Banking Act).  
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Narodowy 
Bank Belgii 

Bank Belgii, będąc integralną częścią ESBC 
zobligowany jest do realizacji celu określo-
nego w Traktacie stanowiącym Wspólnotę 
Europejską (art. 2 Organic Act of the 
National Bank of Belgium). 

Bank powinien przyczyniać się do 
stabilności systemu finansowego 
(art. 12 Organic Act of the National 
Bank of Belgium). 

Bank powinien zapewnić prawidłowe 
funkcjonowanie systemu płatniczego 
i rozliczeniowego oraz dbać o ich 
bezpieczeństwo i efektywność (art. 8 
Organic Act of the National Bank of 
Belgium).  

W sytuacji kryzysowej Bank Belgii (wspólnie z rządem i instytucją nadzorującą system 
finansowy) może podjąć wszelkie możliwe środki, aby ochronić stabilność rynków 
i instytucji (art. 13, pkt. 2 Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux servi-
ces financiers). 

Bank Belgii dokonuje nadzoru sytuacji w całym systemie finansowym (art. 22, pkt. 3 Loi 
relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers). 

  

Niemiecki 
Bank  
Federalny 

Bundesbank, będąc częścią ESBC, zobo-
wiązany jest do uczestniczenia w wykona-
niu zadania ESBC, jakim jest utrzymanie 
stabilności cen (art. 3 Seventh Act amen-
ding the Bundesbank Act).  

Bundesbank powinien przyczyniać się 
do stabilności systemu płatniczego 
i rozliczeniowego (art. 3 Seventh Act 
amending the Bundesbank Act). 

Bundesbank bierze aktywny udział w nadzorowaniu instytucji kredytowych i finansowych 
(section 7 (1) Banking Act). 

Narodowy 
Bank 
Szwajcarii 

Bank powinien zapewnić stabilność cen. 
Czyniąc to bank powinien uwzględniać 
rozwój całej gospodarki (art. 5, pkt 1 
Federal Act on the Swiss National Bank). 

Bank powinien przyczyniać się do 
stabilności systemu finansowego 
(art. 5, pkt 2 e Federal Act on the 
Swiss National Bank). 

W celu ochrony stabilności syste-
mu finansowego Bank Szwajcarii 
powinien nadzorować system płatniczy 
i rozliczeniowy oraz system transakcji 
papierami wartościowymi (art. 19, pkt 
1 Federal Act on the Swiss National 
Bank). 

W ramach realizacji swoich celów Bank Szwajcarii może udzielać kredytu bankom oraz 
innym instytucjom kredytowym, pod warunkiem dostarczenia wystarczającego zabezpie-
czenia (art. 9, pkt 1e Federal Act on the Swiss National Bank). 

Bank Szwajcarii ma prawo żądać wypełnienia wymogów w odniesieniu do działania syste-
mów płatniczych i rozliczeniowych (art. 20, pkt 2 Federal Act on the Swiss National Bank). 

W celu realizacji działań nadzorczych nad systemem płatniczym i rozliczeniowym, które 
mają przyczynić się do stabilizowania systemu finansowego, Bank Szwajcarii 
może: współpracować z zagranicznymi instytucjami nadzorczymi w zakresie wymiany 
informacji i dokumentów nadzorczych, przekazywać niepubliczne informacje i dokumenty 
odnośnie funkcjonowania systemów zagranicznym instytucjom nadzorczym (zapewniając 
jednak ich poufność i wykorzystanie w ściśle określonym celu) (art. 21 Federal Act on the 
Swiss National Bank). 

W sytuacji kryzysowej Narodowy Bank Szwajcarii może działać jako kredytodawca ostatniej 
instancji, kierując się przy tym kryterium znaczenia systemowego, wypłacalności i odpo-
wiedniego zabezpieczenia (art. 2.3 MoU3) 

Rezerwa 
Federalna 

Celem Rezerwy Federalnej jest utrzymanie 
długoterminowego wzrostu agregatów 
pieniężnych i kredytowych, przyczyniając 
się do efektywnego wspierania produkcji, 
pełnego zatrudnienia, utrzymania stabilne-
go poziomu cen i umiarkowanych długo-
terminowych stóp procentowych (section 
2A, Federal Reserve Act). 

Fed na mocy Monetary Control Act 
z 1980 roku powinna przyczyniać się 
do stabilności i efektywności systemu 
płatniczego (P&F4, s. 84). 

Fed może udzielać kredytu instytucjom depozytowym (Regulation A)  

Rada Gubernatorów na mocy Expedited Funds Availability Act z 1987 roku ma prawo do 
regulowania systemu płatniczego (P&F4, s. 84). 

Fed współuczestniczy w nadzorowaniu i regulowaniu systemu finansowego (Fed nadzoruje 
m.in. holdingi bankowe, holdingi finansowe utworzone na mocy Gramm-Leach-Bliley Act, 
banki stanowe będące członkami Systemu Rezerwy Federalnej, zagraniczne oddziały ban-
ków, będących członkami Systemu Rezerwy Federalnej) (P&F4, s. 59-61). 
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Narodowy 
Bank Polski 

Podstawowym celem działalności NBP jest 
utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy 
jednoczesnym wspieraniu polityki gospo-
darczej Rządu, o ile nie ogranicza to pod-
stawowego celu NBP (art. 3 ustawy 
o NBP).  

Do zadań NBP należy także organizo-
wanie rozliczeń pieniężnych (art. 3 ust. 
2 pkt 1 Ustawy o NBP), regulowanie 
płynności banków oraz ich refinanso-
wanie (art. 3 ust. 2 pkt 5 Ustawy 
o NBP), kształtowanie warunków 
niezbędnych dla rozwoju systemu 
bankowego (art. 3 ust. 2 pkt 6 Ustawy 
o NBP). 

Do zadań Zarządu NBP należy ocena 
funkcjonowania systemu bankowego 
(art. 17, ust. 4 pkt 5 Ustawy o NBP). 

Prowadzenie systemów płatności, z wyjątkiem systemów prowadzonych przez NBP, wyma-
ga zgody Prezesa NBP. Zgody wymaga również wprowadzenie zmian w zasadach funkcjo-
nowania systemu, na którego prowadzenie wymagana jest zgoda (art. 16 ustawy o osta-
teczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunków papierów warto-
ściowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami). 

Objaśnienia: 
1  Memorandum of Understanding between HM Treasury, the Bank of England and the Financial Service Authority. 
2  Memorandum of Understanding between the Government Offices, Sveriges Riksbank and Finansinspektionen regarding co-operation in the fields of financial stability and crises management. 
3  Memorandum of Understanding between the Swiss Federal Banking Commission and the Swiss National Bank in the fields of financial stability. 
4 The Federal Reserve System, purposes & functions, Board of Governors of the Federal Reserve System, Washington, D.C. 2005. 
 
 
Źródło :  Opracowanie własne na podstawie oficjalnych tłumaczeń na język angielski lub francuski podstawowych aktów prawnych, dostępnych na stronach internetowych 

banków centralnych w listopadzie 2007 roku. 
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W tabeli 5.4 wyszczególniono (drukiem pogrubionym) te elementy regulacji prawnych, 

które można utożsamiać ze sformułowaniem celu oraz zadań w ramach stabilizowania 

systemu finansowego w sposób explicite. Należy zauważyć, że zapisy takie nie znalazły się 

w ustawodawstwie odnoszącym się do Banku Francji, Banku Holandii, Federalnego Banku 

Niemiec, Rezerwy Federalnej oraz NBP (zob. tabela 5.4).  

Pozostałe zapisy prawne zawarte w tabeli 5.4 odnoszą się natomiast do stabilizo-

wania systemu finansowego w sposób implicite i odwołują się one do następujących za-

dań banku centralnego: 

− nadzór nad systemem płatniczym i rozliczeniowym oraz zapewnienie stabilności 

tego systemu (wszystkie analizowane w tabeli 5.4 banki centralne), 

− nadzór ostrożnościowy nad instytucjami finansowymi (Bank Holandii, Bank Włoch, 

Niemiecki Bank Federalny, Rezerwa Federalna), 

− wsparcie płynności systemu finansowego (Bank Anglii, Bank Japonii, Bank Kana-

dy, Bank Szwecji, Narodowy Bank Szwajcarii, NBP, Rezerwa Federalna). 

Jednocześnie należy zauważyć wyraźną tendencję do precyzowania zapisów prawnych 

odnoszących się do celu, zadań, a także instrumentów banku centralnego w zakresie sta-

bilizowania systemu finansowego. W szczególności zaś należy zwrócić uwagę na coraz 

częściej wykorzystywane akty prawne mające formę porozumień dwu- lub wielostronnych 

(Memorandum of Understanding, MoU)1. Porozumienia takie podpisywane są na szczeblu 

narodowym oraz międzynarodowym. W ramach danego kraju porozumienie określa zasa-

dy współpracy i podział odpowiedzialności za konkretne zadania w ramach stabilizowania 

systemu finansowego pomiędzy poszczególne instytucje, tj. bank centralny, a także naj-

częściej instytucję nadzorującą system finansowy oraz rząd (np. Szwecja, Szwajcaria – 

bez udziału rządu, Wielka Brytania, Holandia – tylko bank centralny i rząd). Współczesne 

przeobrażenia systemów finansowych, w szczególności zaś procesy integracyjne i globali-

zacyjne przyczyniły się do wzrostu znaczenia międzynarodowej współpracy (a wręcz ko-

nieczności jej podjęcia), w szczególności w dziedzinie stabilizowania systemu finansowego 

i zarządzania potencjalnym kryzysem. Współpraca ta przybiera coraz częściej postać for-

malnych porozumień (MoU), podpisywanych przez krajowe instytucje stabilizujące po-

szczególne systemy finansowe (np. porozumienie podpisane w związku z tworzeniem jed-

nolitego rynku finansowego w Unii Europejskiej2) lub też wyłącznie przez banki centralne 

                                                 
1 Ta forma współpracy między instytucjami stabilizującymi system finansowy jest konsekwencją postępującego procesu 

globalizacji i reakcją na skutki tego procesu. 
2 Memorandum of Understanding on co-operation between the banking supervisors, central banks and finance minis-

tries of the European Union in financial crises situation (2005).  
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w regionach o silnie zintegrowanych sektorach bankowych (np. porozumienie banków 

centralnych krajów skandynawskich1).  

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż zagadnienie stabilizowania sytemu finan-

sowego zostało odmiennie ujęte (w formie explicite lub implicite) w aktach prawnych re-

gulujących działanie banków centralnych funkcjonujących w ramach struktur Europejskie-

go Systemu Banków Centralnych (ESBC). W odniesieniu do samego ESBC oraz EBC należy 

podkreślić, że w aktach prawnych na podstawie których działają, nie znalazły się zapisy 

odnoszące się explicite do stabilizowania systemu finansowego2. Brak bezpośredniego 

wskazania w Statucie ESBC i EBC zadań związanych ze stabilizowaniem systemu finanso-

wego spotkał się z krytyką już na etapie tworzenia tego aktu prawnego. D. Folkerst-

Landau i P.M. Garber zaryzykowali nawet skrajną tezę, że takie sformułowanie celu i za-

dań EBC i ESBC będzie miało daleko idące konsekwencje dla struktury systemu finanso-

wego. Ich zdaniem, można bowiem oczekiwać celowego spowalniania lub nawet przeciw-

działania rozwojowi płynnego rynku finansowego Wspólnoty Europejskiej, przy jednocze-

snym utrzymaniu historycznie dominującego w Europie kontynentalnej finansowania 

w oparciu o banki, co pozwoli zminimalizować ryzyko pojawienia się kryzysu płynności3. 

Wydaje się, że rozwój systemu finansowego w krajach należących do Unii Europejskiej, 

który dokonał się w minionym dziesięcioleciu (por. rozdział drugi, w szczególności punkt 

2.3.1) przeczy tezie wysuniętej przez D. Folkerst-Landau i P.M. Garber4. 

Drugim zagadnieniem związanym z określeniem podstaw instytucjonalnych banku 

centralnego w ramach stabilizowania systemu finansowego jest kwestia odpowiedzialności 

demokratycznej banku centralnego5. Odpowiedzialność ta powinna być rozumiana dwoja-

ko, po pierwsze, w sensie przedmiotowym (za jakie zadania w ramach stabilizowania sys-

temu finansowego bank centralny odpowiada, ang. responsibility), po drugie, w sensie 

                                                 
1 Memorandum of Understanding between the central banks of Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden. Man-

agement of a financial crisis in banks with cross-border establishments (2003).  
2 W Protokole w sprawie Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego w ar-

tykule 3.1 jednym z podstawowych zadań ESBC jest przyczynianie się do płynnego funkcjonowania systemów płatniczych, w 
artykule 3.3 natomiast zapisano, iż zgodnie z artykułem 105 (5) Traktatu o Unii Europejskiej, z dnia 7 lutego 1992 roku, 
ESBC przyczynia się do należytego wykonywania polityk prowadzonych przez właściwe władze w odniesieniu do nadzoru 
ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i do stabilności systemu finansowego. W artykule 25.1. natomiast zapisa-
no, iż EBC jest uprawniony do wyrażania opinii i udzielania konsultacji Radzie Europy, Komisji Europejskiej i właściwym 
organom Państw Członkowskich w sprawie zakresu i stosowania ustawodawstwa wspólnotowego odnoszącego się do nad-
zoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i do stabilności systemu finansowego. Protocol on the Statute of the 
European System of Central Banks and of the European Central Bank, Official Journal of the European Communities, No. 
C 191/68 (29.7.92).   

3 D. Folkerst-Landau, P.M. Garber, The ECB: a bank or a monetary policy rule? w: M.B. Canzoneri et al., Establishing 
a Central Bank: Issues in Europe and Lessons from the US, Cambridge University Press, Cambridge 1992, s. 87.  

4 Ważnym z punktu widzenia tezy sformułowanej przez Folkerst-Landau i Garbera i w obliczu współczesnych przeobra-
żeń systemu finansowego w strefie euro jest zbadanie, w jaki sposób EBC i ESBC oraz narodowe banki centralne faktycznie 
przyczyniają się do stabilizowania systemu finansowego. Zagadnienie to będzie przedmiotem analiz w rozdziale 6. 

5 W polskiej literaturze przedmiotu najczęściej stosuje się terminy „demokratyczna odpowiedzialność”, „demokratyczna 
kontrola”  oraz „poddawanie się publicznej ocenie”.  
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podmiotowym (przed kim jest odpowiedzialny za realizację tych zadań, ang. accountabili-

ty)1.  

W literaturze przedmiotu najwięcej uwagi poświęca się odpowiedzialności demo-

kratycznej banku centralnego w odniesieniu do prowadzonej polityki pieniężnej2. Należy 

jednak zauważyć także wzrost zainteresowania problematyką odpowiedzialności za działa-

nia o charakterze stabilizującym system finansowy, zarówno w odniesieniu do banku cen-

tralnego, jak również innych instytucji3. Przekonanie o konieczności wykorzystania w pro-

cesie reform instytucjonalnych koncepcji określanej mianem odpowiedzialności demokra-

tycznej wynika przede wszystkim z faktu, iż stabilność finansowa uznawana jest za dobro 

publiczne (por. punkt 3.3.1), stąd instytucje zaangażowane w stabilizowanie systemu fi-

nansowego (będące instytucjami publicznymi) powinny być w pełni odpowiedzialne za 

swoje działania. 

Należy jednocześnie zdawać sobie sprawę z niemożności automatycznego wyko-

rzystania wypracowanych mechanizmów odpowiedzialności demokratycznej banku cen-

tralnego za prowadzoną politykę pieniężną w odniesieniu do stabilizowania systemu finan-

sowego. Mechanizmy te muszą bowiem odzwierciedlać różnice między stabilizowaniem 

systemu finansowego a polityką pieniężną (m.in. odmiennie sformułowany cel, niemie-

rzalność celu stabilizowania systemu finansowego, odmienność kryteriów oceny skutecz-

ności obu celów).  

Wprowadzone rozgraniczenie pojęć odpowiedzialności przedmiotowej i podmioto-

wej pozwala określić dwa odrębne zagadnienia, które należy poddać analizie. Przedmio-

towy wymiar odpowiedzialności został omówiony w ramach kwestii formalnego zdefinio-

wania zadań banku centralnego w odniesieniu do stabilizowania systemu finansowego. 

Ogólny wniosek z przeprowadzonego badania wskazuje w większości analizowanych przy-

padków na brak formalnej odpowiedzialności banku centralnego za stabilizowanie systemu 

finansowego. Pomimo sformułowania w aktach prawnych kilku banków centralnych stabi-

lizowania systemu finansowego jako jednego z zadań banku (por. tabela 5.2), nie wystę-

                                                 
1 A. Wojtyna, Szkice o niezależności banku centralnego, op. cit., s. 52. O. Issing wskazuje na dodatkowy wymiar odpo-

wiedzialności – odpowiedzialność „kiedy”, tj. odpowiedzialność w wymiarze czasowym, O. Issing et al., Monetary Policy in 
the Euro Area, Cambridge University Press, Cambridge 2001, s. 131.  

2 Zob. np. S.C.W. Eijjffinger et al., A theory of central bank accountability, Discussion Paper 1998, No. 103, Center for 
Economic Research; S.G. Cecchetti, Central bank accountability in formulating monetary policy, Seminar on current legal 
issues affecting central banks, IMF, Washington, D.C. 1998; S.C.W. Eijffinger, M.M. Hoeberichts, Central bank accountability 
and transparency: theory and some evidence, Deutsche Budnesbank Discussion Papers 2000, No. 6; A. Wojtyna, Demokra-
tyczna kontrola nad polityką banku centralnego – kontrowersje teoretyczne i wnioski dla Polski, op. cit.; M. Kowalak, Jako-
ściowe aspekty polityki współczesnego banku centralnego, w: Bankowość centralna od A do Z, R. Kokoszczyński, B. Pietrzak 
[red.], Narodowy Bank Polski, Warszawa 2007, s. 85-89. 

3 Zob. E. Hüpkes et al., Accountability arrangements for financial sector regulators, IMF Economic Issues 2006, No. 39; 
J. de Haan, S. Oosterloo, Transparency and accountability of central banks in their role of financial stability supervisor in 
OECD countries, European Journal of Law and Economics 2006, Vol. 22, No. 3, s. 255-271; L.B. Smaghi, Independence and 
accountability of supervision in the European financial market, Conference on Financial Regulation and Supervision in Eu-
rope, Bacconi University, Milan, 9 March 2006.    
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pują prawne przesłanki do oceny skuteczności działań banku centralnego. Cel stabilizowa-

nia systemu finansowego nie jest – i ze względów praktycznych nie może być – zdefinio-

wany w wąski sposób ilościowy, nie zostały również wyraźnie ustalone priorytety w reali-

zacji poszczególnych zadań w ramach stabilizowania systemu finansowego.  

Wymiar podmiotowy odpowiedzialności stanowi natomiast wyraz kontroli społe-

czeństwa nad wypełnianiem uprawnień przyznanych bankowi centralnemu w wyniku aktu 

delegacji1. Jednocześnie kształtowanie się mechanizmów odpowiedzialności podmiotowej 

uzależnione jest w bezpośredni sposób od istnienia podstaw odpowiedzialności przedmio-

towej. Brak jednoznacznej delegacji uprawnień w zakresie stabilizowania systemu finan-

sowego uniemożliwia poddanie banku centralnego publicznej ocenie. Elementem działania 

banku centralnego w zakresie stabilizowania systemu finansowego, który można utożsa-

miać z próbą tworzenia podstaw mechanizmu odpowiedzialności demokratycznej, jest 

systematyczne publikowanie przez poszczególne banki raportów stabilności finansowej 

(szerzej zob. punkt 6.2.1.1). 

Pomimo braku zdefiniowania w aktach prawnych wielu banków centralnych celu 

utrzymania stabilności systemu finansowego (por. tabela 5.2), warto zwrócić uwagę na 

wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez S. Oosterloo i J. de Haana2. Jedno 

z pytań skierowanych do przedstawicieli banków centralnych państw należących do OECD 

dotyczyło postrzegania odpowiedzialności banku centralnego za stabilizowanie systemu 

finansowego. We wszystkich bankach jednoznacznie wskazano, że jest on faktycznie od-

powiedzialny za stabilizowanie systemu finansowego.  

Prezentowane wyniki badań S. Oosterloo i J. de Haana mogą sugerować, że istnie-

ją wyraźne rozbieżności między zapisami regulacji prawnych (stabilizowanie de jure) i fak-

tycznym zaangażowanie banku centralnego w stabilizowanie systemu finansowego (stabi-

lizowanie de facto). Dlatego istotnym elementem prowadzonej w pracy wielopłaszczyzno-

wej analizy stabilizowania systemu przez bank centralny jest zbadanie instrumentów stabi-

lizowania i faktycznych działań podejmowanych przez banki centralne. Zagadnienie to 

będzie przedmiotem rozważań w rozdziale 6.  

 

 

 

 

                                                 
1 Por. O. Issing et al., Monetary Policy in the Euro Area, op. cit., s. 128. 
2 S. Oosterloo, J. de Haan, op. cit., s. 8-9. 
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5.3. DYLEMATY STABILIZOWANIA SYSTEMU FINANSOWEGO 
PRZEZ BANK CENTRALNY 

5.3.1. Uwagi wstępne 

Omówione w punkcie 5.2 czynniki kształtujące współcześnie działania stabilizacyjne po-

dejmowane przez banki zostaną w niniejszym punkcie pracy uzupełnione o rozważania na 

temat dylematów, które stawia przed bankiem centralnym zadanie stabilizowania systemu 

finansowego. Dylematy te można utożsamiać z dysonansem między tym, co narodowe 

banki centralne chciałyby osiągnąć w zakresie stabilności systemu finansowego i jedno-

cześnie tym, czego oczekują od nich podmioty funkcjonujące na rynku finansowym, a tym 

co faktycznie banki mogą zrealizować w globalnej, wielowalutowej gospodarce. 

Z uwagi na sygnalizowany już w niniejszej pracy brak jednolitej definicji stabilności 

systemu finansowego (por. punkt 3.2) i jednocześnie w związku ze wskazaną złożonością 

tej problematyki, badanie argumentów za i przeciw zaangażowaniu banku centralnego 

w stabilizowanie systemu finansowego będzie przeprowadzone na dwóch płaszczyznach. 

Po pierwsze, na płaszczyźnie ogólnej, w której podjęta zostanie próba odpowiedzi na py-

tanie, czy bank centralny jest instytucją, która może i powinna stabilizować system finan-

sowy (por. punkt 5.5.2). Po drugie, na płaszczyźnie szczegółowej, w której argumenty za 

i przeciw stabilizowaniu systemu finansowego będą rozpatrywane odrębnie dla dwóch 

elementów stabilności finansowej (por. definicja systemu finansowego w punkcie 3.2), 

wobec których formułowanych jest najwięcej wątpliwości. Takie ujęcie problematyki stabi-

lizowania systemu finansowego przez bank centralny pozwoli na ocenę poglądów czoło-

wych naukowców oraz bankierów centralnych na stabilność systemu finansowego jako 

celu działania banku centralnego i jednocześnie umożliwi krytyczne wskazanie tych ele-

mentów działań stabilizujących banku, w odniesieniu do których formułowane są skrajnie 

odmienne opinie.  

 

5.3.2.   Argumenty za i przeciw stabilizowaniu systemu finansowego 
przez bank centralny  

Jak już to wielokrotnie podkreślono, zagadnienie stabilizowania systemu finansowego 

przez bank centralny jest współcześnie przedmiotem kontrowersji1. Stąd zasadnym wyda-

je się przybliżenie poglądów czołowych ekonomistów zajmujących się tą problematyką we 

współczesnej literaturze przedmiotu. Prezentacja różnych poglądów i ocen pozwoli na 

                                                 
1 Por. np. F.S. Mishkin, What should central banks do? op. cit., s. 10-13; R.W. Ferguson, The role of central banks in 

fostering efficiency and stability in the global financial system, op. cit.; G.J. Schinasi, Responsibility of central banks for 
stability in financial markets, op. cit.; The evolution of central banking, op. cit., s. 140-160. 



 200 

zestawienie argumentów za i przeciw zaangażowaniu banku centralnego w proces stabili-

zowania systemu finansowego. Ważnym wątkiem w toczącej się dyskusji jest zagadnienie 

formalnego obciążenia banku centralnego celem stabilności finansowej. Należy zaznaczyć, 

iż w obliczu zidentyfikowanych w rozdziale trzecim (por. punkt 3.2) problemów wynikają-

cych z niejednoznaczności terminologicznych i analitycznych odnośnie stabilności systemu 

finansowego, zdaniem autorki, rozważanie stabilności finansowej jako formalnego celu 

banku centralnego jest przedwczesne i nieadekwatne do stopnia zaawansowania badań 

teoretycznych oraz reform instytucjonalnych.  

 Prezentowane w literaturze poglądy na temat konieczności zaangażowania banku 

centralnego w proces stabilizowania systemu finansowego są skrajnie odmienne. Bank 

centralny ma szeroki wybór możliwości – od całkowitego zanegowania celu stabilności 

finansowej i przyjęcia jako jedynego celu stabilności cen, do zaakceptowania celu stabil-

ności finansowej i reagowania na sygnały o zagrożeniu tej stabilności nawet kosztem 

krótkookresowych zmian w realizacji celu stabilności cen. Teoretycznych podstaw do wy-

boru dwóch wskazanych podejść w realizacji celu stabilności finansowej przez banki cen-

tralne dostarczyli odpowiednio L.E.O. Svensson1 (podejście określane mianem „ścisłego 

reżimu celu inflacyjnego”, strict inflation targeting regime) oraz C. Borio i P. Lowe2 (podej-

ście określane mianem aktywnego, wyprzedzającego, activist, preemptive approach)3.  

L.E.O. Svensson przekonuje o słuszności traktowania celu stabilności systemu fi-

nansowego wyłącznie w charakterze ograniczenia polityki pieniężnej banku centralnego. 

W związku z tym stabilność systemu finansowego stanowi faktyczne ograniczenie realizo-

wanej polityki banku centralnego tylko w sytuacji zagrożenia kryzysem finansowym i tylko 

w takiej sytuacji może dojść do modyfikowania instrumentów polityki banku centralnego. 

Monitorowanie stanu systemu finansowego ma pomóc w podjęciu decyzji o wprowadze-

niu, bądź nie, zmian w polityce. Publikowanie raportów stabilności finansowej stanowi 

wyraz przejrzystości polityki banku centralnego i służy wyraźnemu komunikowaniu pod-

miotom funkcjonującym na rynku ewentualnych modyfikacji w prowadzonej polityce4. 

Wydaje się, iż podstawowym problemem w akceptacji podejścia L.E.O. Svenssona jest 

trudność identyfikacji faktycznego zagrożenia kryzysem finansowym. Rodzi się bowiem 

pytanie, w jaki sposób bank centralny będzie mógł zmodyfikować politykę pieniężną w 

celu ograniczenia niebezpieczeństwa kryzysu finansowego, jeśli nie jest możliwym wska-

zanie momentu zagrożenia takim kryzysem. Podjęcie decyzji o modyfikacji instrumentów 

                                                 
1 L.E.O. Svensson, Monetary policy and real stabilization, NBER Working Paper 2003, No. 9486, Cambridge. 
2 C. Borio, P. Lowe, op. cit., s. 22. 
3 Pogląd ten wydaje się przeważać w publikacjach takich opiniotwórczych czasopism jak np. The Economist. 
4 L.E.O. Svensson, Monetary policy and real stabilization, op. cit., s. 26-27. 
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polityki banku centralnego w niewłaściwym momencie (zbyt późno lub zbyt wcześnie) 

może okazać się nieskuteczne.  

C. Borio i P. Lowe z kolei przekonują, iż niestabilność finansowa (utożsamiana 

przez autorów z powstającymi nierównowagami finansowymi) może wystąpić nawet 

w sytuacji niskiej i stabilnej inflacji1, w rezultacie bank centralny winien być przygotowany 

do podjęcia aktywnych, wyprzedzających dane negatywne zjawisko, działań2. Warto pod-

kreślić, iż zdaniem autorów, bank centralny powinien reagować, nawet jeśli podjęcie 

ewentualnych działań nie jest w pełni uzasadnione z punktu widzenia prognoz inflacyj-

nych3. Przesłanką do podejmowania działań stabilizacyjnych przez bank centralny jest 

hipoteza „nowego środowiska”, mówiąca o tym, że może wystąpić sytuacja, w której pre-

sja inflacyjna nie znajdzie odzwierciedlenia w kształtowaniu się inflacji4.  

Omówione dwa skrajne ujęcia zaangażowania banku centralnego w stabilizowanie 

systemu finansowego powstały na gruncie rozważań teoretycznych innych ekonomistów 

i polityków gospodarczych, którzy przytaczają argumenty za i przeciwko stabilizowaniu 

systemu finansowego przez bank centralny. Dążąc w niniejszej pracy do systematyzacji 

tego zagadnienia, analiza tych argumentów prowadzona będzie z punktu widzenia trzech 

odrębnych płaszczyzn: realizacji celu banku centralnego, w ujęciu funkcjonalnym oraz 

w ujęciu operacyjnym. W tabeli 5.5 zestawiono argumenty odnoszące się do każdej ze 

wspomnianych płaszczyzn.  

Argumentem za stabilizowaniem systemu finansowego odnoszącym się do realiza-

cji podstawowego celu banku centralnego (jakim w zdecydowanej większości tych banków 

w krajach wysoko rozwiniętych jest stabilność cen, por. tabela 5.4), jest twierdzenie 

o silnym uwarunkowaniu skuteczności polityki pieniężnej od stabilności systemu finanso-

wego. E. Welteke (pełniąc funkcję prezesa Bundesbanku) wskazał na rosnącą akceptację 

przekonania, iż bank centralny powinien mieć za zadanie zapewnienie stabilności całego 

systemu finansowego. Jako podstawowy wskazał powód, iż dobrze funkcjonujący system 

finansowy jest warunkiem wstępnym (i koniecznym) ochrony stabilności pieniądza, bez 

zagrożenia dla rozwoju gospodarki5. Stąd wniosek o konieczności stabilizowania systemu 

                                                 
1 Autorzy odwołują się do przykładów kryzysów z ubiegłego wieku – w Japonii pod koniec lat 80., Korei Południowej 

z początku lat 90., a nawet do Wielkiego Kryzysu z lat 30. w Stanach Zjednoczonych. 
2 C. Borio i P. Lowe wskazują następujące przyczyny ewentualnego współwystępowania niskiej i malejącej inflacji oraz 

nagłego boomu kredytowego i inwestycyjnego: wprowadzenie wiarygodnego programu stabilizacji, któremu towarzyszy 
nagły spadek inflacji, wzrost optymizmu oraz liberalizacja finansowa, udoskonalenia po stronie podażowej gospodarki (nowe 
technologie, reforma rynku pracy), występowanie w danej gospodarce polityki pieniężnej obdarzonej wysokim stopniem 
wiarygodności oraz wystąpienie efektu Modiglianiego-Cohna, zob. szerzej C. Borio, P. Lowe, op. cit., s. 21-22. 

3 Ibidem, s. 27. 
4 Borio et al. wymieniają następujące cechy „nowego środowiska”: zliberalizowane rynki finansowe, niska inflacja wspar-

ta wysoką wiarygodnością polityki antyinflacyjnej banków centralnych, niepewność odnośnie skali udoskonaleń struktural-
nych strony podażowej i w konsekwencji możliwość braku wystąpienia oznak presji inflacyjnej w kształtowaniu się inflacji, 
szerzej zob. C. Borio et al., A tale of two perspectives: old or new challenges for monetary policy? op. cit., s. 2 i nast.  

5 E. Welteke, Different aspects of change in today’s financial systems, BIS Review 2000, No. 80.  
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finansowego przez bank centralny. Wskazuje się także na znaczenie, jakie w transmisji 

impulsów polityki pieniężnej odgrywa sektor bankowy. Niestabilne i źle funkcjonujące 

banki mogą zniekształcić sygnał płynący z wysokości stóp procentowych ustalanych przez 

władze monetarne1. Ponadto, przyjmuje się, że zaangażowanie banku centralnego w sta-

bilizowanie systemu finansowego było pierwotnym wobec polityki pieniężnej i dbałości 

o stabilność cen zadaniem banku centralnego i jednocześnie ważnym czynnikiem genezy 

wielu banków centralnych2.  

 
Tabela 5.5 

Argumenty za i przeciw stabilizowaniu systemu finansowego przez bank centralny 

Płaszczyzna 
Argumenty za stabilizowaniem  

systemu finansowego przez bank centralny 
Argumenty przeciwko stabilizowaniu  

systemu finansowego przez bank centralny 

Realizacja  
podstawowego celu 
banku centralnego  

Stabilność systemu finansowego jest warun-
kiem powodzenia działań banku centralnego 
w zakresie polityki pieniężnej. 

Stabilizowanie systemu finansowego przez 
bank centralny jest zagrożeniem dla realizacji 
podstawowego celu banku centralnego. 

Względy ekonomii politycznej utrudniają pozy-
skanie akceptacji działań banku centralnego. 

Ujęcie funkcjonalne 

Bank centralny jest jedyną instytucją mogącą 
dostarczyć prawny środek płatniczy oraz osta-
teczną płynność dla gospodarki w terminach 
i kwotach wymaganych z punktu widzenia 
sytuacji kryzysowej. 

Pierwotnym celem banku centralnego była 
dbałość o stabilne i płynne funkcjonowanie 
systemu finansowego i płatniczego. 

Bank centralny jest odpowiedzialny za sprawne 
i płynne funkcjonowanie systemu płatniczego 
i rozliczeniowego. 

