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wprowAdZenie

Państwo jest jednym z najważniejszych uczestników rynku finansowego. Jego rola 
wybiega poza role pełnione przez innych uczestników rynku. Obok roli podmiotu 
zgłaszającego popyt na pieniądz (podobnie jak np. gospodarstwa domowe czy 
przedsiębiorstwa) państwo pełni także rolę regulatora rynku i nadzorcy. Ponadto 
oddziałuje na koniunkturę gospodarczą kraju poprzez prowadzoną politykę pie-
niężną. 

Obserwacja różnych krajów pozwala stwierdzić, że działania podejmowane 
przez państwo na rynku finansowym są zróżnicowane tak w zakresie charakteru 
tych działań, jak też ich intensywności. Są kraje o dużym udziale państwa w akty-
wach sektora finansowego (na poziomie około 50%), jak i państwa o stosunkowo 
niewielkim ich udziale (na poziomie około 20%). Są kraje, w których państwo 
stale zgłasza wysoki popyt na kapitał (w celu np. pokrycia deficytu budżetowego), 
jak też kraje, w których sytuacja budżetowa jest stabilna, co sprawia, że rola pań-
stwa jako pożyczkobiorcy na rynku finansowym jest znacznie mniejsza. Wyraźne 
różnice między krajami dostrzega się także w zakresie regulacyjnej roli państwa. 
zróżnicowanie występuje w zakresie rodzajów regulacji finansowych, ich zakresu, 
jak też szczegółowości i restrykcyjności. 

Globalny kryzys finansowy XXI wieku zachwiał stabilnością rynków finanso-
wych. Okazało się, że rynki finansowe w poszczególnych krajach są narażone na 
silne wstrząsy, które szybko rozprzestrzeniają się w skali całego świata. Obserwacja 
przyczyn i skutków kryzysu skłania do postawienia pytania – jakie zmiany należy 
wprowadzić na rynku finansowym, aby uniknąć podobnej sytuacji w przyszłości? 
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Ekonomiści podjęli wiele badań, których celem jest określenie czynników 
wpływających na stabilność i efektywność działania rynku finansowego. Jednym 
z obszarów prac badawczych jest rola państwa na tym rynku. 

Pojawiają się przede wszystkim pytania dotyczące regulacyjnej roli państwa na 
rynku finansowym. dotychczasowe regulacje i nadzór nie były w stanie uchronić 
rynku finansowego przed utratą stabilności. Wydaje się zatem, że jest istotne, aby 
spojrzeć na rolę państwa na rynku finansowym ponownie i zastanowić się, m.in. 
jak powinny wyglądać regulacje tego rynku i nadzór nad nim w przyszłości. O ile 
kwestia konieczności regulowania rynku finansowego przez państwo nie wzbudza 
dyskusji, to zakres tych regulacji pozostaje ciągle kwestią otwartą. 

Wiele pytań powstaje również w odniesieniu do bezpośrednich działań pań-
stwa podejmowanych w czasie kryzysu na rynku finansowym. Rządy poszczegól-
nych państw, a także banki centralne rozpoczęły interwencje na rynku finanso-
wym, aby nie dopuścić do upadku wielu instytucji finansowych o strategicznym 
znaczeniu dla krajów, a także przywrócić zaufanie do tego rynku. Rezultaty pod-
jętych działań nie są oceniane jednoznacznie. Można dostrzec zarówno plusy jak 
i minusy podjętych działań. 

Celem artykułu jest nakreślenie pożądanego kierunku zmian w zakresie roli 
państwa na rynku finansowym. Autorka zwraca uwagę na cztery obszary zmian, 
tj. obszar regulacji i  nadzoru, obszar bezpośrednich interwencji państwa na 
rynku finansowym, konkurencję na rynku finansowym oraz infrastrukturę finan-
sową.

zdaniem autorki, podjęcie właściwych działań we wskazanych obszarach przy-
czyni się do wzrostu stabilności rynku finansowego i jego efektywności. Co więcej 
można także oczekiwać pozytywnego wpływu na wzrost gospodarczy krajów. 

Artykuł składa się z dwóch głównych części. W pierwszej z nich przedstawiono 
rolę, jaką odgrywa państwo na rynku finansowym. Przybliżono rolę pożyczko-
biorcy i regulatora. Ponadto podkreślono zróżnicowanie w zakresie udziału pań-
stwa w sektorze finansowym w różnych regionach i krajach świata. W części dru-
giej zwrócono uwagę na wyzwania, przed jakimi stoi rynek finansowy. 

Niewątpliwie nakreślenie pożądanego kierunku zmian w zakresie roli państwa 
na rynku finansowym jest zadaniem trudnym, zwłaszcza z uwagi na szeroki obszar 
badawczy (który wymaga prowadzenia analiz w zakresie wpływu działań podej-
mowanych przez państwo na rynku finansowym nie tylko na ten rynek, ale także 
na całą gospodarkę), a  także brak szybkiej weryfikowalności podjętych działań 
(rezultaty widoczne są z  reguły po wielu latach; często podlegają weryfikacji 
dopiero w czasie kolejnego kryzysu). 

2. pAŃStwo JAKo Jeden  
Z UcZeStniKów rYnKU FinAnSoweGo

Państwo to niewątpliwie jeden z najważniejszych uczestników rynku finansowego 
(obok przedsiębiorstw, gospodarstw domowych, instytucji obrotu instrumentami 
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finansowymi czy instytucji finansowych). Jego działanie na rynku finansowym 
obejmuje transakcje w  zakresie dostarczania i  pozyskiwania kapitału (rola 
pożyczkobiorcy dominuje wyraźnie nad rolą pożyczkodawcy) oraz działania 
w  zakresie regulacji i  kontroli procesów zachodzących na rynku finansowym. 
Ponadto przez politykę pieniężną państwo oddziałuje na koniunkturę gospodar-
czą kraju. 

Rząd centralny oraz samorządy lokalne często potrzebują dodatkowego kapi-
tału, aby zrealizować planowane przedsięwzięcia gospodarcze i społeczne. Kapitał 
ten mogą pozyskać na rynku finansowym (np. przez zaciąganie kredytów, emisję 
obligacji czy bonów). Państwo jest z reguły największym biorcą kapitału na rynku. 
Ma zatem duży wpływ na warunki panujące na rynku, w szczególności na poziom 
stóp procentowych oraz dostępność kapitału dla innych uczestników rynku finan-
sowego. 

Istotną rolą państwa jest również rola regulatora rynku. W ramach tej roli 
państwo, przez stanowienie różnych regulacji, dąży do zapewnienia przejrzystości 
działania rynku i jego stabilności. Najważniejsze segmenty rynku, czyli rynek ban-
kowy, ubezpieczeniowy czy publiczny rynek papierów wartościowych, są przed-
miotem szczegółowej regulacji. dodatkowo są objęte nadzorem wyspecjalizowa-
nych państwowych instytucji nadzorczych. 

Regulacyjne działania państwa na rynku finansowym zwiększają jego stabil-
ność. Kwestię tę podkreślał m.in. jeden z wybitnych ekonomistów XX wieku – 
Hyman Minsky, autor hipotezy niestabilności finansowej. H. Minsky (1986) zwró-
cił uwagę, iż stabilność ekonomiczna (z oczywistych względów postrzegana jako 
zjawisko pozytywne) sprzyja rosnącej kreacji kredytów w gospodarce, co z kolei 
prowadzi do pojawienia się „bańki spekulacyjnej”, zjawiska niestabilności sys-
temu finansowego, a  następnie do ograniczeń kredytowych i  w  rezultacie do 
zahamowania wzrostu gospodarczego. Minsky podkreślał, że jednym z czynników 
ograniczających pojawianie się kryzysów jest stabilizująca rola regulatorów pań-
stwowych. 

Rynek finansowy wymaga regulacji przez państwo z kilku powodów:

 1 po pierwsze, z  uwagi na konieczność zagwarantowania uczestnikom rynku 
finansowego dostępu do pełnych i prawdziwych informacji dotyczących instru-
mentów finansowych i ich emitentów. Brak wiarygodnych informacji sprawia, 
że uczestnicy rynku finansowego podejmują niewłaściwe decyzje inwestycyjne. 
Państwo zapobiega dezinformacji poprzez nakładanie na uczestników tego 
rynku wymogów w zakresie np. sprawozdawczości finansowej; 

 1 po drugie, z uwagi na konieczność zapobiegania zjawiskom paniki na rynku 
finansowym. Powodem paniki może być np. upadek dużego banku. Uczestnicy 
rynku finansowego mogą wówczas nabrać przeświadczenia, że inne banki nie-
uchronnie spotka ten sam los. Ich działanie będzie zdeterminowane strachem 
o własne pieniądze – np. zaczną jednocześnie wycofywać depozyty z banków, 
co nieuchronnie doprowadzi system bankowy danego kraju do utraty płynno-
ści; 
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 1 po trzecie, państwo dąży do ograniczania ryzyka podejmowanego przez insty-
tucje finansowe. Chociaż większe ryzyko stwarza instytucjom finansowym 
szanse na osiągnięcie wyższych zysków, to wiąże się ona również z możliwo-
ścią poniesienia większych strat. Instytucje finansowe, dążąc do maksymaliza-
cji zysków, mają tendencje do akceptacji coraz większego ryzyka. W sytuacji 
udanej inwestycji osiągają wysokie zyski. W sytuacji niepowodzenia inwestycji 
ponoszą straty. Ich wielkość może być tak duża, że zostanie zachwiana stabil-
ność działania danej instytucji, co w  konsekwencji może przyczynić się do 
poniesienia strat przez jej klientów.

