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Hazard moralny a systemy motywacji w bankowości

Wstęp

Niedostateczne systemy predykcji możliwych ryzyk i ich niedocenianie 
w bankach z jednej strony oraz skłonność do hazardu na rynku fi nansowym 
toczyły kulę ekonomicznych czynników kryzysu subprime. Na tę pierwszą 
nakładała się kula czynników behawioralnych – powodująca akcelerację 
kryzysu. Wśród wielu czynników rozwoju kryzysu wymienia się systemy 
motywacji dla zarządów banków.

Od dziesiątków lat systemy motywacyjne menedżerów w wielu krajach nie 
premiowały ograniczania ryzyka w instytucjach fi nansowych, lecz wspierały 
skłonność do hazardu; umożliwiającego wysoką dynamikę zysków w krót-
kim okresie i w konsekwencji wzrost wartości akcji. Głównym problemem 
zarządzania było – jak osiągnąć największą wartość w najkrótszym czasie; 
pokonując konkurencję. Hazard moralny menedżerów stał się w niektórych 
instytucjach stałym elementem zarządzania. Właściciele i reprezentujące ich 
rady nadzorcze nie doceniały zatem ryzyka strat, ryzyka bankructwa i utraty 
kapitałów.

Równolegle umacniała się wiara w nieomylność i etykę prezesów banków, 
w miarodajność ratingów, w uczciwość księgowych i audytorów, w efektyw-
ność handlu ryzykiem oraz w skuteczność nadzoru bankowego.

Teza artykułu jest następująca: stosowane systemy motywacyjne zarzą-
dów instytucji bankowych w ostatnim kryzysie fi nansowym sprzyjały hazar-
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dowi moralnemu i były jednym z ważnych czynników akceleracji kryzysu 
na rynkach fi nansowych.

1. Hazard moralny jako wyróżnik kryzysu subprime

Hazard moralny menedżerów można określić jako podejmowanie decyzji 
przynoszących wysokie zyski bez dostatecznej weryfi kacji i zabezpieczenia 
przed ryzykiem strat z tytułu tych decyzji w warunkach asymetrii informa-
cji, sprzyjających czynników behawioralnych oraz niskiej etyki decydentów. 
Formalnie decyzje takie były zgodne z prawem. Spryt prezesów i członków 
zarządów banków polegał na tym, że odpowiedzialność za ryzyko była roz-
proszona, konkretne decyzje podejmowały gremia kolegialne lub menedże-
rowie średniego szczebla. Coraz szerzej rozwijał się, poprzez sekurytyzację, 
handel ryzykiem [Solarz 2010]. Strategiczne kierunki działania akceptowały 
rady nadzorcze; zapewniając swoiste zabezpieczenie przed odpowiedzial-
nością prezesów i dyrektorów generalnych. Najwyżsi menedżerowie (CEO) 
tak zarządzali instytucjami fi nansowymi, by systemy planowania, zasilania, 
kontroli i motywowania sprzyjały moralnemu hazardowi na niższych szczeb-
lach zarządzania; tj. osiąganiu zysków za wszelką cenę. Przykład wielolet-
niego funkcjonowania tradera N. Leesona w Barings Banku jest tu klasyczny 
[Masiukiewicz (red.), 2010a, rozdz. 4].

J. Sikora zwraca uwagę, że wynagrodzenia ze swej funkcji, jako środka 
do życia, coraz bardziej przeistaczają się w cel życia [Sikora 1995, s. 160]. 
Zdaniem tego autora chciwość, skąpstwo, rozrzutność, społeczny cynizm 
czy zblazowanie tj. postawy ludzi ukształtowane pod wpływem pieniądza 
występują nie tylko w sferze osobistej, ale rzutują także na stosunki między-
ludzkie. Pieniądz jest źródłem uzależnienia i ryzyka, odgrywa istotną rolę 
w systemie komunikacji i informacji, jest skutecznym elementem kontroli 
nad zachowaniem jednostek i zbiorowości społecznych uważa J. Sikora. I do-
daje, że pieniądz umożliwia nie tylko stymulację myślenia, opinii i postaw 
ludzi, ale także umożliwia ich reglamentację. Natomiast zdaniem P. Drucke-
ra ważna jest rola odpowiedzialności w biznesie w relacji do motywowania. 
„Finansowe bodźce i nagrody są oczywiście ważne, ale na ogół wtedy, kiedy 
ich brak. Niezadowolenie z fi nansowego wynagrodzenia jest potężnym anty-
bodźcem, podważa i osłabia poczucie odpowiedzialności za wydajność. Ale 
satysfakcja z pieniężnej zapłaty nie jest, jak wskazują dowody, dostateczną 
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pozytywną motywacją. Motywuje ona tylko wtedy, gdy skłaniają do podję-
cia odpowiedzialności inne względy” [Drucker 1994, s. 324–325].

