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Równowaga finansowa jako wyzwanie dla finansów  
po kRyzysie 2008 Roku. w poszukiwaniu pRioRytetów  

i paRytetów w nauce finansów1

(streszczenie)

Celem artykułu jest głównie próba dokonania redefinicji kategorii pojęciowych, jakimi są „rów-
nowaga finansowa” oraz „finanse zrównoważone” w odpowiedzi na zmiany dokonujące się we 
współczesnym otoczeniu. W opracowaniu zwrócono uwagę na konieczność postrzegania finansów 
zrównoważonych, jako kategorii ewoluującej pod wpływem oddziaływania triady czynników 
środowiskowych, społecznych i ekonomicznych, kształtujących współczesne zjawiska i stosunki 
finansowe. Dokonano także próby wskazania i uporządkowania priorytetów, którymi powinna 
kierować się współczesna nauka finansów oraz wskazano na pożądany udział poszczególnych 
czynników w kształtowaniu decyzji finansowych podmiotów gospodarki narodowej.
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1. Wstęp

System finansowy jest częścią systemu ekonomicznego, który z kolei jest częścią 
systemu społecznego2. Podmioty niefinansowe sfery realnej prowadzą gospodarkę 
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1 Artykuł opublikowany w ramach projektu „Popularyzacja najnowszej wiedzy ekonomicznej 
wśród ludzi młodych” realizowanego z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu 
edukacji ekonomicznej. 

2 B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak (red.), System finansowy w Polsce, PWN, Warszawa 
2008, s. 15.
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finansową, w której wykorzystują różne elementy systemu finansowego w celu 
realizacji swoich podstawowych zadań. W ramach systemu finansowego można 
wyodrębnić dwa segmenty – rynkowy oraz publiczny3. Nie ulega wątpliwości, 
że w przypadku obu segmentów systemu finansowego oraz gospodarki finan-
sowej podmiotów sfery realnej fundamentalne znaczenie mają równowaga oraz 
stabilność. Są to kategorie uniwersalne, które odnieść można do wszystkich 
poziomów wyróżnianych na gruncie nauki (nauk) o finansach – od globalnego 
i międzynarodowego po poziom mikro. Dodać tu należy na marginesie, że kate-
goria „równowaga ekonomiczna” (economic equilibrium) jest niemal od początku 
istnienia ekonomii jako nauki „klasycznym” przedmiotem wielu badań, analiz 
i kontrowersji (Adam Smith, Jean-Baptiste Say, Léon Walras, Alfred Marshall, 
John Maynard Keynes, Janos Kornai i inni). Utrzymywanie równowagi i sta-
bilności (raczej przybliżonej, niż absolutnej) jest wyzwaniem dla współczesnej 
ekonomii oraz współczesnych finansów. 

Celem artykułu jest próba dokonania redefinicji kategorii pojęciowych, ja-
kimi są „równowaga finansowa” oraz „finanse zrównoważone”, w odpowiedzi 
na zmiany dokonujące się we współczesnym otoczeniu. W kolejnych częściach 
opracowania wskazano na kryzys 2008 roku jako determinantę implikującą proces 
zmian we współczesnych finansach, zwłaszcza w sferze nadzoru i kontroli nad 
rynkiem finansowym. Scharakteryzowano pojęcie „równowagi finansowej” i po-
jęć bliskoznacznych, a także zwrócono uwagę na problem równowagi finansowej 
w kontekście wyzwań stojących przed współczesnymi finansami. 

2. Kryzys 2008 roku – wyzwanie dla praktyki i nauki finansów

W latach 2007/2008–2015 o kryzysie zadłużeniowym, kryzysie finansów publicz-
nych (rządowych i samorządowych), kryzysie bankowo-finansowym, a nawet 
kryzysie kapitalizmu w ogóle napisano prawie wszystko. Wiele uwagi poświę-
cono takim fenomenom jak m.in.: nieefektywność rynku, zawodność państwa, 
nierównowaga, wzrost nierówności, finansjalizacja, życie ponad stan, życie na 
kredyt, erozja zaufania, chciwość, arogancja, ignorancja, hazard moralny, poczucie 
bezkarności, fenomen “too big to fail”4, przenikanie się elit władzy i elit finan-