Rola państwa jako regulatora i nadzorcy rynku wzbudza wiele kontrowersji 
wśród ekonomistów. dyskusje toczą się wokół określenia zakresu pożądanych 
regulacji. 

Państwo ma wpływ na koniunkturę gospodarczą kraju przez prowadzoną poli-
tykę pieniężną. Głównym realizatorem polityki pieniężnej jest bank centralny. 
Realizując politykę pieniężną posługuje się takimi narzędziami, jak: operacje 
otwartego rynku, rezerwy obowiązkowe, operacje depozytowo-kredytowe czy 
stopy procentowe. Narzędzia te umożliwiają wpływanie na wielkość podaży pie-
niądza na rynku, a  to z kolei bezpośrednio oddziałuje na cenę kapitału i  jego 
dostępność dla potencjalnych kredytobiorców. 

Obok wskazania zadań państwa na rynku finansowym należy podkreślić, że 
państwo jest właścicielem wielu aktywów finansowych. Analiza danych statystycz-
nych w zakresie udziału państwa w sektorze finansowym w różnych regionach 
świata pozwala zaobserwować istotne różnice w  tym względzie, jak też duże 
zmiany, jakie zaszły w okresie kilkudziesięciu ostatnich lat. 

Największym udziałem państwa w aktywach sektora finansowego odznacza się 
region południowej Azji (udział ten przekracza 40%). Równie wysoki udział 
(około 40%) obserwuje się w  krajach regionu środkowej i  północnej Afryki. 
Najniższym wskaźnikiem udziału państwa w  aktywach sektora finansowego 
odznacza się region Afryki Subsaharyjskiej (poniżej 10%) oraz Azji Wschodniej 
i Pacyfiku (nieco powyżej 10%). W krajach europejskich wskaźnik ten wynosi 
średnio około 20%, podobnie jak w krajach Azji Środkowej (Rethinking…, 2013, 
s. 104).

Przykładem krajów o dużym (powyżej 50%) udziale państwa w aktywach sek-
tora finansowego są: Chiny, Indie, Algieria, Białoruś, Egipt, Syria. W takich kra-
jach jak: Argentyna, Brazylia, Indonezja, Korea, Polska, Rosja, Turcja udział 
państwa w  aktywach sektora finansowego mieści się w  granicach 20–50% 
(Rethinking…, 2013, s. 104). 

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż wszystkie regiony świata istotnie ogra-
niczyły udział państwa w aktywach sektora finansowego w okresie ostatnich kil-
kudziesięciu lat. Szczególnie dotyczy to regionu krajów rozwijających się. W latach 
70. państwo posiadało około 67% aktywów finansowych w krajach tego regionu, 
natomiast w roku 2009 udział państwa spadł do 22% (Rethinking…, 2013, s. 104). 
Szczególnie duży spadek udziału państwa w aktywach finansowych ogółem zaob-
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serwowano w krajach Europy Wschodniej (Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Węgry, 
Rumunia, Polska) i  Azji Centralnej. Na początku lat 90. kraje tych regionów 
przeprowadziły proces prywatyzacji banków państwowych, co pozwoliło na istotne 
ograniczenie udziału państwa w sektorze bankowym. W roku 1985 udział akty-
wów państwowych w aktywach finansowych ogółem w krajach tych regionów sza-
cowano na 88%, natomiast w roku 2009 na 20%. Podobnie istotne zmiany zaob-
serwowano w Afryce. Jeszcze 50 lat temu system bankowy w krajach Afryki miał 
charakter niemal całkowicie państwowy. Obecnie udział państwa w  aktywach 
sektora finansowego zredukowano do około 40% (Rethinking…, 2013, s. 103). 

3. pAŃStwo nA rYnKU FinAnSowYm – wYZwAniA

Globalny kryzys finansowy XXI w. zwrócił uwagę ekonomistów na szereg man-
kamentów obecnie działającego na świecie rynku finansowego. Jednym z obsza-
rów wymagających wprowadzenia zmian jest obszar regulacji i nadzoru. Kryzys 
wyraźnie unaocznił, iż dotychczasowa architektura rynku finansowego nie zapew-
nia jego stabilności. Wiele kontrowersji powstało wokół bezpośrednich interwen-
cji państwa na rynku finansowym (interwencje takie szeroko obserwowano 
w  latach 2007–2010). Ekonomiści zastanawiają się, czy przyniosły pożądane 
efekty i jakie są negatywne skutki tych działań. 

Właściwa polityka państwa w zakresie rozwoju rynku finansowego to polityka 
zakładająca z  jednej strony zapewnienie jego stabilności, z  drugiej natomiast 
wzrost efektywności jego działania i przyczynianie się do wzrostu gospodarczego 
kraju. Niezbędne w tym względzie jest podejmowanie działań zmierzających do 
zwiększenia konkurencji na rynku finansowym i odpowiednie kształtowanie infra-
struktury finansowej.

3.1. reGUlAcYJnA rolA pAŃStwA

Konieczność wprowadzania przez państwo pewnych regulacji na rynku finanso-
wym wydaje się być kwestią bezdyskusyjną. Wiele dyskusji wzbudza natomiast 
charakter tych regulacji. Powstaje pytanie, jakie regulacje zapewniają najlepsze 
działanie rynku finansowego. 

Ekonomiści, szukając prawidłowych rozwiązań, przyglądają się m.in. regula-
cjom występującym w różnych krajach przed globalnym kryzysem finansowym. 
Próbują odpowiedzieć na pytanie, czy charakter regulacji obowiązujących na 
rynku finansowym danego kraju miał wpływ na zakres, w jakim dany kraj został 
dotknięty negatywnymi skutkami kryzysu. 

Nie wszystkie kraje odczuły skutki kryzysu w ten sam sposób. Można wskazać 
kraje, które odczuły skutki kryzysu w sposób istotny, jak też takie, które zdołały 
oprzeć się jego negatywnemu wpływowi. Laeven i Valencia (2012) przeprowadzili 
badania 143 różnych krajów świata, chcąc wyróżnić te, które okazały się podatne 
na kryzys i te, które „nie ucierpiały” w istotny sposób z powodu kryzysu. Autorzy 
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wyróżnili 16 krajów, które zostały dotknięte poważnym kryzysem bankowym 
w  latach 2007–2011. Są to: Austria, Belgia, dania, Niemcy, Grecja, Islandia, 
Irlandia, Kazachstan, Litwa, Luksemburg, Holandia, Nigeria, Hiszpania, Ukraina, 
Wielka Brytania i Stany zjednoczone. Ponadto badania przeprowadzone przez 
Laeven i Valencia pozwoliły na zidentyfikowanie krajów, które wyraźnie ucier-
piały (w latach 2007–2011) z powodu urzeczywistnienia się ryzyka systemowego. 
Są to: Francja, Węgry, Włochy, Portugalia, Rosja, Słowenia, Szwajcaria. Pozostałe 
państwa, ze 143 badanych, można uznać za kraje, które nie zostały poważnie 
dotknięte kryzysem. 

Obserwacja krajów dotkniętych kryzysem i  tych, którym udało się uniknąć 
istotnego wpływu kryzysu, pozwala wskazać pewne cechy różnicujące te grupy 
krajów w zakresie regulacji i nadzoru. W wielu krajach dotkniętych kryzysem 
brak było regulacji w zakresie zasad udzielania kredytów i pożyczek oraz systemu 
klasyfikacji kredytów, który nakładałby na banki obowiązek informowania o jako-
ści swoich kredytów na podstawie wystandaryzowanych wytycznych. Ponadto 
w krajach tych obserwowano znacznie mniej restrykcyjne wymagania w zakresie 
audytu, mniej restrykcyjną definicję kapitału własnego banku, niższy poziom 
kapitału Tier 1, mniejsze wymogi w zakresie sprawozdawczości finansowej, jak 
też niższe wymagania informacyjne skierowane do instytucji finansowych. Ponadto 
kraje te bardziej polegały na ocenie ryzyka dokonywanej przez same banki. 
Można zatem założyć, że państwa dotknięte kryzysem to przede wszystkim te, 
które miały słabsze regulacje i nadzór. Oczywiście nie można stwierdzić, że róż-
nice regulacyjne to jedyna przyczyna tego, iż kraje zostały narażone na skutki 
kryzysu. Niemniej jednak można uznać tę przyczynę za bardzo istotną. 

Globalny kryzys finansowy ujawnił także główne wady systemu finansowego 
w zakresie regulacji i nadzoru na szczeblu globalnym. Poważnym mankamentem 
systemów finansowych (przed kryzysem) w zakresie regulacji i nadzoru było to, 
że skupiały się wyłącznie na ryzyku w odniesieniu do pojedynczych instytucji. 
Celem tych regulacji było ograniczenie ryzyka, na jakie narażone są instytucje 
finansowe. Nie brały pod uwagę ryzyka systemowego, czyli ryzyka, na jakie nara-
żony jest system finansowy jako całość. Okazało się, że regulacje, których celem 
jest minimalizacja ryzyka finansowego, na jakie narażone są instytucje finansowe, 
nie ograniczają ryzyka systemowego. 