W ostatnim kryzysie fi nansowym subprime można przywołać wiele przy-
padków hazardu moralnego prowadzonego tak na rynku kredytowym jak 
i transakcji derywatami. Już sam poziom dźwigni fi nansowych w niektórych 
instytucjach (50 czy 100 razy większe aktywa niż kapitały własne) stano-
wił swoisty hazard. Nielimitowany wzrost kredytów subprime na rynkach 
mieszkaniowych, refi nansowanie poprzez sekurytyzację aktywów kredyto-
wych (handel ryzykiem) i przeznaczanie wysokich kapitałów na spekula-
cje na giełdach terminowych powodowało, że kierownictwa banków coraz 
mniej angażowały się w tradycyjny, mniej zyskowny biznes bankowy. Wo-
bec drobnych klientów podkreślano istnienie efektywnych systemów gwa-
rancji depozytów, a wobec wielkich inwestorów profesjonalność inwestycji, 
korzyści ze sprzedaży ryzyka oraz wielkie zyski w krótkim czasie [Masiu-
kiewicz 2010b].

„Robimy robotę Boga” – takiego określenia użył prezes banku inwesty-
cyjnego Goldman Sachs w wywiadzie dla „The Sunday Times”; miało to być 
uzasadnieniem dla ogromnych premii wypłacanych dla pracowników tego 
banku [Bojańczyk 2010, s. 93]. 

Świadectwem sukcesów na rynku fi nansowym i uzasadnieniem wysokich 
wynagrodzeń były najwyższe ratingi nadawane tak instytucjom jak i instru-
mentom fi nansowym przez międzynarodowe agencje ratingowe; podczas 
kryzysu subprime ujawniono tu jednakże wiele nieprawidłowości. Za ratingi 
płacili sami oceniani, pojawiło się zjawisko tyingu (uzależnianie ratingu od 
wykupu dodatkowych usług doradczych lub kolejnego ratingu), zlecanie kil-
ku ratingów i wybieranie najlepszego, itp. Trzy największe agencje ratingowe 
nadały korzystny rating długowi banku inwestycyjnego Lehman Brothers, tuż 
przed zgłoszeniem przezeń wniosku o upadłość we wrześniu 2008 r.

Wieloletnia dynamika zysków instytucji fi nansowych i nazwiska wybit-
nych menedżerów – osiągających ciągłe sukcesy – zdawały się potwierdzać 
nieskończoną objętość bańki spekulacyjnej. Ostatecznie krajowe systemy 
fi nansowe nie wytrzymały naporu zdarzeń; a bankructwa setek banków 
i wielu grup fi nansowych stały się faktem. Zanotowano nieliczne wpraw-
dzie, samobójstwa inwestorów, ogromny wzrost bezrobocia i kilkakrotne 
krachy na wielu giełdach. Pomoc państw dla systemów fi nansowych szacuje 
się wstępnie na 3,5 bln euro. Za hazard moralny nielicznych zapłacili liczni 
klienci i podatnicy.
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„Kryzys nie powstałby, gdybyśmy nie zerwali z pewnymi wartościami 
w życiu gospodarczym i stosunkach międzyludzkich” – stwierdza W. Szy-
mański. Zdaniem tego ekonomisty; na kanwie szybkich zmian pogubionych 
zostało wiele zasad i reguł. „Takie pogubienie w procesie wszechogarniają-
cej zmienności nastąpiło dlatego, iż bowiem zabrakło tego, co było już dla 
A. Smitha niezbywalną podstawą zdrowego rynku, a więc podstaw moral-
nych w zakresie stosunków międzyludzkich. Smith pisał o tym w książce 
Teorie uczuć moralnych będącej fundamentem zasad, na których można było 
dopiero oprzeć rozważania zawarte w następnej książce – Badania nad na-
turą i przyczynami bogactwa narodów. Gubiąc zasady, zgubiliśmy kapitał 
społeczny” [Szymański 2009, s. 93]. 

Można postawić pytanie, jakie były motywy podejmowania hazardu mo-
ralnego przez najwyższe kierownictwo banków? Wydaje się, że w miarę 
upływu czasu pozostawania na stanowisku słabną bariery w postaci zasad 
etyki biznesu a rosną ambicje co do kariery. Do ważniejszych motywów oso-
bistych hazardu moralnego w sektorach fi nansowych można zaliczyć:

– niekompetencja i uleganie opiniom złych doradców,
– chęć sprostania oczekiwaniom i presji właścicieli banku,
– nadmierne poczucie własnej wielkości i publicznej misji,
– ambicje osiągnięcia sukcesu i wygrywania konkurencji,
– chciwość i współzawodnictwo w gromadzeniu majątku osobistego,
– potrzeba ciągłej popularności,
– potrzeba szybkiej akumulacji dochodów z powodu spodziewanej dymi-

sji w niedalekiej przyszłości (niektóre przypadki). 
M. Bojańczyk zauważa, że menedżerowie dążąc do maksymalizacji zy-

sków i wzrostu wartości fi rmy stracili instynkt samozachowawczy; nie było 
bowiem ani silnych właścicieli, ani odpowiednich regulacji, które mogłyby 
powstrzymać ich przed nadmierną chciwością [Bojańczyk 2010].