Realizacja funkcji banku centralnego powinna 
być podporządkowana wyłącznie osiągnięciu 
celu podstawowego banku. 

Ujęcie operacyjne 

Jeden ośrodek decyzyjny i brak procedury 
parlamentarnej zwiększa skuteczność działań 
stabilizacyjnych. 

Krótkie opóźnienia wewnętrzne polityki sprzy-
jają podejmowaniu niezbędnych działań stabi-
lizacyjnych w terminie. 

Zwiększenie celów banku centralnego nie jest 
związane z rosnącą ilością narzędzi (tzw. 
reguła Tinbergena). 

W przypadku uznania stabilności finansowej za 
cel banku centralnego należy przyporządkować 
określone narzędzia realizacji tego celu (tzw. 
reguła Mundella). 

Stabilność systemu finansowego nie spełnia 
podstawowych cech, jakie powinien spełniać 
cel banku centralnego.  

Źródło : Opracowanie własne.  

 

Wysuwając argument przeciwko zaangażowaniu banku centralnego w stabilizowa-

nie systemu finansowego autorzy skupiają się w szczególności na zagrożeniu obniżenia 

skuteczności realizacji celu polityki pieniężnej banku (m.in. J.C. Trichet3 oraz L.E.O. Svens-

son). Argumentu przeciwko bezpośredniemu stabilizowaniu systemu finansowego przez 

                                                 
1 Por. V. Kraft, Safeguarding financial stability – key issues for the central bank, BIS Review 2001, No. 63. 
2 P. Volcker wskazuje trzy zasadnicze działania w zakresie stabilizowania systemu finansowego przez SRF, tj.: rola, jaką 

SRF odgrywa w systemie płatniczym, występowanie SRF jako źródło ostatecznej płynności dla gospodarki, jak również 
operacje dyskontowe oraz regulowanie i nadzór nad kluczowymi sektorami rynku finansowego, por. P.A. Volcker, The Fed-
eral Reserve Position on restructuring of financial regulation responsibilities, Federal Reserve Bulletin 1984, Vol. 70, July, 
s. 547-557.  

3 Zob. J.C. Trichet, op. cit. 
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bank centralny dostarcza również A.J. Schwartz1. Autorka dokonała – na podstawie badania 

epizodów niestabilności finansowej – identyfikacji podstawowej, jej zdaniem, przyczyny 

owej niestabilności, a mianowicie zmian w poziomie inflacji. Rezultatem przeprowadzonych 

przez A.J. Schwartz badań jest teza o konieczności skoncentrowania polityki banku central-

nego wyłącznie na utrzymaniu stabilności cen. Podejście takie pozwoli – zdaniem A.J. 

Schwartz – na możliwie największe przyczynienie się banku centralnego do stabilizowania 

systemu finansowego. Należy podkreślić, że liczne badania empiryczne dotyczące okresów 

niestabilności finansowej stanowią przykłady potwierdzające tezę A.J. Schwartz2. O ile jed-

nak A.J. Schwartz przekonuje, że stabilność cen jest warunkiem wystarczającym stabilności 

finansowej, o tyle inni ekonomiści są znacznie bardziej ostrożni w formułowaniu tez, uzna-

jąc, że stabilność cen przyczynia się do stabilności systemu finansowego3.  

W literaturze przedmiotu często występuje również pogląd, zgodnie z którym bank 

centralny spełnia naturalną rolę w zakresie stabilizowania systemu finansowego. Rola ta 

wynika z analizowania banku centralnego w ujęciu funkcjonalnym4. Po pierwsze, bank 

centralny jest jedynym źródłem prawnych środków płatniczych i płynności dla gospodarki 

(bank centralny jest zatem jedynym podmiotem mogącym zapewnić „ostateczność rozra-

chunku”). Po drugie, bank centralny odgrywa zasadniczą rolę w procesie zapewniania 

płynnego i sprawnego funkcjonowania narodowego systemu płatniczego5. Przegląd litera-

tury pozwala wskazać na inną jeszcze silnie ugruntowaną w teorii i praktyce działania 

banków centralnych podstawę zaangażowania banku centralnego w stabilizowanie syste-

mu finansowego, a mianowicie dostarczanie przez ten bank ostatecznej płynności – pie-

niądz banku centralnego okazuje się bowiem najbardziej cennym i pewnym środkiem roz-

liczeniowym w okresie kryzysu, kiedy zaufanie do możliwości banków komercyjnych jest 

zachwiane6. Ponadto wskazuje się bank centralny jako jedyną instytucję publiczną, która 

jest w stanie działać tak szybko i dostarczać tak znaczne kwoty płynności7. 

W odniesieniu do płaszczyzny operacyjnej banku centralnego formułowane są 

również liczne argumenty mające świadczyć na korzyść zaangażowania banku centralnego 
                                                 

1 Zob. A.J. Schwartz, Why financial stability depends on price stability, Economic Affairs 1995, Vol. 15, No. 4, s. 21-25. 
2 Por. np. D. Hardy, C. Pazarbaşioğlu, Determinants and leading indicators of banking crises: further evidence, IMF Staff 

Papers 1999, Vol. 46, No. 3, s. 247-258; A. Demirgüç-Kunt, E. Detragiache, The determinants of banking crises: evidence 
from developing and developed countries, op. cit.; M.D. Bordo et al., Aggregate price shocks and financial instability: an 
historical analysis, op. cit.  

3 Zob. np. M.D. Bordo, D.C. Wheelock, Price stability and financial stability: the historical record, Federal Reserve Bank 
of St. Louis Review 1998, Vol. 80, No. 4, s. 41-62.   

4 Por. P.A. Volcker, op. cit., s. 547-557; G.J. Schinasi, Responsibility of central banks for stability in financial markets, 
op. cit., s. 5-9. Również R.W. Ferguson wskazuje, że “stabilność finansowa zawsze była i będzie podstawowym celem banku 
centralnego”, por. R.W. Ferguson, Should financial stability be an explicit central bank objective? op. cit., s. 208.   

5 Związek system płatniczego ze stabilnością systemu finansowego najczęściej rozpatruje się w oparciu o koncepcje ry-
zyka systemowego (por. punkt 3.2). 

6 Ten rodzaj zaangażowania banku centralnego w stabilizowanie systemu finansowego był szczególnie zauważalny 
w reakcji banków centralnych (m.in. Banku Anglii, EBC i SRF) na kryzys uwidaczniający się na rynkach finansowych od 
sierpnia 2007 r. 

7 Pogląd taki wyraża m.in. T. Padoa-Schioppa, op. cit., s. 274.  
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w stabilizowanie systemu finansowego. Można bowiem przyjąć, że na skuteczność działań 

stabilizujących system finansowy decydujący wpływ ma m.in. możliwość kształtowania 

elastycznej polityki. W odniesieniu do banku centralnego przewaga w zakresie elastyczno-

ści (np. w odniesieniu do rządu) wynika m.in. z krótkiego opóźnienia wewnętrznego jego 

polityki. Banki centralne, szczególnie w krajach rozwiniętych, dysponują szeroką niezależ-

nością polityczną i funkcjonalną1. Banki te, prowadząc bieżącą politykę – tj. wyznaczając, 

zatwierdzając i realizując ją, nie podlegają procedurze parlamentarnej2. Kluczowe znacze-

nie dla kształtowania elastycznej polityki banku centralnego ma również inna cecha insty-

tucjonalna, a mianowicie jeden ośrodek decyzyjny, co pozwala na uniknięcie czasochłon-

nego koordynowania działań. 

Argumenty przeciwko stabilizowaniu systemu finansowego przez bank centralny 

w ujęciu operacyjnym odnoszą się nie do samego podejmowania działań stabilizacyjnych, 

ale do kwestii formalnego obciążenia banku centralnego celem stabilności finansowej. 

A. Icard podkreśla zasadniczy problem, który uniemożliwia stabilizowanie systemu finanso-

wego przez bank centralny. Stabilność finansowa nie ma bowiem podstawowych cech, które 

powinien spełniać cel realizowanej przez bank centralny polityki, tj. jasno zdefiniowany, 

łatwy do komunikowania oraz w pełni osiągalny3. Innego argumentu z płaszczyzny opera-

cyjnej, przeciwko formalnemu obciążeniu banku centralnego celem stabilności finansowej, 

można upatrywać w znanych regułach Tinbergena i Mundella. Zgodnie z pierwszą z nich 

formalnemu obciążeniu banku centralnego celem stabilności finansowej musiałoby towarzy-

szyć zwiększenie zestawu instrumentów polityki banku centralnego4. Z kolei w regule Mun-

della podkreśla się konieczność określenia relacji między celami i narzędziami polegającej na 

podporządkowaniu określonych narzędzi określonym celom5. Postulaty te wydają się być 

niezmiernie trudnymi do zrealizowania.  

 W świetle zaprezentowanych argumentów za i przeciw stabilizowaniu systemu fi-

nansowego przez bank centralny należy podkreślić, iż przeciwnicy w zasadzie odwołują się 

wyłącznie do skuteczności polityki monetarnej i zagrożenia realizacji podstawowego celu 

banku centralnego. Jednocześnie przeprowadzona analiza wskazuje, że stabilność finan-

                                                 
1 Zob. np. A. Wojtyna, Szkice o niezależności banku centralnego, op. cit.; w odniesieniu do NBP zob. np. T. Kowalski, 

Political and functional independence of the National Bank of Poland, w: Financial reform and institutions, T. Kowalski, 
S. Letza [red.], Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2000, s. 9-22.  

2 Szerzej na ten temat zob. T. Kowalski, Proces formułowania oczekiwań a teoria cyklu wyborczego. Implikacje dla poli-
tyki gospodarczej, op. cit., s. 86 oraz 96 i nast.  

3 Zob. A. Icard, op. cit., s. 225. 
4 J. Tinbergen, Economic Policy: Principles and Design, North-Holland Publishing Company, Amsterdam 1956, s. 9 i nast. 
5 R.A. Mundell, The monetary dynamics of international adjustment under fixed and flexible exchange rates, The Quar-

terly Journal of Economics 1960, Vol. 74, No. 2, s. 227-257; R.A. Mundell, The appropriate use of monetary and fiscal policy 
for internal and external stability, IMF Staff Papers 1962, No. 1, International Monetary Fund, Washington, D.C.  
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sowa jest zagadnieniem złożonym i dlatego wymaga odrębnego traktowania wybranych, 

szczególnie kontrowersyjnych elementów. 

 

5.3.3. Dyskusyjne zagadnienia stabilizowania instytucji i rynków finan-
sowych przez bank centralny 

W świetle dotychczasowych rozważań należy stwierdzić, że najważniejszym obszarem 

stabilizowania systemu finansowego przez bank centralny jest oddziaływanie m.in. po-

przez kanał oczekiwań na instytucje i rynki finansowe. Najczęściej wysuwanym argumen-

tem za stabilizowaniem instytucji i rynków finansowych przez bank centralny jest wskaza-

nie na kilka obszarów naturalnego zainteresowania banku centralnego. Obszary te są 

w bezpośredni sposób powiązane z zagadnieniem stabilności finansowej, stąd argument, 

że niezależnie od kwestii braku formalnych rozwiązań w sferze odpowiedzialności banku 

centralnego za stabilność systemu finansowego, każdy bank centralny w rozwiniętej go-

spodarce jest de facto zaangażowany w tę problematykę.  

W świetle przeprowadzonych i przedstawionych w niniejszej pracy studiów literatu-

ry i obserwacji praktyki wybranych banków centralnych z krajów rozwiniętych należy 

wskazać następujące sfery zainteresowania banku centralnego, powiązane w sposób bez-

pośredni z warunkiem stabilności instytucji i rynków finansowych (tj. w odniesieniu do 

płynnego i efektywnego funkcjonowania instytucji i rynków finansowych)1: 

1) bank centralny jest jedynym dostarczycielem prawnego środka płatniczego oraz 

źródłem ostatecznej płynności w sytuacji kryzysu finansowego, 

2) bank centralny jest instytucją dbającą o sprawne i bezpieczne działanie krajowego 

systemu płatniczego, 

3) bank centralny pełniąc funkcję banku banków w bezpośredni sposób zaangażowa-

ny jest w stabilizowanie sektora bankowego, 

4) bank centralny zaangażowany jest w nadzór i regulację instytucji finansowych2. 

O ile trzy pierwsze funkcje banku centralnego w stabilizowaniu instytucji i rynków finan-

sowych nie budzą zastrzeżeń i są zgodnie akceptowane jako wyznaczniki zaangażowania 

banku centralnego w stabilizowanie systemu finansowego (por. punkt 5.3.2), o tyle nad-

zorowanie i regulacja instytucji finansowych jest tematem debaty prowadzonej przez eko-

nomistów i polityków gospodarczych.  

                                                 
1 Zob. np. G.J. Schinasi, Safeguarding Financial Stability. Theory and Practice, op. cit., s. 135-139; A. Icard, op. cit.; 

T. Padoa-Schioppa, op. cit., s. 274. 
2 Występują wyraźne rozbieżności między poszczególnymi bankami centralnymi w odniesieniu do ich udziału w nadzo-

rowaniu i regulowaniu instytucji i rynków finansowych. Szerzej problematyka nadzorowania sektora bankowego przez banki 
centralne państw z grupy G-10 oraz Polski została omówiona w punkcie 5.2.1. i tabeli 5.2. 
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 Argumenty za nadzorowaniem instytucji finansowych (w szczególności zaś ban-

ków) przez bank centralny dotyczą w szczególności znaczenia, jakie odgrywa bezpośredni 

dostęp banku do gromadzonych na bieżąco informacji o instytucjach nadzorowanych1. 

Zwolennicy pozostawienia nadzoru bankowego w ramach struktur organizacyjnych banku 

centralnego podnoszą argument, że bezpośredni i bieżący dostęp do wiarygodnych infor-

macji umożliwia precyzyjne dostosowanie polityki pieniężnej do dynamicznie zmieniającej 

się sytuacji2. Ponadto, jak już podkreślono, pozostawienie nadzoru nad bankami w ramach 

struktur banku centralnego ułatwia podejmowanie szybkich działań w obliczu kryzysu oraz 

pozwala szacować i reagować na pojawiające się ryzyko systemowe3. Wskazuje się rów-

nież jakościowe aspekty działania banków centralnych, w tym w szczególności niezależ-

ność jako element gwarantujący prawidłowe i wolne od zewnętrznych nacisków wypełnia-

nie funkcji nadzorczych. Dodatkowym elementem, który należy uwzględnić w analizie kon-

trowersji wokół nadzorowania instytucji finansowych przez banki centralne jest struktura 

systemu finansowego (rozumiana jako dominacja banków depozytowo-kredytowych bądź 

dominacja rynku kapitałowego, por. punkt 1.4) oraz omówione już ewoluowanie tej struk-

tury w kierunku modelu anglosaskiego (por. punkt 2.3.2).  

Argumenty przeciwko bezpośredniemu nadzorowaniu instytucji finansowych przez 

bank centralny koncentrują się wokół zagadnienia zagrożenia skuteczności realizacji celu 

polityki pieniężnej4, nadmiernej koncentracji władzy oraz uwzględnienia współczesnych 

przeobrażeń systemu finansowego i ich konsekwencji (szerzej zob. rozdział 2). W szcze-

gólności zaś względy ekonomii politycznej stanowią argument za wyodrębnieniem nadzoru 

z banku centralnego. Należy bowiem zauważyć, że połączenie polityki pieniężnej i funkcji 

nadzorczych przyczynia się do nadmiernej koncentracji władzy (szczególnie w odniesieniu 

do organu, którego skład nie jest ustalany w demokratycznych wyborach). Podobny jed-

nak wniosek można sformułować pod adresem instytucji nadzorującej wszystkie segmenty 

systemu finansowego, tj. w odniesieniu do koncepcji nadzoru zintegrowanego5. Koncen-

                                                 
1 W tym miejscu należy zauważyć, że wyodrębnienie nadzoru z banku centralnego nie musi oznaczać utraty informacji 

przez bank centralny. 
2 J. Peek et al. przeprowadzili badania, na podstawie których sformułowali wniosek o pozytywnym wpływie bezpośred-

nich informacji gromadzonych w ramach działań nadzorczych banku centralnego na jakość analiz i prognoz makroekono-
micznych banku centralnego, a w konsekwencji na skuteczność realizowanej polityki pieniężnej, zob. J. Peek et al., Is bank-
ing supervision central to central banking? Quarterly Journal of Economics 1999, Vol. 114, No. 2; J. Peek et al., Does the 
Federal Reserve have an information advantage? You can bank on it, Working Paper 1998, No. 98-2, Federal Reserve Bank 
of Boston. 

3 O. Issing, op. cit., s. 2; C.A.E. Goodhart, The organizational structure of banking supervision, w: R.A. Brealey et al., 
op. cit., s. 91-96; C.A.E. Goodhart, D. Schoenmaker, Institutional separation between supervisory and monetary agencies, 
w: C.A.E. Goodhart, The Central Bank and the Financial System, Macmillan, London 1995. 

4 Należy zaważyć, że argument ten traci na znaczeniu w szczególności w odniesieniu do narodowych banków central-
nych funkcjonujących w ramach ESBC, bowiem prowadzenie polityki pieniężnej pozostaje w gestii EBC. 

5 Szerzej na temat koncepcji zintegrowanego nadzoru finansowego zob. np. J.L. Martinez, T.A. Rose, International sur-
vey of integrated financial supervision, World Bank Policy Research Working Paper 2003, No. 3096; D. Masciandaro, Unifica-
tion in financial sector supervision: the trade-off between central bank and single authority, Journal of Financial Regulation 
and Compliance 2004, Vol. 12, No. 2, s. 151-169.   
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tracja władzy nie jest argumentem na tyle silnym, aby samoistnie przyczynić się do wyod-

rębnienia nadzoru nad bankami ze struktur banku centralnego. 

 Zwolennicy rozdzielenia nadzoru bankowego i polityki pieniężnej wskazują na 

możliwość powstania konfliktu interesów w związku z prowadzeniem polityki pieniężnej 

i jednoczesnym nadzorowaniem banków przez bank centralny. Jak już podkreślono (por. 

punkt 5.2.1) ważnym elementem polityki współczesnego banku centralnego jest kształto-

wanie oczekiwań uczestników rynku, w szczególności poprzez stosowanie jakościowych 

aspektów tej polityki, takich jak wiarygodność oraz przejrzystość. Jednocześnie działania 

nadzorcze banku centralnego są z natury mało przejrzyste. Ponadto, brak skuteczności 

działań nadzorczych (najczęściej błędnie utożsamiany z upadkiem instytucji finansowej) 

może negatywnie wpłynąć na wiarygodność i reputację banku centralnego. Ze względu na 

prowadzone działania nadzorcze bank centralny może również być skłonny do realizacji 

zbyt łagodnej polityki pieniężnej (lub też zbyt późno ją zacieśnić). Konflikt taki może po-

jawić się wyłącznie w krótkim okresie, w długim okresie natomiast cele obu obszarów 

działań są zbieżne.  

Wydaje się także, że wyodrębnienie nadzoru z banku centralnego powinno nastą-

pić w konsekwencji uwzględnienia wpływu dynamicznie zachodzących zmian w strukturze 

systemu finansowego (por. punkty 2.2 i 2.3.2) na skuteczność nadzoru nad systemem 

finansowym (m.in. z punktu widzenia kosztów sprawowania nadzoru, efektu synergii oraz 

efektów skali w zakresie zasobów ludzkich i technologii)1.  

 Na podstawie przedstawionych argumentów i w świetle analiz przeprowadzonych 

w punkcie 5.3.1 należy podkreślić, że z punktu widzenia działań stabilizacyjnych banku 

centralnego organizacyjna struktura nadzoru nad bankami odgrywa znaczenie drugorzęd-

ne tak długo, jak długo bank centralny ma zapewniony dostęp do bieżących i rzetelnych 

informacji gromadzonych przez instytucję nadzorującą system finansowy. Można zatem 

uznać, że zasadniczym zagadnieniem związanym z realizowaniem działań stabilizacyjnych 

przez bank centralny i nadzorem nad instytucjami finansowymi jest nie możliwość wyko-

nywania zadań nadzorczych explicite, ale zapewniony trwały i bieżący dostęp do wiary-

godnych informacji. Sformułowane wnioski determinują kierunek badań empirycznych, 

który będzie dotyczył po pierwsze analizy w obrębie badanych przypadków, jaka jest 

struktura organizacyjna nadzoru nad systemem finansowym, po drugie, czy i w jaki spo-

                                                 
1 Por. C.A.E. Goodhart, The organizational structure of banking supervision, op. cit., s. 83-86; C. Borio, R. Filosa, The 

changing borders of banking: trends and implications, BIS Economic Paper 1994, No. 43, s. 29-40; R. Abrams, M. Taylor, 
Issues in the unifications of financial sector supervision, IMF Working Paper 2000, No. 213; C. Briault, The rationale for 
a single national financial services regulator, Occasional Paper Series 1999, No. 2, Financial Services Authority, London, 
s. 12-17. 
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sób zapewniony został dostęp banku centralnego do informacji w sytuacji, gdy występuje 

wydzielenie nadzoru z banku centralnego (por. punkt 6.2.1.2).  

 

5.3.4. Kontrowersje wokół stabilizowania cen aktywów przez bank cen-
tralny 

W ramach dyskusji na temat konieczności stabilizowania systemu finansowego przez bank 

centralny szczególnie aktualny i pozostający przedmiotem sporów jest podnoszony już 

w tej pracy wątek odnoszący się do zmian cen aktywów i związanego z nim niebezpie-

czeństwa wystąpienia bąbli spekulacyjnych1. Wzrost zainteresowania problematyką cen 

aktywów nastąpił w latach 80. oraz szczególnie w latach 90. ubiegłego stulecia, a więc 

paradoksalnie w okresie sukcesów banków centralnych w walce z inflacją. W tym okresie 

miały jednak miejsce wzmożone przepływy kapitałowe, wzrost międzynarodowej nadpłyn-

ności i rosnąca niestabilność systemu finansowego. C. Borio określił to zjawisko mianem 

„paradoksu wiarygodności banku centralnego”, uznając, że sukcesy banków centralnych 

w walce z inflacją i ich reputacja w zakresie realizacji tego celu sprawiły, że presja infla-

cyjna może najpierw uwidocznić się w cenach aktywów, stanowiąc zagrożenie dla stabil-

ności systemu finansowego2. Ponadto, Brown et al. argumentują, że nadmierne koncen-

trowanie się na wskaźniku niskiej inflacji może uśpić czujność polityków gospodarczych, 

w efekcie czego nie zostaną dostrzeżone inne objawy narastających w gospodarce stanów 

nierównowagi3.  

Problem cen aktywów w polityce banku centralnego analizowany jest co najmniej 

w dwóch ujęciach: pierwszy z nich odnosi się do propozycji włączenia cen aktywów do 

wykorzystywanego przez bank centralny wskaźnika inflacji4 (co jednocześnie oznaczałoby 

automatyczną reakcję banku centralnego na zmiany tych cen), drugi aspekt związany jest 

z pytaniem o zasadność przekłuwania przez bank centralny powstających na rynku bąbli 

spekulacyjnych5. Również w pracy omówione zostaną dyskusyjne zagadnienia obu wątków 

i podjęta zostanie próba sformułowania wniosków pod adresem polityki banku centralne-

go w zakresie stabilizowania systemu finansowego. 

                                                 
1 Szerzej zob. np. E. Vermeulen, J.V. Gompel, Asset price inflation: lessons for Central European central banks, 24th SU-

ERF Colloquium on “Stability and Efficiency of Financial Markets in Central and Eastern Europe”, Tallinn, June 2003 (maszy-
nopis niepublikowany); B.S. Bernanke, M. Gertler, Monetary policy and asset price volatility, NBER Working Papers 2000, 
No. 7559, Cambridge; G.G. Kaufman, Central banks, asset bubbles and financial stability, Working Paper Series 1998, No. 
12, Federal Reserve Bank of Chicago; J. Vickers, Monetary policy and asset prices, Bank of England Quarterly Bulletin 1999, 
November, s. 428-435 

2 C. Borio, Monetary and financial stability: so close and yet so far? op. cit. 
3 L.E. Brown et al., Inflation, asset markets, and economic stabilization: lessons from Asia, New England Economic Re-

view 1998, September-October. 
4 Ujęcie to można traktować jako przeciwdziałanie powstawaniu bąbli spekulacyjnych. 
5 Pierwsze ujęcie dotyczy przede wszystkim gospodarki takich krajów jak Stany Zjednoczone i Wielka Brytania, ze 

względu na znaczenie rynku kapitałowego w tych krajach. 
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Wybór właściwego numerycznego wskaźnika inflacji zawsze budził sporo kontro-

wersji1. Najbardziej rozpowszechnionym wskaźnikiem inflacji jest współcześnie wskaźnik 

cen konsumpcyjnych (CPI)2. Sukcesy banków centralnych w walce z inflacją (mierzoną za 

pomocą CPI) oraz towarzysząca im niestabilność systemu finansowego i coraz bardziej 

powszechne wskazywanie banku centralnego jako instytucji stabilizującej ten system, 

zwróciły uwagę na możliwość, jaką dałoby bankowi centralnemu włączenie cen aktywów 

do wykorzystywanego wskaźnika inflacji. Wielu ekonomistów dowodzi, że uwzględnienie 

cen aktywów we wskaźniku inflacji sprawi, że bank centralny będzie mógł we właściwym 

czasie zareagować na pojawienie się presji inflacyjnej i tym samym podejmie działania 

zapobiegające powstawaniu bąbli spekulacyjnych3. Wśród zwolenników takiego rozwiąza-

nia należy wskazać następujących ekonomistów: A.A. Alchian i B. Klein, J. Flemming, 

M. Bryan et al., C.A.E. Goodhart 4.  

W literaturze przedmiotu uznaje się, że pierwszą próbę budowy wskaźnika inflacji 

uwzględniającego ceny aktywów podjęli A.A. Alchian i B. Klein, którzy konstruując mię-

dzyokresowy indeks kosztów utrzymania – ICLI5, wskazali na argument, zgodnie z którym 

użyteczność jest zawsze funkcją roszczeń dotyczących konsumpcji obecnej, ale również 

przyszłej. Pomiar cen przyszłej konsumpcji mógłby zostać oceniony na podstawie kształ-

towania się cen na rynku futures, które jednak dla zdecydowanej większości produktów 

i usług przyszłej konsumpcji nie istnieją6. Autorzy proponują więc wykorzystywanie w tym 

celu cen aktywów, które stanowią ich zdaniem odzwierciedlenie przyszłych cen produktów 

i usług. Jednocześnie Alchian i Klein podkreślają konieczność uwzględnienia cen wszyst-

kich aktywów (trwałych, nietrwałych, finansowych, niefinansowych, z punktu widzenia 

konsumenta i producenta, kapitału ludzkiego, itp.), gdyż wszystkie aktywa mogą być źró-

dłem obecnej i przyszłej konsumpcji. W praktyce jednak nie wydaje się możliwym wyko-

                                                 
1 Por. np. M.F. Bryan, S.G. Cecchetti, op. cit.; M.A. Wynne, op. cit.; A.A. Alchian, B. Klein, op. cit., s. 173-191; N.G. 

Mankiw, R. Reis, op. cit. 
2 R. Kokoszczyński, op. cit., s. 130. W praktyce banki centralne posługują się znacznie szerszym zbiorem wskaźników in-

flacji. 
3 Problem ten na przykładzie rynku nieruchomości w Wielkiej Brytanii analizuje J. Vickers, op. cit., s. 422. 
4 A.A. Alchian, B. Klein, op. cit., s. 173-191; J. Flemming, Monetary policy; questions of adequacy, design and presenta-

tion, Economic Outlook 1999, Vol. 24, No. 1, s. 9-13; Bryan et al. skonstruowali wskaźnik DFI (Dynamic Factor Index), 
w którym uwzględnili zmiany cen aktywów, wskazując jednocześnie na wyraźny wpływ tych cen na zagregowany poziom 
cen (w badaniach przeprowadzonych na przykładzie gospodarki Stanów Zjednoczonych ekonomiści zobrazowali kształtowa-
nie się wskaźnika DFI i CPI, przy czym DFI osiągał wartości wyższe od CPI), szerzej zob. M.F. Bryan, S.G. Cecchetti, 
R. O’Sullivan, Asset prices in the measurement of inflation, De Economist 2001, Vol. 149, No. 4, s. 405-431; C.A.E. Good-
hart, What weights should be given to asset prices in the measurement of inflation? The Economic Journal 2001, Vol. 111, 
No. 472, s. 335-356. Zob. także C.A.E. Goodhart, B. Hofmann, Do asset prices help to predict consumer price inflation? The 
Manchester School Supplement 2000, Vol. 68, s. 122-140; C.A.E. Goodhart, Price stability and financial fragility, w: C.A.E. 
Goodhart, The Central Bank and the Financial Systems, Macmillan, London 1995, s. 263-294.    

5 ICLI, ang. Inter-temporal Cost of Living Index, zob. A.A. Alchian, B, Klein, op. cit., s. 174-178. 
6 Alchian i Klein wskazują – na podstawie badań H.S. Houthakkera – na wysokość kosztów transakcyjnych zakupu 

i sprzedaży określonych towarów (determinowanych w szczególności kosztem pozyskiwania i rozprzestrzeniania informacji 
o ekonomicznych charakterystykach aktywów) jako na zasadniczą przyczynę niewystępowania rynku futures dla większości 
towarów, por. Ibidem, s. 176.  
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rzystanie tak skonstruowanego wskaźnika, czego świadomi są nawet sami autorzy1. Nieza-

leżnie jednak od trudności w zakresie praktycznego wykorzystania propozycji Alchiana 

i Kleina należy uznać ją za pierwszą analitycznie poprawną i spójną koncepcję, która sta-

nowiła podstawę konstrukcji wskaźników inflacji uwzględniających ceny aktywów przez 

innych ekonomistów.  

Jedną z ciekawszych propozycji włączenia cen aktywów do wskaźnika inflacji za-

prezentował H. Shibuya2, twórca wskaźnika równowagi dynamicznej – DEPI3. Shibuya 

zaproponował praktyczną formułę wskaźnika inflacji w oparciu o propozycje Alchiana 

i Kleina, włączając element dynamiki do indeksu cen. Ekonomista ten wykorzystał w tym 

celu funkcję Cobba-Douglasa i wskazał, że DEPI jest średnią ważoną bieżącego indeksu 

cen (deflator PKB – p) oraz zmiany cen aktywów (utożsamianych z wartością bogactwa 

narodowego – q)4. Należy podkreślić, iż pomimo że z teoretycznego punktu widzenia 

wskaźnik DEPI jest poprawny, możliwość jego wykorzystania w polityce banku centralne-

go jest ograniczona ze względów praktycznych. S. Shiratsuka wskazuje na następujące 

dwie kwestie, które mogą budzić wątpliwości w kontekście praktycznego wykorzystania 

wskaźnika DEPI5: po pierwsze, konsekwencje wahań cen aktywów dla prowadzonej przez 

bank centralny polityki różnią się w zależności od źródła tych wahań (nie wszystkie bo-

wiem zmiany cen aktywów implikują wzrost cen towarów i usług w przyszłości); po dru-

gie, zaakceptowanie tak dużej wagi cen aktywów, która wynika z rozważań teoretycz-

nych6, wydaje się niemożliwym z punktu widzenia polityki banku centralnego. Z uwagi na 

wskazane problemy praktycznego wykorzystania wskaźnika DEPI z jednej strony oraz 

znaczenie informacji o zmianie cen aktywów dla prawidłowego prowadzenia polityki banku 

centralnego, właściwym podejściem jest uznanie zmodyfikowanego o ceny aktywów in-

deksu inflacji jako wskaźnika o charakterze uzupełniającym7. Podobne wnioski sformuło-

                                                 
1 Ibidem, s. 187. 
2 H. Shibuya, Dynamic equilibrium price index: asset price and inflation, Monetary and Economic Studies 1992, Vol. 10, 

No. 1, Institute for Monetary and Economic Studies, Bank of Japan. 
3 DEPI, ang. Dynamic Equilibrium Price Index.  
4 Należy zauważyć, że w praktyce banki centralne nie odwołują się do deflatora PKB. Zaproponowany wskaźnik DEPI, 

Shibuya przedstawia w następujący sposób: 
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, a ρ reprezentuje preferencje czasowe, por. H. Shibuya, op. cit. 

5 S. Shiratsuka, Asset price fluctuation and price indices, Monetary and Economic Studies 1999, Vol. 17, No. 3, Institute 
for Monetary and Economic Studies, Bank of Japan, s. 105 oraz S. Shiratsuka, Asset prices, financial stability and monetary 
policy: based on Japan’s experience of the asset price bubbles, BIS Papers 2001, No. 1, s. 264.  

6 Waga cen aktywów zwiększa się wraz z wydłużaniem horyzontu czasowego analiz, przy czym w okresie dziesięciolet-
nim osiąga wartość niemal 0,9. Por. wartości wag cen bieżących i cen aktywów dla różnych horyzontów czasowych, Ibidem, 
s. 112.  

7 Wnioski takie, pod adresem polityki Banku Japonii w czasie kryzysu, który dotknął system finansowy Japonii pod ko-
niec lat 80., sformułowali K. Okina et al., The asset price bubble and monetary policy: Japan’s experience in the late 1980s 
and the lessons, Monetary and Economic Studies 2001, Vol. 19, No. S-1 (special edition), Institute for Monetary and Eco-
nomic Studies, Bank of Japan, s. 395-450. 
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wał C.A.E. Goodhart, który wskazał na błędną politykę banków centralnych (w szczegól-

ności z uwagi na wykorzystywanie ograniczonego wskaźnika inflacji, nie uwzględniającego 

cen aktywów) jako na jedną z przyczyn kryzysów finansowych w latach 80. i na początku 

lat 90. ubiegłego stulecia1.  

