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FORUM BANKOWE 2014 

BANKI W SPOŁECZNEJ GOSPODARCE RYNKOWEJ W ŚWIETLE DOŚWIADCZEŃ Z 

OSTATNIEGO KRYZYSU I STANU ROZWOJU RYNKU FINANSOWEGO 
 

Miejsce konferencji: Hotel Sheraton w Warszawie, ul. Bolesława Prusa 2 
Data: 12 marca 2014r. 
 

Sesja I Forum Bankowego 2014 rozpoczęła się wystąpieniem wprowadzającym prof. dr hab. 
Marka Belki, Prezesa Narodowego Banku Polskiego, który swoją wypowiedź skupił przede wszystkim 
na analizie konsekwencji społecznych działalności banków po globalnym kryzysie finansowym. Wskazał, 
że na pierwszy plan należy wysunąć kwestie etyczne i ochrona konsumenta, gdyż w tych obszarach 
nastąpiła zasadnicza zmiana podejścia banków i ocena działalności instytucji finansowych. 

Prezes NBP wyraził opinię, że banki powszechnie i słusznie są obarczane winą za globalny kryzys 
finansowy. Jednocześnie przyznał, że nie można zapominać o współwinie ze strony polityków i 
regulatorów. Prof. Marek Belka wskazał na doświadczenie Stanów Zjednoczonych, gdzie zmuszano banki 
do udzielania kredytów także w sytuacjach, gdy nie powinny one zostać udzielane. Starano się w ten sposób 
m.in. zmniejszać rosnące dysproporcje społeczne. Dążono do tego poprzez zwiększanie zadłużenia 
gospodarstw domowych. Trend ten nie był zauważalny jedynie w USA, ale również w innych państwach. 
Należy pamiętać, że gospodarka, w której nierówności społeczne przekraczają poziom tolerancji zaczyna 
być z gruntu niestabilna zarówno społecznie, jak i ekonomicznie. Kryzys subprime właśnie to udowodnił. 

Niestety w trakcie obecnego kryzysu mamy do czynienia z brakiem egzekwowania 
odpowiedzialności od indywidualnych osób za doprowadzenie do recesji. Jest to sytuacja zgoła odmienna 
od tej, jaka miała miejsce np. po wielkim kryzysie w latach 30-tych. Podstawową formą reakcji na 
powstanie kryzysu stały się nowe regulacje, przede wszystkim na poziomie międzynarodowym (np. nowe 
wymogi kapitałowe, normy płynnościowe, ograniczenia wynagrodzeń kadry zarządzającej, strukturalne 
ograniczenia działalności instytucji depozytowych, zmiany w rynkach OTC etc.). Inicjatywy 
poszczególnych krajów, Unii Europejskiej, Rady Stabilności Finansowej czy Komitetu Bazylejskiego mają 
wpływ na działalność banków w Polsce. Zmierzają one m.in. do całkowitej zmiany modeli biznesowych 
instytucji finansowych w krajach rozwiniętych i do poważnego osłabienia powiązania relacji depozytowo-
kredytowej banków z sytuacją na rynkach finansowych. Aby się dostosować do tych inicjatyw, banki będą 
musiały m.in. dokonać znacznej zmiany relacji z klientami korzystającymi z tradycyjnych usług, a więc 
wrócić do bankowości relacyjnej, wydłużyć horyzont, w którym rozważają skutki swoich działań etc. 

Prof. Marek Belka podkreślił, że polski system bankowy stanowi powód do dumy na tle innych 
państw europejskich. Jest nieduży, stabilny i stosunkowo mało skażony nieetycznymi zachowaniami. Banki 
w Polsce są nie tylko w dobrej kondycji, ale również nie doświadczyły dotychczas masowych negatywnych 
ocen społecznych. Jednakże to nie oznacza, że nie mogą być przedmiotem słusznych krytyk i ataków. Banki 
muszą bowiem zdawać sobie sprawę ze swojej odpowiedzialności i obowiązków wobec społeczeństwa i 
gospodarki, zwłaszcza, że od momentu wprowadzenia systemu publicznego gwarantowania depozytów i 
ustanowienia swoistego implicit commitment, według której instytucje finansowe znaczące systemowo nie 
będą upadać, sektor bankowy stał się częścią państwa. Instytucje finansowe muszą zdawać sobie sprawę 
przede wszystkim z obowiązków, jakie są na nie nałożone. 

Jednakże w działalności banków obecne są zjawiska budzące kontrowersje, mogące stwarzać 
niebezpieczeństwo zarówno dla samych banków, jak i całego społeczeństwa. Jako przykład Prezes NBP 
wskazał: opcje walutowe (ich zbyt duża skala mogła zagrozić stabilności gospodarki i samym bankom), 
kredyty walutowe (Prezes Belka porównał je do społecznej „tykającej bomby”, zwłaszcza w tej kwestii 
konieczny jest dialog między bankami w celu wypracowania odpowiednich rozwiązań i nie ma możliwości 
zostawienia tego problemu na kolejne 20 lat), polisolokaty (sposób ich dystrybucji budzi duże wątpliwości 
etyczne). Jako ostatni element prof. Marek Belka wymienił lokaty antypodatkowe. Wskazał je jako kpinę z 
państwa, w której banki świadomie uczestniczyły. Takie działanie nie buduje żadnych wartości, a jest 
jedynie dążeniem do osiągania co raz większych zysków i wykazywania się przed akcjonariuszami. 
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Oczywiście nie oznacza to, że są to zjawiska dominujące w polskim sektorze. Jednak należy mieć na 
uwadze, że dobry obraz naszej bankowości może być łatwo popsuty tego rodzaju zachowaniami. Niestety są 
one popularne na świecie. Jest to obraz ewolucji sektora bankowego w złym kierunku. Banki co raz częściej 
poddają się negatywnej tendencji dbania przede wszystkim o szybki zysk swoich akcjonariuszy, a coraz 
mniej uwagi poświęcają na budowanie długotrwałych relacji z klientami. Widzimy na całym świecie co raz 
słabsze finansowanie gospodarki przez banki, ponieważ to się słabo poddaje algorytmizacji. Finansowanie 
przedsiębiorstw musi być oparte na relacjach, co w konsekwencji jest bardziej kosztowne i nie przynosi 
szybkich zysków. Łatwiejszym rozwiązaniem jest wprowadzenie algorytmu i np. uruchomienie „maszynki 
kredytów hipotecznych”. Prezes Marek Belka zaznaczył, że jego zdaniem to był duży błąd, iż pozwolono 
bankom uniwersalnym na udzielanie kredytów hipotecznych. 

Kolejną kwestią, która zasługuje na uwagę podczas dyskusji o polskich bankach, jest ich 
innowacyjność. Wyróżnia ona ten sektor na tle pozostałych państw. Jednakże, jak wskazał Prezes Belka, ta 
innowacyjność polskiego sektora jest głównie pożytkowana na szukaniu luk regulacyjnych i unikaniu 
opodatkowania, podczas gdy powinna zostać spożytkowana na tworzenie idei służących gospodarce, tym 
bardziej że banki stanowią część państwa. Prezes NBP wyraził obawę, że instytucje finansowe za szybko 
zapomną o kryzysie. Podkreślił, że banki mogą być i w Polsce są dobrem narodowym, ale nie oznacza to, że 
ten stan nie jest zagrożony, zwłaszcza przez własną działalność instytucji finansowych. Prof. Marek Belka 
wyraził życzenie, aby banki były dobrym sługą gospodarki, a nie złym panem.  

 
Opracowanie: Katarzyna Pawlik, Mariusz Zygierewicz 