Kryzys fi nansowy subprime obnażył słabości systemów motywacyj-
nych; które sprzyjały hazardowi moralnemu menedżerów [Masiukiewicz 
(red.), 2010a]. Upublicznienie wysokości wynagrodzeń i premii menedże-
rów najwyższego szczebla w okresie pogłębiającego się kryzysu, spotkało 
się z oburzeniem opinii publicznej, krytyką w prestiżowych czasopismach 
ekonomicznych i środowiskach naukowych. Brytyjska eurodeputowana 
A. McCarthy podkreśliła na posiedzeniu Parlamentu Europejskiego, że 
kontynuowanie dotychczasowego zwyczaju przyznawania premii w ban-
kach byłoby nieprzyzwoite [Posłowie…, 2010]. Sytuacja ta zmusiła rządy 
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wielu państw do zajęcia stanowiska w tej sprawie, a nawet wprowadzenia 
limitów płac i bonusów (np. Niemcy, USA).

W świetle wydarzeń kryzysowych rodzi się pytanie, jakie są granice 
hazardu moralnego; na ile silny system motywacji fi nansowych może stłu-
mić rozsądek i etykę menedżera, dlaczego możliwe są systemy zarządzania 
w których nie wiąże się premii i bonusów za sukcesy z odpowiedzialnością 
fi nansową i karną za bankructwo? Czy w gospodarce rynkowej wynagro-
dzenia powinny być limitowane? Czy wynagrodzenia idące w setki milio-
nów dolarów rocznie dla CEO były uzasadnione ich wiedzą, kompetencjami 
i wkładem pracy, a także ryzykiem poniesienia odpowiedzialności cywilnej 
i karnej? Na te i inne pytania próbują dziś odpowiedzieć parlamenty i rządy, 
a także Komisja Europejska.

2. Systemy motywacji jako czynnik kryzysogenny w bankowości

J. Galbraith paradoksem nazywa współczesne systemy wynagradzania. 
Uważa on, że słowo praca odnosi się na równi do tych, dla których jest wy-
czerpująca, nudna, przykra, jak i do tych dla których jest przyjemnością bez 
żadnego poczucia obowiązku. Pojęcie praca opisuje zarówno to, co jest wy-
muszane, jak i to, co jest źródłem prestiżu i wynagrodzenia, których inni gor-
liwie poszukują i którymi się cieszą; oszustwo jest tu oczywiste już w tym, 
że to samo słowo opisuje różne rodzaje pracy [Galbraith 2005, s. 32].

„Tym, którzy najmniej potrzebują wynagrodzenia za swój wysiłek, mo-
gliby najłatwiej bez niego przeżyć, płaci się najwięcej. Wynagrodzenia, czy-
li dokładniej miesięczne płace, premie i opcje akcyjne, są najhojniejsze na 
szczytach, gdzie praca stanowi przyjemność. Nie wywołuje to żadnej po-
ważniejszej negatywnej reakcji. Dopiero całkiem niedawno rozdęte wyna-
grodzenia i szeroki wachlarz dodatkowych dochodów kierowników z wyso-
kich szczebli zarządzania doprowadziły do krytycznych komentarzy. To, że 
najhojniejsze wynagrodzenia powinny przypadać ludziom najbardziej cie-
szącym się pracą, zostało w pełni zaakceptowane” [Galbraith 2005, s. 33]. 
Przeciwnicy poglądów Galbraitha wytaczają argument wolnych cen, w tym 
ceny pracy na wolnym rynku. Galbraith zwraca jednak uwagę, że wielkie 
korporacje najczęściej wygrywają przetargi na zamówienia publiczne; stając 
się trwałymi uczestnikami rynku publicznego. Szczególnie dotyczy to resor-
tów obrony [Galbraith 2005, rozdział XI].
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W ostatnich latach na niezdolność do poprawnej oceny ryzyka, falę ir-
racjonalnego optymizmu, lekkomyślność instytucji fi nansowych, wielkie 
lewarowanie działalności i dynamiczny rozwój rynku derywatów nałożyły 
się błędy nadzorów fi nansowych, błędy fi rm ratingowych, niedostateczne 
regulacje rynku, ale także wadliwe zarządzanie niektórymi instytucjami 
fi nansowymi. W.M. Orłowski uważa, że podstawowymi błędami w zarzą-
dzaniu były – słaby nadzór właścicielski oraz niewłaściwe motywacje dla 
zarządów. Zdaniem tego autora „skandaliczną rolę odegrał system premio-
wania, skłaniający zarządzających do poszukiwania krótkookresowych 
zysków za cenę osłabienia długookresowego bezpieczeństwa instytucji fi -
nansowych” [Orłowski 2009]. Także zdaniem G. Verheugena, błędem było 
włączanie do pakietów wynagrodzeń menedżerów opcji na akcje. Byłą to 
bezpośrednia zachęta do doraźnych działań obliczonych na zwyżkę kursu 
akcji, by osiągnąć szybki zysk. System wynagradzania członków kierow-
nictwa powinien być zrównoważony i odpowiedzialny społecznie [Verheu-
gen…, 2010].