W literaturze pojawiają się również opinie, w których autorzy całkowicie negują moż-

liwość prowadzenia polityki pieniężnej w oparciu o wskaźnik inflacji uwzględniający ceny 

aktywów. Zdaniem B.S. Bernanke i M. Gertler zmiany cen aktywów powinny być uwzględ-

niane w polityce banku centralnego wyłącznie w stopniu, w jakim zmiany te mogą wpłynąć 

na prognozy inflacyjne banku centralnego2. Bank centralny nie powinien zatem podejmować 

żadnych działań w obliczu wahań cen aktywów, które mogą wprawdzie destabilizować sys-

tem finansowy, ale nie znajdują odzwierciedlenia w prognozach inflacyjnych.  

Również O. Issing przekonuje, że polityka banku centralnego powinna opierać się 

na wskaźniku inflacji, w którym ceny aktywów nie będą uwzględnione3. Włączenie cen 

aktywów do wskaźnika inflacji będzie miało, zdaniem Issinga, odzwierciedlenie w zmniej-

szeniu wiarygodności miary inflacji i w konsekwencji może doprowadzić do utraty wiary-

godności w odniesieniu do całej polityki banku centralnego. Warto podkreślić, iż nawet 

C.A.E. Goodhart – będący zwolennikiem uwzględnienia cen aktywów w polityce banku 

centralnego – podkreśla, że zaletą istniejących mierników inflacji jest inercja (rozumiana 

jako rozpoznawalność i zrozumienie tradycyjnie wykorzystywanych wskaźników inflacji), 

a wprowadzenie zmian może spowodować utratę wiarygodności wobec banku centralnego 

i jego polityki4. Stąd wspomniane przekonanie Goodharta o konieczności wykorzystywania 

nia przez bank centralny miernika inflacji uwzględniającego ceny aktywów wyłącznie w 

charakterze wskaźnika uzupełniającego5. 

W świetle przytoczonych opinii i argumentów należy stwierdzić, że w literaturze 

brakuje konsensusu w odniesieniu do samej kwestii zasadności uwzględnienia cen akty-

wów w polityce banku centralnego. Ponadto, nawet ekonomiści, którzy uznają za celowe 

włączenie cen aktywów do wykorzystywanej miary inflacji, nie są zgodni co do metody, 

zakresu i jej wdrożenia. Pomimo podejmowania prób konstrukcji wskaźnika inflacji 

uwzględniającego ceny aktywów, nie udało się dotychczas osiągnąć zadowalającego roz-

                                                 
1 C.A.E. Goodhart, Price stability and financial fragility, op. cit., s. 294. 
2 B.S. Bernanke, M. Gertler, Should central banks respond to movements in asset prices? American Economic Review 

2001, Vol. 91, No. 2, s. 253.  
3 O. Issing, Why price stability? op. cit., 192-194.  
4 C.A.E. Goodhart, What weights should be given to asset prices in the measurement of inflation? op. cit., s. 352. 
5 Również J.-C. Trichet wskazuje na podobną strategię EBC, który nie jest zobowiązany do systematycznego reagowania 

nia na zmiany cen aktywów, ale wykorzystując wszelkie dostępne informacje o kształtowaniu się tych cen, podejmuje decy-
zje o ewentualnym ingerowaniu. Skuteczność takiej strategii Trichet uzależnia m.in. od przejrzystości prowadzonej polityki 
banku centralnego. Zob. szerzej J.-C. Trichet, Asset price bubbles and monetary policy, speech on Mas lecture, 8 June 
2005, Singapore, (www.ecb.int/press/key/date/2005/html/sp050608.en.html). 
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wiązania, mającego walory praktyczne. Z trudności, czy wręcz niemożności uwzględnienie 

cen wszystkich aktywów we wskaźniku inflacji zdają sobie sprawę nawet zwolennicy ta-

kiego podejścia. Pojawiają się także liczne inne problemy natury technicznej, w tym m.in. 

ustalenie faktycznej wartości zmian cen aktywów, interpretacja tych zmian czy zbyt liczna 

grupa potencjalnych czynników wywołujących zmiany cen aktywów. Wskazane problemy 

sprawiają, że wskaźnik inflacji uwzględniający ceny aktywów jest niewątpliwie obciążony 

błędami oraz wadami konstrukcyjnymi w większym stopniu niż powszechnie stosowane 

wskaźniki inflacji (np. CPI, PPI, deflator PKB czy inflacja bazowa).  

Jak jednak podkreśla m.in. A.J. Schwartz brak akceptacji bezpośredniego włącze-

nia cen aktywów do wskaźnika inflacji wykorzystywanego w prowadzonej przez bank poli-

tyce pieniężnej, nie oznacza negowania skądinąd dalece istotnych dla tejże polityki infor-

macji wynikających z obserwowania zmian cen aktywów1. Należy się zgodzić z tą opinią. 

Wspomniane problemy techniczne związane z konstrukcją wskaźnika inflacji uwzględniają-

cego ceny aktywów, wady konstrukcyjne wskaźnika oraz znaczne obciążenie błędem mo-

gą przyczynić się do nieskuteczności automatycznych działań banku centralnego w obliczu 

każdorazowego wahania cen aktywów. Z drugiej jednak strony należy podkreślić, że cał-

kowite wyeliminowanie cen aktywów z pola widzenia polityki banku centralnego może 

również przyczynić się do redukcji skuteczności jego działań2. Wydaje się zatem, że żadne 

z proponowanych skrajnych rozwiązań kwestii uwzględnienia cen aktywów w polityce 

banku centralnego (tj. całkowite wyeliminowanie cen aktywów lub automatyczne działanie 

banku centralnego w obliczu wahań tych cen) nie jest rozwiązaniem pożądanym z punktu 

widzenia skuteczności działań banku centralnego.  

Drugi wątek w dyskusji na temat stabilizowania cen aktywów przez bank centralny 

dotyczy pragmatycznego podejścia. Polega ono na udziale banku centralnego w przekłu-

waniu bąbli spekulacyjnych (tj. podjęciu interwencji mającej na celu likwidację odchylenia 

cen aktywów od ich wartości fundamentalnych w sytuacji w której przeciwdziałanie po-

wstawaniu bąbli okazało się nieskuteczne). Zagadnienie to budzi równie wiele kontrower-

sji, co uwzględnienie cen aktywów w mierniku inflacji, zarówno wśród ekonomistów, jak 

i bankierów centralnych3 (por. tabela 5.6).  

                                                 
1 A.J. Schwartz, Asset price inflation and monetary policy, NBER Working Papers 2002, No. 9321, Cambridge, s. 24. 
2 W szczególności należy podkreślić konieczność wykorzystywania przez bank centralny informacji zawartych w kształ-

towaniu się cen aktywów z punktu widzenia prowadzonej polityki pieniężnej, szerzej zob. B.S. Bernanke, Asset-price “bub-
bles” and monetary policy, op. cit. 

3 Por. B.S. Bernanke, Asset-price „bubbles” and monetary policy, op. cit.; J.C. Trichet, Asset price bubbles and monetary 
policy, op. cit. A. Greenspan, będąc Prezesem SRF, był zwolennikiem strategii określanej mianem „sprzątania po pękniętym 
bąblu” (ang. “mop up after”). Szerzej zob. A.S. Blinder, R. Reis, Understanding the Greenspan standard, w: The Greenspan 
era: lessons for the future, A Symposium sponsored by the Federal Reserve Bank of Kansas City, Jackson Hole, Wyoming 
2005, s. 64-68.  
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Dylematy dotyczące przekłuwania bąbli spekulacyjnych przez bank centralny moż-

na odnieść do różnych aspektów działania banku centralnego. W celu systematyzacji za-

gadnienia w pracy wybrano najważniejsze wątki, wokół których toczy się dyskusja eko-

nomistów i polityków gospodarczych. Można je pogrupować do trzech kategorii. Po pierw-

sze, czy istnieje możliwość identyfikacji z wyprzedzeniem bąbla spekulacyjnego. Po dru-

gie, dlaczego to bank centralny powinien być instytucją zaangażowaną w przekłuwanie 

bąbli. Po trzecie, czy bank centralny dysponuje narzędziami, które pozwolą mu na prze-

kłuwanie bąbli. W tabeli 5.6 zestawiono najważniejsze opinie na temat przekłuwania bąbli 

spekulacyjnych przez bank centralny, które jednocześnie stanowią argumenty za i przeciw 

interwencji banku centralnego.  

 
Tabela 5.6  

Dyskusja na temat udziału banku centralnego w przekłuwaniu bąbli spekulacyjnych 

Kryterium  
porównania 

Argumenty za przekłuwaniem bąbli  
przez bank centralny 

Argumenty przeciw przekłuwaniu bąbli  
przez bank centralny 

Możliwość zidenty-
fikowania bąbli 
spekulacyjnych 

Istnieje możliwość wczesnego zidentyfikowania 
bąbla spekulacyjnego, przy jednoczesnym 
zapewnieniu, iż za bąbel nie będzie uznany 
wzrost cen mający podstawy fundamentalne.  
(S.G. Cecchetti, H. Genberg, J. Lipsky, S. Wad-
hwani 2000) 

Brak jest możliwości identyfikacji przyczyn 
powstawania bąbla spekulacyjnego oraz mo-
mentu jego powstania. Bank centralny nie 
dysponuje informacją, która pozwala odróżnić 
nagły wzrost cen aktywów od bąbla spekulacyj-
nego. 
(B.S. Bernanke 2002) 

Zależność między 
powstawaniem 
bąbli spekulacyj-
nych a poziomem 
inflacji 

Powstawanie i pękanie bąbla spekulacyjnego 
powoduje zaburzenia w innych wielkościach, za 
które odpowiedzialny jest bank centralny, tj. 
m.in. w inflacji.  

Zmiany cen aktywów należy traktować jako 
element pozwalający prognozować inflację 
bazową, stąd konieczność reagowania przez 
bank centralny na te zmiany.  
(S.G. Cecchetti, H. Genberg, J. Lipsky, S. Wad-
hwani 2000) 

Bank centralny nie jest w stanie za pomocą 
kształtowania wysokości stóp procentowych 
ograniczyć narastania bąbla, jak również nie 
może i nie powinien łagodzić polityki pieniężnej 
w obliczu recesji po pęknięciu bąbla; nie istnieje 
bowiem żaden stabilny związek między warun-
kami monetarnymi a powstawaniem bąbli na 
rynku aktywów.  
(A.S. Posen 2006) 

Wpływ interwencji 
banku centralnego  
na gospodarkę 

Bąble spekulacyjne na rynkach aktywów po-
winny być przedmiotem reakcji ze strony banku 
centralnego z uwagi na negatywne konsekwen-
cje dla całej gospodarki, jakie ze sobą niosą 
bąble. 
(C. Borio, P. Lowe 2002; M. Bordo, O. Jeanne 
2002) 

Bank centralny nie dysponuje narzędziami, 
które gwarantowałyby jedynie likwidację bąbla 
spekulacyjnego, bez narażenia gospodarki na 
inne negatywne zjawiska.  
(A.S. Blinder, R. Reis 2005) 

Źródło : Opracowanie własne. 

 

Punktem wyjścia dla badania zasadności przekłuwania bąbli spekulacyjnych przez 

bank centralny jest pytanie o możliwość identyfikacji takich bąbli (por. tabela 5.6). O ile 

sama kwestia występowania bąbli nie stanowi tematu dyskusji, o tyle możliwość zmierze-

nia bąbla i oszacowania momentu jego wystąpienia przez bank centralny jest przedmio-

tem sporu zwolenników i przeciwników zaangażowania banku centralnego w przekłuwanie 

bąbla. Podstawowym argumentem przeciwko przekłuwaniu bąbli spekulacyjnych przez 
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bank centralny jest bowiem niepewność towarzysząca decyzjom banku centralnego odno-

śnie istnienia i wielkości bąbla, jak również konsekwencji potencjalnej interwencji banku1. 

Problem identyfikacji bąbli spekulacyjnych należy postrzegać nie tylko z punktu widzenia 

braku reakcji banku centralnego w obliczu pojawienia się bąbla (w efekcie niezidentyfiko-

wania go przez bank centralny), ale również z punktu widzenia ryzyka interwencji banku 

centralnego w sytuacji wzrostu cen aktywów, który nie ma charakteru bąbla. A.S. Blinder 

i R. Reis analizując politykę SRF w połowie lat 90. ubiegłego wieku, wskazują, jakie zna-

czenie w ujęciu makroekonomicznym może mieć wybór niewłaściwego momentu podjęcia 

decyzji o interwencji w celu zlikwidowania bąbla spekulacyjnego2.  

Jak jednak przekonują zwolennicy udziału banku centralnego w przekłuwaniu bą-

bla, argument o niepewności narastania bąbla ma zbyt słabe podstawy teoretyczne, aby 

uznać go za wystarczający do podjęcia decyzji o braku interwencji banku centralnego3. 

A. Filardo przekonuje, że niepewność odnośnie składników fundamentalnych i niefunda-

mentalnych w tworzącym się bąblu spekulacyjnym nie powinna wpływać na decyzję o 

interwencji władz monetarnych4. Optymalna reakcja banku centralnego będzie bowiem 

odnosiła się do ogólnego poziomu cen aktywów (a więc wzrostu spowodowanego działa-

niem czynników o charakterze fundamentalnym i niefundamentalnym), tym samym pro-

blem identyfikacji bąbla spekulacyjnego nie jest kluczowym z punktu widzenia banku cen-

tralnego. S.G. Cecchetti et al. z kolei przekonują, iż pomimo że identyfikacja bąbli spekula-

cyjnych nie jest zadaniem łatwym, to banki centralne mogą, w oparciu o tworzone prognozy 

kształtowania się cen aktywów, z dużym prawdopodobieństwem wskazać moment tworze-

nia się bąbla5 (por. tabela 5.6).  

Drugi obszar dyskusji na temat zaangażowania banku centralnego w przekłuwanie 

bąbli spekulacyjnych związany jest z odpowiedzią na pytanie, dlaczego to właśnie bank 

centralny powinien interweniować. Zwolennicy reakcji banku centralnego odwołują się w 

szczególności do związku między powstawaniem bąbli a realizacją podstawowego celu 

banku centralnego (tj. utrzymaniem stabilnego poziomu cen) oraz do finansowych i ma-

kroekonomicznych konsekwencji bąbli spekulacyjnych. S.G. Cecchetti et al. formułują 
                                                 

1 Na argument taki powołują się m.in. A. Greenspan, Risk and uncertainty in monetary policy, remarks at the meeting of 
the American Economic Association, 3 January, San Diego 2004 (www.federalreserve.gov/BoardDocs/Speeches/2004/ 
20040103); D. Kohn, How should policymakers deal with low-probability, high-impact events? remarks at the European 
Central Bank Conference on Monetary Policy and Imperfect Knowledge, 15 October, Würzburg 2004 (www.federalreserve. 
gov/boarddocs/speeches/2004/20041015); R.W. Ferguson, Recessions and recoveries associated with asset-price move-
ments: what do we know? remarks at the Stanford Institute for Economic Policy Research, 12 January, Stanford 2005 
(www.federalreserve.gov/boarddocs/speeches/2005/20050112). 

2 A.S. Blinder, R. Reis, op. cit., s. 66. 
3 N. Roubini, Why central banks should burst bubbles, International Finance 2006, Vol. 9, No. 1, s. 92; A.J. Filardo, 

Monetary policy and asset price bubbles: calibrating the monetary policy trade-offs, BIS Working Paper 2004, No. 155. 
4 A.J. Filardo, Should monetary policy respond to asset price bubbles? Some experimental results, Federal Reserve Bank 

of Kansas City Working Paper 2001, No. 01-04. 
5 S.G. Cecchetti et al., Asset prices and central bank policy, Geneva Reports on the World Economy, No. 2, Centre for 

Economic Policy Research, 2000. 
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wniosek, zgodnie z którym zaangażowanie banku centralnego w przekłuwanie bąbli spe-

kulacyjnych powinno wynikać przede wszystkim z zagrożenia zaburzeniem, jakie pęknięcie 

bąbla może wywołać w innych wielkościach makroekonomicznych (przede wszystkim 

w inflacji)1. Należy podkreślić, że proponowane przez Cecchetti et al. podejście wskazuje 

na pośredni sposób reakcji banku centralnego na zmiany cen aktywów, w którym czynni-

kiem uruchamiającym działanie jest wzrost inflacji. Ponadto, Cecchetti et al. przekonują 

o konieczności obserwowania cen aktywów i ewentualnego ingerowania z uwagi na wy-

stępowanie związku między poziomem cen aktywów a prognozą inflacji bazowej2. A. Po-

sen z kolei przekonuje, że nie istnieje żaden stabilny związek między warunkami monetar-

nymi a powstawaniem bąbli na rynku aktywów, dlatego bank centralny nie dysponuje 

instrumentami, które pozwalałyby mu na wyraźne oddziaływanie na ceny aktywów. Po-

nadto, bąble spekulacyjne nie są z samej definicji oparte na podstawowych wartościach 

fundamentalnych, są raczej efektem „irracjonalnego entuzjazmu” inwestorów3, dlatego nie 

mogą być przedmiotem oddziaływania polityki banku centralnego4. 

Innym argumentem za interwencją banku centralnego w kształtowanie cen akty-

wów jest przekonanie o wyraźnym negatywnym wpływie bąbla spekulacyjnego na wartość 

innych niż inflacja wskaźników makroekonomicznych5. Na podstawie przeprowadzonych 

badań ekonomiści wnioskują o konieczności aktywnego udziału banku centralnego w sta-

bilizowaniu cen aktywów. Szczególnie w odniesieniu do banków centralnych, które zgod-

nie z obowiązującym w danym państwie prawem, są odpowiedzialne (współodpowiedzial-

ne) również za sytuację gospodarczą kraju (por. tabela 5.4). Zdaniem przeciwników in-

terwencji banku centralnego, przekonanie o negatywnym wpływie bąbli spekulacyjnych na 

kształtowanie się wielkości makroekonomicznych nie stanowi wystarczającego warunku do 

podjęcia interwencji przez bank centralny. Rodzi się bowiem pytanie o adekwatność in-

                                                 
1 Por. Ibidem, s. 13-40. Dyskusja na temat konieczności przekłuwania bąbli spekulacyjnych ma swoje źródła w sytuacji 

Stanów Zjednoczonych, gdzie głównym zagrożeniem nagłego pęknięcia bąbla jest ewentualna recesja (spadek cen aktywów 
finansowych spowoduje spadek wartości zabezpieczeń i w konsekwencji spadek zdolności kredytowej gospodarstw domo-
wych, w następstwie którego nastąpi ogólny spadek popytu konsumpcyjnego i popytu na mieszkania).  

2 Por. Ibidem, s. 89-99. F. Smets wskazuje z kolei, że optymalna reakcja banku centralnego w odniesieniu do niespo-
dziewanego wzrostu cen aktywów zależy od tego, w jakim stopniu zmiana cen aktywów wpływa na prognozy inflacyjne 
banku centralnego (wpływ ten może dokonywać się poprzez mechanizm transmisji polityki pieniężnej oraz aspekt informa-
cyjny cen aktywów). Zob. szerzej. F. Smets, Financial asset prices and monetary policy: theory and practice, BIS Working 
Paper 1997, No. 47.     

3 Określenie „irracjonalnego entuzjazmu” (“irrational exuberance”) dla nazwania bąbli spekulacyjnych wprowadził do li-
teratury przedmiotu A. Greenspan, oceniając krach na rynku papierów wartościowych w latach 90. ubiegłego stulecia, por. 
A. Greenspan, The challenge of central banking in a democratic society, remarks at the Annual Dinner and Francis Boyer 
Lecture of the American Enterprise Institute for Public Policy Research, Washington, D.C., 5 December 1996, 
(www.federalreserve.gov/boarddocs/speaches/1996/19961205.htm). 

4 A. Posen zwraca uwagę na brak związku między zacieśnieniem warunków monetarnych a zachowaniem inwestorów na 
rynku finansowym i na tym założeniu opiera swój argument przeciw przekłuwaniu bąbli spekulacyjnych przez bank central-
ny, por. A.S. Posen, Why central banks should not burst bubbles, Working Paper Series 2006, No. 06-1, Institute of Interna-
tional Economics, s. 5.  

5 Por. m.in. Asset prices and the business cycle, World Economic Outlook, International Monetary Fund, Washington, 
D.C., May 2000; M. Bordo, O. Jeanne, Boom-bust in asset prices, economic instability, and monetary policy, NBER Working 
Paper 2002, No. 8966, Cambridge; C. Borio, P. Lowe, op. cit.; E. Vermeulen, J. Van Gompel, op. cit. 
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strumentów banku centralnego. A.S. Blinder i R. Reis przekonują, że, pomimo iż bąble 

spekulacyjne są zjawiskiem niepożądanym z punktu widzenia sytuacji makroekonomicznej 

kraju, to bank centralny nie dysponuje narzędziami, które pozwalają mu na przekłuwanie 

bąbli bez narażenia gospodarki na inne negatywne zjawiska gospodarcze1. Również B.S. 

Bernanke odwołuje się do problemu właściwego doboru instrumentów banku centralnego 

i jego zdaniem bank centralny może w największym stopniu przyczynić się do stabilizowa-

nia cen aktywów, wykorzystując instrumenty o charakterze regulacyjnym i nadzorczym2. 

Ponadto, przeprowadzone symulacje zachowań banku centralnego w obliczu bąbla speku-

lacyjnego wskazują, że działania banku centralnego, mające na celu stabilizowanie zmien-

nych makroekonomicznych i tworzenie korzystnych warunków dla instytucji i rynków fi-

nansowych, pozwalają zminimalizować negatywne skutki pęknięcia bąbla3. Ponadto, wy-

korzystanie instrumentów polityki pieniężnej do przekłuwania bąbla spekulacyjnego może 

być niemożliwe z punktu widzenia ekonomii politycznej. Trudno bowiem znaleźć uspra-

wiedliwienie dla decyzji o podniesieniu stóp procentowych w obliczu braku presji inflacyj-

nej4. Podstawowy problem wynika również z asymetrii oceny działań banku centralnego 

przez uczestników rynku. O ile interwencja banku centralnego w sytuacji załamania kur-

sów akcji na giełdzie traktowana jest jako element naturalny, a wręcz konieczny, o tyle 

reakcja banku, w obawie, że boom na giełdzie może mieć charakter bąbla spekulacyjne-

go, może przyczynić się do osłabienia wiarygodności banku centralnego5.  

 Zestawienie opinii na temat zaangażowania banku centralnego w przekłuwanie 

bąbli spekulacyjnych (por. tabela 5.6) nie pozwala na jednoznaczne wskazanie dominują-

cego w literaturze i polityce banków centralnych stanowiska. Przede wszystkim ekonomiści 

nie są zgodni co do podstawowego warunku reakcji banku, tj. możliwości identyfikacji 

bąbli spekulacyjnych. Również w odniesieniu do przesłanek stabilizowania cen aktywów 

przez banki centralne i możliwych do wykorzystania instrumentów formułowane są skraj-

nie odmienne opinie.  

Kwestia znaczenia cen aktywów w polityce banku centralnego obrazuje zakres 

współczesnych wyborów, przed jakimi staje bank centralny. Jednocześnie wskazuje również 

                                                 
1 Blinder i Reis stosują, dobrze obrazujące ten problem, porównanie narzędzi banku centralnego do młota w sytuacji, 

gdy niezbędnym jest posłużenie się precyzyjnymi narzędziami chirurgicznymi. Szerzej zob. A.S. Blinder, R. Reis, op. cit., 
s. 67.  

2 Bank centralny powinien, zdaniem Bernanke, zapewnić możliwie jak najlepsze warunki dla instytucji i rynku finanso-
wego, które mogą być narażone na skutki bąbla spekulacyjnego (właściwa kapitalizacja banków, dywersyfikacja portfela, 
przejrzyste zasady rachunkowości, standardy upubliczniania informacji). Szerzej zob. B.S. Bernanke, Asset-price „bubbles” 
and monetary policy, op. cit. 

3 Por. B.S. Bernanke, M. Gertler, Monetary policy and asset price volatility, op. cit.; B.S. Bernanke, M. Gertler, Should 
central banks respond to movements in asset prices? op. cit., s. 253-257. Również A. Posen wskazuje na działania nadzor-
cze i regulacyjne jako na właściwe instrumenty stabilizowania cen aktywów i minimalizowania negatywnych skutków eko-
nomicznych pęknięcia bąbla spekulacyjnego, por. A.S. Posen, op. cit., s. 6-9.  

4 Problem ten zauważają m.in. C. Borio i P. Lowe, op. cit., s. 25. 
5 Szerzej zob. M. Gertler et al., Asset prices and monetary policy: four views, op. cit., s. 21.  
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na występowanie konfliktu (w krótkim okresie) między celem stabilności cen i celem stabil-

ności finansowej (w odniesieniu do kształtowania się cen aktywów). W świetle analizy za-

gadnienia zaangażowania banku centralnego w stabilizowanie cen aktywów należy podkre-

ślić, że niewątpliwie najważniejszym argumentem przeciwko reakcji banku centralnego, 

będącym jednocześnie uogólnieniem wszystkich pozostałych argumentów przeciw, jest 

przekonanie o braku pełnej wiedzy na temat przyczyn, siły i kierunku zmian cen aktywów. 

Niepewność ta w bezpośredni sposób zagraża skuteczności działań banku centralnego. Na-

leży jednak przypuszczać, iż wraz z rozwojem badań kształtowania się cen aktywów nastąpi 

przesunięcie ciężaru dyskusji w kierunku poszukiwania odpowiedzi na pytanie, jakimi in-

strumentami bank centralny powinien się posługiwać w reakcji na zmiany cen aktywów. 

 

5.4. UWAGI KOŃCOWE 

Na podstawie przeprowadzonych w niniejszym rozdziale rozważań można sformułować 

kilka ogólnych wniosków. Zaangażowanie banku centralnego w stabilizowanie systemu 

finansowego stanowi konsekwencję oddziaływania licznych czynników o charakterze ryn-

kowym i instytucjonalnym, które determinują formę oraz instrumenty wykorzystywane 

przez banki centralne. Wyraźne nasilenie zainteresowania problematyką stabilizowania 

systemu finansowego przez bank centralny nie znalazło jednak zauważalnego i jedno-

znacznego odzwierciedlenia w przyjęciu instytucjonalnych rozwiązań praktycznych oraz 

ukształtowaniu regulacyjno-prawnych podstaw stabilizowania systemu finansowego. Nale-

ży zatem oczekiwać w najbliższej przyszłości, że nastąpią zmiany w regulacjach prawnych 

i środowisku instytucjonalnym banków centralnych, które będą miały na celu dostosowa-

nie prawno-instytucjonalnych podstaw stabilizowania systemu finansowego przez banki 

centralne do faktycznego ich zaangażowania w tym zakresie.  

Podobnie, przeprowadzona analiza dyskusyjnych zagadnień stabilizowania systemu finan-

sowego przez bank centralny pozwala sformułować wnioski, które m.in. determinują 

przedmiot rozważań podejmowanych w rozdziale szóstym. Liczne argumenty przeciwko 

stabilizowaniu systemu finansowego przez bank centralny uświadamiają podstawową ce-

chę stabilności systemu finansowego, a mianowicie złożoność tego zjawiska. Zadania, 

które winno się wykonywać w celu ochrony, wspierania oraz przywracania stabilności sys-

temowi finansowemu, znacznie wykraczają poza możliwości jednej instytucji. Stąd intere-

sującym zagadnieniem jest zbadanie, czy i w jaki sposób instytucje zaangażowane w sta-

bilizowanie danego systemu finansowego podejmują ze sobą współpracę. Problematyka 

ta, w odniesieniu do banków centralnych państw z grupy G-10 oraz EBC i NBP, jest 

przedmiotem rozważań w rozdziale szóstym. 
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R O Z D Z I A Ł  VI  
 

INSTRUMENTY STABILIZOWANIA SYSTEMU  
FINANSOWEGO PRZEZ BANK CENTRALNY –  

WARUNKI SKUTECZNOŚCI ORAZ TENDENCJE  
ICH WYKORZYSTANIA 

 
 
6.1. UWAGI WSTĘPNE 

Przeprowadzone w punkcie 5.2 rozważania na temat czynników współcześnie determinu-

jących stabilizowanie systemu finansowego przez bank centralny pozwoliły sformułować 

ogólny wniosek na temat względnych przewag tego podmiotu, związanych w szczególno-

ści z praktyką jego funkcjonowania oraz cechami instytucjonalnymi, nad pozostałymi in-

stytucjami zaangażowanymi w stabilizowanie systemu finansowego. Inny ważny wniosek, 

który stanowi rezultat przeprowadzonego badania dylematów stabilizowania systemu fi-

nansowego przez bank centralny (por. punkt 5.3), wskazuje na brak możliwości przyjęcia 

pełnej odpowiedzialności za stabilizowanie systemu finansowego przez którąkolwiek z roz-

patrywanych instytucji, w tym również przez bank centralny. Odwołując się do postulowa-

nych w punkcie 3.4 analitycznych ram stabilizowania systemu finansowego należy uznać, 

że bank centralny jest jedną z instytucji stabilizowania tego systemu, ale o szczególnie 

ważnym znaczeniu oraz funkcjach. 

Zbiór instrumentów stabilizowania systemu finansowego w wymiarze zapobiegaw-

czym, korygującym i naprawczym, zaprezentowany w punkcie 3.4.3, zostanie w niniej-

szym rozdziale rozwinięty w odniesieniu do tych instrumentów, które pozostają w bezpo-

średniej lub pośredniej gestii banków centralnych państw należących do G-10 oraz EBC1 

i NBP. Odrębne analizowanie instrumentów w wymiarach zapobiegawczym (por. punkt 

6.2.1), korygującym (por. punkt 6.2.2) i naprawczym (por. punkt 6.2.3) pozwoli ocenić 

znaczenie polityki banku centralnego w każdym z analizowanych wymiarów. W szczegól-

ności podjęta zostanie próba oceny warunków skuteczności poszczególnych instrumen-

tów. Przy czym skuteczność w odniesieniu do instrumentów wykorzystywanych w wymia-

rze zapobiegawczym rozumiana jest jako niedopuszczenie do pojawienia się niestabilności 

finansowej (przeciwdziałanie niestabilności systemu), a w odniesieniu do instrumentów 

                                                 
1 Należy zaznaczyć, że niektóre zadania w ramach stabilizowania systemu finansowego EBC wykonuje wspólnie z Euro-

pejskim Systemem Banków Centralnych. Dlatego w pracy będzie wyraźnie sygnalizowane, które kompetencje przypisane są 
tylko EBC a które w ramach ESBC. 
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w wymiarze korygującym i naprawczym jako ograniczanie negatywnych skutków niesta-

bilności. Ważnym elementem prowadzonej analizy będzie również ujęcie problematyki 

instrumentów stabilizowania z punktu widzenia konieczności współpracy banku centralne-

go z innymi instytucjami stabilizowania. Badanie w tym zakresie umożliwi wyodrębnienie 

trzech rodzajów instrumentów stabilizowania systemu finansowego, tj. instrumentów bę-

dących w gestii wyłącznie banków centralnych, instrumentów możliwych do wykorzystania 

dzięki współpracy banków centralnych i innych narodowych instytucji stabilizowania sys-

temu oraz instrumentów opartych na międzynarodowej współpracy banków centralnych 

i pozostałych instytucji stabilizowania systemu finansowego (por. punkt 6.3).  

  

6.2.  INSTRUMENTY STABILIZOWANIA SYSTEMU FINANSOWEGO 
PRZEZ BANK CENTRALNY  

6.2.1. Instrumenty stabilizowania systemu finansowego w wymiarze za-
pobiegawczym 

6.2.1.1. Polityka informacyjna banku centralnego 

W ramach stabilizowania systemu finansowego ważnym instrumentem wykorzystywanym 

przez banki centralne jest polityka informacyjna. Znaczenie instrumentów komunikowania 

się banku centralnego z rynkiem należy postrzegać przez pryzmat kanału oczekiwań, który 

współcześnie jest jedną z najważniejszych form wpływania banku centralnego na rynki 

finansowe oraz podmioty na nich funkcjonujące.  

 Politykę informacyjną w wymiarze zapobiegawczym należy odnieść przede wszyst-

kim do wykorzystania następujących narzędzi operacyjnych: 

− deklaracji celu stabilizowania systemu finansowego, 

− publikowania raportów stabilności finansowej, 

− komunikatów i publicznych przemówień władz banku na temat stabilności systemu 

finansowego. 

Narzędziem operacyjnym polityki informacyjnej banku centralnego, stanowiącym podsta-

wę dla kształtowania wszystkich zadań w zakresie stabilizowania systemu finansowego, 

jest publiczne zadeklarowanie celu stabilizowania systemu finansowego. Może się to od-

być w dwojaki sposób. Po pierwsze, w formie zapisu formalnego w ustawie regulującej 

działanie banku centralnego lub w innym akcie prawnym (zagadnienie to omówiono 

w punkcie 5.2.3). Po drugie, w formie publicznej deklaracji celu stabilizowania systemu 

finansowego, w misji banku centralnego, a także w wypowiedziach przedstawicieli banku. 

W nawiązaniu do przeprowadzonej analizy i oceny instytucjonalno-prawnych podstaw 

działań stabilizacyjnych banków centralnych (por. punkt 5.2.3 oraz tabela 5.4) warto zba-
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dać, czy w odniesieniu do banków centralnych, które nie mają sformułowanego celu lub 

zadań w ramach stabilizowania systemu finansowego w sposób explicite (tj. Bank Francji, 

Bank Holandii, Niemiecki Bank Federalny i NBP) występuje inna forma komunikacji i dekla-

racji celu stabilizowania systemu finansowego. 