Należy także zauważyć, że regulacje były tworzone głównie na poziomie poje-
dynczych krajów, natomiast działanie instytucji finansowych nie ograniczało się 
do pojedynczych państw. Miało zasięg globalny. Co więcej, najczęściej regulacje 
były tworzone oddzielnie dla banków, firm ubezpieczeniowych, instytucji obrotu 
papierami wartościowymi. Regulacje te zwykle nie uwzględniały powiązań między 
tymi instytucjami. Instytucje finansowe często wykorzystywały różnice w regula-
cjach różnych instytucji i  próbowały działać na ich pograniczu. Przykładem 
takiego działania jest intensywny rozwój segmentu określanego mianem shadow 
banking system. 

Rozwój globalnego rynku finansowego spowodował, że regulacje nie nadążały 
za nim. Coraz trudniej było oszacować ryzyko, na jakie była narażona pojedyncza 
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instytucja finansowa zarówno z powodu tego, iż zajmowała się różnymi rodzajami 
działalności, jak i z uwagi na to, że działała na różnych rynkach. Mimo że wyda-
wało się, że pojedyncze instytucje są dobrze chronione (poprzez regulacje) przed 
ryzykiem, to rozwój sytuacji na rynku (powstawanie nowych podmiotów i produk-
tów) sprawił, że tak nie było. 

zaobserwowane błędy w  zakresie regulacji wymagają niewątpliwie zmian. 
Wielu badaczy zastanawia się, czy wprowadzanie nowych regulacji rynku finan-
sowego nie zahamuje rozwoju innowacji i nie uniemożliwi temu rynkowi działa-
nia na rzecz rozwoju gospodarczego? Należy jednak podkreślić, że nie chodzi 
o wprowadzenie szeregu dokładnie określonych regulacji, które miałyby obowią-
zywać uczestników rynku finansowego (są one bowiem trudne do wprowadzenia 
i nadzorowania). Chodzi raczej o stworzenie takich regulacji, które zachęcałyby 
uczestników do podejmowania działań sprzyjających rozwojowi rynku finanso-
wego i zapewniających jego stabilność zarówno w skali jednego kraju, jak i w skali 
globalnej.

działania w skali krajowej powinny obejmować przede wszystkim: tworzenie 
zachęt do monitorowania ryzyka przez instytucje finansowe, wyeliminowanie pro-
blemu asymetrii informacyjnej, określenie przejrzystych wymogów w  zakresie 
sprawozdawczości finansowej, określenie jasnych wytycznych w zakresie zarzą-
dzania kryzysem, ochronę depozytów, współpracę nadzorców krajowych.

Wśród działań w skali globalnej najistotniejsze jest opracowanie międzynaro-
dowych wytycznych w zakresie działania instytucji finansowych na rynku global-
nym, jak też nadzoru ostrożnościowego nad tymi instytucjami. 

Wydaje się, że pierwszy istotny krok w tym zakresie został podjęty przez Unię 
Europejską. W kwietniu 2013 r. Parlament Europejski przyjął nową dyrektywę 
(CRd IV) (dyrektywa…, 2013) oraz nowe rozporządzenie (CRR) (Roz-
porządzenie…, 2013) dotyczące warunków dopuszczenia instytucji kredytowych 
i firm inwestycyjnych do rynku UE oraz ich nadzorowania. Nowe przepisy zostały 
ujęte w ramach tzw. Pakietu CRd IV/CRR (Capital Requirements Package IV 
directive/Capital Requirements Regulation). Wprowadzone zmiany dotyczą 
m.in.: wysokości funduszy własnych banków, dźwigni finansowej, płynności ban-
ków, ładu korporacyjnego, oceny ryzyka kredytowego oraz buforów kapitało-
wych. 

W ramach pakietu CRd IV/CRR podwyższono wymogi w zakresie wysokości 
funduszy własnych instytucji finansowych. Wprowadzono nowe, bardziej restryk-
cyjne wytyczne w zakresie płynności banków, które obligują banki do zwiększania 
udziału płynnych aktywów w  ich portfelach. Określono konkretne wytyczne 
w  zakresie dźwigni finansowej stosowanej przez banki, co ma zapobiegać ich 
nadmiernemu zadłużaniu się. Nowe wytyczne dotyczące ładu korporacyjnego 
skierowane są do organów zarządzających instytucjami finansowymi, sposobów 
zarządzania ryzykiem oraz ujawniania informacji o sposobie działania. Ich celem 
jest zmniejszenie ryzyka, na jakie narażają się instytucje finansowe. Podobny cel 
przyświeca nowym wytycznym w zakresie oceny ryzyka kredytowego (pakiet CRd 
IV/CRR precyzuje zasady dotyczące obliczania kwot ekspozycji ważonych ryzy-



Rola państwa na Rynku finansowym – pożądany kieRunek zmian 203

kiem i określa nowe, w wielu przypadkach wyższe wagi ryzyka poszczególnych 
ekspozycji) oraz buforów kapitałowych (pakiet CRd IV/CRR wprowadza dodat-
kowe bufory kapitałowe, które, obok standardowych wymogów kapitałowych, 
obciążają aktywa banków). 

działania podjęte przez UE uwzględniają wytyczne Bazylejskiego Komitetu 
Nadzoru Bankowego (Basel Committee on Banking Supervision), który od sze-
regu lat prowadzi badania nad zwiększeniem bezpieczeństwa globalnego rynku 
finansowego. Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego powstał w 1974 r. przy 
Banku Rozrachunków Międzynarodowych (BIS) w  Bazylei. został powołany 
przez gubernatorów banków centralnych głównych państw europejskich, USA 
i Japonii1. Chociaż wydawane przez Komitet rekomendacje nie stanowią obowią-
zujących norm prawnych, to jednak w istotny sposób przyczyniają się do zmian 
w zakresie działania globalnego rynku finansowego.

3.2 BeZpoŚrednie interwencJe pAŃStwA  
nA rYnKU FinAnSowYm

Globalny kryzys finansowy zintensyfikował działania państwa na rynku finanso-
wym. Poszczególne państwa podejmowały różne działania w celu eliminacji nega-
tywnych skutków kryzysu. Wśród nich można było obserwować:

– zwiększanie kredytowania gospodarki przez banki państwowe i podniesienie 
pułapów kredytowych ustalonych dla banków państwowych, 

– oferowanie państwowych gwarancji kredytowych,
– różne działania podejmowane przez banki centralne w poszczególnych kra-

jach,
– oferowanie otwartych linii kredytowych dla instytucji finansowych.
Wiele krajów dotkniętych kryzysem podjęło decyzję o wspomaganiu gospo-

darki kredytami pochodzącymi z banków państwowych w czasie, gdy banki pry-
watne ograniczyły wyraźnie akcję kredytową (np. Brazylia, Chiny, Niemcy) 
(Rethinking…, 2013, s. 102). Niektóre kraje podniosły pułapy kredytowe usta-
lone dla banków państwowych (m.in. w Finlandii i Korei) (Rethinking…, 2013, 
s. 105). 

z uwagi na to, że banki państwowe są często postrzegane przez klientów jako 
bezpieczniejsze niż banki prywatne, miały one większe szanse na rozwijanie akcji 
kredytowej opartej na bardziej stabilnej bazie depozytowej. Co więcej, zostały 
one zasilone przez państwo dodatkowymi kapitałami, które także sprzyjały roz-
wijaniu akcji kredytowej (działania takie podjęto m.in. w Kanadzie, Chile, Korei 
czy Tunezji) (Rethinking…, 2013, s. 102). 

1 Obecnie członkami Komitetu Bazylejskiego są przedstawiciele banków centralnych 
i organów nadzoru finansowego z 27 krajów. Są wśród nich: Belgia, Francja, Holandia, Hiszpania, 
Luksemburg, Niemcy, Szwecja, Szwajcaria, Włochy, Wielka Brytania, Arabia Saudyjska, 
Argentyna, Australia, Brazylia, Chiny, Hongkong, Indie, Indonezja, Japonia, Kanada, Korea, 
Meksyk, Rosja, Singapur, Republika Południowej Afryki, Turcja oraz USA. 
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Popularnym narzędziem interwencji państwa na rynku finansowym w czasie 
kryzysu były państwowe gwarancje kredytowe. Wiele krajów rozwinęło pro-
gramy gwarancyjne, np.: Kanada, Chile, Finlandia, Niemcy, Korea, Malezja 
i Holandia (Rethinking…, 2013, s. 102). Gwarancje kredytowe są tańszym niż 
kredyt sposobem wspierania rozwoju gospodarki przez państwo. Ich plusem 
jest również to, że decyzje kredytowe pozostają w rękach prywatnych banków, 
dzięki czemu unika się problemu udzielania kredytów z pobudek politycznych. 
dzięki państwowym gwarancjom kredytowym rozwija się akcja kredytowa ban-
ków prywatnych, co stwarza szansę na pozyskanie kapitału przez różne pod-
mioty gospodarcze. Pomiar całkowitych efektów wprowadzenia państwowych 
gwarancji kredytowych dla gospodarki jest utrudniony z  uwagi długi okres 
kredytowania. Badacze skupiają się najczęściej na analizowaniu wpływu wpro-
wadzenia gwarancji na dostęp do kredytów dla różnych podmiotów. Są zgodni 
co do tego, że wprowadzenie gwarancji państwowych owocuje zwiększeniem 
dostępu do kapitału (Riding, Judith, George, 2007, s. 47–61). Niemniej jednak 
istnieje ryzyko, że kapitał ten trafi do nieodpowiednich podmiotów, tzn. tych, 
które były w stanie go pozyskać bez dodatkowego zabezpieczenia ze strony 
państwa, lub też takich, które nie potrzebują dodatkowego kapitału. Co więcej 
rodzą się obawy odnośnie do stopnia zróżnicowania beneficjentów programów 
gwarancyjnych. z  badań prowadzonych przez Benavente’a, Galetovica 
i Sanhueza (2006) wynika, że beneficjentem mogą być pojedyncze firmy korzy-
stające z gwarancji państwowych wiele razy. Przykład programu państwowych 
gwarancji kredytowych, wprowadzonego w Japonii w latach 1998–2001, zwraca 
dodatkowo uwagę, że banki prywatne mogą rozpocząć proceder zastępowania 
kredytów bez gwarancji państwa kredytami z gwarancjami w celu ograniczania 
ryzyka kredytowego. Takie działanie pozostaje oczywiście w  sprzeczności 
z celami programów gwarancyjnych, a mianowicie ze zwiększeniem dostępu 
do kredytów (Uesugi, Koji, Guy, 2010, s. 457–480), Sukces programu gwaran-
cji państwowych zależy w dużej mierze od ich konstrukcji. Istotne jest, aby 
decyzje kredytowe były podejmowane przez podmioty prywatne na podstawie 
przeprowadzonej analizy ryzyka kredytowego. Państwo nie powinno przejmo-
wać ryzyka kredytowego w 100%, tylko wtedy bowiem banki prywatne będą 
zmuszone do przeprowadzenia dokładnej jego analizy. Przejęcie ryzyka 
w 100% rodzi obawy, iż banki nie będą przywiązywać należytej wagi do oceny 
potencjalnych kredytobiorców, jak też do ich monitorowania po udzieleniu 
kredytu. 