3 Ibidem, s. 20 i 44.
4 Powodów „niemożności” ogłoszenia upadłości banków może być wiele: „zbyt duże, żeby 

upaść”, „zbyt ważne, żeby upaść”, „zbyt powiązane, żeby upaść”, „zbyt wiele, żeby upaść”, 
„zbyt globalne, żeby upaść”, „zbyt narodowe, żeby upaść”, „zbyt upaństwowione, żeby upaść”, 
„zbyt upolitycznione, żeby upaść”, „zbyt detaliczne, żeby upaść”.
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sowych, niepewność, niedoskonałość wiedzy, asymetria informacji i rozumienia, 
płynna nowoczesność, kłopoty z prognozowaniem, last but not least – niestabilność 
i obniżenie poziomu bezpieczeństwa. 

Żyjemy w epoce (pozornego?) chaosu, co oznacza, że wzrasta ogólny poziom 
ryzyka, czyli stopnia nieprzewidywalności przyszłych zdarzeń (fenomen tzw. 
„czarnego łabędzia”). Kryzys bankowo-finansowy pokazał, że w dotychczaso-
wym modelu biznesowym i szerzej – rynkowym, wiele banków – głównie w USA 
i Europie Zachodniej – działało źle. Banki były współsprawcami, współofiarami 
i współbeneficjentami kryzysu. Nie spełniały pokładanych w nich nadziei, nie służyły 
społeczeństwu, tylko swoim właścicielom, którzy wyciągali ręce po pomoc. Wydaje 
się, że w każdym przypadku należałoby dążyć do poszukiwania „złotego środka” 
między Scyllą finansowego woluntaryzmu a Charybdą finansowego dogmatyzmu 
(doktrynerstwa)5. W tym kontekście można sformułować następującą propozycję 
nowego „paradygmatu średniego zasięgu”: we współczesnych – zmienionych 
i stale zmieniających się warunkach rynkowych – pożądane i możliwe jest dążenie 
krajowych systemów bankowych oraz poszczególnych banków do – z definicji 
chwiejnej – równowagi. Oznacza to więc bezpośrednie nawiązanie do znanej kon-
cepcji “sustainable development”. W postulowanym ujęciu chodzi o zrównoważony 
system bankowy i o zrównoważony bank. Przez analogię można to odnieść do 
wszystkich pozostałych segmentów rynkowego i publicznego systemu finansowego. 

Nie ulega wątpliwości, że świat potrzebuje nowego ładu bankowego: ban-
kowości, w której będzie więcej kapitału, mniej długu, więcej zasad i znacznie 
silniejszy nadzór. Niezbędne jest łączenie efektywności banków komercyjnych 
(ważnej z punktu widzenia akcjonariuszy i managementu) z bezpieczeństwem, 
transparentnością oraz bezwzględnym respektowaniem zasad etyki i tzw. 
społecznej odpowiedzialności. Rangi tego postulatu – w kontekście zjawisk 
i procesów mających miejsce w światowej bankowości w ostatnim czasie – nie 
sposób przecenić6.

Kryzys zmienił oblicze systemu bankowego. Dylemat polega na tym, jak nie 
dopuścić w przyszłości do prywatyzacji zysków i nacjonalizacji strat, czy też 
nacjonalizacji zysków i internacjonalizacji strat. Jednym z kluczy do rozwiąza-
nia problemów współczesnego sektora bankowo-finansowego w USA i innych 
krajach (ze strefą euro na czele) będzie próba stworzenia tzw. nowego ładu 

5 Wielu współczesnych autorów podważa tzw. jedyne prawdy, ukazując bogactwo alternatywnych 
wizji świata i niebezpieczeństwo myślenia według znanego kanonu “There Is No Alternative”. 