Analizując zagadnienie deklaracji celu stabilizowania systemu finansowego przez 

Bank Francji, należy zauważyć, że m.in. w przedmowie do pierwszego wydania Raportu 

Stabilności Finansowej (2002) ówczesny Prezes Banku Francji J.-C. Trichet wskazuje prze-

słanki zaangażowania Banku Francji w stabilizowanie systemu finansowego, uznając, że 

bank ten będąc „w samym sercu systemu finansowego” jest w sposób naturalny zaintere-

sowany stabilnością systemu i zaangażowany w zapewnienie tej stabilności. Ponadto, 

Bank Francji wykonując poszczególne swoje zadania, w sposób aktywny bierze udział 

w definiowaniu oraz projektowaniu regulacji prawnych i rozwiązań instytucjonalnych, któ-

rych celem jest ochrona lub wzmocnienie stabilności systemu finansowego1. 

Bank Holandii natomiast wskazuje stabilność finansową jako jeden z obowiązków 

banku centralnego oraz – co szczególnie istotne – wymienia stabilność finansową na 

pierwszym miejscu, a w dalszej kolejności politykę pieniężną, płatności, nadzór oraz do-

radztwo ekonomiczne2. Uznano bowiem, że stabilność finansowa jest celem nadrzędnym, 

którego osiągnięciu służyć ma realizacja pozostałych zadań banku. W obliczu takiej dekla-

racji należy twierdzić, że pomimo braku formalnego wskazania stabilności systemu finan-

sowego jako celu Banku Holandii, cel ten w sposób przejrzysty i bardzo czytelny został 

zadeklarowany rynkom finansowym, uczestnikom tych rynków, a szerzej całemu społe-

czeństwu. 

W odniesieniu do Federalnego Banku Niemiec warto zauważyć, że stabilność sys-

temu finansowego została wskazana jako jeden z obszarów (dziedzin) zainteresowania 

tego banku3. Dodatkowo, stwierdzono, że ochrona stabilności systemu finansowego jest 

podstawowym zadaniem Federalnego Banku Niemiec. Stwierdzenie to poprzedzono wy-

szczegółowieniem przesłanek zaangażowania banku centralnego w stabilizowanie systemu 

finansowego (m.in. znaczenie prawidłowego funkcjonowania banków dla prowadzonej 

polityki pieniężnej, zagrożenie ze strony bąbli spekulacyjnych i boomu na rynku kredytów 

dla stabilności pieniądza).  

 Stosunkowo najsłabiej i najbardziej zachowawczo cel stabilizowania systemu finan-

sowego deklaruje NBP. We wstępie do Raportu o stabilności systemu Finansowego (2006) 

                                                 
1 Financial stability report, No. 1, November, Banque de France 2002, s. 5-6. 
2 http://www.dnb.nl/dnb/home/about_dnb/duties/en/47-150207-64.html; What it’s all about, De Nederlandsche Bank, 

Amsterdam 2004. 
3 http://www.bundesbank.de/finanzsystemstabilitaet/fs.en.php; Annual report 2007, Deutsche Bundesbank, Frankfurt 

am Main 2008. 
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stwierdzono m.in., że „(...) NBP nie jest jedyną instytucją działającą na rzecz stabilności 

systemu finansowego, jest jednak szczególnie zainteresowany jej utrzymaniem” 
1. Należy 

zatem uznać na podstawie tej deklaracji, że NBP działa na rzecz stabilności finansowej, 

jednak stabilność finansowa per se nie jest jednym z celów banku. 

Na podstawie przeprowadzonych rozważań, należy podkreślić, że wszystkie banki 

centralne będące przedmiotem analizy deklarują swoje zaangażowanie w stabilizowanie 

systemu finansowego. Wykorzystują do tego celu różne kanały komunikacji: formalne, 

w przypadku których cel i zadania stabilizowania systemu finansowego znalazły odzwier-

ciedlenie w aktach prawnych oraz nieformalne (poprzez misje, przemówienia, komunikaty 

lub umieszczenie informacji na stronie internetowej). W obu jednak przypadkach deklara-

cja celu jest jasna i pozwala na stwierdzenie, że banki centralne – obok realizowania celu 

podstawowego – akceptują także cel stabilizowania systemu finansowego. Ponadto, de-

klarację celu stabilizowania systemu finansowego należy uznać za warunek wstępny sku-

teczności działań podejmowanych przez banki centralne.  

Banki centralne realizują również politykę informacyjną w zakresie stabilizowania 

systemu finansowego poprzez systematyczne publikowanie raportów stabilności finanso-

wej2. W tabeli 6.1 zestawiono wybrane informacje prezentujące wykorzystanie tego na-

rzędzia operacyjnego przez banki centralne państw należących do G-10 oraz EBC i NBP. 

Należy podkreślić, że wśród trzynastu badanych banków centralnych tylko Bank Włoch3 

oraz Rezerwa Federalna nie publikują tego typu dokumentów.  

Brak wyraźnych międzynarodowych standardów4 odnoszących się do tego rodzaju 

publikacji oraz jednolitego podejścia analitycznego do problemu stabilności systemu finan-

sowego sprawiają, że nie wypracowano również jednolitej metodologii oceny raportów 

stabilności finansowej5. 

                                                 
1 Raport o stabilności systemu finansowego 2006, Narodowy Bank Polski, Warszawa, maj 2007, s. 3. 
2 W ciągu jedenastu lat (1995-2006) liczba banków centralnych publikujących raporty stabilności finansowej wzrosła z 2 

do prawie 50. Raporty publikowane są również przez inne instytucje narodowe i międzynarodowe (np. MFW). Szerzej zob. 
M. Čihák, How do central banks write on financial stability? IMF Working Paper 2006, No. 163, s. 10-12.  

3 Bank Włoch przygotowuje co roku „Raport dla Parlamentu i Rządu”. Dokument ten zawiera opis zadań realizowanych 
przez Bank Włoch w ramach wypełniania jego funkcji, w tym także w ramach wspierania stabilności systemu finansowego. 
Raport ma jednak charakter retrospektywny i tylko w niewielkim stopniu może wpływać na zachowanie podmiotów funkcjo-
nujących na rynku finansowym. 

4 Podstawowym zestawem standardów międzynarodowych odnoszącym się do komunikacji i przejrzystości w zakresie stabi-
lizowania systemu finansowego jest Code of good practices on transparency in monetary and financial policies opracowany 
przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. W kodeksie tym nie sformułowano jednak żadnych szczegółowych wskazówek pod 
adresem treści raportu oraz częstotliwości jego publikacji. Szerzej zob. Code of good practices on transparency in monetary and 
financial policies, September 26, 1999, IMF, Washington, D.C. Należy zauważyć, że również ESBC nie wypracował własnego 
podejścia w kwestiach publikacji raportów stabilności finansowej, ich treści merytorycznej i częstotliwości.  

5 Podejmowane są pierwsze próby oceny raportów stabilności finansowej, w których wykorzystuje się m.in. metodologię 
oceny raportów inflacji opracowaną przez A. Fracasso, H. Genberga i Ch. Wyplosza. Propozycje prezentowane w literaturze 
odnoszą się jednak do pojedynczych banków centralnych (np. Banku Szwecji czy Banku Norwegii), albo też stanowią wy-
łącznie ogólną koncepcję, mającą na celu stworzenie podstaw do dalszych badań w tym zakresie, szerzej zob. M. Čihák, op. 
cit.; A. Franklin et al., Assessment of the Riksbank’s work on financial stability issues, Economic Review 2004:3, Sveriges 
Riksbank, Stockholm, s. 5-26; A. Bowen et al., Norges Bank’s financial stability report: a follow-up review, (http:// 
www.norges-bank.no/upload/import/finansiell_stabilitet/fs_review2006.pdf).  



 222 

W związku z odmienną strukturą raportów przygotowywanych przez poszczególne 

banki centralne, prowadzona w pracy analiza i ocena będzie dotyczyła trzech podstawo-

wych zagadnień, zidentyfikowanych na podstawie przeprowadzonych studiów literaturo-

wych1: deklaracji celu publikacji raportu, zakresu przedmiotowego raportu oraz analizy 

zjawisk mających wpływ na stabilność systemu finansowego w ujęciu ex ante.  

Podstawowe pytanie dotyczy celu publikowania raportów stabilności finansowej 

i deklaracji tego celu. Można bowiem uznać, że publikacja raportu bez jasno i wyraźnie 

określonego celu, w znacznym stopniu ogranicza skuteczność tego narzędzia komunikacji. 

Analiza raportów stabilności banków centralnych państw należących do G-10, EBC oraz 

NBP wskazuje, że podstawowym celem publikacji raportów jest przyczynienie się do sta-

bilności systemu finansowego. Tak sformułowany cel wydaje się jednak zbyt ogólny, dla-

tego banki podają również szczegółowe cele, tym samym charakteryzują mechanizm, 

w jaki publikacja raportów ma przyczyniać się do stabilności systemu finansowego. Prze-

prowadzone badanie pozwalają wyróżnić następujące zadania realizowane poprzez publi-

kację raportów stabilności finansowej: 

− prezentacja oceny zjawisk, które mają miejsce w systemie finansowym i gospodarce 

oraz ocena ich wpływu na stabilność finansową (Bank Szwecji2)  

− poprawa zrozumienia oraz wzrost świadomości i wiedzy społeczeństwa w zakresie 

źródeł niestabilności systemu finansowego (Bank Kanady3, EBC4, Bank Szwecji), 

− wpływanie na zachowanie podmiotów prywatnych, instytucji finansowych oraz 

władz publicznych poprzez zwrócenie uwagi na specyficzne źródła ryzyka (Bank 

Anglii5, Bank Japonii6, NBP7, Narodowy Bank Szwajcarii8). 

                                                 
1 M. Čihák, op. cit.; A. Bowen et al., op. cit., A. Franklin et al., op. cit. 
2 Celem Raportu jest prezentacja oceny tendencji w systemie finansowych i ich skutków dla stabilności systemu finansowego. Do-

datkowo Raport ma stymulować dyskusje na tematy kluczowe z punktu widzenia stabilności sytemu płatniczego, Financial 
stability report, May 1999, Sveriges Riksbank, s. 3. 

3 Celem publikacji jest przyczynianie się do lepszego zrozumienia zagadnień związanych ze stabilnością systemu finan-
sowego oraz prezentacja wyników badań, analiz i opinii Banku Kanady na temat ewentualnych zagrożeń stabilności finan-
sowej, Financial system review, November 2002, Bank of Canada.  

4 Celem publikacji jest wzrost świadomości instytucji finansowych i społeczeństwa w zakresie zagadnień kluczowych 
z punktu widzenia stabilności systemu finansowego strefy euro oraz dodatkowo przeciwdziałanie kryzysowi finansowemu 
w związku z analizą źródeł ryzyka i wrażliwości systemu finansowego, (http://www.ecb.int/pub/fsr/html/index.en.html). 

5 Celem publikacji jest identyfikacja podstawowych źródeł niestabilności systemu finansowego oraz przyczynianie się do 
lepszego przygotowania się instytucji finansowych, podmiotów publicznych i społeczeństwa do zarządzania ewentualną 
sytuacją kryzysową, (http://www.bankofengland.co.uk/publications/fsr/index.htm). 

6 Celem publikacji raportów jest prezentacja kompleksowej analizy i oceny stabilności funkcjonowania japońskiego sys-
temu finansowego i zwrócenie uwagi na potencjalne źródła niestabilności, a także ułatwienie komunikacji ze społeczeń-
stwem i instytucjami zaangażowanymi w utrzymanie stabilności finansowej, a przez to przyczynienie się do długoterminowej 
stabilności finansowej i rozwoju gospodarki, Financial system report, July 2006, Bank of Japan.  

7 Celem publikacji przez NBP corocznego „Raportu” (...) jest upowszechnienie wniosków z prowadzonych prac anali-
tycznych i badawczych nad stabilnością systemu finansowego. Udostępnienie wyników (...) badań powinno sprzyjać utrzy-
maniu stabilności finansowej m.in. dzięki lepszemu zrozumieniu skali i zakresu ryzyka istniejącego w systemie finansowym. 
W ten sposób można zwiększyć prawdopodobieństwo samoistnej korekty zachowań uczestników rynku, Raport o stabilności 
systemu finansowego 2006, op. cit., s. 3. 

8 Głównym celem raportu opracowywanego przez Narodowy Bank Szwajcarii jest zwrócenie uwagi na nadwerężenia lub 
nierównowagi, które mogą stanowić zagrożenie dla stabilności systemu finansowego w krótkim lub dłuższym okresie, 
(http://www.snb.ch/en/iabout/finstab/id/finstab_report). 
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Tabela 6.1  
Publikacja raportów stabilności finansowej przez banki centralne państw G-10 oraz EBC i NBP 

Bank centralny 
Data  

pierwszej  
publikacji 

Częstotliwość  
publikacji 

Deklarowany cel 
publikacji 

Zawartość raportu* 

Zakres przedmiotowy raportu 

Analiza ex ante 
Instytucje finansowe Rynki finansowe Infrastruktura 

Bank Anglii 1996 co pół roku TAK TAK TAK TAK TAK 

Bank Francji 2002 co pół roku NIE NIE TAK1 NIE NIE 

Bank Holandii 2004 co pół roku NIE TAK TAK TAK TAK 

Bank Japonii 20052 co roku TAK TAK NIE TAK TAK 

Bank Kanady 20023 co pół roku TAK TAK TAK TAK TAK 

Bank Szwecji 19974 co pół roku TAK TAK (tylko banki) TAK TAK TAK 

Bank Włoch - - - - - - - 

Narodowy Bank Belgii 2002 co roku NIE TAK TAK TAK NIE 

Niemiecki Bank Federalny 20035 co roku NIE TAK TAK TAK TAK 

Narodowy Bank Szwajcarii 2003 co roku TAK TAK (tylko banki) NIE TAK TAK 

Rezerwa Federalna - - - - - - - 

Europejski Bank Centralny6 2004 co pół roku TAK TAK TAK TAK TAK 

Narodowy Bank Polski 2001 co pół roku7 TAK TAK TAK TAK TAK 

Objaśnienia: 
*   Dotyczy raportów publikowanych w 2006 r. 
1  Raport przygotowany przez Bank Francji w niewielkim stopniu stanowi analizy, czy oszacowania ryzyka niestabilności systemu finansowego, w znakomitej większości jest zbiorem monograficz-

nych artykułów.  
2  Publikacja ukazuje się pod nazwą „Financial system report”. 
3  Publikacja ukazuje się pod nazwą „Financial system review”. 
4  Do roku 1999 raport ukazywał się pod nazwą „Financial market report”. 
5  Pierwszy niezależny Raport stabilności finansowej ukazał się w październiku 2005 r., dwa wcześniejsze raporty ukazały się jako fragmenty Raportu Miesięcznego Niemieckiego Banku Federalne-

go. 
6  EBC publikuje dodatkowo co roku węższy tematycznie raport poświecony analizie stabilności sektora bankowego „EU banking sector stability”. 
7  NBP publikuje roczne Raporty o stabilności systemu finansowego oraz krótsze Przeglądy stabilności systemu finansowego, odnoszące się do pierwszego półrocza kolejnych lat. 
 
Źródło:  Opracowanie własne. 
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Cztery banki centralne nie podają celu publikacji raportów stabilności finansowej (por. 

tabela 6.1). Brak jasno sformułowanego celu w znacznym stopniu utrudnia zrozumienie 

struktury raportu oraz jego zakresu przedmiotowego, czasowego i przestrzennego.  

 Deklarowane przez banki centralne cele publikacji raportów w bezpośredni sposób 

implikują treść tych raportów. Należy bowiem oczekiwać, że zakres przedmiotowy raportu 

będzie obejmował wszystkie elementy systemu finansowego (por. schemat 1.1) oraz, że 

obok analizy tendencji i zdarzeń, które wystąpiły w systemie finansowym w przeszłości, 

uwzględnione będą również prognozy, które pozwolą na faktyczną identyfikację potencjal-

nych źródeł niestabilności. 

 Analizując dane prezentowane w tabeli 6.1 należy zauważyć, że brak deklaracji 

celu publikacji raportu, może skutkować również w niedostatkach w strukturze i zawarto-

ści merytorycznej tego dokumentu (por. Bank Francji oraz Narodowy Bank Belgii). Brak 

analizy zjawisk w ujęciu ex ante sprawia, że raport ma wyłącznie charakter opisowy i re-

trospektywny, a jego treść w ograniczonym tylko zakresie może wpływać na zachowanie 

uczestników rynku. Jednocześnie inne banki, które nie zadeklarowały celu publikacji ra-

portu (Bank Holandii i Federalny Bank Niemiec) uwzględniają w swoich raportach zarówno 

wszystkie elementy systemu finansowego, jak również prognozę dotyczącą potencjalnych 

źródeł niestabilności w przyszłości.  

 Najczęściej wykorzystywanym w raportach stabilności finansowej analitycznym 

narzędziem szacowania przyszłych podstawowych zagrożeń niestabilności jest metoda 

scenariuszy awaryjnych (por. punkt 3.4.2)1. Analiza ta ogranicza się jednak – z uwagi na 

stosunkowo najłatwiejszy dostęp do danych i wiedzę banku centralnego – do sektora 

bankowego (wyjątkiem jest np. Federalny Bank Niemiec, który prezentuje również analizę 

scenariuszy awaryjnych w odniesieniu do sektora ubezpieczeniowego). Dominującym po-

dejściem w prezentacji wyników analizy scenariuszy jest jakościowe określenie możliwych 

scenariuszy, bez prawdopodobieństwa ich wystąpienia i ilościowych, łatwo identyfikowal-

nych dla czytelnika wartości. Na tym tle na wyróżnienie zasługuje podejście wykorzysty-

wane m.in. przez NBP2, w którym przeprowadzane symulacje wskazują na ściśle określone 

ne przedziały wartości zmiennych i odpowiadające im scenariusze rozwoju sytuacji w sys-

temie finansowym. Raporty stabilności finansowej najczęściej zawierają zatem analizę 

podstawowych zagrożeń umiejscowionych w poszczególnych elementach systemu finan-

                                                 
1 Szacuje się, że na koniec 2005 roku ponad 75% raportów stabilności publikowanych przez banki centralne na całym 

świecie wykorzystywało narzędzie analizy scenariuszy awaryjnych, por. M. Čihák, op. cit., s. 23. 
2 NBP wykorzystuje takie podejście w symulowaniu zdolności absorbowania strat kredytowych przez banki, odwołując 

się do wartości współczynnika wypłacalności banków na poziomie 8%. Por. Przegląd stabilności systemu finansowe, I półro-
cze 2005, Narodowy Bank Polski, Warszawa, październik 2005, s. 48-50. 
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sowego, mogących – w ocenie banku centralnego – stanowić źródła niestabilności syste-

mu finansowego.  

Należy jednocześnie zwrócić uwagę na podstawowe problemy, które mogą wyni-

kać z publikowania raportów. Po pierwsze, uwzględnienie w raporcie analizy i szacowania 

ryzyka, na działanie którego wystawiona jest licząca się na rynku instytucja finansowa1, 

może skutkować w rosnącej pokusie nadużycia ze strony tej instytucji oraz w zmniejszeniu 

skłonności do samodzielnego analizowania sytuacji i potencjalnych zagrożeń (bezpłatny 

dostęp do takich raportów może zatem stanowić dodatkowe źródło zagrożenia stabilności 

finansowej)2. Po drugie, banki centralne muszą mieć na uwadze, że niewłaściwy sposób 

formułowania osądów odnośnie przyszłości może gwałtownie wpłynąć na zachowanie 

uczestników rynku i doprowadzić do paniki na rynku finansowym. Po trzecie, przygotowu-

jąc raporty stabilności finansowej banki centralne muszą uwzględnić konsekwencje ewen-

tualnej utraty wiarygodności banku w sytuacji błędnie sformułowanych ocen i prognoz 

stabilności finansowej.  

Innym operacyjnym narzędziem polityki informacyjnej banku centralnego są ofi-

cjalne przemówienia i wystąpienia publiczne przedstawicieli banku. Narzędzie to może 

stanowić dodatkowe źródło informacji o podejściu banku centralnego do problematyki 

stabilności finansowej, a także o bieżących priorytetach, zadaniach i instrumentach wyko-

rzystywanych przez bank centralny (por. tabela 6.2). Częstotliwość wykorzystywania tego 

instrumentu tylko w 2007 r. zobrazowano w tabeli 6.23. Warto również zauważyć rosnącą 

dostępność tekstów przemówień i wystąpień, w związku z tym, że coraz więcej banków 

systematycznie publikuje na swoich stronach internetowych treść przemówień przedstawi-

cieli banku (m.in. Bank Anglii, Bank Włoch, NBP, Rezerwa Federalna). 

Przeprowadzone rozważania na temat polityki informacyjnej banku centralnego 

pozwalają wskazać zarysowującą się tendencję do powszechnego wykorzystywania in-

strumentów tej polityki jako podstawowego instrumentu stabilizowania systemu finanso-

wego w wymiarze zapobiegawczym. Należy również oczekiwać, że w przyszłości wystąpi 

proces ujednolicania struktury i treści raportów stabilności finansowej publikowanych 

                                                 
1 Sytuacja taka występuje najczęściej w systemach finansowych o wysokiej koncentracji w poszczególnych sektorach 

systemu. Przykładem jest szwedzki sektor bankowy, w którym dominują cztery grupy bankowe – Handelsbanken, Nordea, 
SEB i Swedbank, co znalazło odzwierciedlenie w raporcie stabilności finansowej przygotowanym przez Bank Szwecji, zob. 
Financial stability report 2006:2, Sveriges Riksbank, 5 December 2006, s. 31-49. 

2 Na problem ten zwracają uwagę m.in. W.A. Allen, G. Wood, Defining and achieving financial stability, op. cit., s. 18-
19. 

3 W tabeli 6.2 zestawiono przemówienia przedstawicieli banków centralnych państw należących do G-10, EBC i NBP pu-
blikowane w bazie Banku Rozrachunków Międzynarodowych w Bazylei, Central bankers speeches, która zawiera najważniej-
sze wystąpienia przedstawicieli banków centralnych od 1 stycznia 1997 roku, (http://www.bis.org/list/cbspeeches/-
index.htm).  
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przez banki centralne, co będzie stanowiło odpowiedź na działania m.in. MFW w ramach 

prowadzonego Programu Oceny Sektora Finansowego (por. punkt 3.3.1). 

 
Tabela 6.2 

Polityka informacyjna banku centralnego – przykłady publicznych wystąpień bankierów 
centralnych na temat stabilności finansowej i znaczenia banku centralnego 

Autor przemówienia (data) Temat wystąpienia 
Bezpośrednie odwołanie do zadań, 
celu i działalności banku centralnego 

P. Hildebrand, Narodowy Bank 
Szwajcarii (30.11.2007)  

Stabilność finansowa – cele i wyzwania wobec 
bankowości centralnej TAK 

Gertrude Tumpel-Gugerell, EBC 
(13.11.2007) Płatności oraz stabilność pieniężna i finansowa TAK 

Hermann Remsperger, Niemiecki 
Bank Federalny (12.11.2007) 

Stabilność finansowa – spojrzenie na problem  
z punktu widzenia Niemieckiego Banku Federal-
nego 

TAK 

Lars Nyberg, Bank Szwecji 
(18.08.2007) 

Stabilność pieniężna i finansowa z perspektywy 
banku centralnego TAK 

Hermann Remsperger, Niemiecki 
Bank Federalny (16.07.2007) 

Bieżące problemy stabilności finansowej w ujęciu 
Europy NIE 

Nigel Jenkinson, Bank Angli 
(16.07.2007) 

Ramy analizy scenariuszy awaryjnych dla ryzyka 
niestabilności finansowej NIE 

Guy Quaden, Narodowy Bank 
Belgii (03.07.2007) 

Rozwój sektora finansowego i funkcje banku 
centralnego w zakresie zapewnienia stabilności 
finansowej w gospodarce globalnej 

TAK 

Jean-Pierre Roth, Narodowy 
Bank Szwajcarii (02.07.2007) 

Silnie zadłużone instytucje i stabilność finansowa 
– przypadek do regulowania? TAK 

Jean-Claude Trichet, EBC 
(07.06.2007) Ryzyka stabilności finansowej NIE 

Donald L Kohn, SRF 
(23.05.2007) Stabilność finansowa a zagadnienia polityki TAK 

Christian Noyer, Bank Francji 
(04.05.2007) 

Innowacje finansowe a stabilność pieniężna  
i finansowa  

TAK 

Sławomir Skrzypek, NBP 
(14.03.2007) 

Aspekty instytucjonalne stabilności finansowej  
a wyzwania europejskie TAK 

Nout Wellink, Bank Holandii 
(27.02.2007) 

Zarządzania ryzykiem i stabilność finansowa – 
Nowa Umowa Kapitałowa i co dalej  NIE 

Donald L Kohn, SRF 
(23.02.2007) 

Stabilność finansowa – ochrona i zarządzanie 
kryzysem TAK 

Źródło:  Opracowanie własne. 

 

W świetle prowadzonych analiz należy podkreślić, że podstawowym warunkiem 

skuteczności polityki informacyjnej banku centralnego jako instrumentu stabilizowania 

systemu finansowego jest wysoka wiarygodność i prestiż banku centralnego. Ponadto 

o skuteczności polityki informacyjnej decyduje również jasność i przejrzystość formułowa-

nia wniosków w raportach stabilności finansowej oraz wypowiedzi przedstawicieli banku.  

 
6.2.1.2.  Udział banku centralnego w nadzorowaniu instytucji i rynków finan-

sowych 

Działania nadzorcze spełniają ważną rolę w zakresie zapobiegania niestabilności systemu 

finansowego. Jak już podkreślano w tej pracy (por. punkt 5.2.1), współcześnie struktura 

instytucjonalna nadzoru nad instytucjami i rynkiem finansowym podlega, bądź podlegała 
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w niedalekiej przeszłości dynamicznym zmianom w niemal wszystkich badanych pań-

stwach. Zmiany te były wielokierunkowe i dotyczyły m.in. ograniczenia kompetencji nad-

zorczych banków centralnych (np. Japonia, Polska, Wielka Brytania) lub też ich zwiększe-

nia (np. Holandia), integracji instytucji nadzorczych lub wprowadzenia podziału kompe-

tencji nadzorczych według funkcji (tj. nadzór ostrożnościowy1 versus nadzór nad zasadami 

prowadzenia biznesu)2.  

W grupie analizowanych w rozprawie banków centralnych znalazły się tylko cztery, 

które mają bezpośrednie kompetencje nadzorcze nad instytucjami finansowymi (por. ta-

bela 6.3). W przypadku Niemieckiego Banku Federalnego kompetencje te ograniczają się 

wprawdzie do wykonywania ściśle określonych prawem zadań nadzorczych (takich jak 

inspekcje w instytucjach finansowych, ocena dokumentów i raportów audytorskich), 

w pozostałych trzech państwach (Holandia, Stany Zjednoczone, Włochy) kompetencje 

nadzorcze określono w sposób bardzo szeroki3. Równie szeroki jest zakres podmiotowy 

działań nadzorczych banków centralnych, który obejmuje: 

− w Holandii: instytucje kredytowe, instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytal-

ne,  

− w Stanach Zjednoczonych: holdingi bankowe, banki stanowe przynależące do SRF, 

banki oszczędnościowe oraz banki zagraniczne, 

− we Włoszech: banki, firmy inwestycyjne, instytucje zarządzające aktywami 

i wspólnego inwestowania, instytucje pieniądza elektronicznego oraz innych po-

średników finansowych. 

Pomimo, że w pozostałych analizowanych w rozprawie systemach finansowych banki cen-

tralne nie mają bezpośrednich kompetencji nadzorczych, to podkreślić należy wyraźną 

tendencję do wielopłaszczyznowego definiowania pośredniego udziału banku centralnego 

w nadzorze finansowym. W tabeli 6.3 zestawiono najważniejsze dane charakteryzujące 

powiązania występujące między bankiem centralnym i instytucją nadzorującą system fi-

nansowy. 

                                                 
1 Nadzór ostrożnościowy definiowany jest jako monitorowanie i regulowanie (wprowadzaniem regulacji o charakterze 

ostrożnościowym) systemu finansowego (w szczególności sektora bankowego) w celu zapewnienia jego bezpieczeństwa 
i stabilności por. F.S. Mishkin, Prudential supervision. Why is it important and what are the issues? w: Prudential supervi-
sion. What works and what doesn’t, A National Bureau of Economic Research Conference Report, F.S. Mishkin [red.], Uni-
versity of Chicago Press, Chicago 2001, s. 1. 

2 Pomimo możliwości wskazania wyraźnych tendencji w kształtowaniu struktury instytucjonalnej nadzoru nad systemem 
finansowym, podkreślić należy występowanie specyficznych rozwiązań na poziomie poszczególnych krajów. Różnice 
w strukturach instytucjonalnych są wyrazem historycznej ewolucji nadzoru nad systemem finansowym w poszczególnych 
krajach, występowania odmiennych uwarunkowań politycznych oraz tradycji.  

3 Np. Bank Holandii wykonuje wszelkie działania związane ze sprawowaniem nadzoru ostrożnościowego nad instytucja-
mi finansowymi, Bank Włoch poza działaniami stricte nadzorczymi, uprawniony jest również do wprowadzania aktów praw-
nych regulujących funkcjonowanie instytucji finansowych oraz egzekwowania ich wypełniania przez te instytucje.  
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W systemach finansowych, w których bank centralny nie ma bezpośrednich kom-

petencji nadzorczych występuje silna tendencja do formalizowania zasad współpracy mię-

dzy bankami centralnymi i instytucjami nadzorującymi system finansowy. Najczęściej 

współpraca taka przybiera formę porozumienia wielostronnego, któremu towarzyszy 

(w zakresie instytucjonalnym) powołanie specjalnego komitetu. Należy zauważyć, że tylko 

w Japonii nie występuje sformalizowany sposób współpracy i wymiany informacji między 

Bankiem Japonii a instytucją nadzorującą system finansowy (Financial Services Agency, 

FSA). Niemniej jednak w związku z wykonywaniem przez Bank Japonii określonych zadań 

o charakterze nadzorczym (m.in. inspekcje na miejscu), Bank zobligowany jest zgodnie 

z prawem do udostępniania FSA zgromadzonych informacji1.  

Występowanie formalnych mechanizmów współpracy i wymiany informacji należy 

postrzegać przede wszystkim w kontekście dostępu banku centralnego do informacji gro-

madzonych przez instytucję nadzorującą system finansowy (por. punkt 5.2.1). Informacje 

te są niezbędne dla banku zaangażowanego w stabilizowanie systemu finansowego. 

W rezultacie zapewnienia formalnych mechanizmów współpracy i wymiany informacji, 

w większości analizowanych w rozprawie przypadków, brak bezpośrednich kompetencji 

nadzorczych banku centralnego nie powinien zatem negatywnie wpływać na skuteczność 

działań stabilizacyjnych banku centralnego. 

Udział banku centralnego w nadzorowaniu systemu finansowego należy również 

postrzegać z punktu widzenia uczestniczenia ex officio przedstawiciela banku w pracach 

instytucji nadzorującej lub możliwości wywierania wpływu banku na skład władz nadzor-

czych. Ustawodawca nie przewidział takiej formy udziału banku centralnego w nadzorze 

w Japonii, Kanadzie oraz Szwajcarii. W pozostałych analizowanych w rozprawie przypad-

kach zapewniono bezpośredni lub pośredni udział przedstawiciela banku centralnego (naj-

częściej jest nim prezes banku centralnego) w działaniach instytucji nadzorującej system 

finansowy. Przyjęte rozwiązanie pozwala zatem uczestniczyć przedstawicielowi banku cen-

tralnego w procesie podejmowania decyzji przez instytucję nadzorczą oraz zapewnia bie-

żący dostęp do informacji gromadzonych przez tę instytucję. 

 

                                                 
1 Zgodnie z prawem jednak FSA nie jest zobowiązana do udostępniania informacji Bankowi Japonii. W praktyce obie in-

stytucje podejmują jednak współpracę w zakresie wymiany informacji, jednak brak formalizacji tego procesu może przyczy-
niać się do dublowania zadań i nadmiernego angażowania pracowników obu instytucji w gromadzenie i analizowanie tych 
samych informacji. 
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Tabela 6.3 
Formy udziału banku centralnego w nadzorowaniu instytucji i rynków finansowych  

w systemach finansowych państw należących do G-10 i w Polsce (stan na dzień 1 stycznia 2008 r.) 