Bardzo wysoki poziom wynagrodzeń menedżerów, sięgający setek mi-
lionów dolarów rocznie, nie był dostatecznie powiązany z systemem odpo-
wiedzialności za decyzje, w tym odpowiedzialności z tytułu stosunku pracy 
oraz odpowiedzialności cywilnej i karnej. W ramach tej ostatniej pojawiło 
się kilka procesów karnych, m.in. dotyczących Bear Stearns oraz Madoff Fo-
und i Galleon Investment Found. Nadzór brytyjski ukarał grzywnami kilku 
dyrektorów banku Notrhern Rock [Masiukiewicz (red.), 2010a, s. 158]. Są to 
jednak nieliczne przykłady poniesionych konsekwencji.

Należy zauważyć, że systemy kontraktów menedżerskich opanowała 
w zbyt szerokim zakresie doktryna prawa menedżera do błędów. Wysokość 
wynagrodzeń niewątpliwie napędzała także konkurencja. Ze względu na 
wzrost ryzykownych transakcji, dla podtrzymania zaufania inwestorów, rady 
nadzorcze poszukiwały tzw. gwiazdorów fi nansów; menedżerów znanych, 
którzy odnieśli spektakularne sukcesy i będących w centrum zainteresowa-
nia mediów. Niewielka ich liczba na rynku podkręcała spiralę wzrostu ofe-
rowanych wynagrodzeń przez konkurencję.

Banki z Wall Street i ich komitety ds. wynagrodzeń wnikliwie badały 
praktyki płacowe konkurentów: wysokość wynagrodzeń, strukturę, sposoby 
wiązania płacy z wynikami. Doprowadziło to do swoistej unifi kacji syste-
mów wynagrodzeń, szczególnie w bankach inwestycyjnych, które stanowiły 
dla siebie jednorodną grupę odniesienia. Jeżeli szukać akceleratorów kryzy-
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su w konstrukcji systemów motywacyjnych spółek, to ten brak różnorodno-
ści okazał się w pewnym stopniu kryzysogenny.

Galbraith wystawił surową ocenę etyczną systemom motywacji w bi-
znesie: „Kierownictwo miało pełną władzę. Właściciele nie mieli znacze-
nia; niektórzy audytorzy byli ulegli. Opcje akcyjne powiększały bogactwo 
uczestników tych zdarzeń i lekko maskowały ich dochody. Najmniej ocze-
kiwanym przyczynkiem do tej niekorzystnej, a nawet kryminalnej działal-
ności była wzmiankowana właśnie kreatywna rachunkowość. Zapewniała 
ona zasłonę dla przebiegłych działań, które graniczyły z jawną kradzieżą” 
[Galbraith 2005, s. 68].

Brak wyraźnie sprecyzowanych zasad odpowiedzialności za błędy, za 
nadmierne ryzyko, za złe decyzje podległych menedżerów średniego szczeb-
la i wyjątkowo silne premiowanie krótkoterminowych zysków przyczyniło 
się niewątpliwie do podejmowania hazardu moralnego przez zarządy ban-
ków i zaowocowało akceleracją zjawisk kryzysowych.

3. Wynagrodzenia jako wielkie fortuny. Studia przypadków

W bankowości głównym zasobem jest wiedza, którą posiadają wysoko 
wykwalifi kowani specjaliści. Dlatego ich płace stanowiły największe koszty 
dla fi rm z sektora. W rachunku zysku i strat stanowiły one nawet do 50% 
dochodów netto [Strategia…, 2009]. W strategii zarządzania zasobami ludz-
kimi każdego banku kluczowy cel stanowiło pozyskiwanie i zatrzymywanie 
najbardziej utalentowanych liderów, a wysokie wynagrodzenia miały to za-
pewnić. Najważniejszym elementem strategii wynagradzania było jednakże 
mocne powiązanie interesów menedżerów różnych szczebli z maksymali-
zacją wyników spółki i zwrotu dla akcjonariuszy. Zapewnić to miała od-
powiednia struktura wynagrodzenia, tj. jak najmniejsza płaca podstawowa 
oraz roczny bonus uzależniony od wyników, stanowiący dominującą część 
wynagrodzenia. M.in. premie dyrektora generalnego Bear Stearns w 2006 
roku były 150 razy większe od płacy podstawowej (zob. tab. 1 na s. 187).

Bonus zazwyczaj dzielony był na dwie części. Na przykład połowa jego 
wartości była wypłacana w gotówce, a reszta w postaci różnego rodzaju 
papierów wartościowych spółki; najczęściej akcji zastrzeżonych (RSU), 
rzadziej opcji na akcje. Członkowie zarządów nie mogli sprzedać akcji 
w okresie nabywania uprawnień, który często równy był okresowi, w któ-
rym menedżer miał pracować dla spółki (okres karencji najczęściej trwał ok. 
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5 lat). Taka strategia miała zapewnić osiągnięcie kilku ważnych celów. Po 
pierwsze – trwale powiązać interesy CEO i akcjonariuszy. Po drugie – za-
chęcać do podejmowania oczekiwanych strategicznych decyzji, ale i rozsąd-
nego zarządzania ryzykiem. Po trzecie – utrzymać stabilną kadrę topmene-
dżerów. Taki system motywacyjny miał jednak kilka pułapek.