Wiele krajów dotkniętych kryzysem podjęło próbę przezwyciężenia jego nega-
tywnych skutków przez odpowiednie działania banku centralnego. Wykorzystywano 
różne narzędzia oddziaływania banku centralnego na gospodarkę, przede wszyst-
kim stopy procentowe i operacje otwartego rynku. działania podejmowane przez 
banki centralne w czasie globalnego kryzysu finansowego obejmowały z  jednej 
strony operacje pobudzające gospodarkę, z drugiej natomiast operacje zabezpie-
czające płynność instytucjom kredytowym. 
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Fed2 w okresie trwania kryzysu wprowadził kilka programów dotyczących tzw. 
rozluźnienia ilościowego. Pierwszy z nich o nazwie Commercial Paper Funding 
Facility – CPFF został wprowadzony w październiku 2008 roku. W ramach tego 
programu Fed nabywał 3-miesięczne papiery komercyjne o  wysokim ratingu 
inwestycyjnym bezpośrednio od klientów. W październiku 2008 r. został wprowa-
dzony w Stanach zjednoczonych także inny program o nazwie Money Market 
Inwestor Funding Facility – MMIFF, którego celem było zapewnienie finanso-
wego wsparcia pięciu prywatnym spółkom celowym, których zadaniem był zakup 
dłużnych papierów bankowych, certyfikatów depozytowych oraz komercyjnych 
papierów wartościowych. Wysokość wsparcia w ramach programu MMIFF wyno-
siła 540 mld dolarów. W listopadzie 2008 r. Fed wprowadził program, którego 
celem było wsparcie inwestorów posiadających ABS-y3 o terminie zapadalności 
do pięciu lat i wysokim ratingu inwestycyjnym. Program nosił nazwę Term Asset-
Backed Securities Loan Facility – TALF (Pyka, 2011, s. 134).

Europejski Bank Centralny (EBC) w początkowej fazie kryzysu, tj. w okresie 
2007–2008 rozszerzył zakres akceptowalnych zabezpieczeń. dodatkowo zmniej-
szył zakres dopuszczalnych wahań stóp procentowych w operacjach depozytowo-
-kredytowych4 do 1% oraz zwiększył skalę operacji refinansujących (ze 150 mld 
euro w czerwcu 2007 r. do 600 mld euro pod koniec 2008 r.) (Stachurska-Waga, 
2012, s. 3). W październiku 2008 r. EBC wraz z Fed, bankiem centralnym Kanady, 
Anglii oraz Szwajcarii podjął decyzję o obniżeniu stóp procentowych o 50 punk-
tów bazowych (w późniejszym okresie kryzysu stopy procentowe były ponownie 
obniżane). W maju 2009 r. EBC w ramach programu Covered Bonds Purchase 
Program – CBPP zobowiązał się do bezwarunkowego wykupu listów zastawnych 
do wysokości 60 mld euro. Wykupywano listy emitowane na rynku pierwotnym 
(Pyka, 2011, s. 134). W lipcu 2009 r. EBC rozpoczął wykup obligacji wyemitowa-
nych w strefie euro i denominowanych w euro. 

Przykładem kolejnych działań podejmowanych przez państwo było oferowa-
nie pożyczek lub otwartych linii kredytowych dla instytucji finansowych. Pożyczki 
te nie miały charakteru nacjonalizacyjnego, niemniej jednak wprowadzały silny 
nadzór państwowy nad instytucjami finansowymi, które z nich skorzystały. Poziom 
pożyczek był zróżnicowany i wahał się od 2,05 mld euro (Szwecja) do 50 mld 
funtów (Wielka Brytania) i 80 mld euro (Niemcy) (Monkiewicz, 2008, s. 125).

Bezpośrednie działania państwa na rynku finansowym, chociaż miały popra-
wić sytuację na tym rynku, często przynosiły także pewne efekty niepożądane. 

2 FEd (ang. Federal Reserve) – System Rezerwy Federalnej, bank centralny Stanów zjed-
noczonych.

3 ABS-y (Asset Backed Securities) – papiery wartościowe powstałe w oparciu o sekurytyzowane 
aktywa (kredyty hipoteczne) amerykańskich banków hipotecznych. 

4 Operacje depozytowo-kredytowe to operacje w zakresie depozytów i kredytów prowadzone 
przez bank centralny z bankami komercyjnymi. Inicjatorem tych operacji są banki komercyjne, 
które mają możliwość złożenia nocnego depozytu w banku centralnym (w celu zagospodarowania 
nadwyżek pieniężnych) lub uzyskania nocnej pożyczki z banku centralnego po przedstawieniu 
odpowiednich aktywów zabezpieczających. Banki komercyjne są zainteresowane tego typu 
kredytami w przypadku krótkookresowych niedoborów płynności. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Bank_centralny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
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Ekonomiści podejmują próby określenia efektów tych interwencji. Jasne określe-
nie skutków działań podejmowanych przez państwo w czasie kryzysu pozwoliłoby 
na efektywne kształtowanie polityki państwa w tym zakresie. Niestety w wielu 
przypadkach ekonomiści dochodzą do zróżnicowanych wniosków. Istotne zróż-
nicowanie obserwuje się w zakresie oceny zwiększania kredytowania gospodarki 
przez banki państwowe w czasie kryzysu. 

zwolennicy zwiększenia akcji kredytowej przez banki państwowe podkreślają, 
że działanie takie pobudza wzrost gospodarczy i zapobiega rozprzestrzenianiu się 
tzw. efektu „zarażania”. Traktują zatem banki państwowe jako jedno ze skutecz-
nych narzędzi walki z kryzysem. M. Biggs i A. Pick (2010) przeprowadzili badania 
pokazujące związek między tempem wzrostu PKB kraju a rozwijaniem akcji kre-
dytowej w tym kraju (na podstawie danych statystycznych obejmujących zarówno 
kraje rozwinięte jak i  rozwijające się). z przeprowadzonych przez nich badań 
wynika, że ograniczenie finansowania gospodarki przez kredyty bankowe zmniej-
sza znacznie szanse na przyspieszenie wzrostu gospodarczego kraju. Podkreślają 
zatem, że warunkiem wstępnym pobudzenia wzrostu jest zasilanie gospodarki 
kredytami bankowymi. Jeżeli banki prywatne nie są w stanie tego zrobić, to rolę 
tę powinny przejąć banki państwowe. 

Przeciwnicy kredytowania gospodarki przez banki państwowe podkreślają 
natomiast, że banki państwowe w swoim działaniu kierują się głównie względami 
politycznymi, a nie ekonomicznymi. dodatkowo niepokoi fakt, że kredyty ofero-
wane przez banki państwowe trafiały w większości do dużych firm (mimo iż zakła-
dano, że będą to małe i średnie firmy) oraz że były dostępne także w okresie, gdy 
gospodarka danego kraju weszła na drogę ożywienia gospodarczego (Abiad, 
Giovanni, Bin, 2011, s. 15–20). 

Brak jednoznaczności w zakresie efektów interwencji państwa na rynku finan-
sowym, to nie jedyny aspekt różnicujący ekonomistów podejmujących badania na 
temat roli państwa w gospodarce. Ekonomiści w różny sposób postrzegają rolę 
państwa w  gospodarce. Szczególnie dotyczy to pożądanej wielkości aktywów 
finansowych, których właścicielem jest państwo. Część ekonomistów opowiada 
się przykładowo za koniecznością tworzenia banków państwowych, postrzegając 
je jako skuteczne narzędzie w walce z kryzysem. Inni z kolei dostrzegają wiele 
minusów związanych z działaniem banków państwowych. 

zwolennicy tworzenia banków państwowych podkreślają, iż wspierają one 
rozwój gospodarki, zwłaszcza w krajach o niskim poziomie rozwoju rynku finan-
sowego. Postrzegają banki państwowe jako źródło kapitału niezbędnego dla roz-
woju przedsiębiorstw, które nie mogą liczyć na finansowanie przez banki pry-
watne. Ponadto podkreślają, że banki państwowe wspierają realizację projektów 
strategicznych dla rozwoju państwa (Armendáriz de Aghion, 1999, s. 83–100). 