Bank centralny 
Bezpośrednie kompeten-

cje nadzorcze banku 
centralnego 

Formy udziału banku centralnego w nadzorze sprawowanym przez instytucję nadzorującą system finansowy  

Formalny mechanizm 
współpracy i wymiany 

informacji3 

Udział banku centralne-
go w zarządzaniu insty-

tucją nadzorującą 

Udział banku centralne-
go w finansowaniu 

instytucji nadzorującej 

Wymiana  
pracowników 

Wymiana innych poza 
osobowymi zasobów 

Bank Anglii NIE TAK (MoU) TAK - - TAK 

Bank Francji NIE TAK TAK TAK TAK TAK 

Bank Holandii TAK nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

Bank Japonii NIE1 - - - - TAK 

Bank Kanady NIE TAK (K) - - - TAK 

Bank Szwecji NIE TAK (Mou, U) TAK - - - 

Bank Włoch TAK nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

Narodowy Bank Belgii NIE TAK (Mou, K) TAK TAK TAK TAK 

Niemiecki Bank Federalny TAK2 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

Narodowy Bank Szwajcarii NIE TAK (MoU, K) - - TAK TAK 

Rezerwa Federalna TAK nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

Narodowy Bank Polski NIE TAK (MoU) TAK - - TAK 

Objaśnienia: 
1  Bank Japonii wykonuje bezpośrednio czynności związane z inspekcjami na miejscu (on-site examination) w instytucjach finansowych (czynności te nie wynikają jednak z kompetencji nadzor-

czych, ale z działalności Banku Japonii jako kredytodawcy ostatniej szansy). 
2  Niemiecki Bank Federalny wykonuje zgodnie z prawem pewne, określone zadania nadzorcze (np. inspekcje w instytucjach finansowych, ocena dokumentów i raportów audytorskich). 
3  W ramach formalnych form współpracy wyróżniono Porozumienie wielostronne (MoU), Komitety ds. Współpracy (K) oraz Umowy o Współpracy (U). 
4  Udział banku centralnego w zarządzaniu instytucją nadzorującą system finansowy odnosi się do bezpośredniego udziału przedstawiciela banku centralnego w funkcjonowaniu instytucji nadzor-

czej lub do możliwości wywierania wpływu na skład władz nadzorczych. 
 

Źródło:  Opracowanie własne. 
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 Dodatkową formą udziału banku centralnego w nadzorowaniu instytucji finanso-

wych, wyraźnie wzmacniającą związek występujący między obydwiema instytucjami, jest 

partycypacja banku centralnego w finansowaniu działalności instytucji nadzorczej. Roz-

wiązanie takie przyjęto tylko w Belgii oraz we Francji. O ile jednak w Belgii ustawodawca 

określił sytuacje i warunki łączenia zasobów finansowych banku centralnego i instytucji 

nadzorującej w celu osiągnięcia efektu synergii, we Francji występuje pełne finansowanie 

działalności Komisji Bankowej (Comission Bancaire) z budżetu Banku Francji1.  

 Inną formą udziału banku centralnego w nadzorowaniu systemu finansowego jest 

wymiana pracowników oraz pozostałych zasobów (wiedzy, informacji, technologii informa-

tycznych) między bankiem centralnym a instytucją nadzorującą system finansowy. W Bel-

gii, Francji oraz Szwajcarii przewidziano możliwość, a w określonych przypadkach koniecz-

ność współpracy pracowników instytucji nadzorującej system finansowy oraz banku cen-

tralnego. Natomiast wymiana innych poza osobowymi zasobów występuje we wszystkich 

poza szwedzkim systemach finansowych (por. tabela 6.3). 

 W kontekście prowadzonych rozważań warto zaznaczyć, że również EBC oraz ESBC 

nie mają bezpośrednich kompetencji nadzorczych2. Działalność EBC w tym względzie kon-

centruje się na dostarczaniu wiedzy technicznej, doradztwie oraz udostępnianiu makro-

ostrożnościowych analiz i szacunków dotyczących potencjalnych źródeł ryzyka kompe-

tentnym organom nadzorczym krajów członkowskich3.  

W obliczu analizowanego problemu nadzorowania instytucji i rynków finansowych, 

warto zwrócić uwagę na debatę toczącą się aktualnie w ramach Unii Europejskiej, w której 

uwidaczniają się dwa przeciwstawne poglądy4. Pierwszy z nich odnosi się do konieczności 

stworzenia jednolitego scentralizowanego nadzoru, który swym działaniem obejmie two-

rzący się jednolity rynek finansowy. Zwolennicy tego poglądu podważają skuteczność na-

rodowych nadzorców i poddają w wątpliwość możliwości nadzorowania jednolitego rynku 

                                                 
1 Pozostałe instytucje nadzorujące system finansowy we Francji (tj. Authorité de marchés financiers, Comité des 

Establissements de Crédit et des Enterprises d’Investissement, Authorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles) są 
niezależnymi instytucjami publicznymi z pełną autonomią finansową. Por. Recent developments in supervisory structures in 
the EU and acceding countries, European Central Bank, Frankfurt am Main, October 2006, s. 9-10. 

2 Zgodnie z art. 105 (5) Traktatu o Unii Europejskiej, z dnia 7 lutego 1992 roku, ESBC przyczynia się do należytego wy-
konywania polityk prowadzonych przez właściwe władze w odniesieniu do nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami 
kredytowymi i do stabilności systemu finansowego. W artykule 25.1. Protokołu w sprawie Statutu Europejskiego Systemu 
banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego zapisano, że EBC jest uprawniony do wyrażania opinii i udzielania 
konsultacji Radzie Europy, Komisji Europejskiej i właściwym organom Państw Członkowskich w sprawie zakresu i stosowania 
ustawodawstwa wspólnotowego odnoszącego się do nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i do stabilno-
ści systemu finansowego. Treaty on European Union, Official Journal of the European Communities, No. C 191/1 (29.7.92); 
Protocol on the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank, op. cit.   

3 Zadania EBC i ESBC w zakresie nadzorowania instytucji i rynków finansowych wynikają z zapisów artykułów 105 (4) 
i 105 (5) Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 25.1 Protokołu w sprawie Statutu Europejskiego Systemu Banków Cen-
tralnych i Europejskiego banku Centralnego. Ibidem. 

4 Szerzej zob. L. Pawłowicz, R. Wierzba, Sieć bezpieczeństwa a integracja rynków finansowych w Unii Europejskiej, In-
tegracja rynków finansowych w Unii Europejskiej od A do Z, Bank i Kredyt 2007, nr 8-9, Narodowy Bank Polski, Warszawa, 
s. 7-11.  
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w oparciu wyłącznie o koordynację działania narodowych instytucji nadzorczych1. Drugi 

pogląd natomiast wskazuje na skuteczność działania krajowych nadzorców nawet na jed-

nolitym rynku finansowym, a jego zwolennicy podkreślają jedynie konieczność ujednolice-

nia regulacji i stworzenie bardziej sformalizowanych metod koordynacji i współpracy2. 

L. Pawłowicz i R. Wierzba uznają, że podstawowy problem sprowadza się nie do samej 

kwestii struktury instytucjonalnej nadzoru nad jednolitym rynkiem finansowym, ale do 

odpowiedzialności finansowej za przywracanie stabilności systemu finansowego, która 

ciągle ma wymiar krajowy3. 

Na podstawie przeprowadzonych rozważań można uznać, że działania nadzorcze 

banku centralnego są ważnym instrumentem stabilizowania systemu finansowego również 

w odniesieniu do tych banków centralnych, które nie mają bezpośrednich kompetencji 

nadzorczych. Wiele form partycypacji banków w działaniach instytucji nadzorujących sys-

tem, pozwala im wywierać silny wpływ na sposób funkcjonowania i procesy decyzyjne 

instytucji nadzorczych. Przyjęte w poszczególnych systemach finansowych – w których 

bank centralny nie ma bezpośrednich kompetencji nadzorczych – rozwiązania instytucjo-

nalne w zakresie powiązań między instytucją nadzorującą ten system a bankiem central-

nym, decydują zatem o faktycznym i sprawczym udziale banku centralnego w nadzorowa-

niu systemów finansowych. Jednocześnie powiązania te oraz będący ich efektem dostęp 

banku centralnego do bieżących, wiarygodnych informacji gromadzonych przez instytucje 

nadzorujące system finansowy jest podstawowym warunkiem skuteczności działań stabili-

zacyjnych banku centralnego.  

W przyszłości można oczekiwać zmian w zakresie udziału banku centralnego 

w nadzorowaniu instytucji i rynków finansowych, szczególnie w ramach postępujących 

procesów integracyjnych, mających na celu dokończenie budowy Jednolitego Rynku Fi-

nansowego. Zmiany te będą jednym z elementów reform instytucjonalnych dotyczących 

nadzoru nad instytucjami i rynkiem finansowym. Wątpliwości budzi na razie kierunek tych 

reform, jednak sama konieczność podjęcia działań w tym względzie nie stanowi przedmio-

tu sporów na arenie europejskiej. 

 

                                                 
1 Zob. np. Prudential supervision in the context of EMU, Economic Affairs Series 1999, Directorate General for Research, 

European Parliament; Financial supervision and policy coordination in the EMU, Forum Economique Franco-Allemand, Cen-
ter for European Integration Studies, Policy Papers 1999, B11; T. Barber, EU vary on financial supervision, Financial Times 
2007, 4 December.   

2 Zob. np. E. Wymeersch, The structure of financial supervision in Europe: about single financial supervisors, twin peaks 
and multiple financial supervisors, European Business Organization Law Review 2007, No. 8; B. Speyer, N. Walter, Toward 
a new structure for EU financial supervision, EU Monitor 2007, No. 48, 22 August, Deutsche Bank Research; D. Schoenmak-
er, S. Oosterloo, Financial supervision in Europe: a proposal for a new architecture, w: Building the Financial Foundation of 
the Euro Experiences and Challenges, L. Jonung et al. [red.], Routledge 2008. 

3 L. Pawłowicz, R. Wierzba, op. cit., s. 11. 
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6.2.1.3. Instrumenty nadzoru nad systemem płatniczym i rozliczeniowym 

Zadania wypełniane przez banki centralne w ramach stabilizowania systemu finansowego, 

polegające na nadzorowaniu systemu płatniczego i rozliczeniowego są najsilniej ugrunto-

wane w aktach prawnych (por. punkt 5.2.3). Jednak skuteczność działań banku central-

nego zależy przede wszystkim od zakresu możliwych do wykorzystania instrumentów 

o charakterze operacyjnym. W szczególności zasadnym jest zbadanie, czy i jakie są fak-

tyczne możliwości prowadzenia działań przez banki centralne w zakresie monitorowania 

sytuacji w systemie płatniczym i rozliczeniowym oraz w odniesieniu do wprowadzania 

zmian, mających na celu zapewnienie bądź przywrócenie stabilności tych systemów. Pod-

stawowe informacje na temat form nadzoru nad systemem płatniczym i rozliczeniowym 

realizowanego przez banki centralne G-10, EBC i NBP zestawiono w tabeli 6.4. 

Ważnym elementem stabilizowania systemu płatniczego i rozliczeniowego jest pu-

bliczne sprecyzowanie formalnej polityki banku centralnego w zakresie realizowanego 

nadzoru nad systemem płatniczym i rozliczeniowym (por. tabela 6.4). W dokumencie tym 

banki prezentują m.in. cele nadzoru, podstawy prawne sprawowania nadzoru, zakres 

i formy sprawowania nadzoru, a także standardy, które powinien spełniać każdy system. 

Należy zauważyć, że celem publicznego ujawnienia informacji o polityce banku centralne-

go jest także – obok realizacji odpowiedzialności demokratycznej banku – wpływanie na 

zachowanie uczestników systemów płatniczego i rozliczeniowego. W szczególności, publi-

kowanie standardów odnoszących się do poszczególnych systemów może wzmocnić dzia-

łania samo-dyscyplinujące uczestników danego systemu. Wszystkie analizowane w pracy 

banki wykorzystują ten instrument stabilizowania systemu płatniczego i rozliczeniowego, 

a część z nich (m.in. Bank Anglii i Bank Japonii) dodatkowo regularnie publikuje raporty 

z oceny rozwoju systemów płatniczego i rozliczeniowego oraz z prowadzonych działań 

w zakresie nadzoru nad tymi systemami.  

Skuteczna kontrola funkcjonowania systemu płatniczego i rozliczeniowego prowa-

dzona przez bank centralny opiera się na systematycznym monitorowaniu funkcjonowania 

tych systemów. W tym celu banki centralne korzystają z licznych źródeł informacji o sys-

temach, jego uczestnikach i bieżącym działaniu1. W obliczu znaczenia informacji, kluczo-

wym zatem pozostaje prawne uwarunkowanie dostępu banku centralnego do wewnętrz-

nych, bieżących informacji na temat systemu płatniczego i rozliczeniowego. W kilku przy-

                                                 
1 Banki centralne mogą wykorzystywać publicznie dostępne informacje, oficjalne raporty przygotowywane przez uczest-

ników systemu, wewnętrzne raporty pochodzące m.in. od audytorów, opinie ekspertów, informacje pozyskiwane na mocy 
dwustronnych i wielostronnych umów, a także informacje zdobyte w wyniku inspekcji prowadzonych przez pracowników 
banku. Szerzej na temat możliwych źródeł informacji o systemie płatniczym i rozliczeniowym zob. Central bank oversight of 
payments and settlement systems, Committee on Payment and Settlement Systems, Bank for International Settlements, 
Basle, May 2005, s. 22. 
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padkach (Bank Anglii, Bank Japonii, Niemiecki Bank Federalny czy NBP, por. tabela 6.4) 

banki centralne nie mają określonej na mocy prawa władzy w zakresie bieżącego groma-

dzenia informacji o funkcjonowaniu systemu płatniczego i rozliczeniowego oraz w zakresie 

przeprowadzania inspekcji. Niemniej jednak w praktyce banki centralne wykorzystują inne 

narzędzia operacyjne do gromadzenia informacji niezbędnych w monitorowaniu sytuacji 

w systemie płatniczym i rozliczeniowym, często oparte na dobrowolnym uczestnictwie 

podmiotów tworzących dany system1.  

W następstwie przeprowadzonego monitoringu systemu płatniczego i rozliczeniowe-

go oraz oszacowania skali ryzyka w danym systemie, bank centralny może podjąć decyzję o 

konieczności wprowadzenia niezbędnych zmian w funkcjonowaniu systemu, które zapewnią 

jego sprawność funkcjonowania oraz bezpieczeństwo. Dlatego istotnym zagadnieniem poli-

tyki nadzorczej jest zagwarantowanie możliwości wywierania wpływu przez bank centralny 

na uczestników i operatorów systemów płatniczego i rozliczeniowego. Badania przeprowa-

dzone w tym względzie (por. tabela 6.4) wskazują, że tylko Bank Holandii, Bank Kanady, 

Bank Włoch, Narodowy Bank Szwajcarii i EBC mają pełne prawo żądania wprowadzenia 

zmian w funkcjonowaniu systemu płatniczego i rozliczeniowego. W pozostałych przypad-

kach prawo to jest albo ograniczone do konkretnych sytuacji (np. Narodowy Bank Belgii, 

SRF, NBP), albo też w ogóle nie istnieje. Brak określenia w normach prawnych władzy ban-

ku centralnego w zakresie wprowadzania i egzekwowania zmian w funkcjonowaniu systemu 

płatniczego i rozliczeniowego stanowi istotną barierę w skutecznym realizowaniu działań 

nadzorczych banku centralnego. Ponadto, należy zwrócić uwagę na brak konsekwencji 

ustawodawcy w niektórych państwach (np. Francja i Szwecja), który wprawdzie umożliwił 

bankom centralnym gromadzenie informacji i przeprowadzenie monitoringu, jednak usta-

wowo nie wyposażył banków w instrumenty egzekwowania niezbędnych z punktu widzenia 

bezpieczeństwa i sprawności funkcjonowania systemu zmian.  

 W praktyce banki centralne (szczególnie te, które nie mają z mocy prawa władzy  

w zakresie żądania wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu systemu płatniczego i rozlicze-

niowego) posługują się innymi instrumentami wpływania na operatorów i uczestników sys-

temów. Często wykorzystywanym i skutecznym w ocenie samych banków centralnych2 in-

                                                 
1 Przykładem może być NBP, który na mocy art. 16 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku 

w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami, 
sprawuje nadzór nad systemem płatności i rozrachunku papierów wartościowych. W akcie prawnym nie znalazł się jednak 
zapis mówiący o władzy NBP w zakresie prowadzenia inspekcji i żądania informacji o funkcjonowaniu systemów. Dlatego 
NBP wykorzystuje specjalnie przygotowane ankiety dla podmiotów prowadzących systemy płatności oraz systemy autoryza-
cji i rozliczeń dostępne m.in. na stronie internetowej banku. 

2 Central bank oversight of payments and settlement systems, op. cit., s. 23; Rola Narodowego Banku Polskiego w za-
kresie nadzoru nad systemami płatności, Narodowy Bank Polski, Warszawa, październik 2004, s. 15; T. Pado-Schioppa. 
Shaping the payment system: a central bank’s role, speech delivered at the Bank of Korea’s Conference on Payments Sys-
tems, Seoul, 13 May 2004, (http://www.ecb.int/press/key/date/2004/html/sp040513_1.en.html).    
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strumentem jest perswazja moralna1. Warunkiem skuteczności wykorzystania tego instru-

mentu jest wysoka wiarygodność i prestiż banku centralnego (por. punkt 5.2.1), a także 

możliwość potencjalnego wsparcia tych działań innymi instrumentami o charakterze regula-

cyjnym. Równie często banki centralne wykorzystują dobrowolne formy porozumień i umów 

z operatorami bądź uczestnikami systemu płatniczego i rozliczeniowego. Na mocy takich 

porozumień np. Bank Francji uzyskał prawo weta wobec decyzji właściwego międzybanko-

wego organu zarządzającego, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu systemu płatności 

wysokokwotowych2. Podobnie Narodowy Bank Szwajcarii uzyskał na mocy porozumienia 

z operatorem systemu płatności wysokokwotowych (Swiss Interbank Clearing) szeroko zde-

finiowane prawo do ingerowania w funkcjonowanie systemu (m.in. bank centralny zatwier-

dza zmiany w systemie, ocenia strukturę nadzoru korporacyjnego, wewnętrzne raporty au-

dytorskie oraz decyduje o udziale poszczególnych uczestników w systemie)3. 

Analizując funkcje banku centralnego w zakresie nadzoru nad systemami płatni-

czymi i rozliczeniowymi należy zwrócić uwagę na ważny wątek dotyczący współpracy 

między poszczególnymi bankami centralnymi. Konieczność podjęcia wspólnych działań 

na tym polu wynikała przede wszystkim z współczesnych przeobrażeń systemu finanso-

wego (procesu globalizacji, liberalizacji, postępu technologicznego, por. rozdział 2). W 

ich wyniku płynność narodowych rynków finansowych i bezpieczeństwo funkcjonowania 

narodowego systemu płatniczego i rozliczeniowego uzależnione są w coraz większym 

stopniu od płynnego i prawidłowego działania systemów płatniczych w innych krajach. 

Dodatkową przesłanką nasilenia współpracy w zakresie zwiększania sprawności funkcjo-

nowania i bezpieczeństwa systemu płatniczego i rozliczeniowego między bankami cen-

tralnymi państw należących do strefy euro są postępujące działania integracyjne. Wśród 

przykładów współpracy między bankami warto wskazać m.in. Target24, Target2-

Securities5, SEPA6.  

 
 
 

  

                                                 
1 Szerzej na temat wykorzystania perswazji moralnej w polityce banku centralnego zob. A. Breton, R. Wintrobe, A 

theory of ‘moral’ suasion, The Canadian Journal of Economics 1978, Vol. 11, No. 2. 
2 Por. Bulletin de la Banque de France, no. 15, Banque de France, Mars 1995, s. 129.  
3 Central bank oversight of payments and settlement systems, op. cit., s. 24. 
4 TARGET2 jest projektem reformującym funkcjonujący w ramach strefy euro system TARGET (Trans-European Auto-

mated Real-time Gross Settlement Express Transfer). Szerzej zob. http://www.ecb.int/paym/target/html/index.en.html 
5 TARGET2-Securities jest projektem zaproponowanym w lipcu 2006 roku przez EBC, w ramach którego podjęto próbę 

utworzenia systemu pozwalającego na jednolite rozliczanie przy użyciu pieniądza banku centralnego transakcji papierami 
wartościowymi w strefie euro. Szerzej zob. http://www.ecb.int/paym/t2s/html/index.en.html 

6 SEPA (Single Euro Payment Area), czyli Jednolity Obszar Płatniczy w Euro ma pozwolić na wprowadzenie mechani-
zmów efektywnego dokonywania płatności w euro na obszarze Europy i traktowania tego obszaru jako rynku lokalnego (tj. 
zrównanie wszystkich parametrów transakcji – czasu, kosztu). Szerzej zob. http://www.ecb.int/paym/sepa/html/-
index.en.html  
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Tabela 6.4  
Nadzór banków centralnych państw należących do G-10, EBC i NBP  

nad systemem płatniczym i rozliczeniowym  

Bank centralny 
Oficjalna polityka nadzoru 
nad systemem płatniczym  

i rozliczeniowym 

Monitorowanie –  
dostęp banku centralnego  

do informacji1) 

Wprowadzanie zmian  
w systemie płatniczym  

i rozliczeniowym2) 

Bank Anglii TAK - - 

Bank Francji TAK ++ - 

Bank Holandii TAK ++ ++ 

Bank Japonii TAK - - 

Bank Kanady TAK ++ ++ 

Bank Szwecji TAK + - 

Bank Włoch TAK ++ ++ 

Narodowy Bank Belgii TAK + + 

Niemiecki Bank Federalny TAK - - 

Narodowy Bank Szwajcarii TAK ++ ++ 

Rezerwa Federalna TAK ++ + 

Europejski Bank Centralny TAK + ++ 

Narodowy Bank Polski TAK + + 

Objaśnienia: 
1) 

++ Bank centralny ma zgodnie z prawem zapewniony pełny dostęp do informacji o systemie płatniczym i rozliczeniowym 
oraz może przeprowadzać inspekcje u uczestników systemu. 

+  Bank centralny ma zgodnie z prawem zapewniony dostęp do ściśle określonych, ograniczonych informacji (np. Bank 
Szwecji ma dostęp do informacji wyłączni w odniesieniu do tych systemów, które są nadzorowane przez Urząd Nadzo-
ru Finansowego; dostęp do informacji Narodowego Banku Belgii ograniczono wyłącznie do systemu rozrachunku pa-
pierów wartościowych; dostęp do informacji EBC wynika wyłącznie z prawa do gromadzenia informacji statystycznych, 
NBP z kolei ma prawo żądać informacje od systemów, które mają być utworzone, ale nie tych, które już funkcjonują). 

- Bank centralny nie posiada sformułowanej w zapisach prawnych władzy w zakresie gromadzenia informacji o systemie 
płatniczym i rozliczeniowym.  

2) 

++ Bank centralny ma prawo żądać wprowadzenia zmian w systemie płatniczym i rozliczeniowym, które pozwolą zwięk-
szyć jego bezpieczeństwo i efektywność. 

+ Bank centralny ma ograniczone prawo wprowadzania zmian w systemie płatniczym i rozliczeniowy (Narodowy Bank 
Belgii może żądać zmian wyłącznie w systemie rozrachunku papierów wartościowych, SRF może wysunąć takie żąda-
nia w stosunku do operatorów, uczestników bądź dostarczycieli usług w systemach, które nadzoruje, natomiast NBP 
musi wyrazić zgodę na każdą zmianę w funkcjonowaniu nadzorowanych systemów, jednak sam NBP nie ma prawa do 
wprowadzania zmian w tych systemach). 

- Bank centralny nie ma prawnie określonej władzy w zakresie żądania zmian w nadzorowanych systemach płatniczym 
i rozliczeniowym. 

Źródło :  Opracowanie własne. 

 

Podstawę dla kształtowania współpracy banków w zakresie nadzoru nad systema-

mi płatniczymi i rozliczeniowymi stanowiły opublikowane w 1990 roku tzw. Standardy 

Lamfalussy’ego (por. punkt 3.4.3). Standardy te były w przeszłości fundamentem współ-

pracy w ramach nadzoru nad nieistniejącymi już systemami wielostronnego rozliczania 
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transakcji walutowych – ECHO i Multinet, współcześnie są wykorzystywane w procesie 

nadzorowania CLS Bank1 oraz SWIFT2.  

W kontekście międzynarodowej współpracy banków centralnych w dziedzinie 

wspierania stabilności i efektywności systemów płatniczych i rozliczeniowych warto zwró-

cić również uwagę na działalność Komitetu ds. Systemów Płatniczych i Rozliczeniowych 

(Committee on Payment and Settlement Systems)3. W jego skład wchodzą przedstawiciele 

banków centralnych państwa należących do G-10, EBC, Władza Monetarna Hong Kongu 

(Hong Kong Monetary Authority) oraz Singapuru (Monetary Authority of Singapore). Pod-

kreślić należy przede wszystkim te działania Komitetu, w efekcie których zaproponowano 

międzynarodowe standardy odnoszące się do projektowania i funkcjonowania systemów 

płatniczych (Core principles for systemically important payment systems 4) oraz systemów 

mów rozrachunku papierów wartościowych (wspólnie z IOSCO, Recommendations for 

securities settlement systems 5 oraz Recommendations for central counterparties 6). 

Przeprowadzone rozważania pozwalają wskazać m.in. na występowanie wyraźnych 

różnic między realizowanymi de facto działaniami nadzorczymi banków centralnych a sta-

nem de jure w tym zakresie. Jednocześnie skuteczność działań stabilizacyjnych banku 

centralnego jest bezpośrednio uzależniona od zapewnienia prawnych narzędzi o charakte-

rze operacyjnym. W związku z tym należy oczekiwać działań dostosowawczych w sferze 

regulacji prawnych, które będą zwiększały uprawnienia banków centralnych w tym wzglę-

dzie. Inna tendencja wyraźnie zarysowująca się w systemach finansowych państw wysoko 

rozwiniętych wskazuje na ujednolicanie standardów dotyczących kształtowania systemów 

płatniczych i rozliczeniowych. Kluczową rolę w tym procesie odgrywają i będą odgrywały 

w przyszłości banki centralne, współpracujące ze sobą w ramach Komitetu ds. Systemów 

Płatniczych i Rozliczeniowych.  

 

 

                                                 
1 Bankiem o podstawowej odpowiedzialności (primary responsibility bank) w ramach nadzoru nad CLS Bank jest Rezer-

wa Federalna, co wynika z umiejscowienia siedziby banku w Nowym Jorku. Odpowiedzialność Rezerwy Federalnej sprowa-
dza się w szczególności do inicjowania i koordynowania działań nadzorczych wszystkich banków centralnych państw, 
w których walutach rozliczane są transakcje w CLS Bank. 

2 Bankiem o podstawowej odpowiedzialności w ramach nadzoru nad SWIFT jest Narodowy Bank Belgii, który koordynu-
je działania nadzorcze banków należących do G-10. 

3 W 1980 roku prezesi banków centralnych państw należących do G10 utworzyli Grupę Ekspertów w dziedzinie Systemu 
Płatniczego. W 1989 r. Grupa ta została przekształcona w Komitet Międzybankowego Systemu Netto (kierowany przez 
A. Lamfalussy’ego), a w 1990 r. w Komitet ds. Systemów Płatniczych i Rozliczeniowych. Głównym celem funkcjonowania 
Komitetu jest wspieranie działań prowadzących do poprawy stabilności i efektywności krajowych systemów płatniczych 
i rozliczeniowych. Szerzej zob. http://www.bis.org/cpss/cpssinfo01.htm    

4 Core principles for systemically important payment systems, CPSS Publications No. 43, Committee on Payment and 
Settlement Systems, BIS January 2001. 

5 Recommendations for securities settlement systems, CPSS Publications No. 46, Committee on Payment and Settle-
ment Systems, Technical Committee of the International Organization of Securities Commissions, BIS, November 2001. 

6 Recommendations for central counterparties, CPSS Publications No. 64, Committee on Payment and Settlement Sys-
tems, Technical Committee of the International Organization of Securities Commissions, BIS, November 2004. 
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6.2.2.  KORYGUJĄCY WYMIAR DZIAŁAŃ STABILIZUJĄCYCH BANKU 
CENTRALNEGO 

6.2.2.1.  Polityka informacyjna i jej wykorzystanie w przywracaniu stabilności 
systemu finansowego 

Wzrost niepewności w funkcjonowaniu systemu finansowego, jak również oszacowanie 

mikro- i makroekonomicznych wskaźników stabilności finansowej na granicy określającej 

stabilność systemu (por. punkt 3.4.2) stanowi dla banku centralnego sygnał do podjęcia 

działań o charakterze korygującym.  

Ważnym elementem polityki banku centralnego w tym względzie, poprzedzającym 

inne działania, jest wykorzystanie instrumentów informacyjnych banku. Korygowanie sy-

tuacji w systemie finansowym w pierwszym względzie polega bowiem na kształtowaniu 

właściwych oczekiwań uczestników rynku finansowego, poprzez przejrzyste i przede 

wszystkim szybkie poinformowanie rynku o tym, że bank centralny po pierwsze jest świa-

domy zagrożenia i kontroluje sytuację w systemie finansowym, po drugie, że jest gotowy 

do udzielenia wsparcia płynności lub podjęcia innego niezbędnego działania o charakterze 

korygującym lub ewentualnie naprawczym.  

Doświadczenie wielu systemów finansowych wskazuje, że skuteczne i szybkie za-

pewnienie rynku finansowego o potencjalnym wsparciu ze strony banku centralnego, mo-

że w konsekwencji doprowadzić do ustabilizowania sytuacji w systemie i zażegnania kry-

zysu już w momencie jego powstawania (np. reakcja rynków finansowych na komunikat 

SRF w październiku 1987 r., deklaracje banków centralnych opublikowane w dniu ataku 

na Światowe Centrum Handlu w Nowym Jorku we wrześniu 2001 r., czy też seria komuni-

katów i w ślad za nimi interwencji SRF i EBC od połowy sierpnia 2007 r.).  

Niewątpliwie skuteczność tego instrumentu stabilizowania systemu finansowego 

uzależniona jest przede wszystkim od wiarygodności i pozycji banku centralnego w danym 

systemie finansowym, a szerzej również w gospodarce. Z drugiej jednak strony niewłaści-

we wykorzystanie polityki informacyjnej banku centralnego, poprzez zbyt częste deklaro-

wanie wsparcia z jego strony lub opublikowanie komunikatu w sytuacji kryzysowej, która 

jednak nie stanowi zagrożenia dla stabilności systemu finansowego (np. niewypłacalność 

pojedynczej instytucji finansowej, z którą nie jest związane ryzyko rozprzestrzenienia się 

kryzysu), może w konsekwencji spowodować spadek wiarygodności banku centralnego 

i ograniczenie skuteczności jego polityki w przyszłości.  

W tabeli 6.5 zestawiono przykładowe komunikaty banków centralnych, będące na-

stępstwem pojawienia się zagrożeń stabilności systemu finansowego. Należy zwrócić 

uwagę na szybkość, z jaką banki centralne reagowały na wydarzenia niekorzystne z punk-
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tu widzenia stabilności systemu finansowego. Każda publiczna deklaracja banku central-

nego stanowiła konsekwencję wystąpienia bezpośredniego zagrożenia stabilności systemu 

finansowego. 

 
Tabela 6.5  

Przykłady komunikatów banków centralnych korygujących sytuację  
w systemie finansowym  

Data komunikatu Treść komunikatu banku centralnego Wydarzenie poprzedzające 
publikację komunikatu 

20 października 
1987 

„System Rezerwy Federalnej, działając zgodnie ze swoimi kom-
petencjami jako bank centralny, potwierdza dziś swoją gotowość 
do służenia jako źródło płynności w celu wspierania systemu 
finansowego i gospodarczego”. 

Krach na giełdzie w Stanach 
Zjednoczonych 

20 marca 2003 

„... Rada Zarządzająca [EBC] potwierdza gotowość do działania 
w razie konieczności. Rynki finansowe mogą oczekiwać odpo-
wiedniego do zaistniałej szczególnej sytuacji zasilenia w płyn-
ność, tak jak to miało miejsce w przeszłości...”. 

Rozpoczęcie akcji militarnej  
w Iraku przez Stany Zjednoczo-
ne i wojska sojusznicze 

25 marca 2003 „... Bank Japonii dostarczy więcej płynności (...) jeśli będzie to 
konieczne z punktu widzenia stabilności rynków finansowych”.  

Kryzys w japońskim systemie 
finansowym 

11 września 2001 „System Rezerwy Federalnej jest otwarty i funkcjonuje. Okno 
dyskontowe jest dostępne, by zaspokajać potrzeby płynności”.  

Ataki na Światowe Centrum 
Handlu  

10 sierpnia 2007 
„Rezerwa Federalna dostarczy w razie konieczności płynności 
(...) poprzez operacje otwartego rynku (...) by umożliwić prawi-
dłowe funkcjonowanie ryków finansowych”. 

Kryzys amerykańskiego rynku 
kredytów hipotecznych o pod-
wyższonym ryzyku (tzw. su-
bprime mortgages loans)  

14 sierpnia 2007 

„... EBC z wielką uwagą obserwował rozwój rynku. W szczegól-
nych sytuacjach dostarczyliśmy płynności, która była niezbędna 
dla zapewniania prawidłowego funkcjonowania rynku pieniężne-
go (...) Eurosystem będzie nadal monitorował sytuację, choć 
rynki finansowe strefy euro wydają się powracać do normalnego 
funkcjonowania...”. 

Kryzys amerykańskiego rynku 
kredytów hipotecznych o pod-
wyższonym ryzyku (tzw. su-
bprime mortgages loans) 

Źródło:  Opracowanie własne na podstawie komunikatów publikowanych na stronach internetowych banków 
centralnych.  

 

 Wykorzystanie instrumentów polityki informacyjnej wskazuje na podstawowe zna-

czenie kanału oczekiwań w stabilizowaniu systemu finansowego przez bank centralny. 

Jednocześnie należy zauważyć, że wykorzystywanie komunikatu banku centralnego jako 

instrumentu polityki informacyjnej może mieć negatywne następstwa w postaci utraty 

wiarygodności banku centralnego oraz pokusy nadużycia sytuacji przez komercyjne insty-

tucje finansowe.  

