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Doktryna dobra publicznego w bankowości a kryzys

Światowy kryzys subprime2 spowodował ponowienie dyskusji nad statu-
sem społeczno-gospodarczym banków. Pojawiły się w prasie ekonomicznej 
pytania, czy banki są zwykłymi przedsiębiorstwami, czy też powinny mieć 
status specjalny. A może należałoby traktować je jako dobro publiczne – sko-
ro już dziś mają specjalne przywileje? 

Nowe uwarunkowania w jakich funkcjonuje bankowość (globalizacja, 
upowszechnienie usług fi nansowych i in.)3, nowe zagrożenia i nowy wymiar 
kryzysów (kryzys tequila w Meksyku, kryzys subprime i in.) generują pyta-
nia, czy i jak powinna się zmienić rola państwa w rozwiązywaniu kryzysów 
w poszczególnych bankach. Dotyczy to sytuacji zarówno kryzysu systemo-
wego jak i pojedynczego banku.

Z punktu widzenia przedsiębiorstwa bankowego ważne wydają się odpo-
wiedzi na pytania:

Jakie kryteria powinny decydować o publicznym charakterze usług fi -
nansowych? Czy w przypadku kryzysu bank powinien liczyć na pomoc pań-
stwa? Kto powinien być pożyczkodawcą ostatniej instancji (lender of last 

1 piotr.masiukiewicz@wp.pl
2 Nazwa kryzys subprime pochodzi od nazwy kredytów najgorszej jakości, poniżej stan-

dardu (subprime credit). Od strat z tytułu posiadania takich kredytów przez banki w dużej 
ilości rozpoczął się światowy kryzys fi nansowy (o charakterze systemowym) w 2007 roku; 
w skrócie zwany kryzysem subprime.

3 Szymański 2009.
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Resort, LoLR)? Co do jednego wszyscy są dziś zgodni: bank jest instytucją 
zaufania publicznego.

Teza referatu jest następująca: przemiany jakie nastąpiły w bankowości 
i rola jaką odgrywają współcześnie banki uniwersalne w sferze realnej, uza-
sadniają traktowanie ich jako dobra publicznego w warunkach kryzysu.

1. Doktryny interwencjonizmu w bankowości

Kryzysy w bankach pojawiły się wraz z powstaniem i rozwojem banko-
wości. Na przykład w czasach starożytnych władcy stawali przed dylematem 
interwencji kryzysowej; kiedy to w wyniku zatonięcia statków, buntu nie-
wolników, defraudacji i in. oraz rozrzutnej polityki państwowej upadło kilka 
domów bankowych w Rzymie (33 r. n. e.). W tej sytuacji cesarz Tyberiusz 
podjął działania na rzecz rozwiązania kryzysu poprzez przekazanie środków 
państwowych solidnym bankierom i niektórym dłużnikom, anulował część 
płatności odsetkowych oraz ograniczył wydatki państwa. Dzięki temu więk-
szość domów bankowych poprawiła swoją sytuację.4

W XIX wieku powstała doktryna W. Bagehota5 twierdząca, że w kry-
zysie banku – niezbędnym pożyczkodawcą ostatniej instancji (LoLR) staje 
się bank centralny lub rząd. W zgodzie z tą doktryną banki centralne wielu 
krajów przyjęły na siebie funkcję takiego pożyczkodawcy. Bagehot twier-
dził, że rola LoLR polega na udzielaniu kredytów wypłacalnym instytucjom 
fi nansowym, które utraciły płynność, a także, że pożyczkodawca musi z wy-
przedzeniem zapewnić o swojej gotowości do udzielenia kredytu w dowolnej 
wysokości każdej instytucji fi nansowej, która spełnia warunki wiarygodno-
ści6. W literaturze występują także odmienne poglądy wobec tej klasycznej 
koncepcji; m.in. Goodhard uważał, że precyzyjne rozróżnienie między utratą 
płynności a niewypłacalnością jest mitem, ponieważ banki które potrzebują 
pomocy LoLR są automatycznie podejrzewane o utratę wypłacalności7. To 
bardzo ważne stwierdzenie. Dla odmiany zwolennicy wolnej bankowości, 
nie kwestionując występowania zawodności rynku, uważają, iż rynek i tak 

4 Caprio, Klingebiel 1996: 2.
5 W. Bagehot, wybitny ekonomista, twórca miesięcznika „The Economist” i jego wielo-

letni redaktor naczelny.
6 Freixas, Rochet 1999 : 279.
7 Cyt. za: Freixas, Rochet 1999: 279.
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prowadziłby do lepszej alokacji niż państwowy LoLR. Zdaniem S. Hefernan 
„jeśli LoLR osądzi, że źródłem problemu jest run lub panika bankowa, a nie 
sytuacja fi nansowa banku, może obniżyć wymagania dotyczące konieczne-
go zabezpieczenia i zmniejszyć karną stopę procentową. W gruncie rzeczy 
argumentacja za istnieniem LoLR przypomina obronę straszaka nuklearne-
go: jest to narzędzie, które ma zapobiegać panice, jaka mogłaby powstać”8.

Działania LoLR w wyniku kryzysu subprime podejmowały szeroko FED, 
EBC i banki centralne UE9.

Do funkcji LoLR odnosi się także Ch. Kindleberger. Jego zdaniem panika 
w banku, w sytuacji kryzysu, trwa dokąd:

– uczestnicy nie uświadomią sobie, że ceny aktywów są tak niskie, że 
stają się one niedoszacowane,

– handel instrumentami fi nansowymi zostanie wstrzymany, a pożyczko-
dawca ostatniej instancji przywróci zaufanie do rynku – zawiadamiając, że 
zapewni wystarczającą płynność na zaspokojenie popytu w bankach10.

Dyskutowana centralizacja na poziomie europejskim wykonywania 
funkcji LoLR wiąże się z ideą powołania międzynarodowego pożyczko-
dawcy ostatniej instancji. Historycznie biorąc, wykonywania funkcji mię-
dzynarodowego LoLR jako pierwszy podjął się Międzynarodowy Fundusz 
Walutowy, który uruchomił linię kredytową w latach 90. dla krajów objętych 
kryzysem fi nansowym.