Przeciwnicy twierdzą, że państwo nie posiada wystarczających informacji, aby 
decydować o tym, które sektory gospodarki należy wspierać. W swoich decyzjach 
kieruje się względami politycznymi, co ostatecznie prowadzi do nieefektywności 
ekonomicznej (Shleifer, Vishny, 1998). Jako przykład instytucji finansowych kon-
trolowanych przez państwo, których decyzje kredytowe były uwarunkowane poli-
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tycznie, podają amerykańskie instytucje Fannie Mae i  Freddie Mac. 
Przedsiębiorstwa te należały do grupy GSE (Government Sponsored Enterprises), 
tj. przedsiębiorstw wspieranych przez państwo. Formalnie ich działanie opierało 
się na zasadach rynkowych, ale wspierane było przez gwarantowane limity kre-
dytowe z budżetu państwa. Podmioty te korzystały ponadto z wielu ulg i zwolnień 
podatkowych. Instytucje te powstały w latach 70. XX wieku. Celem ich powołania 
było zwiększenie dostępności kredytów hipotecznych przez zabezpieczenie kre-
dytodawców przed ryzykiem niewypłacalności. Jak pokazały lata 2007–2008 
(początek globalnego kryzysu finansowego), instytucje te przyczyniły się do 
powstania na rynku amerykańskim ogromnej wartości kredytów o obniżonym 
standingu (subprime mortgages). Przeciwnicy podkreślają ponadto, że zwiększanie 
udziału państwa w aktywach sektora bankowego przez tworzenie banków pań-
stwowych wywiera negatywny wpływ na długookresowy rozwój gospodarczy kraju 
(w tym także negatywny wpływ na rozwój rynku finansowego). Na dowód swoich 
przekonań przywołują liczne badania potwierdzające negatywny wpływ państwo-
wej własności aktywów finansowych na gospodarkę. Autorami takich badań są 
m.in. R. La Porta, Lopez-de-Silanes i A. Shleifer. Badacze podkreślają nega-
tywną zależność między wzrostem własności państwowej w  aktywach sektora 
finansowego a  tempem wzrostu gospodarczego kraju (La Porta, Florencio, 
Andrei, 2002, s. 265–301). Podobny negatywny wpływ pokazują J. Barth, 
G. Caprio i R. Levine. Podkreślają, że duży udział własności państwowej w akty-
wach sektora finansowego hamuje rozwój rynku finansowego (Barth, Caprio, 
Levine, 2004, s. 205–248). Micco, Panizza i yañez pokazują, że decyzje kredytowe 
podejmowane przez banki państwowe mają, w wielu przypadkach, charakter po-  
lityczny (Alejandro, Panizza, yañez, 2007, s. 219–241). S. Farazi, E. Feyen 
i  R.  Rocha (2011) wskazują na mniejszą efektywność banków państwowych 
w porównaniu z bankami prywatnymi. Podkreślają, iż banki państwowe w krajach 
rozwijających się wykazują wyższe koszty per capita oraz większy odsetek „złych 
kredytów” niż banki prywatne. Co więcej, niektórzy badacze dochodzą do wnio-
sku, iż istnieje związek między wzrostem udziału państwa w rynku finansowym 
a niestabilnością tego rynku (Gerard, Soledad, Pería, 2002, s. 193–230).

Powyższe badania, chociaż wyraźnie wskazują na negatywne konsekwencje 
zwiększania udziału własności państwowej w aktywach sektora finansowego, nie 
mogą być traktowane jako podstawa do sformułowania wniosku, iż banki pań-
stwowe należy wyeliminować z życia gospodarczego krajów. Badania nie poka-
zują pełnego obrazu rzeczywistości z uwagi na wiele ograniczeń. Po pierwsze, 
badacze są zmuszeni do analizowania pewnych zależności, opierając się na ogra-
niczonej grupie krajów (co rodzi obawy, iż dana próba nie jest reprezentatywna 
dla ogółu). Po drugie, istnieje ryzyko, że nie uwzględnili pewnych istotnych uwa-
runkowań, w  których działają banki państwowe. Przykładowo inne zależności 
można obserwować w krajach wysoko rozwiniętych, a inne w krajach rozwijają-
cych się. Po trzecie, nie uwzględniają faktu, iż banki państwowe w różnych kra-
jach mają różny charakter, tzn. powoływane są do realizacji różnych celów. 
W wielu przypadkach głównym celem jest sprzyjanie długookresowemu rozwo-
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jowi gospodarki poprzez m.in. zapewnienie dostępu małym i średnim przedsię-
biorstwom do kapitału o długookresowym charakterze. Niemniej jednak są też 
banki, które zostały powołane w celu finansowania projektów o strategicznym 
znaczeniu dla rozwoju gospodarki, jak też takie, których cel działania jest toż-
samy z celem działania banków komercyjnych, tj. maksymalizacja zysku (Scott, 
2007). Wydaje się zatem, że ocena działania banków państwowych w gospodarce 
powinna uwzględniać cel ich powołania (przykładowo banki państwowe mogą 
odznaczać się mniejszą efektywnością działania niż banki prywatne z uwagi na 
to, że wykorzystywane są przez państwo do realizacji głównie celów społecznych, 
a nie maksymalizacji zysku). 

Potwierdzeniem braku jednomyślności w zakresie postrzegania skutków dzia-
łania banków państwowych w gospodarce są badania prowadzone m.in. przez 
S. Andrianovą, P. demetriadesa i A. Shortland (2010) czy T. Körnera i I. Schnabel 
(2010). Badacze ci doszli do wniosku, że banki państwowe nie wywierają nega-
tywnego wpływu na gospodarkę (jakkolwiek w badaniach tych nie podkreślono 
wpływu pozytywnego).

Brak jednomyślności w zakresie skutków bezpośrednich interwencji podejmo-
wanych przez państwo na rynku finansowym sprawia, iż działanie takie powinna 
poprzedzać dokładna analiza ich efektów. Może się bowiem okazać, że nega-
tywne skutki konkretnych działań znacznie przewyższają skutki pozytywne. 

3.3. ZwiĘKSZenie KonKUrencJi nA rYnKU FinAnSowYm

Rynki finansowe różnych krajów świata odznaczają się różnym stopniem konku-
rencji. Wpływ stopnia konkurencyjności (koncentracji) na rynku finansowym na 
działanie instytucji finansowych i na stabilność systemu finansowego jest tematem 
wielu prac badawczych. Szczególnie dużo prac dotyczy jednego z głównych seg-
mentów rynku finansowego, tj. rynku bankowego. Badacze próbują znaleźć zwią-
zek między zwiększaniem konkurencyjności sektora bankowego a efektywnością 
działania banków, wzrostem gospodarczym czy podatnością systemu bankowego 
na kryzysy. 

Autorami jednej z prac badawczych jest K. Schaeck i M. Čihák. Prowadzili 
oni badania na grupie 14 000 banków europejskich i amerykańskich. z badań ich 
wynika, że wzrost konkurencji na rynku bankowym prowadzi do wzrostu efektyw-
ności działania banków. do podobnych wniosków odnośnie do pozytywnego 
wpływu konkurencji na efektywność działania banków doszli B. Casu 
i C. Girardone (2009, s. 134–137). Przebadali 2701 banków (z Francji, Niemiec, 
Włoch, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii) w okresie 2000–2005. 

Badaniami w  zakresie wpływu stopnia koncentracji sektora bankowego na 
wzrost gospodarczy kraju zajmowali się m.in. S. Claessens i  L. Laeven (2005, 
s. 179–207). Badaniami objęli 16 krajów w latach 1980–1990. Stwierdzili oni istnie-
nie pozytywnego związku między konkurencyjnością sektora bankowego a wzro-
stem gospodarczym. zdaniem autorów wzrost konkurencji w sektorze bankowym 
owocuje wzrostem gospodarczym. Inni autorzy – S. Carbó-Valverde, F. Rodríguez-
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Fernandez i G. Udell ( 2009, s. 309–340) – potwierdzili pozytywny wpływ zwięk-
szania konkurencyjności w sektorze bankowym na gospodarkę, pokazując związek 
między stopniem konkurencyjności sektora bankowego a dostępem małych i śred-
nich przedsiębiorstw (MŚP) do kapitału na rozwój. z badań ich wynika, że wzrost 
konkurencji na rynku bankowym owocuje zwiększeniem dostępu MŚP do kapitału. 

Badaniami w zakresie wpływu stopnia koncentracji rynku bankowego na sta-
bilność systemu finansowego zajmowali się m.in. Schaeck, Čihák i Wolfe ( 2009, 
s. 711–734). Badacze ci stwierdzili, że większym stopniem stabilności odznacza 
się system bankowy o większym stopniu konkurencyjności. Pozytywną zależność 
między zwiększaniem konkurencji a stabilnością potwierdzają też ostatnie bada-
nia prowadzone przez d. Anginer, A. demirguc-Kunt i M. zhu (2012). 