6 Zwolennikiem kompromisowego podejścia był m.in. Paul Anthony Samuelson (zob. Nur die 
Mitte ist beweglich, Der Spiegel 2008/46, s. 69).
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finansowego, co w gruncie rzeczy sprowadza się głównie do nowego kształtu 
nadzoru i regulacji. Po czasach niedostatecznej regulacji (deregulacji) nadeszło 
stadium reregulacji. Punkt równowagi jest zmienny w czasie, zależąc od wielu 
okoliczności. Dotyczy to m.in. wyboru między pełną regulacją a pełną dere-
gulacją sektora bankowo-finansowego (w innym ujęciu wyboru między Scyllą 
„przeregulowania” a Charybdą „niedoregulowania”).

W raporcie NBP o stabilności systemu finansowego stwierdzono kilka lat 
temu, że zdolność banków w Polsce do absorpcji ewentualnych strat pozostaje 
wysoka, a system finansowy jest stabilny. Niemniej jednak w analizowanym 
okresie perspektywy wzrostu gospodarczego pogorszyły się, a niepewność co do 
rozwoju sytuacji gospodarczej za granicą jest wysoka. Dlatego też, ze względu 
na wzrost niepewności związanej z sytuacją makroekonomiczną i finansową 
w strefie euro, w raporcie zaprezentowano rekomendacje, których realizacja 
w opinii NBP przyczyni się do dalszego umocnienia odporności polskiego sys-
temu finansowego na negatywne szoki.7

3. „Równowaga finansowa” i pojęcia bliskoznaczne w świetle literatury

Dyskusja na temat równowagi finansowej, a w szczególności równowagi budżeto-
wej, jest prowadzona od dawna na łamach poszczególnych szkół ekonomicznych. 
Poglądy na definiowanie i zapewnianie równowagi finansowej nie są jednolite. 

Myśliciele szkoły klasycznej, Adam Smith, David Ricardo i John Stuart Mill, 
przedstawiają argumenty za budżetem zrównoważonym, przekonując o koniecz-
ności zapewnienia jego neutralności względem gospodarki8. Reprezentanci szkoły 
klasycznej jako zwolennicy wolnego rynku, zdolnego do samoregulacji, byli 
przekonani o zawodności państwa i braku konieczności jego oddziaływania na 
gospodarkę w warunkach działania niewidzialnej ręki rynku. Postulowali zatem 
ograniczenie funkcji państwa do minimum, a skoro państwo pełnić miało jedynie 
funkcję „nocnego stróża”, to budżet publiczny wobec ograniczoności realizowa-
nych zadań pozostawał „mały” i w tych warunkach nie mógł być postrzegany 
jako skuteczne narzędzie polityki fiskalnej. 

Budżet jako efektywne narzędzie oddziaływania na gospodarkę przedsta-
wiali natomiast zwolennicy interwencjonizmu państwowego, przede wszystkim 
keynesiści. John Maynard Keynes posługiwał się budżetem jako instrumentem 

7 Raport o stabilności systemu finansowego, NBP, lipiec 2012. 
8 A. Moździerz, Nierównowaga finansów publicznych, PWE, Warszawa 2009, s. 17.
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oddziaływania antykryzysowego9. Zwracał uwagę na możliwość i zasadność 
destabilizowania budżetu państwa w związku z potrzebą finansowania inwestycji 
publicznych kreujących wzrost gospodarczy. Tym samym wydatki publiczne 
na inwestycje publiczne jako przekraczające wielkość wpływów budżetowych 
kreowały deficyt i konieczność korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania. 

Pragmatyczne podejście do kwestii deficytu budżetowego reprezentował 
Abba Ptachya Lerner, dla którego wielkość deficytu nie była celem rozważań 
samym w sobie a czynnikiem rozstrzygającym o zasadności utrzymywania nie-
równowagi budżetowej ze względu na wpływ deficytu na poziom bezrobocia. 
Istotny wkład w dyskusję nad równowagą budżetową wniósł Alvin Hansen, 
który zwrócił uwagę na potrzebę rozróżnienia budżetu operacyjnego i budżetu 
majątkowego, bowiem nierównowaga na poziomie każdego z tych budżetu kreuje 
odmienne skutki10. Niejednoznaczne pozostają także poglądy na skutki deficytu. 
James McGill Buchanan i Joseph Schumpeter zwracają uwagę na koszty obsłu-
gi długu i ich wpływ na wielkość ciężarów podatkowych oraz konsekwencje 
długu dla przyszłych pokoleń a także wielkość państwa. W tym samym czasie 
równoważność ricardiańska zakłada neutralność skutków deficytu i długu pu-
blicznego11. Niezależnie od argumentów w zakresie zasadności równoważenia 
budżetu w praktyce dominują budżety niezrównoważone ze znaczącą przewagą 
budżetów deficytowych nad budżetami cechującymi się nadwyżką. 