 

6.2.2.2. Wsparcie płynności systemu finansowego przez bank centralny 

Banki centralne spełniają również ważne funkcje w zakresie korygowania niestabilnej sy-

tuacji na rynku finansowym poprzez wykorzystanie z jednej strony możliwości szybkiej 

kreacji pieniądza rezerwowego, z drugiej poprzez zastosowanie dostępnych instrumentów 

umożliwiających szybkie ściągnięcie płynnych środków z rynku finansowego, w chwili 
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przezwyciężenia kryzysu płynności. Te właściwości polityki realizowanej przez banki cen-

tralne predestynują je do pełnienia funkcji kredytodawcy ostatniej instancji, tj. do wspie-

rania płynności systemu finansowego w warunkach narastania kryzysu płynności1.  

Banki centralne dysponują rozbudowanym zestawem możliwości w zakresie zasile-

nia systemu finansowego w płynność2. W literaturze występuje zróżnicowane nazewnic-

two i odmienne ujęcie analityczne problematyki wsparcia płynności instytucji i rynków 

finansowych3. W związku z tym w tej pracy zaproponowano jednolitą typologię instrumen-

tów dostępnych w ramach zasilania płynności (por. tabela 6.6). Wyróżnienie dwóch pod-

stawowych grup instrumentów wsparcia: instrumenty równego dostępu i instrumenty in-

dywidualnego wsparcia, pozwala jednocześnie zaklasyfikować je do wymiaru korygujące-

go i naprawczego stabilizowania systemu finansowego. Wsparcie płynności całego syste-

mu następuje w sytuacji narastania zjawiska zagrażającego stabilności systemu finanso-

wego (w obliczu zidentyfikowania narastania problemu braku płynności w całym syste-

mie). Dlatego działanie takie można określić mianem działania korygującego bieżącą sytu-

ację w systemie finansowym (instrumenty wsparcia płynności ex ante). Natomiast zasile-

nie indywidualne (instrumenty wsparcia płynności ex post)4 następuje w momencie wy-

stąpienia niestabilności danej instytucji (uwidaczniający się w braku płynności, a często 

także zagrożeniu utraty wypłacalności instytucji). Niestabilność instytucji systemowo waż-

nej, bądź „zbyt dużej, żeby upaść” może mieć konsekwencje systemowe i doprowadzić do 

niestabilności systemu finansowego. 

Banki centralne decydują o wyborze jednego z wskazanych w tabeli 6.6 instrumen-

tów zasilenia systemu finansowego w płynność na podstawie zgromadzonych doświad-

czeń, przeprowadzonej obserwacji i analizy zjawiska. Uwzględniają również konsekwencje 

wynikające z wyboru jednej z form wsparcia płynności dla wybranych charakterystyk sys-

temu finansowego (ocenie poddają m.in. ewentualny wpływ decyzji na kształtowanie się 

rynkowych stóp procentowych). Jednocześnie należy podkreślić, że banki centralne nie 

ujawniają publicznie informacji na temat zasad i reguł uruchomienia instrumentów wspar-

cia płynności. Działanie takie, w tym publiczna deklaracja każdorazowego wsparcia syste-

mu w ściśle określonej sytuacji, mogłoby przyczyniać się do wzrostu pokusy nadużycia ze 

                                                 
1 Kryzys płynności może wystąpić przede wszystkim w bankach, w związku z wysokim ryzykiem płynności ich funkcjo-

nowania. Kryzys płynności należy utożsamiać z utratą zdolności instytucji finansowych do wywiązywania się z bieżących 
obowiązków płatniczych.  

2 W pracy będą używane zamiennie pojęcia występujące w najnowszej literaturze przedmiotu (wsparcie płynności sys-
temu finansowego, zasilenie systemu finansowego w płynność, zasilenie płynności systemu finansowego). 

3 Autorzy stosują zamiennie pojęcie kredytodawcy ostatniej instancji (LOLR), awaryjnego zasilenia płynnością (Emer-
gency Liquidity Assistance, ELA), szerzej zob. np. X. Freixas et al., Lender of last resort: a review of the literature, Financial 
Stability Review 1999, Issue no. 7, Bank of England; D. He, Emergency liquidity support facilities, IMF Working Paper 2000, 
No. 79. 

4 Wykorzystanie instrumentów indywidualnego wsparcia płynności zostanie omówione szerzej w punkcie 6.2.3.1. 
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strony banków i innych instytucji finansowych. Dlatego analizy wykorzystania instrumen-

tów zasilenia płynności można dokonać w oparciu o zachowanie banków centralnych 

w przeszłości. 

 
Tabela 6.6 

Przegląd instrumentów zasilenia systemu finansowego w płynność 

INSTRUMENTY ZASILENIA SYSTEMU FINANSOWEGO W PŁYNNOŚĆ 

Instrumenty równego dostępu instytucji finansowych do wsparcia płynności (tzw. instrumenty wsparcia płynności ex 
ante) 

− Wykorzystanie operacji otwartego rynku do zasilenia płynnościowego systemu 

− Redukcja „kary” związanej z operacjami depozytowo-kredytowymi banku centralnego 

− Akceptacja zabezpieczeń o niższym standardzie 

− Niestandardowe operacje wsparcia płynności 

Instrumenty indywidualnego wsparcia instytucji finansowych (tzw. instrumenty wsparcia płynności ex post) 

Źródło:  Opracowanie własne. 

 

Przykładem obrazującym zastosowanie różnych instrumentów zasilenia systemu fi-

nansowego w płynność jest reakcja trzech banków centralnych (Banku Anglii, EBC i SRF) 

na kryzys amerykańskiego rynku kredytów hipotecznych o podwyższonym ryzyku (tzw. 

subprime mortgages loans) w sierpniu 2007 r.1 Początek kryzysu spowodował wzrost po-

pytu na płynność, który z kolei wywołał reakcję banków centralnych. O ile EBC i SRF zde-

cydowały się na wykorzystanie dodatkowych operacji otwartego rynku, Bank Anglii sko-

rzystał w tym celu z operacji depozytowo-kredytowych2. Decyzja banków centralnych 

określająca odmienne ramy operacyjne zasilenia systemu finansowego w płynność znala-

zła odzwierciedlenie m.in. w kształtowaniu się rynkowych stóp procentowych (por. wykres 

6.1).  

Działanie banków centralnych od sierpnia 2007 r. w zakresie wsparcia płynności 

systemu finansowego stało się przedmiotem oceny ze strony MFW3. Ekonomiści MFW 

zwrócili uwagę na kilka ważnych aspektów realizacji zadań w zakresie wsparcia płynności 

systemu finansowego przez banki centralne. W szczególności autorzy podkreślili koniecz-

ność uwzględnienia przez bank centralny wielkości rynku finansowego oraz liczby instytu-

                                                 
1 Ograniczenie prowadzonej analizy do trzech banków centralnych wynika z dwóch względów. Pierwszym jest objęcie 

badaniem banków, które odgrywają ważną rolę w gospodarce światowej, drugim jest ograniczenie wynikające z dostępności 
danych na ten temat. 

2 Jedną z przyczyn wyboru takiej formy wsparcia płynności przez Bank Anglii była wcześniejsza operacja zasilenia płyn-
ności banku Nothern Rock, dlatego w celu skompensowania płynności w całym systemie Bank Anglii był zmuszony do ogra-
niczenia operacji otwartego rynku. 

3 S. Gray, P. Stella, IMF assess central banks’ reaction, IMF Monetary and Capital Department, 15 January 2008, Wash-
ington, D.C. 
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cji finansowych mających bezpośredni dostęp do operacji otwartego rynku oraz operacji 

depozytowo-kredytowych1. Z punktu widzenia skuteczności korygującego sytuację na ryn-

ku dostarczenia płynności systemowi finansowemu, zasadnicze znaczenie odgrywa zatem 

możliwość podjęcia natychmiastowej współpracy z możliwie dużą liczbą instytucji finanso-

wych2. 

 
Wykres 6.1 

Kształtowanie się rynkowych stóp procentowych w strefie euro,  
Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii w sierpniu 2007 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło:   Opracowanie własne na podstawie S. Gray, P. Stella, op. cit. 
 

Równie ważnym elementem polityki wsparcia płynności systemu finansowego, decydują-

cym o skuteczności podejmowanych działań jest zakres dopuszczalnego zabezpieczenia 

kredytów, akceptowanych przez bank centralny. Jedną z form dostarczenia płynności na 

rynek finansowy jest bowiem akceptowanie zabezpieczenia o niższym standardzie. W tym 

względzie należy zauważyć, że banki centralne, które wykorzystują szeroką definicję ak-

                                                 
1 W tym względzie należy podkreślić różnice występujące między SRF i EBC a Bankiem Anglii, który w porównaniu do 

dwóch pierwszych banków, ma zdecydowanie mniejsze możliwości szybkiego dostarczenia płynności dużej grupie instytucji 
finansowych, gdyż tylko czterdzieści banków ma bezpośredni dostęp do operacji otwartego rynku Banku Anglii, a kolejnych 
dwadzieścia może korzystać z operacji depozytowo-kredytowych (dla porównania SRF współpracuje z 20 pierwszorzędnymi 
dilerami, a około 7 500 banków ma dostęp do okna dyskontowego; EBC natomiast prowadzi najczęściej operacje otwartego 
rynku z 300 bankami, kolejne 1 700 może brać w nich udział, a kolejne 700 korzysta z operacji depozytowo-kredytowych), 
Ibidem. 

2 Na konieczność szerokiego dostępu instytucji finansowych do wsparcia płynności zwraca uwagę m.in. S.G. Cecchetti, 
podkreślając ograniczoną skuteczność operacji otwartego rynku SRF (w związku z możliwością uczestnictwa w OOR wyłącz-
nie 20 pierwszorzędnych dilerów). Cecchetti podkreśla, że nieskuteczność ta spowodowała uruchomienie w grudniu 2007 r. 
dodatkowej formy OOR, terminowych aukcji tzw. TAF (Term Auction Facility), do udziału w których uprawnionych jest 
ponad 7 000 banków oraz dodatkowo, w których SRF akceptuje zabezpieczenia o niższym standardzie w porównaniu ze 
standardowymi operacjami repo. Zob. szerzej S.G. Cecchetti, The art of crisis management: auctions and swaps, 16 De-
cember 2007, (http://www.-voxeu.org/index.php?q=node/814).    
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ceptowanego zabezpieczenia (m.in. EBC1), nie są zmuszone do obniżania standardu za-

bezpieczenia i tym samym wysyłania wyraźnego sygnału rynkom finansowym o zaanga-

żowaniu banku centralnego w stabilizowanie systemu finansowego. Szeroko zdefiniowane 

formy akceptowanego zabezpieczenia pozwalają zatem w sposób bardziej automatyczny 

dostarczyć płynność na rynek finansowy, nie powodując jednocześnie zagrożenia wzrostu 

pokusy nadużycia. Znacznie bardziej rygorystyczne wymogi odnośnie zabezpieczeń Banku 

Anglii oraz SRF spowodowały konieczność dostosowania tego instrumentu i obniżenia 

wymogów stawianych akceptowanym zabezpieczeniom udzielanych bankom kredytów. 

Z drugiej jednak strony przejrzysta i rygorystyczna polityka akceptowania zabezpieczeń 

przez bank centralny może stanowić bodziec dla banków do utrzymywania bardziej płyn-

nych i lepszej jakości zabezpieczeń i tym samym oddziałuje pozytywnie na politykę zarzą-

dzania płynnością realizowaną przez banki. 

Analizując zaangażowanie banków centralnych w korygowanie sytuacji na rynkach 

finansowych poprzez dostarczanie płynności, należy podkreślić przede wszystkim pierw-

szorzędną rolę, którą w tym procesie odgrywają operacje otwartego rynku. Zauważyć 

bowiem należy systematyczny wzrost wartości przeprowadzanych operacji w okresie nasi-

lenia niepewności i zmienności w funkcjonowaniu rynków finansowych2. Należy przypusz-

czać, że współczesne przeobrażenia systemu finansowego, przede wszystkim ewoluowa-

nie jego struktury w kierunku systemu opartego na rynku, wyraźnie zwiększą znaczenie 

tego instrumentu korygowania sytuacji na rynkach finansowych.  

 

6.2.3.  DZIAŁANIA NAPRAWCZE W ZAKRESIE STABILIZOWANIA SYS-
TEMU FINANSOWEGO 

6.2.3.1.  Koordynacja i wsparcie rynkowych rozwiązań sytuacji kryzysowej 

Brak skuteczności działań korygujących niestabilną sytuację w systemie finansowym lub 

zbyt późne ich podjęcie, zmusza banki centralne (i inne instytucje zaangażowane w stabi-

lizowanie systemu finansowego) do podejmowania działań o charakterze naprawczym. 

 

                                                 
1 Por. definicję akcpetowanego przez EBC zabezpieczenia: The implementation of monetary policy in the Euro area. 

General documentation on Eurosystem monetary policy instruments and procedures, European Central Bank, September 
2006 oraz Guideline of the European Central Bank of 20 September 2007 amending annexes I and II to guideline 
EBC/2000/7 on monetary policy instruments and procedures of the Eurosystem, Official Journal of the European Union 
2007, October 30. 

2 Por. np. Domestic open market operations during 2007, A report prepared for the Open Market Committee by the 
Market Group of the Federal Reserve Bank of New York, February 2008; dane statystyczne na temat częstotliwości i 
wartości przeprowadzonych operacji otwartego rynku przez EBC (http://www.ecb.int/mopo/implement/omo/html/top_ 
history.en.html).  
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Działania te zawsze jednak wiążą się z powstawaniem znacznych kosztów finansowych1 

lub kosztów kreowania pokusy nadużycia ze strony instytucji finansowych. Dlatego banki 

centralne decydują się w pierwszym kroku na podjęcie próby zorganizowania rynkowego 

(prywatnego) rozwiązania sytuacji kryzysowej2.   

 Działanie banku centralnego w ramach koordynowania i wspierania prywatnych 

rozwiązań sytuacji kryzysowej najczęściej sprowadza się do występowania w roli tzw. bez-

stronnego pośrednika lub w formie perswazji moralnej. Funkcja bezstronnego pośrednika 

nie jest zdefiniowana w granicach prawa, a jej realizacja przez bank centralny uzależniona 

jest m.in. od pozycji banku centralnego w danym systemie finansowym, przyjętych roz-

wiązań instytucjonalnych dotyczących sieci bezpieczeństwa finansowego oraz dotychcza-

sowych doświadczeń. Badanie przeprowadzone przez ekonomistów z Banku Anglii pozwa-

lają także wnioskować o wpływie stopnia rozwoju systemu finansowego na wypełnianie 

przez bank centralny funkcji bezstronnego pośrednika3. O ile w krajach wysoko rozwinię-

tych bank centralny lub inna instytucja stabilizująca system finansowy angażuje się w ini-

cjowanie i koordynowanie działań naprawczych podejmowanych przez prywatne instytucje 

finansowe, o tyle w krajach transformujących gospodarkę funkcję taką pełnią z reguły 

akcjonariusze (lub państwo, jeśli jest właścicielem instytucji finansowej), a bank centralny 

może pełnić rolę doradcy.  

 Występowanie banku centralnego w roli bezstronnego pośrednika związane jest 

z problemem społecznych kosztów, zidentyfikowanym przez R.H. Coase’a4. W sytuacji 

konfliktu, wysokie koszty transakcyjne (związane m.in. ze zjawiskiem asymetrii informacji 

i dużą liczbą podmiotów uczestniczących w procesie) uniemożliwiają osiągnięcie zgody co 

do społecznie optymalnego rozwiązania sytuacji problemowej. W sytuacji takiej państwo 

(lub właśnie bank centralny) podejmuje samodzielne działanie, bądź przyczyniając się do 

zredukowania kosztów transakcyjnych, umożliwiają wypracowanie rozwiązania przez 

podmioty prywatne. Z punktu widzenia problemu kosztów społecznych R.H. Coase’a, klu-

czowe znaczenie dla skuteczności działań banku centralnego jako bezstronnego pośredni-

ka odgrywają niezależność, wiarygodność oraz prestiż banku centralnego (por. punkt 

5.2.1). Właściwości te sprawiają, że instytucje finansowe postrzegają działania banku cen-

                                                 
1 Ograniczenie bieżących kosztów finansowania instytucji stabilizowania systemu finansowego możliwe jest dzięki wyko-

rzystania zasady finansowania w oparciu o źródła prywatne (np. składki płacone przez podmioty objęte ochroną sieci bez-
pieczeństwa finansowego), jednak w przypadku podjęcia działań naprawczych dodatkowe koszty mają charakter fiskalny  
i w konsekwencji ponoszone są przez wszystkich podatników. Por. O. Szczepańska, Podstawowe przesłanki, założenia 
i struktura sieci bezpieczeństwa finansowego w świetle teorii i doświadczeń międzynarodowych, Bezpieczny Bank 2005, nr 1 
(26), Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Warszawa. 

2 Na konieczność zaangażowania prywatnych instytucji finansowych w proces zarządzania sytuacją kryzysową w syste-
mie finansowym zwrócono uwagę m.in. w raporcie Komitetu Ekonomicznego i Finansowego UE, por. Report on financial 
crisis management, Economic Paper 2001, No. 156, The Economic and Financial Committee, Brussels, s. 19-20.  

3 J. Healey, Financial stability and the central bank. International evidence, w: R.A. Brealey et al., op. cit., s. 37. 
4 R.H. Coase, The problem of social costs, Journal of Law and Economics 1960, Vol. 3, October, s. 1-44. 
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tralnego jako podyktowane wyłącznie dobrem społecznym (a nie realizacją własnych inte-

resów). W sytuacji odmowy udziału instytucji finansowych w pokonywaniu sytuacji kryzy-

sowej, bank centralny może wykorzystać perswazję moralną wobec takich instytucji. 

 Ocena działania banków centralnych w zakresie wspierania i koordynowania pry-

watnych rozwiązań sytuacji kryzysowej jest zadaniem trudnym, a w wielu przypadkach 

niemożliwym do realizacji. Po pierwsze, ocena taka może być dokonana w oparciu o anali-

zę zachowania banków centralnych w przeszłości. Po drugie, w danym systemie finanso-

wym muszą faktycznie wystąpić zdarzenia o charakterze niestabilności finansowej. Dlate-

go prowadzona w rozprawie analiza i ocena będzie opierała się na kilku wybranych przy-

padkach opisujących reakcję banków centralnych i ich postępowanie w sytuacji kryzyso-

wej. 

 Wydarzeniem obrazującym zaangażowanie banku centralnego w organizowanie 

i koordynowanie prywatnego rozwiązania sytuacji kryzysowej jest przypadek zaangażowa-

nia Banku Anglii w ratowanie banku Barings w lutym 1995 r. Kryzys w tym banku wywo-

łany został bezprawnymi operacjami spekulacyjnymi podejmowanymi przez N. Leesona, 

maklera handlującego instrumentami pochodnymi1. Decyzja o ewentualnym wsparciu 

banku Barings musiała być podjęta w ciągu kilku dni. Bank Anglii początkowo musiał pod-

dać analizie potencjalne, systemowe skutki upadku banku, które mogłyby stanowić pod-

stawę usprawiedliwienia zaangażowania publicznych funduszy w ratowanie zagrożonej 

upadkiem prywatnej instytucji finansowej. Uznano jednak, że w obliczu niewielkiego za-

grożenia zjawiskiem zarażenia w brytyjskim systemie finansowym oraz specyficzną przy-

czyną kryzysu w banku Barings (którym była defraudacja) brak jest przesłanek finanso-

wego wsparcia Barings przez Bank Anglii. Dlatego Bank Anglii zdecydował się wystąpić 

w roli bezstronnego pośrednika. W tym celu zorganizował spotkanie prywatnych inwesto-

rów, potencjalnie zainteresowanych kontynuacją funkcjonowania Barings. W konsekwencji 

ogromnych strat Barings w chwili podjęcia próby skoordynowania rozwiązania prywatnego 

oraz prawdopodobieństwa ich powiększenia się w chwili otwarcia giełdy w Tokio, instytu-

cje prywatne nie podjęły działania mającego na celu uratowanie Barings. Należy jednak 

podkreślić szczególną rolę, jaką w omówionej sytuacji kryzysowej odegrał Bank Anglii. 

Bank podjął inicjatywę ratowania Barings, dodatkowo przejrzystość Banku Anglii dotyczą-

ca gotowości do dostarczenia płynności na rynek finansowy i współpraca z instytucjami 

japońskiego rynku kapitałowego i władz nadzorczych, pozwoliły uspokoić sytuację na ryn-

ku finansowym. Dzięki tym działaniom Banku Anglii, upadek banku Barings nie doprowa-

                                                 
1 G. Hoggarth, F. Soussa, Crisis management, lender of last resort and the changing nature of the banking industry, 

w: R.A. Brealey et al., op. cit., s. 184-186. 
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dził do wyraźnych i trwałych negatywnych konsekwencji dla stabilności brytyjskiego sys-

temu finansowego1. 

 Najszerzej dyskutowanym w literaturze przykładem działania banku centralnego 

w roli bezstronnego pośrednika, które miało miejsce w ostatnich latach, jest interwencja 

SRF w ratowanie funduszu hedgingowego LTCM (Long-Term Capital Management) we 

wrześniu 1998 r.2 Pomimo, że SRF pełniła wyłącznie rolę koordynatora i nie zaangażowała 

żadnych środków w ratowanie LTCM, to działanie to spotkało się z ostrą krytyką ze strony 

ekonomistów i polityków gospodarczych3. Działanie SRF podyktowane było przekonaniem 

o silnych, negatywnych skutkach upadku funduszu LTCM dla całego systemu finansowego 

USA4. Dlatego SRF podjął działania o charakterze koordynującym, organizując spotkanie 

mające na celu restrukturyzację i rekapitalizację funduszu. W spotkaniu uczestniczyło 

czternaście instytucji finansowych, które utworzyły konsorcjum. Konsorcjum to dostarczy-

ło funduszy, które pozwoliły kontynuować działalność LTCM, dodatkowo przejęły one za-

rządzanie firmą oraz wszystkie jej aktywa. Tak więc rola SRF sprowadzała się do zorgani-

zowania spotkania i uświadomienia głównym bankom wielkości potencjalnych strat 

w przypadku upadku LTCM. Należy podkreślić, że zapewne żadna z instytucji finansowych 

nie zdecydowałaby się na wsparcie innej instytucji, gdyby korzyści wynikające ze wsparcia 

nie przekroczyły kosztów ratowania tej instytucji5. SRF wystąpił zatem w roli bezstronnego 

pośrednika. 

 Jak już wspomniano, działanie SRF było przedmiotem krytyki ze strony ekonomi-

stów i polityków gospodarczych. Podstawowy zarzut, który kierowano pod adresem SRF, 

odnosił się do negatywnego w skutkach wzmocnienia doktryny „zbyt duży, żeby upaść”. 

Zdaniem K. Dowda i kilku członków Izby Reprezentantów USA działanie SRF zachęciło 

inne instytucje finansowe do nadmiernego zwiększania ryzyka w podejmowaniu inwestycji 

oraz nadwyrężyło wiarygodność i reputację banku centralnego6. 

 Podobnie Niemiecki Bank Federalny w lipcu 2007 r. podjął próbę ratowania banku 

IKB (Deutsche Industriebank). Problemy IKB były rezultatem zaangażowania inwestycyj-

nego banku na amerykańskim rynku kredytów hipotecznych o obniżonym standardzie 

                                                 
1 Ibidem, s. 184-186. 
2 Por. K. Dowd, Too big to fail? Long-Term Capital Management and the Federal Reserve, Cato Institute Briefing Paper 

1999, No. 52; B. Kho et al., U.S. banks, crises, and bailouts: from Mexico to LTCM, American Economics Review Papers and 
Proceedings 2000, Vol. 90, No. 2; C. Furfine, The cost and benefits of moral suasion: evidence from the rescue of Long-
Term Capital Management, Journal of Business 2006, Vol. 79, No. 2; J.G. Haubrich, Some lessons on the rescue of Long-
Term Capital Management, Policy Discussion Papers 2007, No. 19, Federal Reserve Bank of Cleveland. 

3 Por. np. K. Dowd, op. cit. 
4 A. Greenspan, Private-sector refinancing of the large hedge fund, Long-Term Capital Management, testimony before 

the Committee on Banking and Financial Services, U.S. House of Representatives October 1, 1998 (http:// 
www.federalreserve.-gov/boarddocs/testimony/1998/19981001.htm). 

5 U. Bindseil, Central bank financial crisis management – a practical perspective with risk management focus, Septem-
ber 2007, (http://www.iiw.uni-bonn.de/vfs/papers/DrUlrich_Bindseil.pdf), s. 13. 

6 K. Dowd, op. cit., s. 10. 
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(subprime mortgages). Niemiecki Bank Federalny oraz instytucja nadzorująca niemiecki 

system finansowy (BaFin), oceniając potencjalne straty wynikające z upadku IKB dla całe-

go systemu finansowego, podjęły decyzję o zorganizowaniu spotkania banków, mającego 

na celu wypracowanie prywatnego rozwiązania sytuacji kryzysowej w IKB1. W procesie 

tym wziął udział państwowy bank KfW oraz kilkanaście innych banków (m.in. Deutsche 

Bank i Commerzbank). Oprócz zorganizowania i późniejszego koordynowania działań na-

prawczych prowadzonych przez te instytucji finansowe, Niemiecki Bank Federalny podjął 

także inne działania mające na celu uspokojenie sytuacji na rynku finansowym. Jednym 

z takich działań było oficjalne oświadczenie A.A. Webera2, Prezesa Niemieckiego Banku 

Federalnego, w którym zapewnił uczestników rynku finansowego, w obliczu kryzysu banku 

IKB, o braku jakichkolwiek podstaw do obaw o kryzys niemieckiego systemu finansowego.  

 Omówione przykłady zaangażowania banków centralnych w organizowanie i koor-

dynowanie działań naprawczych podejmowanych przez instytucje prywatne, potwierdzają 

ważną rolę, jaką odgrywa bank centralny w stabilizowaniu systemu finansowego. Bank 

centralny jest bowiem tą instytucją, która w obliczu zagrożenia upadłością instytucji finan-

sowej o dużym prawdopodobieństwie wystąpienia systemowych konsekwencji, podejmuje 

inicjatywę ratowania jej. Jednocześnie instytucjonalne cechy banku centralnego (w szcze-

gólności jego wiarygodność, niezależność, a także możliwość wykorzystania perswazji 

moralnej) mogą decydować o skuteczności podejmowanych przez prywatne instytucje 

finansowe działań naprawczych. Należy również zauważyć, że każda decyzja banku cen-

tralnego o podjęciu działań o charakterze naprawczym (nawet, jeśli nie wiążą się z nią 

żadne koszty finansowe) musi być uzasadniona przez bank obawą o stabilność całego 

systemu finansowego. Brak takiego uzasadnienia lub brak wiedzy i świadomości uczestni-

ków rynku finansowego o konieczności podjęcia działań naprawczych, może przyczynić się 

do wzrostu pokusy nadużycia, w szczególności poprzez wzmocnienie doktryny „zbyt duży, 

żeby upaść”.  

 

6.2.3.2. Instrumenty awaryjnego zasilenia systemu finansowego w płynność 

Odwołując się do zaproponowanej w punkcie 6.2.2.2 typologii instrumentów zasilenia sys-

temu finansowego w płynność należy uznać, że w wymiarze naprawczym banki centralne 

wykorzystują wyłącznie narzędzia indywidualnego wsparcia instytucji finansowych (por. 

                                                 
1 Zob. szerzej I. Simensen, IKB lands catch of subprime problems, Financial Times 2007, 9 August; I. Simensen, Rescue 

party promises more support for IKB, Financial Times 2007, 30 November.  
2 Statement by A.A. Weber, Bundesbank President, in reply to media enquiries regarding the recent tension on the fi-

nancial markets, Deutsche Bundesbank, Frankfurt am Main, 14 August 2007, (http://www.bundesbank.de/download 
/presse/pressenotizen/2007/20070814.statement.weber.en.pdf).  
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tabela 6.6). Instrument ten wykorzystywany jest przez banki centralne rzadko. Niemniej 

jednak dynamiczne przeobrażenia systemu finansowego (por. rozdział 2), wśród których 

w szczególności należy wskazać proces konsolidacji systemu finansowego, w efekcie któ-

rego powstają instytucje finansowe, postrzegane przez rynek jako „zbyt duże, żeby 

upaść”, mogą przyczynić się do wzrostu oczekiwań uczestników rynku w zakresie tego 

typu działań naprawczych banku centralnego. 

Funkcja indywidualnego wsparcia płynności instytucji finansowych najczęściej 

określana jest w literaturze jako funkcja kredytodawcy ostatniej instancji (LOLR)1. Analizu-

jąc sposób realizacji funkcji kredytodawcy ostatniej instancji przez banki centralne państw 

G-10 oraz EBC i NBP należy zwrócić uwagę na wyraźne zróżnicowanie instytucjonalno-

prawnych uwarunkowań tej funkcji, zakresu podmiotowego oraz przejrzystości działań 

banków centralnych w tym względzie (por. tabela 6.7). W grupie analizowanych czterna-

stu banków centralnych tylko w trzech przypadkach nie sformułowano w sposób explicite 

bądź implicite prawnych podstaw realizowanie funkcji LOLR (Bank Francji, EBC i Niemiecki 

Bank Federalny). W przypadku ESBC podkreślić należy, że realizację funkcji kredytodawcy 

ostatniej instancji pozostawiono w gestii narodowych banków centralnych. Wraz z nasile-

niem procesów integracyjnych, szczególnie w zakresie utworzenia Jednolitego Rynku Fi-

nansowego, wzrosła również częstotliwość formułowania wątpliwości i pytań o skutecz-

ność takiego rozwiązania instytucjonalnego. Różnorodność form oraz zakresu realizowania 

funkcji LOLR przez narodowe banki centralne (por. tabela 6.7) stanowi dodatkową prze-

słankę uznania przez część ekonomistów2 za konieczne podjęcie dyskusji, a później także 

działań mających na celu stworzenia jednego kredytodawcy ostatniej instancji dla całej 

Unii Europejskiej.  

Charakterystyczne rozwiązanie instytucjonalne kredytodawcy ostatniej instancji 

występuje w niemieckim systemem finansowym, gdzie funkcja ta została powierzona spe-

cjalnie utworzonej prywatnej instytucji LIKO Bank (Liquiditäts – Konsortial Bank GmbH). 

Instytucja ta została utworzona w 1974 r. (po upadku Herstatt Bank) przez banki komer-

cyjne oraz Niemiecki Bank Federalny3. Należy zauważyć, że od momentu utworzenia, LIKO 

Bank nie udzielił wsparcia żadnej instytucji finansowej. Pomimo, że Niemiecki Bank Fede-

                                                 
1 Szerzej na temat funkcji kredytodawcy ostatniej instancji w ujęciu historycznym i współczesnym zob. np. T.M. Humph-

rey, op. cit.; T.M. Humphrey, R.E. Keleher, op. cit.; Financial Crises, Contagion and the Lender of last Resort. A Reader, 
C.A.E. Goodhart, G. Illing [red.], Oxford University Press, New York 2002; A. Matysek-Jędrych, The lender of last resort – 
alternative views on the conception, op. cit. 

2 Zob. np. M. Aglietta, A lender of last resort for Europe, Centre d'Etudes Prospectives et d'Informations Internationales 
Working Paper 1999, No. 12; Which lender of last resort for Europe? C.A.E. Goodhart [red.], Central Banking Publications, 
June 2000; G.J. Schinasi, P.G. Teixeira, The lender of last resort in the European single financial market, IMF Working Paper 
2006, No. 127. 

3 Szerzej zob. O. Szczepańska et al., Instytucjonalne uwarunkowania stabilności finansowej na przykładzie wybranych 
krajów, Materiały i Studia 2004, nr 173, Narodowy Bank Polski, Warszawa, s. 32-33. 
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ralny nie pełni w sposób bezpośredni funkcji LOLR, to jednak uczestniczy w procesie po-

dejmowania decyzji o ewentualnym przyznaniu wsparcia płynnościowego, jako członek 

Komitetu Kredytowego.  

Również w Polsce zastosowano niestandardowe rozwiązanie instytucjonalne funkcji 

kredytodawcy ostatniej instancji. Poza NBP funkcję taką pełni także Bankowy Fundusz 

Gwarancyjny (BFG). Należy zwrócić uwagę na brak ścisłego rozgraniczenia kompetencji 

obu instytucji oraz pośredni udział NBP w działalności pomocowej BFG (NBP zasila fun-

dusz pomocowy BFG w wysokości 50% obowiązkowej opłaty rocznej). Należy podkreślić, 

że mimo iż takie rozwiązanie instytucjonalne spotkało się z krytyką m.in. MFW1, do tej 

pory nie wprowadzono do niego zmian. 

Oceniając instytucjonalno-prawne uwarunkowania działań banków centralnych w zakre-

sie awaryjnego wsparcia płynności instytucji finansowych, należy zwrócić uwagę na specyfikę 

japońskiego systemu finansowego. Pomimo, że Bank Japonii został zobligowany przez ustawo-

dawcę do awaryjnego wspierania instytucji finansowych, cały proces decyzyjny przebiega poza 

bankiem centralnym. Ograniczono zatem faktyczną rolę banku do wykonywania działań opera-

cyjnych w zakresie decyzji podejmowanych przez Premiera lub Ministra Finansów2.  