Wśród ekonomistów są też tacy, którzy opowiadają się za innym podejściem. 
Upatrują oni przyczyn globalnego kryzysu finansowego właśnie w zwiększaniu 
konkurencji na rynku bankowym w Stanach zjednoczonych. zwolennicy tego 
podejścia argumentują, że konkurencja zmniejsza zyski pojedynczych banków, 
zwiększa podatność banków na angażowanie się w coraz bardziej ryzykowne ope-
racje5. Rośnie ryzyko kredytowe z uwagi na to, że banki mniejszą uwagę zaczy-
nają przywiązywać do oceny kredytobiorców. Podkreślają, że duże banki (tam 
gdzie jest mniejsza konkurencja) mają bardziej zdywersyfikowany portfel inwe-
stycyjny, co zmniejsza ryzyko ich działania. Co więcej, twierdzą, że mniejsza liczba 
banków (jak to jest w systemie o mniejszej konkurencji) pozwala na ich skutecz-
niejszy nadzór. 

Przeciwnicy takiego podejścia zarzucają oponentom, że nie biorą pod uwagę 
wpływu kredytobiorców na sytuację na rynku. Podkreślają, że banki działające 
w systemie o mniejszej konkurencji mają tendencję do podnoszenia opłat, w tym 
oprocentowania kredytów, co z kolei sprawia, że obserwuje się wzrost kredytów 
niespłaconych. Co więcej, wyższe oprocentowanie może przyciągnąć bardziej 
ryzykownych kredytobiorców (z uwagi na efekt negatywnej selekcji6). W efekcie 
banki będą angażować się w coraz bardziej ryzykowne inwestycje. Przeciwnicy 
pierwszego podejścia nie zgadzają się ze stwierdzeniem, że łatwiej jest nadzoro-

5 W niektórych badaniach zwraca się uwagę, że wzrost konkurencji owocuje podejmowaniem 
przez pojedyncze banki bardziej ryzykownych działań (dell’Ariccia, deniz, Laeven, 2012,  
s. 367–84).

6 Negatywna selekcja (adverse selection) to sytuacja, w której asymetria informacji powoduje 
wypieranie z rynku produktu lepszego przez produkt gorszy. W przypadku kredytobiorców chodzi 
o wypieranie z rynku kredytobiorców wiarygodnych, tj. tych, którzy są w stanie zapewnić z dużym 
prawdopodobieństwem terminową spłatę kredytu, przez tych, w przypadku których spłata kredytu 
jest obarczona dużym ryzykiem. Kredytobiorcy mało wiarygodni chcą pozyskać kredyt na 
finansowanie bardzo ryzykownych inwestycji, które dają szanse na duże zyski (przewyższające 
znacznie koszty kredytu), niemniej jednak ryzyko niepowodzenia inwestycji jest także duże. 
Kredytobiorcy wiarygodni chcieliby pozyskać kredyt na finansowanie inwestycji obarczonej 
niewielkim ryzykiem, o niezbyt dużej stopie zwrotu. Podwyższenie kosztów kredytu sprawia, że 
kredytobiorcy wiarygodni rezygnują z ubiegania się o kredyt z uwagi na jego koszty zbliżone lub 
niewiele niższe od potencjalnych zysków, jakie mogą osiągnąć, realizując zaplanowane inwestycje. 
Wyższe oprocentowanie kredytów może zatem doprowadzić do sytuacji, gdy na rynku zostają 
tylko kredytobiorcy mało wiarygodni, tj. ci obarczeni dużym ryzykiem kredytowym. 
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wać system, w którym działa mniej banków. Podkreślają, że duże banki, z uwagi 
na złożoność operacji, które prowadzą, są trudne do nadzorowania. Badania pro-
wadzone przez takich ekonomistów, jak A. Berger, L. Klapser i R. Turk-Ariss 
(2009, s.  99–118), pokazują, że chociaż banki w  systemie o dużej konkurencji 
podejmują większe ryzyko kredytowe, to jednocześnie kompensują to wyższym 
wskaźnikiem kapitału do aktywów, co w rezultacie obniża poziom ryzyka, na jakie 
naraża się bank.

Państwo może wpływać na zwiększenie konkurencji na rynku bankowym 
w  różny sposób. Jednym z  nich jest wprowadzenie odpowiednich regulacji 
w  zakresie tworzenia nowych banków oraz likwidacji banków nierentownych. 
Mniej restrykcyjne regulacje dotyczące wejścia na rynek zwiększają konkurencję 
w sektorze bankowym. 

Innym sposobem jest odpowiednie kształtowanie otoczenia informacyjnego 
i instytucjonalnego banków. Chodzi tu o regulacje, które zapewnią bankom swo-
bodny dostęp do informacji o potencjalnych kredytobiorcach (dostęp do takich 
informacji zwiększa konkurencję w sektorze bankowym), zapewnią ochronę kon-
sumentów, sprzyjają ograniczeniu korupcji, zapewniają dostęp do rynku banko-
wego inwestorom zagranicznym.

Kolejnym sposobem jest sprzyjanie rozwojowi rynku finansowego, tak aby 
pojawiały się na tym rynku podmioty konkurujące z bankami. Tworzenie alterna-
tywnych sposobów pozyskania kapitału przez przedsiębiorstwa (np. poprzez 
giełdę) zwiększa konkurencyjność w sektorze bankowym, ponieważ banki muszą 
konkurować o klienta. 

Państwo może także wpływać na konkurencję w sektorze bankowym przez 
tworzenie banków państwowych. zazwyczaj nie działają one tylko po to, aby 
maksymalizować zysk. Oferują konkurencyjne ceny i dlatego są konkurencją dla 
banków komercyjnych (należy jednak uważać, aby banki państwowe nie zdomi-
nowały sektora bankowego).

z badań wielu ekonomistów wynika, że interwencja państwa na rynku banko-
wym w czasie kryzysu promuje „niezdrową konkurencję”, co w rezultacie zmniej-
sza konkurencję na rynku. Państwo wspomaga banki, które bez tej pomocy 
musiałyby upaść. Rodzi się problem, który w  literaturze anglojęzycznej został 
nazwany jako too big to fail, czyli „zbyt duży aby upaść”. Problem ten sprawia, że 
duże, ważne systemowo banki angażują się w coraz bardziej ryzykowne działania 
w przekonaniu, że w przypadku kłopotów mogą zawsze liczyć na pomoc państwa. 
Następuje podział banków na te, które mają zabezpieczenie ciągłości swojego 
działania (niezależnie czy ich działalność jest rentowna, czy też nie) i te, które na 
takie zabezpieczenie nie mogą liczyć (tj. banki mniejsze, nie uznawane za banki 
„ważne systemowo”). Banki z gwarancją ciągłości działania są wyraźnie uprzywi-
lejowane. zaczynają działać bardziej ryzykownie, na co pozostałe banki nie mogą 
sobie pozwolić. Następuje wyraźne „zniekształcenie” konkurencji na rynku ban-
kowym, w  rezultacie czego dochodzi w  dalszej perspektywie do zmniejszenia 
stopnia konkurencji na tym rynku. Potwierdzeniem takiego wniosku mogą być 
badania prowadzone przez C. Calderón i K. Schaeck (2012). Badacze ci przeana-
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lizowali sytuacje na rynku bankowym 138 krajów, które doświadczyły różnych 
interwencji państwa w czasie 46 różnych kryzysów bankowych. Stopień konku-
rencji sektorów bankowych w tych krajach wyraźnie spadł po działaniach inter-
wencyjnych państwa. 

z uwagi na to, że liczne badania pokazują, że konkurencja bankowa owocuje 
poprawą efektywności działania banków, pozytywnym wpływem na wzrost gospo-
darczy, jak też zwiększeniem stabilności działania rynku finansowego, państwo 
powinno tworzyć regulacje zachęcające do zwiększania konkurencji na rynku 
finansowym. Podobną opinię wyraził Komitent OECd ds. konkurencji (OECd 
Competition Committee). Komitet ten podkreśla, że w celu zwiększania stabil-
ności systemu bankowego należy opracowywać i wprowadzać lepsze regulacje 
i nadzór. Jednocześnie zachęca, aby zwiększać konkurencję w sektorze banko-
wym (OECd, 2010). 

3.4. odpowiednie KSZtAŁtowAnie  
inFrAStrUKtUrY FinAnSoweJ

Pojęciem infrastruktura finansowa określa się wszelkie składowe systemu finan-
sowego, które umożliwiają w danym kraju prowadzenie transakcji finansowych. 
Podstawowymi elementami infrastruktury finansowej są: biura informacji kredy-
towej oraz systemy płatności i rozliczeń. Rolą państwa w zakresie kształtowania 
infrastruktury finansowej jest podejmowanie działań, które będą sprzyjać rozwo-
jowi systemu informacji kredytowej i tworzeniu rozwiązań, które usprawnią sys-
tem płatności i rozrachunków.

dzięki informacji kredytowej, banki i  inne instytucje kredytowe mogą pozy-
skać informacje o wiarygodności kredytowej potencjalnych klientów. z punktu 
widzenia państwa, wiarygodna i pełna informacja kredytowa pozwala monitoro-
wać sytuację kredytobiorców, co z kolei sprzyja monitorowaniu ryzyka systemo-
wego7. Jest to niezwykle ważne z uwagi na ogromne, negatywne skutki urzeczy-
wistnienia się tego ryzyka. Skutki te obserwowane są nie tylko w ramach sektora 
finansowego, ale obejmują całą gospodarkę jednego lub większej grupy krajów. 
Skutki urzeczywistnienia się ryzyka systemowego można było obserwować wyraź-
nie w latach 2008–2010, tj. po wybuchu globalnego kryzysu finansowego, którego 
pierwsze symptomy pojawiły się na rynku kredytów hipotecznych w  Stanach 
zjednoczonych. Kryzys objął swym zasięgiem wiele różnych segmentów rynku 
finansowego a także rynku realnego. Nie ograniczył się tylko do rynku amerykań-
skiego, ale dotknął także inne kraje świata. zarządzanie ryzykiem systemowym 