XX wiek był dość bogaty w kryzysy bankowe. Równocześnie dyna-
mika rozwoju, społeczny zasięg bankowości oraz próby liczenia społecz-
nych kosztów bankructw (E. Altman) były niewątpliwie przyczynami 
upowszechnienia się dwóch doktryn – „Zbyt duży, by upaść” („too big to 
fail” – TBTF) i „Zbyt ważny, by upaść” („too important to fail” – TITF)11. 
Wiele prac poświęcili tym doktrynom E. Gardener oraz P. Molyneux12. 
Autorzy ci dowodzili, że ze względu na wagę dla ryzyka systemowego, 
niektóre banki (tzw. strategiczne) zasługują na ratowanie przez państwo 
(nie wykluczając nacjonalizacji), a stosowanie doktryny TBTF oraz TITF 

8 Cyt. za: Heffernan 2007: 574.
9 Masiukiewicz 2008.
10 Kindleberger 1996.
11 Być może nazywanie tych zasad działania nadzorów bankowych „doktrynami” jest 

przesadne; takiej nazwy używa się jednak w literaturze przedmiotu.
12 Gardener, Molyneux 1998.
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stało się uznaną powszechnie praktyką13. Inni autorzy twierdzili natomiast, 
że ta pewność, iż państwo udzieli pomocy bankom, prowadzi do nasilenia 
się tzw. hazardu moralnego, uprawianego przez menedżerów bankowych 
najwyższego szczebla.

Doktryna TBTF urosła do rangi ofi cjalnej w USA. Aby zapobiec moral-
nemu hazardowi stanowiącemu konsekwencję koncentracji organizacyjno-
kapitałowej banków w USA, co pociągało za sobą nieraz przekonanie, że 
są one za duże, by upaść – w nowelizacji statutu Federal Deposit Insurance 
Corporation z 1992 r. zapisano, że interwencje na zasadzie too big too fail 
mogą odbywać się po uzyskaniu 2/3 głosów członków zarządu FDIC opo-
wiadających się za udzieleniem pomocy oraz po aprobacie FED i po konsul-
tacji z Departamentem Skarbu14. W Polsce powyższe zasady nadzór banko-
wy stosował w sposób dyskrecjonalny.

W końcu XX i w XXI wieku pojawiają się w literaturze nauki banko-
wości hipotezy i analizy uzasadniające traktowanie stabilności fi nansowej, 
a także traktowanie banków jako dobra publicznego (G. Corrigan, S. Heffer-
nan, P. Krugman, J. Ostalecka, J. K. Solarz, J. Stiglitz); co uzasadnienia ich 
ratowanie w kryzysie.

Badania Ch. Jamesa wykazały, że likwidacja niewypłacalnych banków 
jest bardziej kosztowna, niż ich sanacja, przejęcie przez zdrowy bank czy 
wręcz nacjonalizacja15. Należy taż zauważyć, że Nowa Umowa Kapitałowa 
określająca zasady zarządzania ryzykiem (nazywana dyrektywą CRD w UE) 
zawiera w II fi larze założenie, że nadzór fi nansowy będzie podejmował dzia-
łania naprawcze wobec banków w sytuacji kryzysowej. 

W literaturze podnosi się ostatnio kwestię społecznej odpowiedzialności 
banków oraz kosztów związanych z wykonywaniem społecznej misji. Do 
typowych kosztów w tym obszarze ponoszonych współcześnie przez banki 
należą:

– koszty restrukturyzacji bankrutujących przedsiębiorstw (konwersja 
długu, umorzenie odsetek, sekurytyzacja itp.),

– ryzyko i koszty przedterminowego wycofywania lokat przez klientów 
(ryzyko runu na kasy),

– koszty utrzymania systemu gwarancji depozytów dla klientów,

13 Gardener, Molyneux 1998.
14 Masiukiewicz 2009 (1).
15 James 1991.
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– kredytowanie przedsięwzięć w obszarze zamówień publicznych i part-
nerstwa publiczno-prawnego,

– udzielanie kredytów preferencyjnych (rolnicze, studenckie, ochrona 
środowiska i in.),

– koszty przeterminowanych należności kredytowych z instytucji budże-
towych (szpitale itp.),

– bankructwa kredytowanych fi rm z przyczyn błędnej polityki gospodar-
czej, błędnych decyzji podatkowych – a straty banków,

– konsekwencje ekonomiczne upadłości konsumenckiej,
– koszty ograniczania wykluczenia fi nansowego zalecanego przez wła-

dze (np. Community Reinvestment Act – USA).
Walka z wykluczeniem społecznym, w tym fi nansowym jest obecnie jed-

nym z priorytetów w Unii Europejskiej i USA; coraz trudniej jest bowiem 
funkcjonować w wysoko rozwiniętych społeczeństwach bez konta banko-
wego i karty.

W USA instrumentem ukierunkowanym na poprawę niedostatecznej po-
daży usług fi nansowych dla społeczeństwa (ograniczenie wykluczenia fi nan-
sowego) jest Community Reinwestment Act (CRA). Banki muszą ujawniać 
informacje o geografi cznym i ekonomicznym profi lu swoich klientów i są 
skłaniane do obsługi segmentów szczególnie zaniedbanych lub nierentow-
nych16. „Znamienne, ze CRA nie nadaje wprost bankom funkcji publicz-
nych, nie zobowiązuje ich do realizacji zadań publicznych. Funkcjonowanie 
CRA opiera się w dużej mierze na lobbyingu publicznym, więziach infor-
macyjnych, sprawozdawczości, która jest niekiedy krytykowana przez wiele 
banków. Nie ma tu wprost pomocy publicznej, chociaż mogą być inicjowane 
np. przez władze lokalne umowy dostosowujące pewne produkty bankowe 
do potrzeb lokalnych, co może wiązać się z czynnikiem wspierania, a w isto-
cie wyrównania kosztów realizacji społecznych celów”17.

16 Szpringer 2009 (1): 109.
17 Szpringer 2009 (1): 110.
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Tabela 1. Typologia usług fi nansowych jako dóbr publicznych i prywatnych

Typ dóbr Charakterystyka 
wykluczenia i dostępu 

do dóbr

Przykłady usług 
fi nansowych

Uboczne ujemne efekty 
przyjętej metody 

dystrybucji

Czysto 
publiczne

Bez rywalizacji 
i wykluczeń

Bezpieczeństwo obrotu 
gospodarczego (w tym 
Financial Safety Net – 
przyp. P.M.).Wymienialna 
waluta

Pojawienie się efektu 
„pasażera na gapę”

Quasi 
publiczne

Częściowo bez 
wykluczeń

Gwarancje i poręczenia 
kredytowe państwa 
(także gwarancje 
depozytów – przyp. P.M.)

Wymuszanie pomocy 
publicznej

Klubowe Swobodny dostęp bez 
dodatkowej opłaty 
za użytkowanie dla 
członków klubu

Produkty SKOK, kasy 
mieszkaniowe, (także 
kredyty preferencyjne 
– przyp. P.M.)