Pułapka 1. Wielkie bonusy – strategie wynagrodzeń sprawiały wraże-
nie spójnych oraz potencjalnie skutecznych i efektywnych. I takimi były 
w istocie. „Czy nagrody motywują ludzi? Zdecydowanie. Motywują ludzi 
do zdobywania nagród” [Strategia…, 2009]. Zgodnie z duchem tej głównej 
zasady wynagradzania za wyniki, prezesi banków (CEO) byli zmotywowani 
do uzyskiwania kolejnych wielkich bonusów; wystąpiło zjawisko swoistego 
uzależnienia od przyrostu bogactwa i rywalizacja w tym zakresie.

Pułapka 2. Krótkoterminowy charakter nagród – wypłata bonusów była 
uzależniona od bieżących zysków, bez uwzględnienia ryzyka inwestycyj-
nego. Powiązanie wynagrodzenia z wynikami długoterminowymi miało 
być zapewnione dzięki wypłacaniu połowy bonusu w postaci akcji spółki 
(zwykle o ograniczonej zbywalności). Teoretycznie rozwiązanie sprawdzi-
ło się, bowiem wraz z kłopotami spółek, prezesi (CEO) stracili ulokowane 
w akcjach wielkie kapitały. Czy to znaczy, że system zadziałał prawidłowo? 
Raczej nie, przede wszystkim najpoważniejszą wadą był mechanizm uza-
leżniania liczby przyznanych akcji od bieżącego zysku. Długoterminowy 
charakter wynagradzania opartego na własności papierów wartościowych 
polega na tym, że profi ty menedżera zależą od tego, jak spółka będzie so-
bie radziła w perspektywie wielu lat. Tkwiący w takiej formie wynagra-
dzania potencjał motywacji tracił bardzo dużo w sytuacji, kiedy otrzyma-
nie w ogóle jakiś akcji przez menedżera zależało od wyników ostatniego 
roku. CEO mógł mieć nawet świadomość, że jego decyzje nie są najlepsze 
z uwagi na długookresowy interes spółki. Jednak gdyby chciał zabezpie-
czać przyszłość spółki kosztem bieżącego wyniku, otrzymałby faktycznie 
śladowe do możliwości wynagrodzenie – bez bonusu i bez składnika „dłu-
goterminowego”.

Pułapka 3. Brak powiązania systemu motywacji z systemem sankcji; 
praktycznie nie przewidziano żadnej odpowiedzialności zawodowej za błęd-
ne decyzje.

Pułapka 4. Niski poziom etyki zawodowej skłaniał do hazardu moralne-
go w celu osiągnięcia jak największych zysków, a w następstwie dochodów 
osobistych.



187

Poniżej przedstawiono kilka drastycznych przypadków ilustrujących opi-
sane zjawiska.

Tabela 1. Wynagrodzenia Jamesa Cayne'a, dyrektora generalnego Bear Stearns

Rok Podstawowe 
wynagrodzenie

Bonus 
wypłacony 
w gotówce

Przyznane 
akcje

Przyznane 
opcje

Inne 
składniki 

Wynagrodzenie 
całkowite

2006 250 000 17 070 746 14 838 829 35 788 6 154 315 38 349 678
2005 200 000 12 721 154 10 295 769 56 573 5 180 904 28 454 400

Źródło: opracowanie na podst. Proxy Statements of Banks, www.wynagrodzenia.pl, 
7.03.2009.

W publikacjach prasowych szuka się przyczyn bankructwa amerykań-
skiego banku inwestycyjnego Bear Stearns w osobach zarządzających dy-
rektorów. O Jamesie Cayne mówiono, że awansował na dyrektora generalne-
go dzięki zawieraniu przyjaźni z szefami rady nadzorczej spółki (zarządzał 
bankiem przez ponad 15 lat). Cayne stanowił ucieleśnienie amerykańskiego 
snu – w swoim czasie pracował jako taksówkarz i sprzedawca fotokopiarek. 
Jednak zanim podjął decyzje, które doprowadziły jego bank do bankructwa, 
uchodził on za geniusza i wizjonera. Oskarżenia o niekompetencję pojawiły 
się później. Jako fatalną należy też ocenić politykę public relations prowa-
dzoną przez ten bank [Masiukiewicz 2010a, rozdz. 6]. Biorąc pod uwagę 
tylko wypłacone wynagrodzenie gotówkowe, Cayne zarobił (zob. tab. 1) 
w 2006 roku ponad 17,3 mln dolarów. Dodatkowo otrzymał zastrzeżone 
akcje (RSU) i opcje o wartości prawie 15 mln dolarów. Wartość innych 
składników wynagrodzenia wyceniono na 6,15 mln dolarów. Jeśli zsumo-
wać wszystkie składniki, dochód Cayne'a wyniósł w 2006 roku, tj. tuż przed 
kryzysem banku około 38 mln dolarów brutto.