Obok „równowagi finansowej” w literaturze funkcjonują także takie pojęcia, 
na które warto zwrócić uwagę wobec wyzwań dla bezpieczeństwa finansowego 
po 2008 roku, a wśród nich „stabilność finansowa” i „stabilność fiskalna”. Jedną 
z najczęściej przywoływanych w literaturze definicji „stabilności finansowej” jest 
ta zaproponowana przez Andrew Crocett’a, który zjawisko to definiuje odnosząc 
je do instytucji finansowych i rynków finansowych. W przypadku instytucji 
finansowych „stabilność finansowa” rozumiana jest jako „stan w którym są one 
zdolne wypełniać swoje umowne zobowiązania bez przerw, bez przeszkód i bez 
konieczności pomocy z zewnątrz”12. 

 9 M. Zioło, Modelowanie źródeł finansowania inwestycji komunalnych a efektywność wydatków 
publicznych, CeDeWu, Warszawa 2012, s. 13–62.

10 B. Jajko, Dług publiczny a równowaga fiskalna, CeDeWu, Warszawa 2008, s. 12.
11 Ibidem, s. 13.
12 K. Mitręga-Niestrój, Niestabilność finansowa i jej źródła we współczesnym świecie, w: M. Ca-

piga, G. Szustak (red.), Zarządzanie instytucjami finansowymi w niestabilnym otoczeniu 
gospodarczym, Studia Ekonomiczne, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 2014/171, 
s. 9–30 oraz T. Paddoa-Schioppa, Central Banks and Financial Stability: Exploring a Land 
in between. Second ECB Central Banking Conference: „The Transformation of the European 
Financial System”, 24 and 25 October 2002, EBC, Frankfurt am Main 2002, s. 20.
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Kluczową cechą w rozumieniu stabilności finansowej w wymiarze doty-
czącym instytucji finansowych jest zatem jej samoistność, czyli zdolność do 
zachowania i utrzymania stabilności finansowej przez instytucje finansowe bez 
interwencji z zewnątrz, bez jakiejkolwiek (finansowej i/lub pozafinansowej) 
formy wspomagania ze strony państwa. Dokonując oceny kategorii stabilności 
finansowej w tym ujęciu przez pryzmat danych finansowych charakteryzują-
cych krajobraz pokryzysowy państw UE, ocena jest jednoznaczna – instytucje 
finansowe są niestabilne finansowo, po 2008 roku nie były bowiem zdolne do 
wypełniania powierzonych im funkcji i zadań bez wsparcia finansowego z budże-
tów publicznych państw, na terytorium których działały. Podstawowe statystyki 
dotyczące wsparcia ze strony państw dla instytucji finansowych i skutków tego 
wsparcia dla sektora finansów publicznych przedstawiają się następująco:

 – pomoc udzielona przez kraje UE27 instytucjom finansowym w latach 
2008–2013 wyniosła łącznie 636,40 mld euro;

 – dokapitalizowanie banków w krajach UE ze środków publicznych w latach 
2008–2014 wyniosło 536,4 mln euro;

 – prowadzone interwencje miały największy wpływ na dług publiczny w kra-
jach UE w 2010 i 2012 roku, powiększając ten dług odpowiednio o 705,8 mld 
euro oraz 742,4 mld euro13.