7 Mianem ryzyka systemowego określa się ryzyko załamania systemu finansowego jednego 
kraju lub grupy krajów wskutek jakiegoś wstrząsu zewnętrznego. Ryzyko systemowe może mieć 
swoje źródło w samym systemie finansowym lub poza nim. Trudno jest jednoznacznie wskazać 
źródło tego ryzyka z uwagi na liczne powiązania między gospodarką a systemem finansowym. 
Cechą charakterystyczną ryzyka systemowego jest wystąpienie efektu „zarażania się”. Upadłość 
jednego podmiotu, np. banku, pociąga za sobą upadłość kolejnych podmiotów zarówno 
finansowych, jak też niefinansowych. 
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jest niezwykle trudne z uwagi na ogromne rozmiary zjawiska. dużo lepsze efekty 
dają działania prewencyjne. Jednym z nich jest niewątpliwie monitorowanie przez 
państwo sytuacji kredytobiorców w celu przewidzenia ewentualnych problemów 
finansowych instytucji kredytowych. zaletą działania informacji kredytowej dla 
kredytobiorców jest zwiększenie liczby dostępnych źródeł, z których mogą pozy-
skać kapitał. Różni kredytodawcy mają bowiem dostęp do informacji o wiarygod-
ności kredytowej potencjalnych klientów, co sprawia, że chętniej udzielają kredy-
tów. Co więcej, warunki, na jakich udzielane są kredyty, stają się bardziej atrak-
cyjne z punktu widzenia klientów (dotyczy to przede wszystkim oprocentowania 
kredytów) z uwagi na to, że wiele instytucji kredytowych konkuruje między sobą 
chcąc pozyskać wiarygodnych klientów. Informacja kredytowa pozwala na reduk-
cję problemu negatywnej selekcji (adverse selection) i tzw. ryzyka nadużyć (moral 
hazard)8. Poprawia się efektywność alokacji kredytów. zmniejsza się liczba upa-
dających instytucji finansowych. Przejrzysta informacja kredytowa sprzyja efek-
tywnemu zarządzaniu ryzykiem i stabilności finansowej.

Obserwacja różnych krajów świata pozwala wyróżnić dwa typy informacji kre-
dytowej. Pierwszy z nich to rejestry informacji kredytowej prowadzone przez wła-
dze publiczne za pośrednictwem banku centralnego lub organu nadzorującego 
rynek finansowy. drugi typ obejmuje rejestry informacji kredytowej prowadzone 
przez podmioty prywatne, które pozyskują informacje od instytucji bankowych 
i niebankowych. Podmioty te świadczą usługi w zakresie oceny kredytowej poten-
cjalnych kredytobiorców. Pierwotnie rozróżnienie na państwowe i prywatne reje-
stry informacji kredytowej wiązało się z celami tworzenia takich rejestrów. 

Rejestry państwowe były tworzone w celu ułatwienia kontroli instytucji finan-
sowych przez państwo. Wymagano, aby kredyty przekraczające pewną wartość 
rejestrowano w państwowych rejestrach kredytowych. Pozwalało to państwu na 
monitorowanie kredytów udzielanych przez instytucje finansowe. Państwowe 
rejestry kredytowe nie oferowały żadnych dodatkowych usług w oparciu o zebrane 
informacje. Pierwszy taki rejestr utworzono w  latach 30. XIX  w. w  Stanach 
zjednoczonych (z  uwagi na liczne upadki instytucji finansowych). W  krajach 
europejskich rejestry państwowe pojawiły się znacznie później. Obecnie około 
70% krajów świata posiada tego typu rejestry (Rethinking…, 2013, s. 134). 

Prywatne rejestry kredytowe były tworzone jako przedsiębiorstwa zajmujące 
się zbieraniem danych istotnych z  punktu widzenia kredytodawców. dane te 

8 Ryzyko (pokusa) nadużyć (moral hazard) to problem, jaki może pojawić się na rynku 
finansowym wskutek asymetrii informacji. Na rynku kredytowym oznacza sytuację, w  której 
kredytobiorca angażuje się w inwestycję, która z punktu widzenie kredytodawcy jest niepożądana 
z  uwagi na bardzo wysokie ryzyko z  nią związane. duże ryzyko inwestycji sprawia, że zwrot 
kapitału przez kredytobiorcę staje się mało prawdopodobny (także obarczony dużym ryzykiem). 
Kredytobiorca jest skłonny podjąć bardzo duże ryzyko wychodząc z  założenia, że angażuje 
pieniądze pożyczone, a  nie swoje. Jego decyzja wynika z  przekonania, że nie w  pełni ponosi 
ryzyko niepowodzenia inwestycji. Ryzyko to przerzuca na kredytodawcę (który z  uwagi na 
asymetrię informacyjną jest nieświadomy tego, jak duże ryzyko podejmuje kredytobiorca). 
Ryzyko nadużyć można zatem sprowadzić do tezy, iż podmiot chroniony przed ryzykiem może 
zachowywać się inaczej, niż gdyby był w pełni eksponowany na to ryzyko. 
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dotyczyły potencjalnych indywidualnych kredytobiorców. Źródłem danych były 
zarówno instytucje finansowe, jak i  niefinansowe. Pierwsze tego typy rejestry 
zaczęły powstawać w Niemczech, Szwecji i Stanach zjednoczonych na początku 
XX w. Pod koniec XX w. pojawiły się także we Francji, Włoszech i Hiszpanii 
(Olegario, 2003, s. 10). Obecnie ponad 80% krajów świata posiada tego typu 
rejestry (Rethinking…, 2013, s. 134). 

Analiza obecnej sytuacji w zakresie rejestrów informacji kredytowej pozwala 
stwierdzić, iż nadal występują między nimi pewne różnice. 

W wielu krajach państwowe rejestry kredytowe bazują na informacjach zebra-
nych od pewnej grupy uczestników rynku finansowego. Brakuje informacji od 
takich instytucji, jak: fundusze hedgingowe, fundusze rynku pieniężnego, czy 
instytucji należących do shadow banking system. Niewątpliwie należy to zmienić. 
Rejestry kredytowe powinny obejmować informacje pochodzące ze wszystkich 
działających w danej gospodarce instytucji finansowych. dostęp do pełnej infor-
macji kredytowej jest istotny z punktu widzenia państwa. z jednej strony pozwala 
bowiem na dokładniejsze monitorowanie ryzyka kredytowego, na jakie narażone 
są instytucje finansowe, z drugiej natomiast pozwala na analizę zmian w zakresie 
ryzyka kredytowego w gospodarce w rozbiciu na rodzaje klientów i typy kredy-
tów. Pozwala to z kolei na wczesne zidentyfikowanie zwiększonego ryzyka, które 
pojawia się w określonym sektorze gospodarki, w określonym regionie kraju, czy 
też jest związane z  konkretnym typem kredytów udzielanych przez instytucje 
finansowe. Monitorowanie ryzyka kredytowego to jedna z wytycznych Komitetu 
Bazylejskiego przedstawiona w  ramach rekomendacji zwanych Bazylea III. 
Komitet podkreśla, że istotne jest nie tylko monitorowanie ryzyka związanego 
z działaniem pojedynczych instytucji finansowych, ale także ryzyka systemowego, 
które związane jest z działaniem grup instytucji ważnych systemowo, tzn. takich, 
których upadek wywiera istotny, negatywny wpływ na całą gospodarkę. Rejestry 
kredytowe pozwalają na analizę ryzyka związanego z działaniem tych instytucji, 
jak też ryzyk występujących w ich otoczeniu. 

działania państwa w zakresie rozwoju pełnej i przejrzystej informacji kredy-
towej powinny skupiać się na:

 1 wprowadzeniu regulacji, które sprawią, że instytucje finansowe będę przeka-
zywać informacje dotyczące historii kredytowej swoich klientów,

 1 zapewnieniu szerokiego dostępu do tych informacji wszystkim zainteresowa-
nym,

 1 zachęcaniu do tworzenia prywatnych rejestrów kredytowych, które będą uzu-
pełnieniem rejestrów państwowych.
Istotnym elementem infrastruktury finansowej, obok systemu informacji kre-

dytowej, jest system płatności i  rozrachunków. Jest to system, który umożliwia 
transfer kapitałów pomiędzy stronami różnych transakcji. Składowymi systemu 
płatności i rozrachunków są: systemy płatności wysokokwotowych, systemy płat-
ności detalicznych, systemy międzynarodowych rozliczeń walutowych, systemy 
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rozliczeń w ramach transakcji papierami wartościowymi, jak również otoczenie 
prawne tych systemów.

System płatności i rozrachunków wykorzystywany jest przede wszystkim przez 
banki i inne instytucje finansowe do transferu między sobą kapitałów o wysokiej 
wartości. Jego sprawne działanie jest uwarunkowane przez efektywne działanie 
międzybankowego rynku pieniężnego, jak również przez prowadzenie polityki 
pieniężnej przez bank centralny. 

Obroty w ramach systemu płatności wysokokwotowych przewyższają wielo-
krotnie PKB poszczególnych krajów. Przykładowo w  krajach o  największych 
obrotach na tym rynku roczne płatności w ramach systemu płatności wysokokwo-
tych przekraczają 40-krotną wartość PKB. Sytuację taką obserwuje się w krajach 
Azji Wschodniej i Pacyfiku. W krajach europejskich wielkość ta kształtuje się 
średnio na poziomie 20-krotności PKB poszczególnych krajów, natomiast w kra-
jach Ameryki Północnej – na poziomie 10-krotności9. 