Ograniczona dostępność 
nie do pogodzenia 
z państwowym etosem 
egalitaryzmu

Wspólne Uczciwa konkurencja 
bez nierówno-prawnego 
traktowania 
konkurentów w grze 
rynkowej

Międzynarodowe 
standardy fi nansowe, 
wiedza dostępna 
publicznie a niezbędna 
do usług fi nansowych, 
np. witryny internetowe

Naruszanie 
równych warunków 
konkurowania w wyniku 
świadomego uchylania 
się od standardów 
międzynarodowych

Prywatne Rywalizacja 
i zawłaszczanie 
prywatnych środków

Produkty banków 
komercyjnych, 
partnerstwo publiczno-
prawne

Brak środków 
fi nansowych 
uniemożliwia dostęp 
do tego typu dóbr

Źródło: opracowanie własne na podst.: Solarz J.K., Zarządzanie ryzykiem systemu 
fi nansowego, PWN, Warszawa, 2008, s. 159.

Typologię usług fi nansowych jako dóbr publicznych i prywatnych opra-
cował J.K. Solarz (zob. tabela 1). Celowość tego rodzaju klasyfi kacji dla 
polityki globalnej wobec bankowości jest ważna i niezbędna; chociaż przy-
porządkowanie dóbr do poszczególnych typów jest dyskusyjne. Należy mieć 
jednak na uwadze zmienność materii; demokratyzacja marek i usług stale 
postępuje w krajach wysoko rozwiniętych.
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Zdaniem J.K. Solarza zamazywanie w praktyce granicy między dobra-
mi publicznymi i prywatnymi w sferze usług fi nansowych wywołuje spory 
teoretyczne wokół tego, kto jest winny niesprawności rynku czy państwa; 
stąd rozrasta się kategoria pośrednia dóbr quasi publicznych (impure public 
foods)18.

Ryzyko systemowe w Unii Europejskiej przestało mieć charakter naro-
dowy – na co zwraca uwagę L. Pawłowicz – i stoi to w sprzeczności z na-
rodowym charakterem sieci bezpieczeństwa w UE. Narodowy charakter ma 
zarządzanie kryzysowe i odpowiedzialność fi skalna19. Zdaniem tego autora 
kluczowy problem nie dotyczy takiego czy innego modelu integracji nadzo-
ru ani logistyki przywracania płynności fi nansowej związanej z transgranicz-
nym zarządzaniem kryzysowym, lecz odpowiedzi na pytania: kto i w jakim 
zakresie poniesie konsekwencje kosztowe międzynarodowego kryzysu ban-
kowego? Kto zapłaci rachunek za rekapitalizację niewypłacalnego banku, 
który stwarza ryzyko systemowe na rynku fi nansowym UE?20

2. Dobro wspólne; różne pojęcia i odniesienia w bankowości

Dobro jest defi niowane jako wszystko, czemu można przypisać wartość 
pozytywną, a zarazem, co samo jest wartością21. Różne pojęcia dobra w sen-
sie ogólnospołecznym występują w literaturze: dobro wspólne, dobro pub-
liczne, dobro quasi-publiczne, globalne dobro publiczne, regionalne dobro 
publiczne – przeciwstawne im są dobra prywatne i tzw. klubowe22. Dobro 
wspólne i dobro publiczne stanowią pojęcia tożsame. O dobru publicznym 
wspomina encyklika papieska Rerum Novarum z 1891 roku.

Defi nicja encyklopedyczna jest następująca: „dobro publiczne; dobro, 
które będąc konsumowane przez jedną osobę może być jednocześnie konsu-
mowane przez innych, np. chodnik, park, obrona narodowa”23. 

18 Solarz 2008: 158.
19 Pawłowicz 2007.
20 Zob. też: Barber 2008.
21 Defi nicję zaczerpnięto z: Słownik fi lozofi czny pod red. W. Krajewski, R. Banajski, 

s. 36.
22 Zob. Solarz J.K. 2008.
23 Defi nicję zaczerpnięto z: Nowy Leksykon PWN, 1998, t.1, s. 379.
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Obecny kształt koncepcji dóbr publicznych nadał P. Samuelson; ozna-
czają one brak rywalizacji wyrażający się we wspólnym dostarczaniu dobra 
oraz nieskuteczności prób wyłączenia kogokolwiek z konsumpcji24. 

Skoro uznano, że usługi bankowe są dobrem powszechnie dostępnym, 
to pojawił się problem wykluczenia fi nansowego; działania w tej sprawie 
podjął Kongres USA (ustawa CRA) i Komisja Europejska (wytyczne). Na 
przykład w niektórych krajach UE bank centralny może nałożyć obowiązek 
otwierania kont bankowych dla bezdomnych i ubogich. 

Problematyka dóbr publicznych jest obecna od wieku w literaturze ekono-
micznej; za dobro publiczne uważa się walutę krajową i stabilne ceny. Zdaniem 
J.K. Solarza współcześnie „w miejsce dyktatu rynku lub państwa pojawia się 
przestrzeń do dialogu o dobrach publicznych w sektorze fi nansowym”.

Ostatnio pojawiają się głosy teoretyków ekonomii o potrzebie redefi nicji 
roli państwa w gospodarce – w warunkach globalnych fi rm i produktów, 
globalnych niedoborów i globalnych kryzysów. G. Rae stawia tezę, że pań-
stwo musi wrócić do podmiotowej roli w gospodarce zjednoczonej Europy; 
wysuwając szereg argumentów na rzecz tej tezy25.

Teza postawiona w 1992 r. przez G. Corrigana: banki postrzegane są nie 
tylko jako instytucje zaufania publicznego, ale wręcz szerzej, jako dobro 
publiczne; a zatem całe społeczeństwo powinno ponosić koszty z nim zwią-
zane (ryzyko systemowe jest ryzykiem dla całego społeczeństwa) – wywoła-
ła wiele dyskusji i krytyki26. 

Należy rozważyć, co w sektorze bankowym jest czy też powinno być 
dobrem publicznym? Można tu wymienić wiele wariantów:

– cała struktura instytucjonalna,
– tylko banki uniwersalne,
– tylko bezpieczeństwo depozytów,
– tylko operacje klientów detalicznych lub tylko wybrane produkty,
– stabilność systemowa czy instytucjonalny system jej ochrony (Finan-

cial Safety Net),
– operacje o charakterze powszechnym i o małej skali (do wysokości 

kwoty gwarantowanej 50 tys. euro w UE)?

24 Samuelson 1954.
25 Rae G. Państwo musi wrócić do podmiotowej roli w gospodarce zjednoczonej Europy, 

„Le Monde Diplomatique” (ed. polska), sierpień 2008, nr 8(30), cyt. za: Herman 2008.
26 Corrigan 1992: 3.
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Jeżeli uznać że bankowość uniwersalną lub usługi depozytowe traktuje 
się jako dobro publiczne tylko w sytuacji kryzysu – to rodzi się wątpliwość, 
czy ma to być w warunkach kryzysu systemowego czy pojedynczego banku? 
Co uznać za warunki kryzysowe?