Drugi z aspektów definicyjnych – stabilność w odniesieniu do rynków finan-
sowych oceniany i definiowany jest poprzez stabilność cen aktywów14. Jednym 
z podejść do definiowania „stabilności finansowej” jest również to, które wska-
zuje, że niestabilność finansowa ma miejsce wtedy, gdy dochodzi do ujawnienia 
i wystąpienia kryzysu finansowego, a stabilność finansowa jest sytuacją odwrotną, 
czyli jest tożsama z brakiem kryzysu finansowego15. 

Dwa kolejne podejścia do definiowania „kategorii stabilności” finansowej 
to ujęcie funkcjonalne i monetarne. Podejście funkcjonalne zaproponowane 
przez Frederica S. Mishkina koncentruje się na zagrożeniu destabilizacji syste-
mu finansowego w wyniku asymetrii informacji a tym samym zakłóceń w jej 
przepływie, czego konsekwencją może być wzrost stóp procentowych, spadek 
cen na rynku akcji lub wzrostu niepewności16. Ujęcie monetarne jest natomiast 
bardzo wąskim ujęciem, postrzeganie problemu stabilności finansowej sprowadza 

13 M. Iwanicz-Drozdowska (red.), Restrukturyzacja banków w Unii Europejskiej w czasie glo-
balnego kryzysu finansowego, SGH, Warszawa 2015, s. 68, 70–71.

14 K. Mitręga-Niestrój, Niestabilność finansowa…, s. 10.
15 Ibidem.
16 F. Mishkin, Global financial instability: framework, events, issues, Journal of Economic Per-

spectives 1999/13/4, s. 3–20.
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bowiem tę kategorię do stabilności poziomu cen17. Monetarnemu ujęciu stabil-
ności towarzyszy równoległe jej postrzeganie w aspekcie fiskalnym. Stabilność 
fiskalna określona została jako ogół działań, które zostały ukierunkowane na 
utrzymanie poziomu deficytu i długu publicznego na takim poziomie, który 
pozwoli na przeciwdziałanie negatywnym efektom społeczno-ekonomicznym 
kreowanym przez deficyt i dług publiczny18. 

W tym kontekście wymiar zrównoważenia finansów postrzegany jako za-
pewnienie proporcji i równowagi pomiędzy wpływem decyzji finansowych na 
sfery: ekonomiczną, społeczną i środowiskową jest bardzo istotny z perspektywy 
tzw. ekonomii środowiskowej (environmental economy) oraz finansów zrówno-
ważonych (sustainable finance). Zrównoważenie finansów to bowiem nie tylko 
bilansowanie przepływów środków pieniężnych (wpływ/wypływ pieniądza), ale 
także prowadzenie takiej polityki finansowej, która kieruje się troską o dobro 
przyszłych pokoleń, co oznacza uwzględnienie w celach polityki finansowej 
jednostki zarówno aspektów społecznych, jak i środowiskowych19. 

4. Równowaga finansowa jako jeden z priorytetów  
w nauce finansów po kryzysie 2008

Podstawowym czynnikiem różnicującym podejście do problemu równowagi 
finansowej jest kryterium własności środków pieniężnych oraz celowości ich 
wydatkowania. Mając na uwadze te dwa aspekty, najbardziej restrykcyjne po-
dejście do równowagi finansowej cechuje finanse publiczne. Środki publiczne 
reprezentują bowiem zasoby z tzw. wspólnej puli (common pool20), a ryzyko ich 
wydatkowania obciąża wszystkich obywateli, dodatkowo jakość zarządzania 
środkami publicznymi wpływa na jakość usług publicznych, bezpieczeństwo 
publiczne oraz determinuje poziom dobrobytu społecznego. Wszystkie te aspekty 
warunkują potrzebę minimalizowania ryzyka gospodarowania środkami pu-

17 W. Duisenberg, The contribution of the Euro to financial stability, w: Globalization of finan-
cial markets and financial stability – challenges for Europe, Baden-Baden 2001, s. 37–51 oraz 
A. Matysek-Jędrych, Odpowiedzialność i przejrzystość banku centralnego w działaniach na 
rzecz stabilności finansowej, Materiały i Studia NBP nr 303, Warszawa 2014, s. 15.