Kolejnym elementem oceny funkcji kredytodawcy ostatniej instancji jest jej zakres 

podmiotowy. W kilku analizowanych przypadkach (Holandia, Japonia, Kanada, Szwecja, 

Szwajcaria) podmiotowy zakres funkcji LOLR nie ogranicza się wyłącznie do banków, ale 

obejmuje również inne instytucje finansowe (por. tabela 6.7). Banki centralne angażują 

się zatem w wymiarze naprawczym w stabilizowanie także innych poza bankami instytucji 

finansowych. Podobnych wniosków dostarczyło badanie przeprowadzone przez ekonomi-

stów z Banku Anglii. Poddali oni analizie m.in. sposób realizacji funkcji kredytodawcy 

ostatniej instancji przez 36 banków centralnych państw wysoko rozwiniętych, gospodarek 

wschodzących oraz państw rozwijających się. W tej grupie niemal 30% deklaruje goto-

wość indywidualnego wsparcia niebankowych instytucji finansowych3. Tendencja taka 

stanowi wyraźne odzwierciedlenie zmian zachodzących w strukturze systemu finansowego 

(por. punkt 2.3), przede wszystkim zmniejszenie znaczenia tradycyjnej bankowości depo-

zytywo-kredytowej i wzrost znaczenia nowych form pośrednictwa finansowego.  

 

 

 

                                                 
1 Zob. Republic of Poland: financial system stability assessment, IMF Country Report 2001, No. 67, Washington, D.C., 

s. 39-40. 
2 Por. Art. 38 The Bank of Japan Law, (http://www.boj.or.jp/en/type/law/bojlaws/bojlaw1.htm). 
3 G. Hoggarth, F. Soussa, op. cit., s. 168-186.  
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Tabela 6.7  
Realizacja funkcji kredytodawcy ostatniej instancji przez 
 banki centralne państw należących do G-10, EBC i NBP 

Bank centralny 

Prawna pod-
stawa realiza-

cji funkcji 
LOLR 

Podmiotowy zakres  
funkcji LOLR Warunki korzystania ze wsparcia banku centralnego 

Bank Anglii TAK (MoU) Brak podmiotowego zakre-
su funkcji LOLR 

Brak dokładnego zdefiniowania warunków korzysta-
nia z LOLR. 

Bank Francji NIE - - 

Bank Holandii TAK 
Instytucje kredytowe i inni 
uczestnicy rynku finanso-
wego 

Brak dokładnego zdefiniowania warunków korzysta-
nia z LOLR (jedyny zapis odnosi się do wymogu 
przedstawienia wystarczającego zabezpieczenia). 

Bank Japonii TAK Instytucje finansowe 

W ustawie znalazło się jedynie sformułowanie odno-
szące się do „specjalnych warunków udzielenia 
kredytu”. Brak dokładnego zdefiniowania warunków 
korzystania z LOLR. 

Bank Kanady TAK 

Banki oraz niebankowe 
instytucje finansowe 
będące uczestnikami 
Kanadyjskiego Stowarzy-
szenia Płatniczego (CPA) 

Kredyt może być udzielony na okres maksymalnie 
6 miesięcy. 
Oprocentowanie jest wyższe od stopy procentowanej 
na rynku międzybankowym. 
Wymagane jest zabezpieczenie kredytu (bardzo 
szeroki zakres akceptowanych zabezpieczeń). 

Bank Szwecji TAK 

Banki oraz szwedzkie 
niebankowe instytucje 
finansowe, które podlegają 
pod nadzór FSA 

W ustawie znalazło się jedynie sformułowanie odno-
szące się do „specjalnych warunków udzielenia 
kredytu”. Brak dokładnego zdefiniowania warunków 
korzystania z LOLR.  

Bank Włoch  Brak podmiotowego zakre-
su funkcji LOLR 

Brak dokładnego zdefiniowania warunków korzysta-
nia z LOLR. 

Narodowy Bank 
Belgii 

TAK Instytucje kredytowe 

Wsparcie traktowane jest jako ostateczne rozwiąza-
nie. 
W praktyce bank centralny żąda pełnego zabezpie-
czenia udzielonego kredytu (prawo zezwala jednak 
na „niezabezpieczone” wsparcie w nagłych sytu-
acjach). 
Wsparcie udzielane jest wyłącznie tym bankom, 
które utraciły płynność, ale nadal są wypłacalne. 
 

Niemiecki Bank 
Federalny NIE1 - - 

Narodowy Bank 
Szwajcarii TAK 

Banki i inne instytucje 
finansowe (uczestnicy 
rynku finansowego), pod 
warunkiem zapewnienia 
wymaganego zabezpie-
czenia 

Wyższa stopa oprocentowania kredytu (2 punkty 
proc. powyżej stopy obowiązującej na rynku pienięż-
nym). 
Warunkiem otrzymania wsparcia jest przedstawienie 
zabezpieczenia akceptowanego przez Bank (ścisłe 
określenie przez Bank akceptowanych form zabez-
pieczeń).  
 

Rezerwa  
Federalna 

TAK Instytucje depozytowe 

Wyższe od rynkowego oprocentowanie kredytu.  
Wymagane zabezpieczenie kredytu (ściśle określone 
szeroki zbiór form akceptowanych zabezpieczeń). 
 

ESBC NIE - - 

NBP TAK2 Banki Jedynym warunkiem udzielenia kredytu określonym 
w ustawie jest zdolność banku do jego spłaty. 

Objaśnienia: 
1  W Niemczech funkcję kredytodawcy ostatniej instancji pełni Liko Bank, prywatna instytucja finansowa, której właścicie-

lami są banki oraz Niemiecki Bank Federalny. Niemiecki Bank Federalny jest uczestnikiem Komitety Kredytowego (wspól-
nie z Związkiem Banków Niemieckich, Związkiem Kas Oszczędnościowych i Związkiem Banków Spółdzielczych) decydują-
cego o przyznaniu wsparcia indywidualnej instytucji finansowej.  

2  Dodatkową instytucją zaangażowaną w udzielenie bankom wsparcia płynności jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny.  
 
Źródło : Opracowanie własne. 
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Ważnym elementem, który należy również poddać ocenie, jest stopień przejrzysto-

ści banku centralnego w zakresie realizowania funkcji LOLR. Specyficzny charakter tej 

funkcji związany jest z bezpośrednim zagrożeniem wzrostu pokusy nadużycia ze strony 

instytucji finansowych1. Problem ten stanowi zasadniczy wątek dyskusji na temat opty-

malnego poziomu przejrzystości działania banku centralnego jako kredytodawcy ostatniej 

instancji. Ograniczenie problemu wzrostu pokusy nadużycia w praktyce dokonuje się 

dwoma metodami. Pierwszą z nich jest postulowana przez G. Corrigana2 konstrukcyjna 

niejednoznaczność (constructive ambiguity), tj. przyjęcie przez bank centralny funkcji kre-

dytodawcy ostatniej instancji, któremu nie towarzyszy żadna forma (explicite bądź implici-

te) zapewnienia instytucji finansowych o zasadach, trybie i terminie udzielenia takiego 

wsparcia. Druga metoda polega na przejrzystym określeniu restrykcyjnych zasad dotyczą-

cych możliwości korzystania z awaryjnego wsparcia banku centralnego. Analizowane 

w rozprawie banki centralne realizują w praktyce obie te metody. Część z nich pomimo 

występowania w roli LOLR nie określa zasad udzielania wsparcia (por. tabela 6.7), inne 

z kolei w przejrzysty sposób definiują te zasady i podają je do wiadomości publicznej. 

Warto zauważyć, że zdecydowana większość banków centralnych formułując warunki ko-

rzystania z awaryjnego wsparcia płynności odwołuje się do klasycznej reguły W. Bageho-

ta. Reguła ta głosi, że bank centralny powinien być gotowy do natychmiastowego udziele-

nia wsparcia, jednak według wyższej od rynkowej stopy procentowej i pod warunkiem 

dobrego zabezpieczenia3. 

Należy zwrócić także uwagę na niską częstotliwość wykorzystania funkcji LOLR 

przez banki centralne. Na przykład Bank Anglii udzielił indywidualnego wsparcia instytucji 

finansowej (Nothern Rock) we wrześniu 2007 r. i była to pierwsza taka operacja od ponad 

trzydziestu lat4. Z kolei we Włoszech ostatnie działanie banku centralnego w ramach LOLR 

miało miejsce w 1999 r.5 Również w Belgii instrument ten wykorzystywany jest bardzo 

rzadko. Narodowy Bank Belgii, w ramach warunków wykorzystania awaryjnego wsparcia 

płynności, określił zasadę zgodnie z którą pierwszorzędną rolę w rozwiązywaniu problemu 
                                                 

1 Na problem ten zwrócił uwagę po raz pierwszy H. Thornton (1802), uznawany za jednego z twórców klasycznej dok-
tryny kredytodawcy ostatniej instancji. Por. T.M. Humphrey, R.E. Keleher, op. cit., s. 9-11. 

2 G. Corrigan, Reforming the U.S. financial system: an international perspective, Quarterly Review of the Federal Re-
serve Bank of New York 1990, No. 15, s. 1-14, za: X. Vives, Central banking and supervision (with an application to financial 
architecture in EMU), Institut d’Anàlisi Econòmica, CSIC, August 2000, s. 6. 

3 W Bagehot sformułował swoją zasade w następujący sposób: bank centralny musi być gotów do natychmiastowego 
wsparcia  (“…in time of panic it [the Bank of England] must advance freely and vigorously to the public out of the reserve 
[…] and as large as the public ask for them [loans]”), według wyższej od rynkowej stopy procentowej (“…these loans 
should only be made at a very high rate of interest…”), pod warunkiem dobrego zabezpieczenia (“…these advances should 
be made on all good banking securities”). Zob. W. Bagehot, op. cit. 

4 Liquidity support facility for Northern Rock plc, Tripartite Statement by HM Treasury, Bank of England and Financial 
Services Authority, 14 September 2007 (http://www.bankofengland.co.uk/publications/news/2007/090.htm). 

5 Italy: Financial system stability assessment, including reports on the observance of standards and codes on the follow-
ing topics: banking supervision, payment systems, insurance, securities regulation, securities settlement and payment 
systems, monetary and financial policy transparency, and anti–money laundering and combating the financing of terrorism, 
IMF Country Report 2006, No. 112, Washington, D.C., s. 29-30. 
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braku płynności instytucji finansowej odgrywa wsparcie i koordynowanie rozwiązań pry-

watnych poprzez rynek finansowy, w następnym kroku wykorzystuje się działanie instytu-

cji gwarantującej depozyty. W przypadku braku skuteczności obu tych instrumentów, 

w kolejnym kroku podejmowane jest działanie Narodowego Banku Belgii jako kredyto-

dawcy ostatniej szansy1. Stosunkowo liczne natomiast były akcje awaryjnego wspierania 

płynności podejmowane przez Bank Japonii. Okres nasilenia częstotliwości działania LOLR 

w Japonii wynikał jednak z kryzysu japońskiego systemu finansowego. Należy również 

zauważyć, że od listopada 2003 r. również w Japonii nie przeprowadzono indywidualnego 

wsparcia instytucji finansowej w ramach LOLR.  

 Przeprowadzone rozważania na temat wykorzystania przez banki centralne państw 

należących do G-10, EBC i NBP instrumentów w ramach awaryjnego zasilania instytucji 

finansowych w płynność, należy podkreślić występowanie wyraźnych różnic w uwarunko-

waniach instytucjonalno-prawnych tych działań między poszczególnymi bankami. Jedno-

cześnie na podstawie prowadzonych rozważań należałoby oczekiwać stopniowej margina-

lizacji funkcji kredytodawcy ostatniej instancji banków centralnych realizowanej w drodze 

wsparcia indywidualnej instytucji2. Świadczą o tym coraz bardziej restrykcyjne warunki 

korzystania z bezpośredniej pomocy banku centralnego i ukierunkowanie działań napraw-

czych banków centralnych na wykorzystanie rozwiązań rynkowych oraz koordynowanie 

i wspieranie tych działań (por. punkt 6.2.3.1).  

 

6.2.3.3. Zarządzania sytuacją kryzysową w systemie finansowym 

Zarządzanie sytuacją kryzysową w rozwiniętych systemach finansowych jest z reguły 

sformalizowanym procesem, w którym poza bankiem centralnym, uczestniczą także inne 

instytucje zaangażowane w stabilizowanie systemu finansowego (por. tabela 6.8). 

W większości badanych w pracy przykładów systemów finansowych, do wiadomości pu-

blicznej podane zostały jedynie ogólne procedury dotyczące podziału kompetencji, koor-

dynacji działań naprawczych oraz wymiany informacji3. Szczegółowe metody oraz instru-

menty zarządzania sytuacją kryzysową mają natomiast charakter działań dyskrecjonal-

nych, a ich ewentualne wykorzystanie uzależnione jest od skali zagrożenia systemu oraz 

                                                 
1 Belgium: financial system stability assessment, including reports on the observance of standards and codes on the fol-

lowing topics: banking supervision, securities regulation, insurance supervision and regulation, and securities settlement 
systems, IMF Country Report 2006, No. 75, Washington, D.C., s. 26. 

2 O takim kierunku ewolucji funkcji kredytodawcy ostatniej szansy przekonuje m.in. D. Laidler, Central bank as the len-
der of last resort – trendy or passe, artykuł przygotowany na Konferencję Naukową NBP „Bankowość centralna a system 
finansowy”, 7-8 października, Warszawa 2004 (http://www.nbp.pl/konferencje/october2004/Mowcy/laidler/laidler1.pdf). 

3 Wyjątkiem w tym względzie jest polski system finansowy, bowiem treść Porozumienie Ministra Finansów, Prezesa NBP 
i Przewodniczącego KNF w sprawie współpracy na rzecz wspierania stabilności krajowego systemu finansowego nie została 
podana do publicznej wiadomości.  
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niezależnych bądź podejmowanych w sposób kolegialny decyzji instytucji zaangażowanych 

w proces zarządzania sytuacją kryzysową (por. tabela 6.8).  

W ramach prowadzonej analizy i oceny tego instrumentu stabilizowania systemu 

finansowego zostaną omówione odrębnie tylko te struktury i procedury zarządzania sytu-

acją kryzysową, które uznać można, na podstawie przeprowadzonych badań, za najbar-

dziej charakterystyczne wśród wszystkich badanych systemów finansowych1. Tylko 

w dwóch analizowanych systemach finansowych nie występuje sformalizowany proces 

zarządzania sytuacją kryzysową, tj. w Polsce i Stanach Zjednoczonych (por. tabela 6.8). 

O ile jednak w Polsce podjęto działania mające na celu stworzenie takich ram zarządzania 

kryzysem finansowym (utworzenie Komitetu Stabilności Finansowej, którego pierwsze 

posiedzenie odbyło się w lutym 2008 r.), to w Stanach Zjednoczonych nie należy oczeki-

wać zasadniczych zmian w tym zakresie. Zarządzanie sytuacją kryzysową odbywa się tam 

na zasadzie indywidualnego rozpatrywania poszczególnych przypadków, a jedynym ele-

mentem sformalizowanym jest koordynowanie działań przez Federalną Radę Kontroli In-

stytucji Finansowych (Federal Financial Institutions Examination Council – FFIEC) 2.  

Specyficzny sposób konstrukcji ram instytucjonalnych zarządzania sytuacją kryzy-

sową przyjęto m.in. w Japonii (por. tabela 6.8). Czynnikiem, który w sposób szczególny 

wpłynął na podjęcie szeroko zakrojonych działań w celu stworzenia możliwie przejrzystych 

i jednocześnie skutecznych struktur zarządzania kryzysem, było doświadczenie kryzysu 

systemu japońskiego w latach 90. ubiegłego wieku3. Instytucjonalne ramy zarządzania 

kryzysem finansowym w Japonii podzielono z punktu widzenia systemowych konsekwencji 

kryzysu i oparto na dwóch zasadach. W przypadku pierwszym, dotyczącym kryzysu nie-

mającego implikacji systemowych, stosuje się zasadę możliwie najszybszego rozwiązania 

problemu przy możliwie najniższym koszcie. W przypadku drugim, związanym z zaburze-

niem w systemie finansowym o charakterze systemowym, proces zarządzania kryzysem 

jest skoordynowanym działaniem instytucji stabilizujących system finansowy. 

W zarządzaniu sytuacją kryzysową w pojedynczej instytucji finansowej (nie będą-

cej instytucją „zbyt dużą, żeby upaść”) biorą udział instytucja nadzorująca system finan-

sowy (Financial Services Agency, FSA), instytucja gwarantująca depozyty (Deposit Insu-

rance Corporatetion, DIC) oraz instytucja administrująca proces reorganizacji (Financial 

                                                 
1 W tym celu wyodrębniono strukturę zarządzania sytuacja kryzysową w Japonii, Wielkiej Brytanii oraz strefie euro. Pod-

stawowe informacje na temat pozostałych systemów finansowych zestawiono w tabeli 6.8. 
2 W skład Rady powołanej w 1979 r. wchodzą: Przewodniczący FDIC, Przewodniczący Narodowej Administracji Unii Kre-

dytowych (National Credit Union Administration), Kontroler Waluty, Dyrektor Urzędu Nadzoru Instytucji Oszczędnościowych 
(Office of Thrift Supervision) oraz Prezes Rezerwy Federalnej. Szerzej zob. J. Healey, op. cit., s. 45-50. 

3 Szerzej zob. np. H. Nakaso, The financial crisis in Japan during the 1990s: how the Bank of Japan responded and the 
lessons learnt, BIS Papers 2001, No. 6, Bank for International Settlements, Basle; M. Fukao, Japan’s lost decade and its 
financial system, w: Japan’s Lost Decade. Origins, Consequences and Prospects for Recovery, G. Saxonhouse, R. Stern 
[red.], Blackwell Publishing, 2004.    
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Reorganisation Administrator, FRA). W zarządzaniu kryzysowym wykorzystuje się metodę 

„zakupu i przejęcia”, która sprowadza się do: 

− procesu grupowania depozytów jednego deponenta i precyzyjnej wyceny aktywów 

w momencie zidentyfikowania problemu w instytucji finansowej, 

− administrowania instytucją, która ogłosiła upadłość przez FRA, 

− przejęcia wydzielonej części działalności upadłej instytucji finansowej przez inne 

instytucje. 

Instytucją decydującą o ewentualnym wsparciu zagrożonej upadłością instytucji finansowej 

jest FSA. Należy również zwrócić uwagę na mechanizm wykorzystywany przez DIC, którego 

celem jest zachęcenie innych instytucji finansowych do udziału w procesie zarządzania kry-

zysem. Mechanizm ten polega na kapitałowym zasileniu przez DIC instytucji finansowej, 

która przejmie aktywa po upadku innej instytucji. W przypadku braku działań o charakterze 

rynkowym, DIC ma prawo utworzyć instytucję o charakterze pomostowym, która tymcza-

sowo przejmuje instytucję upadłą. Należy podkreślić, że struktura zarządzania kryzysem nie 

mającym charakteru systemowego, została podana do informacji publicznej w sposób 

szczegółowy1. Dyskrecjonalny charakter mają natomiast działania FSA w zakresie analizy i 

decyzji o ewentualnym wsparciu instytucji finansowych. Ograniczono tym samym oczekiwa-

nia uczestników rynku finansowego co do każdorazowego podejmowania działań napraw-

czych przez FSA. Warto podkreślić, że w procesie tym nie występuje Bank Japonii (został on 

zatem pominięty w strukturze zarządzania kryzysem w pojedynczej instytucji). 

 Odmienne ramy instytucjonalne i operacyjne ustalono w odniesieniu do kryzysu 

o charakterze systemowym. Podstawowym elementem tych ram jest Rada ds. Zarządza-

nia Systemem Finansowym (Financial System Management Council), w skład której wcho-

dzą: Premier, Minister Finansów, minister właściwy ds. systemu finansowego, Prezes Ban-

ku Japonii oraz Komisarz FSA. Decyzje w sprawie zastosowania jednego z trzech podsta-

wowych instrumentów zarządzania sytuacją kryzysową (tj. wzmocnienie kapitałowe insty-

tucji finansowych, pełna ochrona pasywów instytucji, która ogłosiła upadłość, nacjonaliza-

cja instytucji finansowej), podejmuje Premier, po zasięgnięciu opinii członków Rady.  

                                                 
1 Zob. J. Healey, op. cit., s. 52-54. 
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Tabela 6.8 
Zarządzanie sytuacją kryzysową w państwach G-10 oraz strefie euro i Polsce 

Państwo 
Oficjalna 

polityka i ramy 
instytucjonalne  

Instytucje zaangażowane w zarządzanie 
sytuacją kryzysową 

Funkcje banku centralnego w procesie zarządzania sytuacją 
kryzysową 

Podstawowe instrumenty zarządzania sytuacją  
kryzysową 

Japonia TAK 

Instytucja nadzorująca system finansowy 
(FSA), instytucja gwarantująca depozyty 
(DIC), Bank Japonii, rząd (Ministerstwo 
Finansów)  

Bank Japonii może być źródłem pożyczki dla instytucji zagro-
żonej upadłością lub pośrednio dla instytucji gwarantującej 
depozyty 

Wzmocnienie kapitałowe instytucji finansowych 
Specjalna pomoc finansowa (pełna ochrona pasy-
wów instytucji, która ogłosiła upadłość) 
Specjalne zarządzanie kryzysem (nacjonalizacja 
instytucji finansowej) 

Kanada TAK 

Instytucja nadzorująca instytucje finanso-
we (OSFI), Bank Kanady, instytucja gwa-
rantowania depozytów (CDIC), minister-
stwo finansów  

Awaryjne zasilenie systemu finansowego w płynność (m.in. 
na wniosek OSFI, który Bank Kanady ma prawo przyjąć lub 
odrzucić) 

Brak szczegółowych informacji 

Stany  
Zjednoczone  NIE Instytucja gwarantująca depozyty (FDIC), 

SRF, instytucje nadzorcze 
Awaryjne wsparcie płynność instytucji i systemu finansowego 
Inicjowanie i koordynowanie rynkowych rozwiązań Brak szczegółowych informacji 

Szwajcaria TAK Narodowy Bank Szwajcarii, Szwajcarska 
Federalna Komisja Bankowa (SFBC) 

Awaryjne zasilenie systemu finansowego lub instytucji 
w płynność 

Brak informacji (Narodowy Bank Szwajcarii  
i SFBC podejmują niezbędne środki w zarządzaniu 
kryzysem) 

Szwecja1 TAK Bank Szwecji, Ministerstwo Finansów, 
instytucja nadzorująca system finansowy 

Awaryjne zasilenie systemu finansowego lub instytucji 
w płynność Brak szczegółowych informacji 

Wielka  
Brytania TAK Bank Anglii, instytucja nadzorująca system 

finansowy (FSA), Ministerstwo Finansów 

Szacowanie odporności rynku finansowego na zaburzenia 
Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu płatni-
czego; awaryjne zasilenie systemu finansowego lub instytucji 
w płynność (wymagana zgoda Ministerstwa Finansów) 

Awaryjne zasilenie systemu lub instytucji finanso-
wej w płynność 
Wsparcie i koordynacja rynkowych działań na-
prawczych 

Strefa euro TAK 
Banki centralne, instytucje nadzorujące 
systemy finansowe oraz ministrowie finan-
sów 

Brak szczegółowych informacji Wspieranie i koordynowanie rozwiązań rynkowych 

Polska2 NIE Ministerstwo Finansów, NBP, KNF Brak szczegółowych informacji Brak szczegółowych informacji 

Objaśnienia: 
1  Specyfika szwedzkiego systemu finansowego, wynikająca z przeważającego udziału w sektorze bankowym tzw. nordyckich grup bankowych sprawiła, że banki centralne Danii, Finlandii, Islandii, 

Norwegii i Szwecji dodatkowo uczestniczą w strukturze zarządzania sytuacją kryzysową w ramach nordyckich systemów finansowych. Podpisane porozumienie wielostronne, pomimo, że nie ma 
formy prawnie wiążącej, stanowi dokument szczegółowo opisujący warunki wypłacalności i utraty płynności instytucji finansowych, procedury wymiany informacji oraz zadania specjalnie powo-
łanych w poszczególnych bankach centralnych grup zarządzających kryzysem (Memorandum of understanding between the central banks of Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden, 
Governors of the Nordic central banks, Stykkishólmur, June 2003). 

2  21 grudnia 2007 r. podpisano Porozumienie Ministra Finansów, Prezesa NBP i Przewodniczącego KNF w sprawie współpracy na rzecz wspierania stabilności krajowego systemu finansowego. 
Jednym z elementów porozumienia jest powołanie Komitetu Stabilności Finansowej, który można uznać za próbę sformalizowania procesu zarządzania sytuacją kryzysową.  

Źródło : Opracowanie własne.
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 Bank Japonii odgrywa natomiast ważną rolę jako kredytodawca ostatniej instancji 

dla poszczególnych instytucji lub dla DIC. Oceniając strukturę zarządzania sytuacją kryzy-

sową w japońskim systemie finansowym, należy zwrócić uwagę na rozbudowany zakres 

instrumentów będących do dyspozycji instytucji stabilizujących system finansowy, ograni-

czoną rolę, jaką ma do spełnienia Bank Japonii w tym procesie oraz wyraźne upolitycznie-

nie procesu. Wydaje się również, że w sposób zbyt szeroki zostały zdefiniowane prawa 

Premiera jako pojedynczej instytucji, a koordynację i współpracę ograniczono wyłącznie 

do niewiążących prawnie dyskusji w ramach Rady ds. Zarządzania Systemem Finanso-

wym. 

 Odmienne podejście analityczne do problemu zarządzania sytuacją kryzysową pre-

zentuje m.in. Wielka Brytania1 (ramy zarządzania sytuacją kryzysową przedstawiono 

w tabelia 6.9). 

  
Tabela 6.9 

Ramy zarządzania kryzysem finansowym w Wielkiej Brytanii 

Trójstronny Komitet Stały (Tripartite Standing Committee) 
SKŁAD 

Ministerstwo Finansów Bank Anglii FSA 
ZADANIA 

− Koordynacja działań naprawczych 
z rządem (m.in. decyzja o wykorzy-
staniu funduszy publicznych) 

− Szacowanie odporności rynku 
finansowego na zaburzenia 

− Zapewnienie prawidłowego funk-
cjonowania systemu płatniczego 

− W razie konieczności awaryjne 
zasilenie systemu finansowego lub 
instytucji w płynność (wymagana 
zgoda Ministerstwa Finansów) 

− Regulowanie nadzorowanych insty-
tucji finansowych 

− Wspieranie i koordynowanie pry-
watnych rozwiązań sytuacji kryzy-
sowej 

− Szacowanie systemowych konse-
kwencji sytuacji kryzysowej 

GRUPY ROBOCZE 
Grupa Wspólnego Koordynowania Kryzysu (Joint Crisis Co-
ordintation Team) – kryzys finansowy 
 
− Odpowiedzialność za operacyjną stronę współdziałania 

trzech instytucji stabilizowania systemu finansowego 
− Grupie przewodniczy FSA, w jej skład wchodzą również 

pracownicy Banku Anglii dysponujący wiedzą praktycz-
ną (ich wybór uzależniony jest od natury kryzysu) oraz 
pracownicy Ministerstwa Finansów w roli obserwatorów 

− Zadania grupy obejmują: gromadzenie i ocenę infor-
macji o źródłach niestabilności systemu, koordynowa-
nie działań trzech instytucji stabilizujących system fi-
nansowy oraz wymiana informacji między Trójstron-
nym Komitetem Stałym a instytucjami, uczestnikami 
rynku finansowego oraz instytucjami o charakterze 
międzynarodowym 

Międzyrynkowa Grupa ds. Kontynuacji Działania (Cross-
Market Business Continuity Group) – zakłócenia o charak-
terze operacyjnym 
 
− Grupie przewodniczy Bank Anglii, w jej skład wcho-

dzą pracownicy Banku Anglii, FSA i Ministerstwa Fi-
nansów, będący jednocześnie praktykami w zakresie 
specyficznych zagadnień związanych z techniczną 
i infrastrukturalną sferą funkcjonowania systemu 

− Spełnia funkcję doradczą wobec władz państwowych 
lub rynkowych odpowiedzialnych za podjęcie działań 
niezbędnych w celu likwidacji źródła zakłócenia oraz 
jest odpowiedzialna za gromadzenie informacji i ko-
ordynowanie decyzji sektora finansowego w celu 
ograniczenia oddziaływania niekorzystnego zjawiska 

 
Źródło :  Opracowanie własne na podstawie Developments in financial sector crisis management, Bank of 

England, (http://www.bankofengland.co.uk/publications/other/financialstability/briefing_051209.pdf).  
 

                                                 
1 Podstawą ukształtowanej struktury zarządzania sytuacją kryzysową w Wielkiej Brytanii było Porozumienie Wielostron-

ne (MoU). Proces ten przebiegał podobnie w Szwecji, Szwajcarii, a także w Polsce. W Wielkiej Brytanii jednak poza samym 
porozumieniem, nie mającym prawnie wiążącej formy, utworzono Trójstronny Komitet Stały i dwie Grupy Robocze.  
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 Proces ten opiera się na współdziałaniu trzech instytucji stabilizujących system 

finansowy. Są nimi: Bank Anglii, Ministerstwo Finansów oraz instytucja nadzorująca sys-

tem finansowy (Financial Services Authority, FSA). Należy zwrócić uwagę na rozgranicze-

nie wprowadzone w strukturze zarządzania kryzysem w zależności od formy sytuacji kry-

zysowej. Formy te określono mianem kryzysu finansowego oraz zakłócenia operacyjnego1 

(zob. tabela 6.9). Ramy zarządzania kryzysem finansowym w Wielkiej Brytanii tworzą 

Trójstronny Komitet Stały (którego posiedzenia odbywają się co miesiąc) oraz dwie Grupy 

Robocze (każda z nich powołana została dla innej formy zakłócenia w funkcjonowaniu 

systemu) (por. tabela 6.9). 

Ramy zarządzania sytuacją kryzysową w Wielkiej Brytanii precyzyjnie określają 

podział zadań pomiędzy trzy instytucje. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na dość 

ogólny sposób komunikacji samych instrumentów wykorzystywanych przez poszczególne 

instytucje. Przyjęto bowiem zasadę, zgodnie z którą, poszczególne instytucje zaangażo-

wane w stabilizowanie systemu finansowego, w sposób dyskrecjonalny decydują o mo-

mencie, rodzaju oraz częstotliwości wykorzystania poszczególnych instrumentów. Zasto-

sowana forma podania do informacji publicznej struktury zarządzania kryzysem pozwala 

zakomunikować uczestnikom rynku finansowego istnienie instytucjonalnych ustaleń za-

pewniających efektywną koordynację działań stabilizujących system finansowy i jedno-

cześnie ogranicza niebezpieczeństwo wzrostu pokusy nadużycia ze strony instytucji fi-

nansowych.  

Konieczność stworzenia spójnych ram zarządzania kryzysem dostrzeżono również 

na szczeblu ponadnarodowym. Procesy integracyjne i umiędzynarodowienie systemów 

finansowych sprawiły, że często stabilność systemu finansowego uzależniona jest od za-

chowania instytucji finansowej lub uczestników rynku zlokalizowanego poza granicami 

danego systemu finansowego. Sytuacja taka ma miejsce szczególnie w państwach należą-

cych do strefy euro. Dlatego w ramach tego obszaru walutowego, podjęto wiele zabie-

gów, których celem była poprawa koordynacji działań pomiędzy poszczególnymi instytu-

cjami oraz pomiędzy państwami członkowskimi oraz umożliwienie szybkiej wymiany in-

formacji i poprawa spójności ewentualnych działań naprawczych podejmowanych przez 

różne instytucje w poszczególnych krajach. Podstawę dla kształtowania struktur instytu-

cjonalnych zarządzania sytuacją kryzysową w Unii Europejskiej stanowiły dwa raporty 

                                                 
1 Kryzysy finansowe wywoływane są przez zakłócenia w finansowej sferze funkcjonowania instytucji i rynków finanso-

wych, zakłócenia operacyjne natomiast mają swe źródła w operacyjno-technicznej sferze funkcjonowania systemu finanso-
wego. 
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Komisji Ekonomiczno-Finansowej (z kwietnia 2000 r. oraz z kwietnia 2001 r., znane jako 

Raporty Brouwera)1. 

Struktura zarządzania kryzysem w Unii Europejskiej obejmuje kilka odrębnych form 

instytucjonalnych (przedstawiono ją w tabeli 6.10). Każda z nich opiera się na wzajem-

nych ustaleniach banków centralnych, instytucji nadzorujących poszczególne systemy fi-

nansowe oraz ministrów finansów (por. tabela 6.10). 

 
Tabela 6.10 

Przegląd struktury zarządzania kryzysem w Unii Europejskiej 

Formy instytucjonalne 
Władze odpowiedzialne za stabilność finansową 

Banki centralne Nadzorcy systemu finansowego Ministerstwa finansów 

Rozwiązania  
regulacyjne 

Dyrektywa CRD (Nowa Umowa Kapitałowa) 

Dyrektywa FCD (Dyrektywa ws. Konglomeratów Finansowych)  

Formy dobrowolnej  
współpracy 

2005 MoU1 w zakresie zarządzania kryzysem 

2003 MoU1 w zakresie zarządzania kryzysem  

2001 MoU1 w zakresie systemów płatniczych  

Regionalne MoU1* 

Narodowe MoU1* 

Formy współpracy 
banków centralnych Eurosystem  

Komitety UE 
BSC2 i CEBS3 FSC4 

EFC5  EFC 

Instrumenty praktycz-
nej implementacji  

Symulacje kryzysu finansowego 

Rozwój praktyk przez Komitety UE 

Objaśnienia: 

* Porozumienia o charakterze narodowym i regionalnym są podpisywane najczęściej przez banki centralne i instytucje 
nadzorujące systemy finansowe, w kilku państwach członkowskich w porozumieniach uczestniczyły również minister-
stwa finansów. 