Defi nicja sytuacji kryzysowej w Raporcie ECOFIN określa, że jest to 
sytuacja, w której instytucja fi nansowa (lub grupa instytucji fi nansowych) 
nie jest w stanie z jakichkolwiek przyczyn regulować swoich zobowiązań, 
co może zaburzyć prawidłowe funkcjonowanie sektora fi nansowego27. 
W opracowaniu IMF kryzys bankowy zdefi niowano jako rzeczywisty lub 
potencjalny run na banki bądź ich upadłości, które powodują zawieszenie 
regulowania zobowiązań przez te instytucje, względnie wymagają od rządu 
udzielenia pomocy na dużą skalę, aby tego uniknąć28. G.G. Kaufman zdefi -
niował kryzys bankowy jako sytuację cechującą się runem na banki, upad-
kami instytucji fi nansowych bądź masową interwencją rządu, jak również 
szerokim zachwianiem bezpieczeństwa innych instytucji29.

Obszerną defi nicję kryzysu bankowego sformułowali A. Demirguç-Kunt 
i E. Detragiache. Uważają oni, że pełny kryzys bankowy występuje wtedy, gdy 
co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków zostanie spełniony30:

– wskaźnik relacji pożyczek przeterminowanych do pożyczek ogółem dla 
systemu bankowego przekroczy 10%,

– koszty operacji podjętych w celu ratowania zagrożonych banków po-
chłaniają więcej środków niż 2% PKB,

– problemy sektora bankowego skutkują wprowadzeniem na szeroką ska-
lę nacjonalizacji banków,

– pojawiają się zjawiska masowego runu na banki lub w odpowiedzi na 
kryzys, rząd wprowadza nadzwyczajne środki w postaci zamrożenia depo-
zytów, zawieszenia działalności banków lub wprowadzenia dodatkowych 
gwarancji depozytów.

A zatem powyższe defi nicje wyraźnie akcentują element paniki i pomocy 
państwa w kryzysie.

Ryzyko systemowe oraz groźba epidemii paniki, zdaniem S. Heffernan, 
to główne przyczyny, dla których państwo ma inklinacje do specjalnego 

27 Cyt. za: Economic and Finance Committee 2001: 9.
28 Financial Crises: Characteristics and Indicators of Vulnerability, IMF, World Econo-

mic Outlook, Washington D.C., no. 5/1998, s. 74; cyt. za: Iwanicz-Drozdowska 2008.
29 Cyt. za: Kaufman 1999.
30 Demirguç-Kunt, Detragiache E. 1997: 12.
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traktowania banków i do służenia poprzez bank centralny za pożyczkodawcę 
ostatniej instancji (lender of last resort) lub dostarczania tak zwanej szalupy 
ratunkowej (lifeboat rescue operation)31.

M. i H. Żukowscy wskazują na warunek stabilności systemu fi nanso-
wego, jako zasadniczego elementu bezpieczeństwa ekonomicznego pań-
stwa32:

Stabilny system fi nansowy jest niewątpliwie podstawą wzrostu gospo-
darczego, umożliwia wypełnianie prawidłowo funkcji systemu, zapewnia 
bezpieczeństwo oszczędności, tworzy możliwości realizowania transakcji 
w zaufaniu oraz w oparciu o stabilne ceny (w tym ceny pieniądza). Częścią 
stabilnego systemu fi nansowego jest system bankowy; w wielu krajach (w 
tym w Polsce) stanowi on przeważającą część systemu fi nansowego. Stabil-
ność systemu jest to podstawowe dobro niezbędne dla gospodarki jako cało-
ści – akcentują autorzy33. Także A. Greenspan traktuje stabilność jako dobro 
publiczne. Stwierdził on, że funkcja LoLR była i jest niezbędna, dlatego że 
„rynki na ogół działają, ale od czasu do czasu załamują się. Kiedy do tego 
dochodzi, wymagana jest interwencja rządu w celu zapewnienia stabilności, 
która jest dobrem publicznym”34.

Odniesienie do relacji konkurencja a interwencja państwa można znaleźć 
w dziele J. Canalsa. Stawia on m.in. pytanie, czy wzrost deregulacji oznacza, 
że rząd przestaje być gwarantem stabilności systemu bankowego? „Prawdo-
podobnie nie. Należy odróżnić zmniejszenie się liczby środków regulacyj-
nych od poddania systemu fi nansowego działaniom wolnych sił rynkowych. 
Stabilność systemu i ochrona oszczędności nadal wymagają pewnego, choć-
by najmniejszego, poziomu interwencji. Z drugiej strony, zachowanie pew-
nego minimalnego poziomu konkurencji jest warunkiem koniecznym dla 
efektywnego funkcjonowania rynku, o ile ów minimalny poziom odpowiada 
dyrektywom sektora publicznego”35.

Wreszcie istotna jest też ewaluacja – czy kryzys danego banku może 
przerodzić się w kryzys systemowy i grozić utratą zaufania do systemu ban-
kowego. Zdaniem W. Szpringera kategoria dobra publicznego może mieć 

31 Hefernan 2007: 41.
32 Żukowski, Żukowska 2009.
33 Żukowski, Żukowska 2009: 483.
34 Greenspan 1988.
35 Canals 1993: 313.
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zastosowanie do systemu bankowego, nie zaś do pojedynczego banku, który 
może przecież upaść.

3. Kryzys subprime a pomoc państwa 

Analizy historyczne wielu autorów pokazują na stale występującą pomoc 
państwa w rozwiązywaniu kryzysów bankowych36. J.K. Solarz wręcz twier-
dzi, że kryzys bankowy może wręcz zmusić władze do interwencji i udziele-
nia dużej pomocy temu sektorowi37.

Istnieje wiele przypadków, czego dowodzi historia kryzysów, w których 
banki centralne lub inni regulatorzy podejmowali interwencje ratujące poje-
dynczy bank lub grupę banków; chroniąc tym samym pozostałe podmioty 
systemu fi nansowego38.

Kryzysy nie tylko w USA, ale także wielu innych krajach (np. Francja, 
Japonia, Meksyk, kraje skandynawskie) pokazały, jak daleko mogą posunąć 
się rządy, by zapobiec upadkom banków, jak szeroko mogą być stosowane 
doktryny TBTF i TITF39.

W ramach walki z kryzysem subprime rządy oraz banki centralne USA 
i Europy sięgnęły po najbardziej radykalne metody, z nacjonalizacją insty-
tucji fi nansowych i użyciem kolosalnych funduszy pochodzących z kieszeni 
podatników włącznie40.