18 P. Włodarczyk, Stabilność fiskalna – koncepcja teoretyczna i jej znaczenie praktyczne. Analiza 
na przykładzie państw Grupy Wyszehradzkiej w latach 1995–2009, Materiały i Studia NBP, 
Zeszyt nr 256, Warszawa 2011, s. 8.

19 A. Soppe, Sustainable Corporate Finance, Journal of Business Ethics 2004/53, s. 221.
20 F. Sturzenegger, M. Tomassi (red.), The Political Economy of Reform, MIT Press, Boston 

1998, s. 1–386.
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blicznymi m.in. poprzez zapewnienie jawności środków publicznych, postulatu 
zrównoważenia budżetu, a tym samym limitowania deficytu i długu publicznego. 

W przypadku kontrolowania poziomu zadłużenia publicznego istotą rolę 
odgrywają tzw. reguły fiskalne, zwłaszcza te o charakterze numerycznym21. In-
strumenty kontroli zadłużenia nie są jednak doskonałe, co ujawnił kryzys 2008. 
Problematyczne jest zwłaszcza dokonywanie pomiaru deficytu i długu publicz-
nego. Jakość pomiaru zależy bowiem od jakości danych sprawozdawczych oraz 
przyjętej metodyki pomiaru, która w zależności od podejścia może wskazywać 
różne wartości, często o znaczącej skali odchyleń. Dodatkowo mechanizm 
prewencyjny powinien zostać wzmocniony mechanizmem restrykcji, który po-
zwoliłby na motywowanie jednostek niewypełniających kryteriów równowagi 
do jej przywracania. W sektorze publicznym jest to niezwykle trudne z uwagi 
na oddziaływanie czynnika politycznego często obniżającego racjonalność go-
spodarowania finansami publicznymi22. Determinantą istotnie warunkującą skalę 
równowagi/nierównowagi finansów publicznych jest przyjęty model państwa, 
którego pochodną jest skala redystrybucji budżetowej i wielkość sektora publicz-
nego oraz podział kompetencji i zadań pomiędzy władzę rządową i samorządową 
(stopień centralizacji/decentralizacji sektora publicznego)23. 

W zakresie kapitału finansowego, prywatnego kwestia określania bezpiecz-
nego/dopuszczalnego poziomu zadłużenia pozostaje w gestii właścicieli kapi-
tału lub zarządzających tym kapitałem. W teorii finansów przedsiębiorstw oraz 
finansów osobistych i finansów gospodarstw domowych podejmuje się próbę 
identyfikacji bezpiecznego poziomu zadłużenia z wykorzystaniem wskaźników 
długu, z wyodrębnieniem wskaźników ogólnego zadłużenia oraz wskaźników 
informujących o kosztach obsługi długu. Jednocześnie analiza zadłużenia uzupeł-
niania jest o analizę efektu dźwigni oraz tzw. optymalnej struktury finansowania 
i na bardziej szczegółowym poziomie struktury finansowania. Bez wątpienia 
zapewnienie stabilności finansowej warunkowane jest efektywnym zarządza-
niem płynnością finansową w przedsiębiorstwie, dla utrzymania której jednym 
z kluczowych elementów jest sprawność działania przedsiębiorstwa wyrażona 

21 G. Kopits, S. Symansky, Fiscal Policy Rules, Occasional Paper No 62, International Monetary 
Fund, Washington 1998, s. 2 oraz A. Schaechter, T. Kinda, N. Budina, A. Weber, Fiscal Rules 
in Response to the Crisis – Towards the “New Generation” Rules a New Dataset, International 
Monetary Fund Working Paper 2012, nr 12/187, s. 8.

22 M. Shi, J. Svensson, Political budget cycles: Do they differ across countries and why? Journal 
of Public Economics 2006/90, s. 1367–1389.

23 K. Piotrowska-Marczak, T. Uryszek, Zarządzanie finansami publicznymi, Difin, Warszawa 
2009, s. 28, 30.
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wskaźnikami rotacji oraz kosztu kapitału. Koszt kapitału jest jednym z kryteriów 
branych pod uwagę przy kształtowaniu struktury kapitału i ma wpływ na strategię 
finansowania przyjętą przez przedsiębiorstwo. 