Ch. Prince, prezes Citigroup objął stanowisko w 2003 roku, gdy kurs ak-
cji wynosił 47 dolarów. Bank stworzył wysoce ryzykowny portfel aktywów 
i wszedł w strefę strat. W 2006 r. kurs akcji spadł do 4,5 dolarów, a w 2007 r. 
do 0,72 dolarów. Prezesowi wypłacono 138 mln dolarów za jego wysiłki 
w dobrym okresie. Za katastrofę w banku nie poniósł żadnej odpowiedzial-
ności i ustąpił ze stanowiska w listopadzie 2007 r. [Bogle 2009, s. 38–39]. 
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Przypadek prezesa amerykańskiego banku inwestycyjnego Merrill 
Lynch, S. O’Neala, był podobny. Ryzyko portfela inwestycyjnego urzeczy-
wistniło się pod koniec 2007 r., powodując stratę około 19 mld dolarów. 
Cena akcji banku na giełdzie spadła z 95 dolarów do poziomu poniżej 20 
dolarów. Prezes za lata 2002–2007 otrzymał 161 mln dolarów wynagro-
dzenia. W związku z rezygnacją w październiku 2007 r. ze stanowiska rada 
nadzorcza w całości wypłaciła mu pakiet bonusowy obejmujący plan eme-
rytalny, na kwotę 160 mln dolarów; co wyniosło razem 321 mln dolarów 
[Bogle, s. 39]. 

Goldman Sachs miał w 2009 roku złą passę, kiedy to politycy, eksperci 
od etyki w biznesie i media zarzucały mu podniesienie w okresie kryzysu 
funduszu premii do 11,4 mld dolarów. L. Blankfein, prezes Goldman Sachs, 
otrzymał w 2007 r. ponad 70 mln dolarów wynagrodzenia. 

Po okresowym ograniczeniu wynagrodzeń najwyższego kierownictwa 
tak w USA, jak i w Europie; wynagrodzenia te znów zaczynają rosnąć. 
W 2010 r. w USA wypłaty i bonusy ogółem dla banków i fi rm brokerskich 
notowanych na giełdzie wyniosły 135 mld dolarów [McGrane, Lucchetti 
2011]. W Wielkiej Brytanii, prezesowi Barclays plc R.E. Diamondowi Jr. za 
2010 rok mogą być wypłacone bonusy ok. 9 mln funtów, a jego nowy kon-
trakt to wynagodzenie roczne 1,35 mln funtów [Schaefer-Munoz 2011].

L. Blankfein na konferencji we Frankfurcie w 2009 r. przyznał, że banki 
utraciły kontrolę nad egzotycznymi produktami, jakie sprzedawały w prze-
dedniu kryzysu fi nansowego, a część z tych instrumentów nie miała żadnej 
wartości, ani w sensie ekonomicznym ani w sensie społecznym i opowiedział 
się za zakazem wieloletnich premii dla kadry kierowniczej; kadra ta powinna 
otrzymywać znaczną część wynagrodzenia w postaci akcji, a nie gotówki. 
Poparcie Blankfeina dla globalnej reformy regulacji na rynku fi nansowym, 
w tym dotyczącej systemów motywacji, wywarło zapewne wpływ na innych 
menedżerów i zostało przyjęte z zadowoleniem przez polityków [Jenkins  
2009] .

Komentując przypadki wysokich wynagrodzeń, J. C. Bogle zauważa, że 
żyjemy w świecie, w którym zbyt wielu z nas nic już chyba nie wytwa-
rza, handlujemy tylko kawałkami papieru (wymieniając między sobą akcje 
i obligacje), a „przy okazji wypłacając za to naszym fi nansowym krupierom 
prawdziwe fortuny” [Bogle 2009, s. 33].
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4. Lekcja z kryzysu subprime – limity wynagrodzeń 

Wypłacanie premii i bonusów dla kadry kierowniczej instytucji fi nanso-
wych stało się publicznym problemem nie tylko ze względu na wysokość 
kwot, ale także ich wypłacanie w sytuacji gdy banki ponosiły straty. J. Więc-
ławski zauważa, że niektóre banki nie podjęły przy tym wysiłku by zwrócić 
państwową pomoc. „Praktyki takie w okresie, gdy banki uzyskały znaczącą 
pomoc na ratowanie przed bankructwem, skłoniły przedstawicieli najwięk-
szych gospodarek światowych do działań zmierzających do ograniczenia 
możliwości wypłacania różnych form nagród niezależnych od wyników fi -
nansowych dokonujących tego instytucji. Wydaje się jednak, że naciski na 
ograniczenie wysokości dodatkowych wynagrodzeń czy odwoływanie się do 
odpowiedzialności społecznej będą mało skuteczne, gdyż postępowanie ta-
kie ma uwarunkowania systemowe” [Więcławski 2010].