Zdaniem D. Strauss-Kahna (prezydent MFW) „konieczność publicznej 
interwencji staje się coraz bardziej oczywista. Rządowa interwencja – nieza-
leżnie czy na rynku papierów wartościowych, mieszkaniowym lub w sekto-
rze bankowym – odegrałaby rolę „trzeciej linii obrony”, wspierając politykę 
fi skalną i monetarną. (…) Trzeba skupić się na restrukturyzacji kredytów. Jeśli 
kapitałowe zabezpieczenia nie zostaną naprawione wystarczająco szybko przez 
sektor prywatny, można rozważyć zaangażowanie pieniędzy publicznych”41.

Interwencja rządu USA i FED wobec bankrutujących grup bankowo-
fi nansowych i banków inwestycyjnych oraz przyjęcie Panic Panacea Act 

36 Kindleberger 1996; Solomon 2000; Masiukiewicz 2008.
37 Solarz 2008: 101.
38 Hefernan 2007: 209.
39 Hefernan 2007; Gardener, Molyneux 1998.
40 Krugman 2008.
41 Guha 2008.
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przez Kongres USA (pomoc na kwotę 0,7 bln dol.) oraz wysoka pomoc rzą-
dów w krajach UE świadczą o przekonaniu władz co do niezbędności inter-
wencjonizmu w warunkach kryzysu systemowego42.

A. Greenspan wskazał jako sukces administracji amerykańskiej zakup 
przez Departament Skarbu uprzywilejowanych akcji rodzimych banków za 
250 mld dol. w ramach programu ratowania bankowości. Do pokrycia są 
straty amerykańskich banków na poziomie 1 bln dolarów (z tego 0,5 bln dol. 
spisano w 2008 roku)43.

Recepty na leczenie obecnej sytuacji kryzysowej są różne. Na szczycie 
G-20 osiągnięto konsensus co do interwencji państwa, lecz pozostały roz-
bieżności co do zakresu pomocy. Zdaniem M. Diekmanna (prezes Grupy 
Allianz) debata powinna koncentrować się nie na tym czy państwo powinno 
interweniować, ale jak powinno to robić44.

Także doświadczenia polskiego kryzysu bankowego w latach 90. jedno-
znacznie wskazują, że gdyby nie dotacje (w formie obligacji restrukturyza-
cyjnych) i ulgi podatkowe, wiele banków nie pokonałoby kryzysu.

W literaturze można spotkać poglądy, że niezbędnym elementem odzy-
skiwania równowagi po kryzysach jest „widzialna ręka” państwa oraz infra-
struktura zaufania między rynkiem a państwem, a w miejsce dyktatu rynku 
lub państwa pojawia się przestrzeń do dialogu o dobrach publicznych na 
rynku fi nansowym45. J. Stiglitz stwierdza: „Tam gdzie informacja jest nie-
pełna, a niepełna jest zawsze, niewidzialna ręka Adama Smitha, która ma za 
zadanie efektywnie kierować gospodarką, jest częściowo niewidzialna, bo 
jej nie ma”46.

4. Wielkie koszty społeczne kryzysu

Brak jest uznanej metodologii szacowania społecznych kosztów kryzysu. 
Analiza efektów ostatniego kryzysu subprime pozwala na określenie kilku 
obszarów strat społecznych47:

42 Masiukiewicz 2008.
43 Greenspan 2009.
44 Diekmann 2008.
45 Solarz 2008: 155.
46 Stiglitz 2002.
47 Masiukiewicz 2008.
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• Zdaniem L. Pawłowicza, konsekwencje nowych kryzysów bankowych 
porównywalne mogą być jedynie do kosztów katastrofy nuklearnej; szacuje 
się, że średniej skali kryzys bankowy to koszt rzędu 15–20% PKB48.

• W USA zbankrutowało ok. 130 banków w okresie kryzysu subprime, 
a poziom bezrobocia w USA potroił się.

• Londyn; w 2007 roku nastąpiło pierwsze bankructwo w wyniku kryzysu 
i pierwszy od 100 lat run na kasy klientów banku hipotecznego Northern 
Rock.

• Statystyczny Brytyjczyk stracił na kryzysie 40 tys. funtów. W czasie obrad 
G20 w 2009 r. w Londynie odbyła się wielotysięczna demonstracja ludności 
przeciw bankom (wybite szyby w RBS); społeczeństwo straciło cierpliwość.

• Kryzys subprime pochłonął 3,5 bln euro pomocy państw i organizacji 
międzynarodowych dla systemów fi nansowych. Podatnicy w USA wyasyg-
nowali 700 mld dol. na Plan Paulsona.

• Dotychczasowe zaufanie do sektora fi nansowego (w tym bankowego) 
spadło. Według szacunków, wartość rynkowa europejskich i amerykań-
skich instytucji fi nansowych obniżyła się z powodu kryzysu subprime o co 
najmniej 2,7 bln. dol., czyli o wartość rocznego PKB Wielkiej Brytanii49. 
Spadek wartości fi rm fi nansowych był około dwukrotnie wyższy niż spadek 
głównych indeksów giełdowych, a wysokie straty ponieśli nie tylko inwe-
storzy instytucjonalni ale także drobni inwestorzy detaliczni. Odnotowano 
samobójstwa wielkich graczy.

• Na rynkach fi nansowych nastąpiła powszechna utrata zaufania – klien-
tów do banków, banków do siebie, inwestorów do nadzoru i fi rm ratingo-
wych, społeczeństw do regulatorów i banków centralnych. 

Jest oczywiste, że należy wyciągnąć lekcję z tego kryzysu50. Sama tylko 
odbudowa zaufania na rynkach fi nansowych może potrwać wiele lat – co 
udowodniły badania MFW (zob. tabelę 2).

48 Cyt. za: Pawłowicz 2008: 26.
49 Pawłowicz 2008.
50 Gardineer 2007.
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Tabl. nr 2. Utrata zaufania do banków – jako koszt społeczny kryzysu 

WYBRANE 
KRAJE 

URZECZYWISTNIENIE SIĘ 
RYZYKA SYSTEMOWEGO

(kryzys) 

OKRES PRZYWRACANIA 
ZAUFANIA W LATACH 

Brazylia 
Chile
Ekwador
Filipiny
Peru
Rosja 
Ukraina 

1983
1983
1982
1983
1983
1998
1998 

12
16
15
10
25
5
4 

Źródło: Opracowanie własne na podst.: Zanforlin L. Re-Accessing International Ca-
pital Markets After Financial Crises, IMF Working Papers nr 136/2007, s. 13.

Zdaniem prezesa NBP w sytuacji Polski „koszty kryzysu bankowego, 
gdyby zaistniał on realnie, mogą sięgnąć nawet 20–40 proc. PKB – tak jak 
to miało miejsce w takich krajach jak Japonia w 1991 r., Korea Południowa 
w 1997 r., Turcja w 2000 r.”51.