Równowaga finansowa może być także rozpatrywana w ujęciu kasowym 
i wówczas oceniana jest pod kątem strumienia wpływów i wypływów, czyli stop-
nia zbilansowania przepływów pieniężnych. Możliwości zapewnienia równowagi 
finansowej w przedsiębiorstwie zależą od wielu czynników, przede wszystkim od 
dostępności do kapitału finansowego, która zależy m.in. od: wielkości jednostki, 
sektora, standingu finansowego, wiarygodności finansowej i kredytowej etc. 
Czynnikiem wspólnym, decydującym o możliwościach zapewnienia równowagi 
niezależnie od kategorii rodzajowej finansów, jest świadomość finansowa i wiedza 
o finansach, jaką posiadają osoby podejmujące decyzje finansowe i kreujące tym 
samym poziom ryzyka finansowego. Jest to szczególnie zauważalne na gruncie 
gospodarstw domowych, dla których widoczna jest prawidłowość: im wyższy 
poziom wiedzy finansowej decydentów, tym niższy pułap ryzyka finansowego 
i mniejsza skłonność do nadmiernego zadłużenia. Analogicznie jak w przypadku 
jednostek gospodarczych pożądany jest także rosnący poziom dywersyfikacji 
źródeł finansowania, który jest łatwiejszy do osiągnięcia w gospodarstwach 
domowych o większej liczbie domowników kreujących źródła dochodu, niż 
w przypadku budżetów gospodarstw domowych jednoosobowych. 

Koncentracja kapitału finansowego, a tym samym stopień jego dywersyfi-
kacji, wpisuje się jednocześnie w dyskusję nad równowagą sektora bankowo-
-finansowego. W przypadku tego sektora szczególną rolę odgrywa kapitał wła-
ścicielski i jego pochodzenie, a w efekcie relacja pomiędzy kapitałem krajowym 
i zagranicznym obecnym w polskim sektorze bankowo-finansowym. Proporcja 
ta ma znaczenie z punktu widzenia równowagi tego sektora, bowiem decyduje 
o strategicznych kierunkach rozwoju bankowości i rynku kapitałowego, ale także 
stabilności i bezpieczeństwa rozumianego nie tylko w aspekcie finansowym, ale 
także poprzez pryzmat rynku pracy oraz perspektyw wzrostu i rozwoju. Mając 
na względzie konieczność zapewnienia bezpieczeństwa finansowego sektora 
bankowego po 2011 roku, najbardziej istotne zmiany dotyczą wprowadzenia 
nowych wymogów kapitałowych na mocy dyrektyw CRR i CRD oraz wzmocnie-
nia stabilności sektora poprzez uporządkowaną upadłość i likwidację banków24, 
a także zabezpieczenie interesów klientów banków poprzez zmianę regulacji 

24 J. Bełdowski, D. Prokop, Koncepcja resolution regime w Unii Europejskiej i w Polsce, Bez-
pieczny Bank 2011/2(44), s. 7–47.
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w systemie gwarantowania depozytów25. Wszystkie ze wskazanych regulacji 
tworzą filary tzw. unii bankowej26. Z punktu widzenia równowagi rynku finan-
sowego kluczową kwestią są także zmiany w postrzeganiu ryzyka systemowego 
i jego monitorowania na poziomie nadzoru mikro i makroostrożnościowego. 

5. Zakończenie

Nauka finansów, czy w innym ujęciu, nauki o finansach – jako zbiór rozmaitych 
subdyscyplin finansowych – ma liczne związki z wieloma innymi dyscyplinami 
nauki. Lista tych dyscyplin jest coraz bogatsza. Wydaje się, że można do nich 
zaliczyć – w pewnym zakresie – również fizykę, a zwłaszcza jej dział zwany 
statyką, zajmujący się badaniem stanów równowagi. Równowaga w mechanice 
to stan układu mechanicznego, w którym wszystkie punkty układu pozostają 
w spoczynku względem wybranego układu odniesienia27. 