Pojawia się coraz więcej opinii w prasie ekonomicznej, iż wynagrodze-
nia kierownictw banków, stanowiące współcześnie wielkie fortuny należy 
ograniczyć. Metody ograniczania wyścigu „kto zapłaci więcej” – który 
z Wall Street przeniósł się także na inne kontynenty, mogą być różne. Po 
pierwsze można stworzyć międzynarodowy kodeks deontologiczny zasad 
motywacji menedżerów. Po drugie można wprowadzić w skali międzyna-
rodowej podatek od wzbogacenia, sięgający na przykład 80% kwoty ponad 
uzgodniony próg. Można też wprowadzić limit roczny wynagrodzeń. W go-
spodarce rynkowej nie powinno być zbyt wielu limitów; zatem najlepszym 
rozwiązaniem są specjalne regulacje podatkowe. Niewątpliwie mechanizm 
konkurencji, który powinien dusić koszty, w tym wynagrodzeń w bankach, 
w tym obszarze zadziałał odwrotnie. Zbulwersowana opinia publiczna 
w krajach dotkniętych kryzysem oczekuje, jak się wydaje, od rządów roz-
wiązania tej kwestii.

W wydanych jeszcze w 2009 roku zaleceniach Komisja Europejska 
zwróciła się do państw członkowskich, o wprowadzenie regulacji, któ-
re ograniczą wynagrodzenia w instytucjach fi nansowych oraz w spółkach 
(notowanych na rynku regulowanym). Były to zalecenia w sprawie syste-
mu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na rynku regulowanym 
(nr 2009/385/WE) i zalecenia w sprawie polityki wynagrodzeń w sektorze 
usług fi nansowych (2009/384/WE) Stwierdza się w nich m.in., że odpra-
wy w razie wcześniejszego rozwiązania kontraktu nie powinny przekraczać 
dwuletnich wynagrodzeń podstawowych, a w przypadku rozwiązania umo-
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wy w wyniku niezadowalających wyników odprawa w ogóle nie powinna 
być wypłacana.

Rząd USA wprowadził restrykcje co do wypłaty dywidend oraz wyso-
kości wynagrodzeń dla kadry menedżerskiej przedsiębiorstw i banków ko-
rzystających z pomocy publicznej w oparciu o Program TARP w wyniku 
kryzysu [Oręziak 2010], a ustawa Dodda-Franka zakazała de facto przyzna-
wania bonusów, które zachęcałyby do podejmowania dużego, krótkotermi-
nowego ryzyka [McGrane, Lucchetti 2011]. Ad hoc limity takie wprowa-
dzili Niemcy. 

Grupa G–20 i Komitet Europejskich Organów Nadzoru Bankowego są 
zgodne, że jednym z czynników, który przyczynił się do kryzysu była nie-
odpowiednia struktura wynagrodzeń w niektórych instytucjach fi nansowych 
[Dyrektywa…, 2010]. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 24 li-
stopada 2010 w kwestii całkowitych wynagrodzeń w bankach i instytucjach 
fi nansowych odnosi się do kształtowania polityki w tym zakresie, określa 
zasady i normy oraz sposoby monitoringu a także wprowadza pewne rozwią-
zania instytucjonalne. Dotyczy ona nie tylko kadry kierowniczej wyższego 
szczebla, lecz także osób podejmujących ryzyko i personelu sprawującego 
kontrolę [Dyrektywa…, 2010].

Dyrektywa stwierdza, że polityka wynagrodzeń powinna być zgodna ze 
strategią działalności, celami, wartościami i długoterminowymi interesami 
instytucji kredytowej. 

Do ważniejszych postanowień tej dyrektywy należą:
– organ zarządzający (nadzorczy) przyjmuje ogóle zasady polityki wy-

nagrodzeń,
– powinny być dokonywane okresowe oceny realizacji polityki wyna-

grodzeń,
– w dużych instytucjach należy powołać komitety ds. wynagrodzeń,
– proporcja stałych i zmiennych składników wynagrodzeń powinna być 

odpowiednio wyważona, tak by możliwe było prowadzenie elastycznej po-
lityki w tym zakresie, w tym niewypłacanie zmiennych składników wyna-
grodzenia,

– wypłaty z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy powinny odzwier-
ciedlać wyniki osiągnięte w dłuższym okresie, a przyjęte zasady powinny 
zapobiegać wynagradzaniu złych wyników,

– co najmniej 50% zmiennego wynagrodzenia składa się z akcji lub po-
dobnych tytułów własności podlegające strukturze prawnej danej instytucji 
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kredytowej lub związane z nimi instrumenty, albo odpowiadające im instru-
menty niepieniężne w przypadku nienotowanej instytucji kredytowej oraz 
w stosownych przypadkach inne instrumenty,

– co najmniej 40% zmiennych składników wynagrodzenia jest rozłożona 
(co do wypłat) na okres nie krótszy niż trzy do pięciu lat,

– wynagrodzenie zmienne jest wypłacane lub nabywa się do niego pra-
wo, tylko wówczas jeśli ma ono zrównoważony charakter w stosunku do 
sytuacji fi nansowej instytucji kredytowej oraz jest uzasadnione wynikami 
tej instytucji, jednostki przedsiębiorstwa i zainteresowanego pracownika. 
M.in. wcześniej wypłacone premie w sytuacji pogorszenia wyników mogą 
być odebrane,

– od pracowników wymaga się, by zobowiązali się nie korzystać z osobi-
stych strategii hedgingowych lub ubezpieczeń dotyczących wynagrodzenia 
i odpowiedzialności.