1  MoU – Memorandum of Understanding (porozumienia wielostronne) 
2  BSC – Banking Supervision Committee (Komitet Nadzoru Bankowego) 
3  CEBS – Committee on European Banking Supervision (Komitet Europejskich Nadzorców Bankowych) 
4 FSC – Financial Services Committee (Komitet Usług Finansowych) 
5  EFC – Economic and Financial Committee (Komitet Ekonomiczny i Finansowy) 
  
Źródło : Opracowanie własne na podstawie ECB monthly bulletin, European Central Bank, February 2007, s. 75.  

 

Wszystkie te instytucje działają w granicach swoich ustawowych kompetencji. 

Struktura zarządzania kryzysem w Unii Europejskiej obejmuje:  

                                                 
1 Raporty zawierały rekomendacje dotyczące operacyjnych rozwiązań, które pozwolą zwiększyć współpracę i wymianę 

informacji na poziomie poszczególnych sektorów systemu finansowego oraz między państwami członkowskimi, a także 
przyczynić się do konwergencji w ramach stosowanych praktyk nadzorczych. Szerzej zob.  Report on financial stability, 
Economic and Financial Committee, 8 April, 2000, (http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/en/misc/ACF16BD. 
htm) oraz Report on financial crisis management, Economics and Financial Committee, 17 April, 2001, (http://www. 
consilium.europa.eu/ueDocs-/cms_Data/docs/pressdata/en/misc/Brouwerreport.html). 
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− ramy regulacyjne (najważniejsze regulacje stanowią dyrektywy CRD1 i FCD2, 

w których znalazły się zapisy definiujące sposób przepływu informacji między in-

stytucjami zaangażowanymi w zarządzanie kryzysem)3, 

− dobrowolne formy współpracy między instytucjami (wielostronne porozumienia de-

finiujące procedury współpracy i wymiany informacji podpisywane przez instytucje 

zaangażowane w stabilizowanie systemu finansowego w ramach kraju, regionu 

i całej UE, por. tabela 6.10),  

− współpracę między bankami centralnymi (instytucjonalną formą współpracy mię-

dzy bankami centralnymi jest Eurosystem, którego funkcjonowanie gwarantuje ist-

nienie właściwych procedur operacyjnych4 oraz Komitetów5 wspierających proces 

podejmowania decyzji w EBC), 

− funkcjonowanie Komitetów UE (komitety te stanowią zróżnicowane instytucjonalne 

formy wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi narodowymi instytucjami za-

angażowanymi w stabilizowanie systemu finansowego, należą do nich m.in. Komi-

tet Nadzoru Bankowego (Banking Supervision Committee), Komitet Europejskich 

Nadzorców Bankowych6 (Committee on European Banking Supervision), Komitet 

Usług Finansowych7 (Financial Services Committee) oraz Komitet Ekonomiczny 

i Finansowy8, 

− instrumenty, które mają służyć wypracowaniu praktycznych procedur i technik 

współpracy między instytucjami zaangażowanymi w stabilizowanie narodowych 

systemów finansowych oraz systemu strefy euro (por. tabela 6.10). 

Zaprezentowane w tabeli 6.10 ramy zarządzania sytuacją kryzysową na szczeblu Unii Eu-

ropejskiej wskazują podstawowe zasady i procedury współpracy i wymiany informacji 

między instytucjami stabilizującymi narodowe systemy finansowe. Pomimo istnienia przej-

                                                 
1 W dyrektywie znalazły się zapisy, zgodnie z którymi instytucja wykonująca nadzór skonsolidowany zobowiązana jest 

do niezwłocznego informowania banków centralnych i ministrów finansów o każdym zdarzeniu, które może stanowić zagro-
żenie dla stabilności systemów finansowych krajów członkowskich (art. 130) oraz o konieczności współpracy i wymiany 
informacji między instytucjami nadzorującymi poszczególne systemy finansowe (art. 132).  

2 W dyrektywie określono m.in. zadania, które spełniać powinna tzw. koordynująca instytucja nadzorująca konglomeraty 
finansowe w zakresie gromadzenie i ujawniania informacji w okresie „normalnym” i w sytuacji zagrożenia (art. 11). 

3 Obie dyrektywy stanowią ważne elementy Planu Działania w zakresie Usług Finansowych (Financial Service Action Plan 
– FSAP), projektu przedstawionego przez Komisję Europejską w 1999 r. Celem projektu jest usprawnienie integracji rynku 
finansowego w ramach Unii Europejskiej. Jednym z celów strategicznych FSAP, który bezpośrednio związany jest ze stabil-
nością systemu finansowego, jest wprowadzenie nowoczesnych zasad ostrożnościowych i systemu nadzoru nad rynkami 
finansowymi. Szerzej zob. http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/l24210.htm; http://ec.europa.eu/internal_market/finances/ 
actionplan/index_en.htm 

4 Procedury te odnoszą się np. do prowadzenia polityki pieniężnej i operacji kursami walutowymi, działania TARGET, za-
sad nadzoru nad systemami płatniczymi oraz awaryjnego zasilenia płynnością (ELA). 

5 Do Komitetów tych można zaliczyć Komitet Operacji Rynkowych (Market Operations Committee, MOC), Komitet Sys-
temów Płatniczych i Rozliczeniowych (Payment and Settlement Systems Committee, PSSC) oraz Komitet Nadzoru Bankowe-
go (Banking Supervision Committee, BSC). 

6 Komitet Nadzoru Bankowego i Komitet Europejskich Nadzorców Bankowych tworzą przedstawiciele banków central-
nych i instytucji nadzorujących sektory bankowe w państwach członkowskich.  

7 W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele ministerstw finansów krajów członkowskich. 
8 W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele ministrów finansów i banków centralnych krajów członkowskich. 
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rzystych i spójnych rozwiązań o charakterze instytucjonalnym, szczegółowe instrumenty 

i rozwiązania praktyczne pozostają w gestii narodowych instytucji stabilizujących system 

finansowy. Rozwiązanie takie gwarantuje optymalny poziom elastyczności i przejrzystości 

całej struktury zarządzania sytuacją kryzysową, ale jednocześnie ogranicza pokusę nad-

użycia ze strony instytucji finansowych. Dodatkowym narzędziem ograniczającym nad-

mierne oczekiwania instytucji finansowych związane ze wsparciem ze strony instytucji 

publicznych jest przejrzyste zdefiniowanie podstawowej zasady zarządzania kryzysem na 

szczeblu UE. Zasada ta określa pierwszorzędną rolę rozwiązań rynkowych i ewentualne 

koordynowanie tych rozwiązań przez władze publiczne1 (por. punkt 6.2.3.1). 

 

6.3. TENDENCJE W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA INSTRUMENTÓW 
STABILIZOWANIA SYSTEMU FINANSOWEGO PRZEZ BANKI 
CENTRALNE 

Przeprowadzone w punkcie 6.2 rozważania na temat faktycznego wykorzystania oraz wa-

runków skuteczności instrumentów stabilizowania systemu finansowego przez banki cen-

tralne państw należących do G-10, EBC oraz NBP pozwalają wskazać główne tendencje 

i przypuszczalne kierunki ewolucji zaangażowania banków centralnych w stabilizowanie 

systemu finansowego. 

 Oceniając częstotliwość wykorzystania poszczególnych instrumentów stabilizowa-

nia systemu finansowego przez banki centralne należy podkreślić przede wszystkim pierw-

szorzędne znaczenie polityki informacyjnej banku centralnego, zarówno w wymiarze za-

pobiegawczym, jak również korygującym. W wymiarze naprawczym natomiast kluczowe 

znaczenie odgrywa inicjowanie i koordynowanie działań o charakterze rynkowym (prywat-

nym). Wykorzystanie każdego ze wskazanych instrumentów stanowi wyraz uznania przez 

banki centralne podstawowego znaczenia kanału oczekiwań w procesie stabilizowania 

systemów finansowych. Jednocześnie banki te decydują się na wykorzystywanie w pierw-

szej kolejności tych instrumentów stabilizowania systemu finansowego, które w najmniej-

szym stopniu ingerują w autonomiczne mechanizmy funkcjonowania instytucji i rynków 

finansowych, w tym m.in. kształtowanie dyscypliny rynkowej. Należy również podkreślić, 

iż potencjalnie nieskuteczne działania w ramach polityki informacyjnej banku centralnego 

oraz inicjowania i koordynowania rynkowych rozwiązań sytuacji kryzysowej w stosunkowo 

                                                 
1 Zasada ta znalazła potwierdzenie m.in. w rekomendacjach Komitetu Ekonomicznego i Finansowego z 2001 roku oraz 

w Porozumieniu Wielostronnym podpisanym przez przedstawicieli banków centralnych, instytucje nadzorujące sektory ban-
kowe oraz ministerstwa finansów krajów członkowskich w maju 2005 r.  



 260 

najmniejszym stopniu zagrażają utracie wiarygodności i prestiżu banku1 (na tle pozosta-

łych instrumentów stabilizowania systemu finansowego).  

 Ważnym aspektem działań stabilizacyjnych podejmowanych przez banki centralne 

jest zasilenie płynności systemu finansowego w obliczu narastającego kryzysu płynności. 

W tym względzie należy podkreślić, że w okresie objętym analizą wystąpiła wyraźna ten-

dencja do marginalizowania instrumentów wsparcia płynności indywidualnych instytucji 

finansowych oraz wzrost znaczenie tych instrumentów, które zapewniają równy dostęp 

instytucji finansowych do płynności (w szczególności są nimi operacje otwartego rynku, 

por. punkt 6.2.2.2)2. 

     Porównując instytucjonalno-prawne uwarunkowania działań stabilizacyjnych anali-

zowanych w rozprawie banków centralnych (zob. punkt 5.2.3) i wykorzystywane w prak-

tyce instrumenty stabilizowania systemu finansowego, należy zwrócić uwagę na koniecz-

ność podjęcia działań mających na celu likwidację rozbieżności występującej między stabi-

lizowaniem de jure i stabilizowaniem de facto. Działania te powinny sprowadzać się 

w szczególności do przeprowadzenia reform instytucjonalno-prawnych, na skutek których 

banki centralne wyposażone zostaną w niezbędne instrumenty o charakterze operacyj-

nym. 

  Charakterystyczną cechą procesu stabilizowania systemu finansowego przez banki 

centralne jest również nasilająca się standardyzacja poszczególnych instrumentów stabili-

zowania i ich wykorzystania w wymiarze międzynarodowym. Stanowi to konsekwencję 

współczesnych przeobrażeń systemów finansowych, w tym w szczególności rosnącej 

współzależności poszczególnych krajowych rynków finansowych. Dostrzeżono bowiem, że 

procesy globalizacji oraz integracji przyczyniły się do znacznie łatwiejszego przenikania 

kryzysów finansowych z jednego krajowego systemu do drugiego. Należy podkreślić rów-

nież ważną rolę, jaką spełniają banki centralne państw wysoko rozwiniętych w procesie 

kreowania i promowania międzynarodowych standardów dotyczących stabilizowania sys-

temów finansowych, tworząc międzynarodowe grupy robocze (np. Forum Stabilności Fi-

nansowej) oraz uczestnicząc w gremiach afiliowanych przy Banku Rozrachunków Między-

narodowych w Bazylei oraz MFW. Coraz częściej pojawiają się również opinie o konieczno-

ści powołania do życia instytucji regulującej i nadzorującej globalny system finansowy 

                                                 
1 Nie należy jednak oczekiwać, że brak skuteczności banku centralnego w zakresie wykorzystania polityki informacyjnej 

czy koordynowania działań rynkowych nie znajdzie w ogóle odzwierciedlenia w ocenie wiarygodności i prestiżu banku cen-
tralnego.  

2 Na uwagę zasługuje jednak omówiony już przypadek ratowania Bear Stearns (por. punkt 4.3.2). 
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(World Financial Authority)1. Należy jednak przypuszczać, że względy ekonomii politycznej 

będą stanowiły istotną barierę dla tego rodzaju działań. 

Warto zwrócić również uwagę na wyraźnie zarysowującą się tendencję do podej-

mowania działań stabilizujących system finansowy przez banki centralne we współpracy 

z innymi instytucjami stabilizującymi system finansowy (tj. z instytucją nadzorującą sys-

tem finansowy, instytucją gwarantującą depozyty oraz rządem). Tendencja ta dotyczy 

również wymiaru międzynarodowego działań stabilizacyjnych banków centralnych. W ta-

beli 6.11 zestawiono wnioski z prowadzonych w punkcie 6.2 rozważań, pozwalające wyod-

rębnić trzy grupy instrumentów stabilizowania systemu finansowego: 

− instrumenty będące w gestii wyłącznie banków centralnych, 

− instrumenty, których skuteczne wykorzystanie uzależnione jest od współpracy 

banków centralnych i innych instytucji stabilizujących system finansowy w wymia-

rze krajowym, 

− instrumenty, których wykorzystanie opiera się na międzynarodowej współpracy 

banków centralnych i instytucji stabilizujących system finansowy. 

W grupie badanych instrumentów stabilizowania systemu finansowego przez banki cen-

tralne tylko narzędzia polityki informacyjnej oraz wsparcia płynności systemu finansowego 

(lub indywidualnych instytucji finansowych) wykonywane są przez banki samodzielnie. 

Tym samym skuteczność ich stosowania nie jest uzależniona od podjęcia współpracy 

i koordynacji z pozostałymi instytucjami stabilizowania systemu finansowego w wymiarze 

krajowym lub międzynarodowym.  

 Z kolei zadania podejmowane przez banki centralne w ramach nadzorowania insty-

tucji i rynków finansowych w większość analizowanych w rozprawie systemów finanso-

wych są wykonywane wspólnie przez instytucje nadzorujące oraz w sposób pośredni przez 

banki centralne (por. tabela 6.11). Podkreślić należy, że nawet w odniesieniu do tych ban-

ków, które mają bezpośrednie kompetencje nadzorcze (tj. Bank Holandii, Bank Włoch oraz 

SRF), skuteczność tego instrumentu w wymiarze całego systemu finansowego uzależniona 

jest także od działania innych instytucji nadzorujących instytucje i rynki finansowe w da-

nym systemie oraz od podejmowania współpracy pomiędzy wszystkimi organami nadzor-

czymi.  

  

 

                                                 
1 Szerzej zagadnienie to omawia np. A Crockett. Zob. A. Crockett, Strengthening financial stability, w: The Regulation of 

Financial Market, P. Boot, D. Currie [red.], The Institute of Economics Affairs, London 2003, s. 57-58.  
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Tabela 6.11  
Współpraca banków centralnych państw G-10, EBC i NBP z innymi instytucjami  
w zakresie wykorzystania instrumentów stabilizowania systemu finansowego 

Bank centralny Polityka informacyjna 
Nadzór nad instytucjami  
i rynkiem finansowym 

Nadzór nad systemem 
płatniczym  

i rozliczeniowym2 

Wsparcie płynności 
systemu finansowego 

Awaryjne zasilenie  
systemu finansowego  

w płynność 

Zarządzanie sytuacją 
kryzysową 

Bank Anglii + ++ + (+++) + + ++ 

Bank Francji + ++ + (+++) + + +++ 

Bank Holandii + + (++) + (+++) + + +++ 

Bank Japonii + ++ + (+++) + ++ ++ 

Bank Kanady + ++ + (+++) + + ++ 

Bank Szwecji + ++ + (+++) + + ++ 

Bank Włoch - + (++) + (+++) + + +++ 

Narodowy Bank Belgii + ++ + (+++) + + +++ 

Niemiecki Bank Federalny + ++ + (+++) + - +++ 

Narodowy Bank Szwajcarii + ++ + (+++) + + ++ 

Rezerwa Federalna + + (++) + (+++) + + ++ 

Europejski Bank Centralny + +++1 + (+++) + - +++ 

Narodowy Bank Polski + ++ + (+++) + ++ ++ 

Objaśnienia: 

+ Instrument stabilizowania będący w gestii wyłącznie banku centralnego. 
+(++) Instrument wykorzystywany samodzielnie przez bank centralny, jednak jego skuteczność w wymiarze systemowym uzależniona jest od współdziałania z innymi krajowymi instytucjami 

stabilizowania sytemu finansowego. 
+ (+++) Instrument wykorzystywany samodzielnie przez bank centralny, jednak jego skuteczność w wymiarze systemowym uzależniona jest od podjęcia międzynarodowej współpracy z innymi 

instytucjami stabilizowania sytemu finansowego. 
++ Instrument stabilizowania, możliwe do wykorzystania dzięki współpracy banku centralnego i narodowych instytucji stabilizowania systemu finansowego (m.in. instytucja nadzorująca, insty-

tucja gwarantująca depozyty, rząd). 
+++ Instrument stabilizowania systemu finansowego, którego wykorzystanie uzależnione jest od podjęcia współpracy między bankami centralnymi instytucjami stabilizowania systemu finanso-

wego w wymiarze międzynarodowym. 
1  EBC pełni funkcje doradcze, udostępnia wiedzę techniczną oraz makroostrożnościowe analizy i szacunki właściwych organom nadzorczym państw członkowskich.  
2  Współpraca między bankami centralnymi podejmowana jest w ramach funkcjonowania CLS Bank (wszystkie banki centralne poza NBP) oraz TARGET-2, TARGET-2 Securities i Jednolitego 

Obszaru Płatniczego (banki centralne państw należących do strefy euro); NBP ogranicza tę współpracę do udziału w gremiach o charakterze międzynarodowym, wymiany informacji i do-
świadczeń w ramach nadzorowania systemu płatniczego i rozliczeniowego.  

 
Źródło:  Opracowanie własne. 



 263

 Przeprowadzone badanie dostarcza również interesujących wniosków na temat 

działań stabilizujących w odniesieniu do nadzoru nad systemem płatniczym i rozliczenio-

wym. Pomimo, że wszystkie banki centralne są formalnie zobligowane do dbania o stabil-

ne i płynne funkcjonowanie systemu płatniczego i rozliczeniowego (por. tabela 5.4), nale-

ży zauważyć, że faktyczna realizacja tych działań wymaga podjęcia współpracy z innymi 

bankami centralnymi (por. tabela 6.11). Banki centralne pełnią coraz częściej funkcje wy-

konawcze, wprowadzając w życie postanowienia oraz regulacje będące wynikiem wspólnie 

podejmowanych decyzji na polu międzynarodowym. Przykładem takiego gremium jest 

wspomniany już Komitet ds. Systemów Płatniczych i Rozliczeniowych.  

 Warte podkreślenia jest również to, że współpraca banków centralnych uwidocz-

niona m.in. w działaniach tego Komitetu wpływa korzystnie nie tylko na stabilność syste-

mów finansowych państw wysoko rozwiniętych, ale również pozostałych systemów, 

w szczególności państw tworzących gospodarkę rynkową. Propozycje Komitetu stanowią 

bowiem gotowy wzorzec w procesie tworzenia bądź reformowania systemów płatniczych 

i rozliczeniowych. W przyszłości należy oczekiwać, że podobnie jako to ma miejsce w od-

niesieniu do nadzoru nad systemami płatniczymi i rozliczeniowymi, procesy globalizacji 

i integracji znajdą wyraźne odzwierciedlenie także w innych działaniach stabilizujących 

system finansowy.  

   Sposób realizacji przez banki centralne zadań w ramach zarządzania sytuacją kry-

zysową jest odzwierciedleniem złożoności problemu stabilności systemu finansowego 

i niemożności przyjęcia pełnej i wyłącznej odpowiedzialności za cel stabilności finansowej 

przez którąkolwiek z instytucji stabilizowania systemu. We wszystkich badanych syste-

mach finansowych zarządzanie sytuacją kryzysową jest procesem, w którym uczestniczą 

różne instytucje stabilizowania systemu finansowego. W wielu systemach dostrzeżono 

także konieczność sformalizowania tego procesu, zwiększając w ten sposób skuteczność 

metod wymiany informacji oraz koordynacji pomiędzy poszczególnymi ośrodkami władzy 

(lub też redukując ryzyko nieprawidłowego kształtowania współpracy między tymi instytu-

cjami). Tendencja ta znajduje odzwierciedlenie również w wymiarze międzynarodowym 

zarządzania sytuacją kryzysową w systemach finansowych.  

  

6.4. UWAGI KOŃCOWE 

W rozdziale przeprowadzono analizę i ocenę wykorzystania instrumentów stabilizowania 

systemu finansowego przez banki centralne państw należących do G-10, EBC i NBP. 

Wszystkie te banki aktywnie uczestniczą zarówno w wymiarze zapobiegawczym stabilizo-
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wania systemu finansowego, jak również w sytuacji niepowodzenia tych działań, w wy-

miarze korygującym i naprawczym.  

 Podstawowe znaczenie w wymiarach zapobiegawczym i korygującym stabilizowa-

nia systemu finansowego odgrywa polityka informacyjna banku centralnego, a w tym 

przede wszystkim deklaracja celu stabilizowania systemu finansowego, publikowanie ra-

portów stabilności finansowej oraz – w wymiarze korygującym – przejrzyste i niezwłoczne 

oświadczenie o gotowości banku centralnego do wsparcia systemu finansowego. Należy 

zwrócić uwagę, że wykorzystanie tych instrumentów nie jest wyrazem bezpośredniego 

ingerowania banku centralnego w funkcjonowanie rynku i instytucji finansowych, a wy-

łącznie wpływaniem – poprzez kanał oczekiwań – na zachowanie podmiotów rynkowych 

oraz działaniem wzmacniającym dyscyplinę rynkową. 

 Podobnie, w wymiarze naprawczym, banki centralne skłaniają się ku wykorzysty-

waniu instrumentów o charakterze rynkowym, tj. inicjowanie i koordynacja prywatnych 

działań naprawczych. Tendencje w zakresie wykorzystywania instrumentów stabilizowania 

systemu finansowego uwidaczniają, jak duże jest znaczenie przyjęcia właściwych rozwią-

zań instytucjonalnych, kształtujących przede wszystkim jakościowe aspekty działania ban-

ku centralnego, dla skutecznego stabilizowania systemu finansowego. 

 Przeprowadzone badania dają również podstawę do sformułowania wniosku o ko-

nieczności podejmowania współpracy oraz koordynacji pomiędzy poszczególnymi instytu-

cjami stabilizowania systemu finansowego. Skuteczność wykorzystania wielu instrumen-

tów stabilizowania systemu finansowego banku centralnego uzależniona jest bowiem od 

działania innych elementów instytucjonalnej sieci bezpieczeństwa systemu finansowego, 

zarówno w wymiarze wewnętrznym – krajowym, jak również międzynarodowym. Współ-

praca i koordynacja działań stabilizacyjnych coraz częściej przybiera sformalizowaną po-

stać. Praktycznym przejawem współpracy w dziedzinie stabilizowania systemu finansowe-

go jest wspomniana już stopniowa standardyzacja instrumentów stabilizowania oraz pro-

cesu ich wykorzystania. Również w tym procesie kluczową rolę będą miały do odegrania 

banki centralne, które uczestniczą w tworzeniu standardów, ale także przyjmują odpowie-

dzialność za implementację poszczególnych rozwiązań w narodowych systemach finanso-

wych.  
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Z A K O Ń C Z E N I E  
 
 

W niniejszej rozprawie analizie poddano uwarunkowania, ograniczenia oraz instrumenta-

rium stabilizowania systemu finansowego przez banki centralne. Problematyka stabilizo-

wania systemu finansowego, przede wszystkim w kontekście działań podejmowanych 

przez banki centralne, stanowi w ostatnich latach przedmiot szeroko prowadzonych stu-

diów i wywołuje kontrowersje zarówno teoretyczne, jak i polityczne. Pierwsze z nich nale-

ży odnieść m.in. do stabilizowania cen aktywów finansowych przez banki centralne, szero-

ko rozumianych kosztów takich działań, wykorzystywanych metod pomiaru stabilności 

systemu oraz związków między polityką pieniężną a stabilizowaniem systemu, natomiast 

drugie do problemu formalnego obciążenia banku centralnego dodatkowym celem stabil-

ności systemu finansowego. Co warte podkreślenia, te ważne z punktu widzenia praktycz-

nego dyskusje i kontrowersje mają aktualny i otwarty charakter i poza wskazanymi w pra-

cy nielicznymi wyjątkami, nie znalazły w polskiej literaturze przedmiotu pełnego odzwier-

ciedlenia. Stąd w pracy podjęto próbę identyfikacji podstawowych uwarunkowań i ograni-

czeń determinujących działania stabilizacyjne banku centralnego oraz ocenę instrumentów 

stabilizowania systemu w kontekście przesłanek skuteczności ich stosowania.  

 Przeprowadzona w rozprawie analiza i ocena wykazuje, że kluczowymi uwarunko-

waniami działań stabilizacyjnych podejmowanych przez banki centralne są stopień powią-

zań danej gospodarki z otoczeniem międzynarodowym oraz współczesne przeobrażenia 

systemu finansowego (przede wszystkim procesy liberalizacji i globalizacji finansowej oraz 

wzrost znaczenia rynku finansowego). Czynniki te nie tylko warunkują podejmowanie 

działań stabilizacyjnych przez banki centralne per se, ale również decydują o wyborze 

instrumentów stabilizowania oraz o przyjęciu konkretnych rozwiązań instytucjonalno-

prawnych.  

 Prowadząc badania dostrzeżono, że wpływ wskazanych wyżej czynników na stabili-

zowanie systemu finansowego przez bank centralny dokonuje się przede wszystkim po-

przez wzrost znaczenia oczekiwań formułowanych przez uczestników rynku. W wyniku 

tego nastąpiło m.in. przesunięcie akcentów w zakresie wykorzystywanych przez banki 

centralne instrumentów stabilizowania systemu finansowego. Podstawowe znaczenie  

w wymiarze zapobiegawczym i korygującym stabilizowania systemu odgrywa współcze-

śnie polityka informacyjna banku centralnego, przede wszystkim zaś deklaracja celu stabi-

lizowania systemu finansowego, publikowanie raportów stabilności finansowej, a – w wy-

miarze korygującym – przejrzyste i niezwłoczne oświadczenie o gotowości wsparcia sys-
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temu finansowego przez bank centralny. Natomiast wykorzystaniu innych instrumentów 

stabilizowania systemu często towarzyszy przejrzystość nastawiona na komunikację  

z uczestnikami rynku finansowego.  

 Presja i wzrost oczekiwań podmiotów funkcjonujących na rynku wobec działań 

stabilizacyjnych banków centralnych może spowodować, że banki te staną się swoistymi 

„zakładnikami” tej presji i oczekiwań. Problem ten należy postrzegać przede wszystkim  

z punktu widzenia zagrożenia skuteczności polityki antyinflacyjnej realizowanej przez ban-

ki centralne. Dlatego obserwowany wzrost znaczenia tych oczekiwań rodzi potrzebę przej-

rzystego formułowania i podawania do publicznej wiadomości zakresu działań stabilizacyj-

nych banku centralnego, a nawet na zdefiniowania tych działań banków centralnych  

w aktach prawnych.  

 Przeprowadzona w niniejszej rozprawie analiza i ocena instrumentów stabilizowa-

nia systemu finansowego przez wybrane banki centralne (państw z grupy G-10 oraz EBC  

i NBP) dowodzi również, że praktyka działania banków centralnych wyprzedza zarówno 

rozważania teoretyczne, jak również przyjęcie konkretnych rozwiązań instytucjonalno-

prawnych. Konieczność bieżącego dostosowywania działań stabilizacyjnych banku central-

nego do dynamicznie zmieniającej się sytuacji w systemie finansowym i jego otoczeniu 

sprawia, że występują wyraźne rozbieżności między stabilizowaniem systemu finansowego 

de jure a stabilizowaniem systemu finansowego de facto. Regulacje prawne najczęściej 

odnoszą się bowiem do stabilizowania systemu finansowego przez banki centralne w for-

mie implicite, nie precyzując ani instrumentów stabilizowania, ani też zakresu czy form ich 

wykorzystania. Jak wynika z przeprowadzonej w tej pracy analizy, w praktyce banki cen-

tralne dysponują bardzo rozbudowanym zestawem instrumentów stabilizowania systemu 

finansowego we wszystkich badanych w niniejszej pracy wymiarach stabilizowania (tj.  

w wymiarze zapobiegawczym, korygującym i naprawczym). 

Z punktu widzenia polityki realizowanej przez bank centralny, jego zaangażowanie 

w stabilizowanie systemu finansowego należy postrzegać przede wszystkim w kontekście 

potencjalnej utraty wiarygodności przez bank centralny oraz nasilenia pokusy nadużycia. 

Dostrzeżenie tych dwóch podstawowych ograniczeń formułowania i realizacji działań sta-

bilizacyjnych banku centralnego znalazło odzwierciedlenie w wyraźnie zarysowującej się 

tendencji do formalizowania zasad współpracy instytucji stabilizujących system finansowy 

(w tym przede wszystkim banków centralnych) zarówno w wymiarze wewnętrznym – kra-

jowym, jak i międzynarodowym. Cel przyjęcia takiego rozwiązania instytucjonalno-

prawnego jest dwojaki. Pierwszym jest zapewnienie sprawnej koordynacji i wymiany in-

formacji pomiędzy poszczególnymi instytucjami stabilizowania systemu finansowego, na-
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tomiast drugim jest umożliwienie przejrzystego rozdzielenia zadań w ramach stabilizowa-

nia systemu finansowego oraz określenie przedmiotowej odpowiedzialności banku central-

nego i innych instytucji stabilizowania systemu finansowego. Dostrzeżenie potencjalnego 

nasilenia pokusy nadużycia w efekcie stabilizowania systemu finansowego sprawiło, że  

w ramach podejmowanych działań stabilizacyjnych banki centralne wyraźnie akcentują 

pierwszorzędny charakter rozwiązań rynkowych, przy ewentualnym doradczym udziale 

banku centralnego. Również wykorzystanie wspomnianych instrumentów polityki informa-

cyjnej jest wyrazem dbałości banków centralnych o niedokonywanie bezpośredniej inge-

rencji w funkcjonowanie instytucji i rynków finansowych. 

Przeprowadzone w niniejszej rozprawie badania są również podstawą do sformu-

łowania wniosku o konieczności podejmowania współpracy oraz koordynacji pomiędzy 

poszczególnymi instytucjami stabilizowania systemu finansowego jako o warunku sku-

teczności wykorzystywania licznych instrumentów stabilizowania systemu finansowego 

przez banki centralne. Sprawność i skuteczność działania banku centralnego jako instytu-

cji stabilizowania systemu finansowego jest bowiem w coraz większym wymiarze uzależ-

niona od funkcjonowania innych elementów instytucjonalnej sieci bezpieczeństwa systemu 

finansowego, zarówno w wymiarze wewnętrznym – krajowym, jak również międzynaro-

dowym. 

Praktycznym przejawem współpracy instytucji w dziedzinie stabilizowania systemu 

finansowego jest wspomniana już formalizacja zasad tej współpracy oraz stopniowa stan-

dardyzacja instrumentów stabilizowania i procesu ich wykorzystania. Również w tym pro-

cesie kluczową rolę będą miały do odegrania banki centralne, które uczestniczą w tworze-

niu standardów, ale także przyjmują odpowiedzialność za implementację poszczególnych 

rozwiązań w narodowych systemach finansowych.   

 Obecnie znacznie większa jest wiedza zarówno na temat czynników, które deter-

minują podatność systemu finansowego na niestabilność, jak i uwarunkowań prowadzo-

nych działań stabilizacyjnych i związanej z nimi możliwości utrzymania bądź przywrócenia 

stabilności systemu finansowego. Niemniej jednak należy podkreślić, że wiedza i doświad-

czenie na temat przyczyn i przebiegu niestabilności systemu finansowego w przeszłości 

mogą okazać się nieprzydatne w procesie przewidywania przyszłości. Również wykorzy-

stywane z powodzeniem w przeszłości instrumenty stabilizowania systemu finansowego, 

mogą być dalece nieskuteczne w przeciwdziałaniu niestabilności bądź łagodzeniu jej skut-

ków w przyszłości. Powoduje to konieczność z jednej strony ciągłego monitorowania sytu-

acji w systemie finansowym, z drugiej natomiast podejmowania badań teoretycznych  
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i empirycznych, które pozwolą na wypracowanie skutecznych metod stabilizowania zmie-

niającego się systemu finansowego. 

 Należy podkreślić, że rozważania prowadzone w rozprawie mogą stanowić punkt 

wyjścia do prowadzenia dalszych badań nad problematyką stabilizowania systemu finan-

sowego przez bank centralny. Szczególnie interesujące byłoby pogłębienie empirycznej 

analizy w odniesieniu do adekwatności mierników stabilności systemu finansowego i ich 

wykorzystywania jako wskaźników wczesnego ostrzegania przez banki centralne. Brak 

dostępnych danych w tym zakresie uniemożliwia dotychczas prowadzenie analiz porów-

nawczych, które pozwoliłyby ocenić przydatność poszczególnych rozwiązań w procesie 

prognozowania sytuacji w systemie finansowym. Otwartą kwestią oraz wyzwaniem dla 

badaczy, ale przede wszystkim dla bankierów centralnych i polityków gospodarczych, po-

zostaje również problem zakresu stabilizowania cen aktywów finansowych przez banki 

centralne. Równie interesujące będzie śledzenie zmian instytucjonalnych w międzynaro-

dowej architekturze finansowej, w kontekście globalnego stabilizowania systemu finanso-

wego i koordynacji działań poszczególnych banków centralnych, czy też przyjęcie odpo-

wiedzialności za globalną stabilność finansową przez wybrane banki. W tym miejscu warto 

zwrócić uwagę na znaczenie polityki Ludowego Banku Chin dla stabilności międzynarodo-

wego systemu finansowego oraz potencjalny udział tego banku w globalnych działaniach 

stabilizacyjnych.  
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