5. Nowe uwarunkowania globalnej bankowości a argumenty dotyczące 
dobra publicznego

Wpadnięcie banku w pułapkę kryzysową może wynikać z przyczyn ze-
wnętrznych lub wewnętrznych – zawinionych przez bank. Przyczyny nieza-
winione wynikają ze zjawiska zarażenia (contagion effect). Zarażenie może 
nastąpić w obszarze operacji aktywnych, np. posiadanie tzw. toksycznych 
aktywów, krach walutowy lub w obszarze relacji z klientami np. zarażenie 
paniką i runem na kasy.

Przeprowadzenie akcji sanacyjnej w warunkach kryzysu systemowego 
jest utrudnione i wymaga zwykle pomocy państwa. Pomoc taka jest uzasad-
niona z wielu powodów, a m.in. jest związana ze specyfi cznymi uwarunko-
waniami funkcjonowania współczesnej bankowości, tj.:

51 Wywiad z Prezesem NBP: Nie dopuszczę do kryzysu, Bank, Raport Specjalny „Hory-
zonty fi nansów 2008”.
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– upowszechnienie usług bankowych w społeczeństwach, sięgające 60–
90% ludności (na przełomie XIX i XX wieku było to 10–20%), determinu-
jące możliwą skalę konsekwencji kryzysu bankowego dla obywateli (przy-
kład: upadek Banku Icesave Islandia; roszczenia klientów wyniosły 5,5 mld 
GBP, tj. więcej niż roczny PKB Islandii), ale też skalę akceleracji kryzysu,

– globalizacja działalności, powodująca łatwiejszą transmisję zagrożeń 
kryzysowych,

– wzrost zasięgu bankowości elektronicznej, kreujący nowe obszary za-
grożeń,

– wzrost roli instytucji doradztwa fi nansowego i ratingowych, a jedno-
cześnie brak dostatecznego nadzoru oraz zakresu ich odpowiedzialności,

– nienadążanie regulacji ostrożnościowych bankowości w wielu krajach 
za zmianami rynku i innowacjami fi nansowymi,

– dynamiczny rozwój tzw. równoległego do tradycyjnej bankowości, sy-
stemu fi nansowego; który tworzą banki inwestycyjne, fi rmy pożyczkowe, 
fundusze gwarancyjne, hedgingowe i sekurytyzacyjne. Ten system fi nanso-
wy jest bardzo słabo uregulowany,

– wiele powiązań międzybankowych w skali globalnej i operacji transgra-
nicznych; co sprzyja efektowi zarażenia paniką w kryzysie (efekt domina),

– częściowe uzależnienie stabilności systemu bankowego od czynników 
behawioralnych (brak systemu społecznej autoregulacji kryzysu, podatność 
klientów na panikę i in.).

 Na tle powyższych rozważań powstaje także pytanie o dopuszczalność 
pomocy publicznej dla banków w krajach Unii Europejskiej. Problemy 
z płynnością europejskich instytucji fi nansowych w okresie ostatniego kry-
zysu wywołały falę interwencjonizmu państwowego w postaci planów ra-
tunkowych lub funduszy stabilizacyjnych52.

 W. Szpringer zwraca uwagę, że państwa członkowskie udzielające pomo-
cy publicznej zagrożonym bankom związane są jednak nie tylko art. 87–89 
TWE, lecz również wytycznymi Komisji Europejskiej co do zasad udzie-
lania pomocy publicznej instytucjom fi nansowym w związku z globalnym 
kryzysem fi nansowym53. Jedną z form pomocy państwa dla sektora fi nanso-
wego są rządowe gwarancje dla zobowiązań zaciągniętych przez instytucje 
kredytowe. Gwarancje dotyczą zazwyczaj wszystkich depozytów detalicz-

52 Zob. Pedersen, Roubini 2009.
53 Szpringer 2009 (2): 23.
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nych oraz wybranych kategorii depozytów hurtowych, jak również średnio-
terminowych instrumentów dłużnych, o ile te nie są zabezpieczone w inny 
sposób (np. obligacjami skarbowymi). Komisja zwracała rządom uwagę, iż 
gwarancje nie powinny obejmować długu podporządkowanego54. 

Innym systemowo istotnym środkiem przywracania stabilności sektora 
bankowego jest dokapitalizowanie banków zagrożonych upadłością. Doka-
pitalizowanie jako forma poprawy stabilności fi nansowej podmiotu może 
być udzielane przejściowo poprzez dostarczenie różnych form kapitału hy-
brydowego, np. obligacji zamiennych na akcje, względnie w drodze emisji 
akcji uprzywilejowanych, z uwzględnieniem profi lu ryzyka danego banku 
i unikania hazardu moralnego. Komisja Europejska zgodziła się na powo-
łanie funduszy rekapitalizacyjnych w trzech państwach (Wielka Brytania, 
Niemcy i Grecja), jak również wyraziła zgodę na udzielenie wsparcia w tej 
formie konkretnym podmiotom w innych państwach. Komisja wydała także 
komunikat zawierający nowe wytyczne dotyczące dokapitalizowania insty-
tucji fi nansowych przez rządy. Przewiduje on, iż wsparcie kapitałowe pań-
stwa nie może wpływać na przewagę konkurencyjną banków z jednego pań-
stwa członkowskiego nad instytucjami z innych państw UE. Wysokość opłat 
za dokapitalizowanie powinna być uzależniona od charakterystyki ryzyka55.

Należy zauważyć, że zarówno działania NBP w charakterze pożyczko-
dawcy ostatniej instancji, jak też aktywność pomocowa BFG, nie były do-
tychczas traktowane w kategoriach pomocy publicznej i nie były przedmio-
tem notyfi kacji przez Komisję Europejską.

Wdrożony w 2008 r. Europejski Plan Naprawy Gospodarki, chociaż nie 
ma charakteru wiążącego, to jest jednak traktowany jako dodatkowy wy-
znacznik dopuszczalności świadczenia pomocy interwencyjnej przez pań-
stwo56.

Polskie prawo bankowe nie odnosi się do pojęcia dobra publicznego a je-
dynie stwierdza oparcie działalności banku na zaufaniu publicznym. Nato-
miast ustawa o BFG przewiduje pomoc dla banków m.in. w formie długoter-
minowych pożyczek na realizację programów naprawczych.

54 Państwa członkowskie powinny dokonywać przeglądu co 6 miesięcy konieczności 
dalszego wykorzystywania środków publicznych w danej instytucji fi nansowej. Gwarancje 
rządowe muszą być przy tym udzielane za opłatą na poziomie rynkowym i nie mogą być wy-
korzystywane przez dany bank w sposób szkodzący konkurentom (np. przez zaniżanie cen).