Dla brył sztywnych znajdujących się w polu grawitacyjnym, wyróżnia się 
następujące stany równowagi oraz warunki ich występowania:

 – równowaga trwała (stabilna) – ma miejsce, kiedy środek ciężkości jest 
położony w najniższym możliwym punkcie, a przy odchyleniu ciała powstaje 
moment sił ciężkości względem punktu podparcia lub zawieszenia powodujący 
jego powrót do położenia pierwotnego, w którym to położeniu energia potencjalna 
ma najmniejszą wartość;

 – równowaga chwiejna – ma miejsce, kiedy środek ciężkości znajduje się 
powyżej punktu podparcia, a przy odchyleniu ciała powstaje moment sił ciężkości 
wychylających je w taki sposób, że przemieszcza się ono, zmniejszając swoją 
energię potencjalną, do momentu osiągnięcia równowagi trwałej (stabilnej), kiedy 
energia potencjalna osiąga najmniejszą wartość;

 – równowaga obojętna – ma miejsce wtedy, gdy energia potencjalna ma taką 
samą wartość we wszystkich położeniach ciała, a przy odchyleniu ciała względem 
położenia równowagi, energia potencjalna nie zmienia się;

 – równowaga metastabilna – ma miejsce wtedy, kiedy ciało zajmuje położenie, 
w którym energia potencjalna osiąga lokalne minimum (ciało otoczone jest barierą 
potencjału). Przy wytrąceniu ciała z położenia równowagi niewielką siłą, powraca 

25 J. Bełdowski, J. Kantorowicz, Nowa propozycja harmonizacji systemu gwarancji depozytów 
w Unii Europejskiej, Bezpieczny Bank 2010/1 (40), s. 55–70.

26 Z. Szpringer, Unia bankowa, Biuro Analiz Sejmowych, Infos 2013, nr 8, s. 1–4.
27 W. Rubinowicz, W. Królikowski, Mechanika teoretyczna, wyd. V, PWN, Warszawa 1971, 

s. 164.
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ono do położenia pierwotnego, natomiast przy wytrąceniu większą siłą, ciało 
znajduje nowe położenie o mniejszej energii potencjalnej.

Powyższy podział równowag można per analogiam odnieść do interesującego 
nas przypadku równowagi (i nierównowagi) finansowej. Wydaje się, że realnie 
rzecz biorąc, pojęciem, za pomocą którego najlepiej można opisać stan finansów 
w połowie drugiej dekady XXI wieku, jest „równowaga chwiejna”. W kontekście 
wcześniej zaprezentowanych uwarunkowań za mało prawdopodobne uznać trzeba 
równowagę metastabilną oraz stabilną (trwałą).

Przyjęcie hipotezy o dominacji – w dającej się przewidzieć perspektywie – 
głównie stanu chwiejnej równowagi, ma pewne konsekwencje rozmaitej natury. 
Stabilność we współczesnych finansach może być, nie bez powodu, postrzegana 
jest często jako swego rodzaju utopia, idee fixe, czy też wishful thinking. Nauki 
ekonomiczne, jak i systemy finansowe (rynkowe i publiczne) są i pozostaną „nie-
ustającymi placami budowy”. Można zaryzykować twierdzenie, że w dającej się 
przewidzieć perspektywie – w erze zawirowań, niestabilności, niepewności oraz 
nierówności – stabilność i równowaga będzie raczej marzeniem i nieosiągalnym 
celem, niż rzeczywistością.
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the financial Balance as a challenge foR finance afteR the cRisis in 2008. 
in seaRch of pRioRities and paRity in science finance

( S u m m a r y )

This article attempts to make a redefinition of conceptual categories, which are “financial balance” 
and “sustainable finance” in response to changes taking place in contemporary surroundings. The 
study highlighted the necessity of considering the sustainable finance, as a category evolving under 
the influence of the triad of environmental, social and economic factors impacting on the contem-
porary phenomena and financial relations. There have also been attempts to identify and clarify 
priorities, which should be guided by the modern science of finance and pointed out the expected 
share of individual factors in shaping the financial decisions of entities of the national economy.
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