Pomimo oporu części banków, nowe zasady mają obowiązywać w kra-
jach Unii od 2011 roku. W związku z tym, niektóre banki globalne, m.in. 
HSBC Holdings plc, zapowiedziały rozważenie przeniesienia swoich central 
poza Unię Europejską [Schaefer-Munoz 2010].

Zasady mają mieć zastosowanie do banków i fi rm inwestycyjnych z wy-
łączeniem menedżerów funduszy hedge. Należy spodziewać się przedsta-
wienia Parlamentowi Europejskiemu odrębnych zasad dotyczących fundu-
szy hedgingowych w najbliższym czasie.

Podsumowanie 

Systemy motywacyjne – jako funkcja zarządzania – są po to, by skłaniały 
do określonych zachowań i działań. Jeśli wywołują działania odwrotne lub 
inne szkodliwe efekty, to znaczy, że są błędne. Systemy motywacji dla me-
nedżerów instytucji fi nansowych w okresie ostatniego kryzysu fi nansowego 
nie były, jak się wydaje, adekwatne do nakładu pracy, odpowiedzialności ze 
stosunku pracy i odpowiedzialności cywilnej. Większość z prezesów ban-
ków (CEO) i członków zarządów nie poniosła konsekwencji prawnych i fi -
nansowych z tytułu hazardu moralnego i strat.

Nie można oczywiście twierdzić, że to błędne systemy motywacji wywo-
łały kryzys subprime, ale niewątpliwie zastosowane modele wynagradzania 
przyczyniły się do akceleracji kryzysu. Odpowiedzialność za to ponoszą rady 
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nadzorcze ustalające systemy motywacji dla najwyższego kierownictwa, ale 
nie znaczy to, że ponoszą ją wszyscy akcjonariusze. Większość z nich nie 
miała wpływu na skład i decyzje rad nadzorczych. 

Poziom etyki zawodowej wielu menedżerów w świetle skłonności do 
hazardu moralnego okazał się niski. Model zarządzania, który doprowadził 
wiele banków do kryzysu, nie uwzględniał, jak się wydaje zasad społecz-
nej odpowiedzialności biznesu, wypaczana była rola corporate governance, 
z kryzysu próbowano wyjść przy pomocy kreatywnej księgowości i handlu 
ryzykiem, a oferta dla klientów nie była transparentna i zrozumiała. Systemy 
motywacji oparto na niewłaściwych wartościach.

Kulturę wynagradzania, jaka zdominowała banki z Wall Street, określa 
się jako „kulturę bonusów”. Wynagrodzenia, premie i odprawy wypłacane 
zarządom instytucji bankowych (i szerzej – fi nansowych), z punktu widze-
nia celów motywacyjnych i poziomu uzyskiwanych dochodów skłaniały 
menedżerów do podejmowania hazardu moralnego na rynku fi nansowym. 
Okres pokryzysowy to szeroka wymiana kadr menedżerskich w instytucjach 
fi nansowych i znaczące redukcje zatrudnienia. Można uznać, że większość 
prezesów (CEO), którzy doprowadzili do kryzysu, poniosła odpowiedzial-
ność moralną i straciła pracę – zyskując niemałe odprawy. Ale czy jest to 
adekwatne do ekonomicznych i społecznych kosztów kryzysu?

Decyzje Parlamentu i Rady Europy, co do jednolitej regulacji w obsza-
rze wynagrodzeń zarządów banków i przedsiębiorstw fi nansowych zosta-
ły wprowadzone i mogą zapewnić większą przejrzystość oraz adekwatność 
wypłacanych kwot w stosunku do innych sektorów gospodarki. Zapewne 
w ocenie interesariuszy banków będą to bardziej etyczne rozwiązania, ale 
jest to kolejne ograniczenie wolnego rynku. W poszczególnych krajach wy-
stępują różne systemy motywacji. Wynika to z doświadczeń biznesu, kultury 
zarządzania, tradycji sposobów wynagradzania. Próba unifi kacji i ogólnoeu-
ropejskich regulacji w tym zakresie jest raczej dyskusyjna. 

Regulacje systemów motywacji, zdaniem autora, powinny mieć charak-
ter wewnątrzkrajowy i posługiwać się instrumentami ekonomicznymi, a nie 
normami administracyjnymi.
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Piotr Masiukiewicz

MORAL HAZARD AND MOTIVATION SYSTEMS IN BANKING

For many years motivation systems for the top managers in a lot of countries haven’t 
rewarded reducing the risk at fi nancial institutions, but supported inclination to 
hazard enabling high dynamic of profi t and in consequence growth of share value. 
The main care of management was how to achieve the greatest value in the shortest 
time. Owners and supervisory boards underestimated risk of loss, bankruptcy 
risk and loss of capital. Applied motivation systems for the top management of 
banks during the last fi nancial crisis subprime were unquestionable one of crisis 
acceleration cause. 



The paper presents some problems of managers moral hazard, infl uence of 
motivation systems on the crisis eruption, case studies of the biggest executive 
compensations and possible solution in the future. 
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