55 Por. OJ C 244/02 i C 270/02, cyt. za Szpringer 2009 (1): 24.
56 KOM (2008) nr 800 z dn. 26.11.08, cyt. za Szpringer 2009 (1): 25.
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Podstawowe argumenty za traktowaniem banków jako dobra publiczne-
go są następujące:

– funkcje banków zapewniające rozwój gospodarki i gospodarstw domo-
wych,

– szczególne regulacje prawne działalności bankowej (Raport de La-
rosierere przyjęty przez Komisję Europejską zaleca zwiększenie regulacji 
w świetle ostatnich doświadczeń kryzysowych),

– ustalanie wielu parametrów rynkowych dla banków przez państwo (sto-
py referencyjne, stopy rezerw, stopa maksymalna oprocentowania kredytów 
konsumenckich i inne),

– specjalne uprawnienia nadzoru bankowego; a o zwiększonym jeszcze 
zakresie wobec banków w sytuacji kryzysowej,

– realizacja przez niektóre banki funkcji zleconych przez państwo,
– zaufanie publiczne jako atrybut działania (wzmacniane instytucjonalnie 

przez państwo),
– jawność działania, dostęp środków masowego przekazu do informa-

cji – co może być w szczególnych sytuacjach wykorzystywane przeciw 
bankowi,

– wysoka wrażliwość banków na kryzysy,
– zagrożenia zjawiskami contagion effect57 (możliwy wpływ na destabi-

lizację całego sytemu fi nansowego),
– system instytucji publicznych powołanych dla ochrony klientów fi nan-

sowych (nadzór bankowy, BFG, rzecznik klientów banków, zarządy komi-
saryczne w bankach i inne),

– ostatecznie to klienci ponoszą koszty utrzymania systemu bezpieczeń-
stwa fi nansowego a także bankructw banków.

Można także wysunąć szereg argumentów przeciwnych, między innymi 
są to:

– funkcjonowanie na wolnym rynku, 
– wolność wyboru banku przez klientów,
– prywatna struktura własności większości banków, 
– nacjonalizacja niektórych banków jako metoda sanacji; państwowy 

właściciel nie sprzyja efektywności i rynkowym zachowaniom,
– zakaz pomocy publicznej dla podmiotów prywatnych obowiązujący 

w UE (ale z pewnymi wyjątkami), 

57 Jest to efekt zarażenia się kryzysem przez kolejne banki.
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– możliwe naciski polityczne co do zakresu i struktury pomocy publicz-
nej dla banków,

– ryzyko moralności zarządów (moral hazard of management); udzielanie 
pomocy publicznej bankom nie zawsze było powiązane z konsekwencjami 
dla dotychczasowych menedżerów – przynajmniej w formie ich odwołania 
bez prawa do odprawy.

Problemy związane z zakresem uznania usług fi nansowych bądź banków 
w kryzysie za dobro wspólne czy też publiczne wymagają dalszych badań 
i dyskusji. Ostatecznie to jednak władze krajowe i unijne w imieniu wybor-
ców zdecydują o sposobie podejścia i polityce w tym obszarze.

Podsumowanie

Zarządzanie kryzysem wymaga spojrzenia nie tylko w skali makro na 
pojawiające się problemy, ale także w skali mikro. Kryzys w pojedynczym 
banku bywa niezawiniony; może być konsekwencją contagion effect; takie 
banki powinny mieć szczególną pomoc instytucji państwa.

Doświadczenia szeregu kryzysów międzynarodowych a także analizy 
przypadków bankrutujących banków wskazują, że:

– szerokie współcześnie konsekwencje społeczne bankructw bankowych 
uzasadniają stosowanie doktryny banku jako dobra publicznego i związanej 
z tym interwencji państwa,

– w celu ograniczenia społecznych kosztów kryzysu potrzebne są: szyb-
kie podejmowanie decyzji i szybkie działania interwencyjne państwa oraz 
stosowanie konsekwencji wobec winnych kryzysu,

– sanacja banku nie jest możliwa bez dźwigni fi nansowej (LoLR, wykup 
lewarowany i inne),

– w polskim systemie bankowym potrzebne są zmiany instytucjonalne, 
zapewniające w przyszłości zarówno skuteczny nadzór, jak i pomoc instytu-
cji państwa w sytuacji kryzysu pojedynczego banku, ale także wobec innych 
instytucji depozytowych (podmioty non banking),

– niezbędne jest upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o kryzysach, 
o zachowaniach mających na celu ograniczanie skutków kryzysu dla siebie 
i rodziny oraz kształtowanie postaw umożliwiających akomodację behawio-
ralną w warunkach kryzysowych.

Potraktowanie banków (w warunkach kryzysu) jako dobra publicznego 
tworzy etyczną podstawę i uzasadnienie ekonomiczne do:
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– umacniania zaufania publicznego do banków,
– współfi nansowania przez państwo systemu gwarantowania depozy-

tów,
– stosowania instrumentów prawnych nadzoru i regulacji rynku,
– budowy krajowego systemu bezpieczeństwa fi nansowego i udzielania 

pomocy bankom w sytuacji kryzysowej, 
– ponoszenia kosztów budżetowych krajowej i międzynarodowej sieci 

bezpieczeństwa fi nansowego (FSN – fi nancial safety net),
– upowszechniania usług fi nansowych (likwidacja wykluczenia fi nanso-

wego).
Dalsze badania problematyki zaprezentowanej w artykule powinny mię-

dzy innymi odpowiedzieć na pytania: Czy w imię ratowania życiowych 
oszczędności milionów niewyedukowanych klientów banków należy trak-
tować usługi depozytowe banków jako dobro publiczne; czy też należy apli-
kować przymusową edukację ekonomiczną w wyniku upadłości instytucji 
kredytowych? Czy w warunkach kryzysu systemowego pomoc dla banków 
na wielką skalę jest etyczna i jakie są jej granice? 

Aktualny jest także dylemat: czy pomoc państwa w kryzysie zarówno 
systemowym jak i pojedynczego banku to zbędny etatyzm czy niezbędny 
interwencjonizm ratujący oszczędności milionów obywateli oraz redukujący 
koszty społeczne.

LITERATURA

Banajski R. 2008. Za czy przeciw dobru wspólnemu, w: Dobro wspólne. Proble-
my konstytucyjnoprawne i aksjologiczne, pod red. W. Wołpiuka, Wydawnictwo 
WSZiP, im. H. Chodkowskiej, Warszawa

Barber T. 2008. EU to Beef Up Financial Supervision, Financial Times 04.04.08
Canals J. 1993. Competitive Strategies in European Banking, Oxford University 

Press
Caprio G. jr. Klingebiel D. 1996. Bank Insolvency: Bad Luck, Bad Policy or Bad 

Banking, World Bank Annual Conference on Development Economics, Wash-
ington, D. C., April 

Corrigan G. 1992. Challenges Facing the International Community of Bank Supervi-
sors, Quarterly Review, Federal Reserve Bank of New York, Autumn



260

Demirguç-Kunt A., E. Detragiache E. 1997. The Determinants of Banking Crises: 
Evidence from Developing and Developed Countries, IMF Working Paper no. 
WP/97/106, Washington 

Diamond D. W. Dybvig P.H. 1983. Bank Runs, Deposit Insurance and Liquidity, The 
Journal of Political Economy, Chicago, no. 1

Diekmann M. 2008. The Swing to the State Must Not Go Too Far, Financial Times, 
22.12.08

Economic and Finance Committee. 2001. Report on Financial Crisis Management, 
Economic Paper no. 156, July 

Exit right. The Contract Between Society and Banks Will Get Stricker. 2009. Special 
Report, The Economist 16.05.09

Freixas X., Rochet J. Ch. Microeconomics of Banking, Massachusetts Institute of 
Technology, fourth printing, 1999

Gardener E.P.M., Molyneux P. 1998. Powrót do doktryny TBTF: postępowanie wo-
bec banków strategicznych zagrożonych upadłością, Bezpieczny Bank nr 1

Gardineer G. N. 2007. Residential Mortgage Lending: Lessons from the Current 
Crisis, conference paper, Związek Banków Polskich, Warsaw, 6.11.07

Greenspan A. 1988. Testimony Before the Committee on Banking, Housing and Ur-
ban Affairs, wystąpienie w Senacie USA, 2.02.88

Greenspan A. 2009. Greenspan: potrzebujemy lepszego zabezpieczenia przed ryzy-
kiem, Financial Times 27.03.09

Guha K. 2008. IMF Head Calls for Global Action on Turmoil, Financial Times, 
07.04.08

Heffernan S. 2007. Nowoczesna bankowość, PWN, Warszawa
Herman A. 2008. Globalne kryzysy i ich wpływ na postrzeganie wartości przed-

siębiorstwa, w: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach zakłóceń 
na rynkach fi nansowych, pr. zbior. pod red. J. Bielińskiego i M. Czerwińskiej, 
Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot

Iwanicz-Drozdowska M. 2008. Kryzysy bankowe – zagadnienia ogólne, www.
nbportal.pl/library/pub, 7.04.08

James C. 1991. The Losses Realized in Bank Failures, Journal of Finance, no. 9
Kaufman G. G. 1999. Banking and Currency Crisis: a Taxonomy and Review, Loy-

ola University of Chicago Working Paper, no 11
Kindleberger Ch. P. 1996. Manias, Panic and Crashes: a History of Financial Cri-

ses, J. Wiley & Sons, New York
Krugman P. 2008. Brown Des Good, New York Times, 12.10.08
Laidler D. 2004. Central Bank as Lender of Last Resort – Trendy or Passe, w: Kon-

ferencja Naukowa NBP „Bankowość centralna a system fi nansowy”, Warszawa



261

Masiukiewicz P. 2008. Crises in Banks Versus State Intervention, Ekonomika: pro-
blemi teorii ta praktiki. Zbirnik naukowych prac. Wipusk 244, Tom IV, Dniepro-
pietrowskij Nacionalnyj Uniwersytet, Dniepropietrowsk, Ukraine, November

Masiukiewicz P. 2009 (1). Specyfi ka zarządzania upadłością banku, Kwartalnik 
Nauk o Przedsiębiorstwie nr 1

Masiukiewicz P. 2009 (2). Kryzys banku a interwencje państwa, w: Wyzwania eko-
nomiczne w warunkach kryzysu, pod red. nauk. I. Lichniak, Ofi cyna Wydawni-
cza SGH, Warszawa

Pawłowicz L. 2007. System bezpieczeństwa fi nansowego w UE, Kwartalnik Nauk 
o Przedsiębiorstwie nr 2

Pawłowicz L. 2008. Nowy wymiar globalnego kryzysu fi nansowego, w: „Zarządzanie 
wartością przedsiębiorstwa w warunkach zakłóceń na rynkach fi nansowych”, pod 
red. J. Bielińskiego i M. Czerwińskiej, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdań-
skiego, Sopot

Pedersen L., Roubini N. 2009. A Proposal to Prevent Wholesale Financial Failure, 
Financial Times, 30.01.09

Solarz J.K. 2008. Zarządzanie ryzykiem systemu fi nansowego, PWN, Warszawa
Soros G. 2008. (1). How to Capitalize the Banks and Save Finance, Financial Times, 

13.10.08 
Soros G. 2008. (2). The New Paradigm for Financial Markets. The Credit Crisis of 

2008 and What Its Means, Public Affairs, New York
Stiglitz J. E. 2002. Dwa oblicza, Rzeczpospolita nr 277/02
Szpringer W. 2009 (1). Społeczna odpowiedzialność banków. Między ochroną kon-

sumenta a osłoną socjalną, Ofi cyna Wolters Kulwer, Warszawa
Szpringer W. 2009 (2). Kryzysy a pomoc publiczna dla banków w UE, w: Między-

narodowe bankructwa i afery bankowe, pod red. P. Masiukiewicza, Ofi cyna Wy-
dawnicza SGH, Warszawa

Takenaka H. 2008. Ways to Avoid Another Stampede, Financial Times, 14.11.08
Żukowski M., Żukowska H. 2009. Oddziaływanie państwa na stabilizowanie sy-

stemu fi nansowego, w: Bankowość w Unii Europejskiej – szanse i zagrożenia. 
Księga Jubileuszowa W.L. Jaworskiego, pr. zbior., Komitet Redakcyjny pod kier. 
M. Iwanicz-Drozdowskiej, Ofi cyna Wydawnicza SGH, Warszawa



Piotr Masiukiewicz 
Szkoła Główna Handlowa

PUBLIC GOOD DOCTRINE IN BANKING VERSUS CRISIS

This article has a following thesis: changes in banking and a role of universal banks 
in real area in last years, give an argument for treating banks as public good in the 
crisis situation.

80–90% of societies use banking services in many countries as an effect of 
banking development. New social functions of banks appeared. Doctrines about 
sanitation and government support for banks were changed parallelly (LoLR, TBTF, 
TITF, doctrine of social good). Presently there are some arguments for recognition 
of social good doctrine in banking such as: a very big area for state regulation, 
state banking supervisory (e.g. acceptance of shareholders structure, appointment 
of president and vice president of a bank), state system of deposits insurance, 
realization of task delegated by the state, fi nancing of public-private enterprises, 
social responsibility of banks and others.

Banks received a great support form governments as a result of the subprime crisis. 
G-20 recommended new regulations for this sector as a result of crisis lesson.

These arguments confi rm that banks’ activity has a particular importance for 
society and economy.

Key words: universal bank, doctrine, public good, social functions, crisis, bankruptcy, 
social cost