Istotną rolę w systemie płatności wysokokwotowych odgrywa bank centralny. 
W przeszłości jego rola sprowadzała się przede wszystkim do roli pośrednika 
w płatnościach, co oznaczało, że bank centralny był organizatorem systemu roz-
liczeń (dostarczał infrastrukturę technologiczną do tego typu rozliczeń) oraz 
zapewniał stabilność działania tego systemu. Ponadto bank centralny występował 
jako kredytodawca ostatniej instancji. Obecnie rola banku centralnego jest znacz-
nie szersza. Czynnikiem, który wpłynął w decydujący sposób na jej rozszerzenie, 
był m.in. intensywny wzrost płatności w ramach systemu płatności wysokokwoto-
wych oraz zmiany, które wprowadzono w tym systemie w wielu krajach. 

Istotną zmianą jest zastąpienie systemu rozliczeń netto w okresie odroczonym 
systemem rozliczeń brutto w czasie rzeczywistym. Główną zaletą tego drugiego 
systemu jest dokonywanie płatności natychmiast po zawarciu transakcji (czyli 
w czasie rzeczywistym), co eliminuje ryzyko kredytowe między kontrahentami. 
Realizacja rozliczeń w okresie późniejszym niż zawarcie transakcji (nawet w okre-
sie 1 dnia) powoduje wzrost ryzyka kredytowego z uwagi na to, iż kontrahent, 
który zobowiązał się do zapłaty, może stracić płynność w okresie, jaki mija mię-
dzy zawarciem transakcji a jej rozliczeniem. 

System rozliczeń brutto w czasie rzeczywistym zaczęto wprowadzać w krajach 
europejskich pod koniec lat 90. XX wieku. Obecnie działa już w 116 krajach10. 
W większości krajów (w 112 krajach) operatorem tego systemu jest bank cen-
tralny. Głównymi uczestnikami są banki komercyjne. 

Wprowadzenie systemu rozliczeń brutto w czasie rzeczywistym wpłynęło na 
zwiększenie odpowiedzialności banków centralnych za zapewnienie płynności 
w ramach tego systemu, zwłaszcza w okresach kryzysów finansowych. O ile w cza-
sach równowagi na rynkach finansowych głównymi podmiotami zapewniającymi 
płynność w ramach rozliczeń wysokokwotowych są banki komercyjne, które pro-
wadzą rachunki kontrahentów i utrzymują na nich środki pieniężne, to w czasach 

9 Dane dotyczą 2009 roku. Źródło: Rethinking the Role…(2013), s. 149.
10 Na podstawie badań przeprowadzonych przez Bank Światowy na próbie 139 krajów (World 

Bank, 2011).
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zawirowań na tych rynkach banki komercyjne często nie dysponują odpowiednio 
dużymi kapitałami, aby dokonywać płatności. To z kolei powoduje, iż wielu kon-
trahentów nie otrzymuje należnych płatności, co często doprowadza ich do ban-
kructwa. W  celu zahamowania rozprzestrzeniania się kryzysu finansowego 
w gospodarce, bank centralny podejmuje próby zapewnienia płynności systemu 
rozliczeń wysokokwotowych (m.in. przez operacje otwartego rynku czy udzielane 
kredyty, wśród których są kredyty lombardowe, redyskontowe i  refinansowe). 
działania takie można było obserwować w czasie globalnego kryzysu finanso-
wego. Niewątpliwie uchroniło to wiele instytucji finansowych przed upadkiem.

Bank Światowy od wielu lat podkreśla ważność systemu płatności i rozrachun-
ków dla sprawnego funkcjonowania rynku finansowego. W 2001 r. opublikował 
wytyczne dla systemów płatności „Core Principles for Systematically Important 
Payment Systems” oraz wytyczne dla systemów rozliczeń papierów wartościowych 
„Recommendations for Securities Settlement Systems”. W 2004 r. opublikował 
dodatkowo wytyczne w zakresie kształtowania infrastruktury finansowej dla władz 
centralnych w  poszczególnych krajach „Recommendations for Central 
Counterparties”. W kwietniu 2012 r. Bank Światowy wydał kolejny dokument, 
którym zastąpił wymienione dokumenty . Nowy dokument nosi nazwę „Principles 
for Financial Market Infrastructures”. Przedstawiono w nim wytyczne w zakresie 
kształtowania infrastruktury finansowej w poszczególnych krajach. Wśród naj-
istotniejszych dyrektyw znalazły się: odpowiednie kształtowanie uregulowań 
prawnych w zakresie systemów płatności i rozrachunku papierów wartościowych, 
tak aby zapewniały stabilność ich działania, jak też posiadanie zapasowych ser-
werów, które zmniejszą ryzyko utraty danych dotyczących transakcji zawieranych 
w gospodarce. 

Obecne systemy płatności i  rozrachunków działające w  różnych krajach 
odznaczają się wieloma niedoskonałościami (szczególnie dotyczy to rozrachun-
ków w ramach nieregulowanych rynków instrumentów pochodnych). Wyraźnie 
widać, że rozwój systemów płatności nie nadąża za rozwojem rynku finansowego. 
Sprawia to, że rynki stają się mało przejrzyste, a co za tym idzie, zwiększa się 
ryzyko, iż staną się w przyszłości źródłem kolejnych kryzysów finansowych. 

z istotnym problemem boryka się jeden z największych systemów płatniczych 
na świecie – TARGET 211. Jest to europejski systemem płatności, służący do 
dokonywania w czasie rzeczywistym płatności brutto w euro pomiędzy bankami. 
działa od maja 2008 roku. zastąpił on działający od 1999 r. system TARGET 
(w  okresie od listopada 2007 r. do maja 2008 r. funkcjonowały 2 systemy: 
TARGET i TARGET 2). System TARGET powstał z połączenia zdecentralizo-
wanych narodowych systemów rozliczeń brutto w czasie rzeczywistym (RTGS) 
w  euro i  mechanizmu płatności  Europejskiego Banku Centralnego. System 
TARGET 2 jest udoskonaloną wersją systemu TARGET.

11 TARGET 2 – Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer 
System – Transeuropejski zautomatyzowany Błyskawiczny System Rozrachunku Brutto w Czasie 
Rzeczywistym.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Brutto
http://pl.wikipedia.org/wiki/Europejski_Bank_Centralny
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TARGET 2 należy do największych systemów płatniczych na świecie, obok 
amerykańskiego FEdWIRE oraz systemu CLS12. W 2012 r. średnia liczba dzien-
nych transakcji obsługiwanych przez ten system wynosiła 355 tysięcy, ich średnia 
dzienna wartość – 2,5 trylionów EUR (European Central Bank, 2013). TARGET 
2 jest określany jako „system systemów”, gdyż może być wykorzystany przez inne 
systemy rozrachunkowe, np. dotyczące rozliczania obrotu papierami wartościo-
wymi czy też płatności masowych.

Wprowadzenie TARGET 2 pozwoliło na obniżenie kosztów transakcji reali-
zowanych w ramach UE, ograniczyło ryzyko transakcyjne oraz stworzyło możli-
wość scentralizowanego zarządzania płatnościami przez banki. Twórcy systemu 
podkreślali, że system TARGET 2 pozwoli na wzmocnienie systemu finansowego 
UE dzięki jego neutralności. Neutralność systemu wyraża się w tym, iż systemy 
bankowe krajów należących do TARGET 2 są traktowane jednakowo (żaden kraj 
nie jest traktowany preferencyjnie). System jest neutralny politycznie, geograficz-
nie i ekonomicznie. Banki centralne i banki komercyjne mają takie same prawa 
do usług świadczonych przez TARGET 2. Wszystkich uczestników obowiązują 
jednakowe stawki opłat.

Początkowo system TARGET 2 był postrzegany jako rozwiązanie techniczne 
umożliwiające szybką realizację płatności w UE. Globalny kryzys finansowy i nie-
równowagi, jakie pojawiły się w  ramach tego systemu, sprawiły, iż stał się on 
obiektem ożywionych dyskusji zarówno wśród przedstawicieli świata finansów, 
jak i naukowców (yardeni, Quintana, 2014). zaobserwowano zjawisko gwałtow-
nego wzrostu zobowiązań krajów PIIGS (Portugalii, Irlandii, Włoch, Grecji 
i Hiszpanii) w ramach TARGET 2 wobec eurosystemu. Towarzyszył temu wzrost 
należności głównie Niemiec (por. Febrero, Uxó, 2013). Nierównowagi w systemie 
TARGET 2 są oceniane różnie przez różnych ekonomistów. Część z  nich 
postrzega je jako źródła kolejnych potencjalnych kryzysów, część natomiast pod-
kreśla ich neutralność dla gospodarki światowej (podkreślają, że nierównowagi 
mają znaczenie czysto statystyczne i wyrównują się na poziomie całej strefy euro 
(Konopczak, Nowak, Sowiński, 2012). Rodzą się jednak pytania budzące pewne 
obawy. Wśród takich pytań pojawiają się m.in.: kto ponosi ryzyko związane 
z narastającymi zobowiązaniami krajów PIIGS wobec eurosystemu?; co stanie się 
z zadłużeniem w przypadku wyjścia kraju-dłużnika ze strefy euro? 

Aby zwiększyć bezpieczeństwo globalnego rynku finansowego nieodzowne jest 
wprowadzenie w ramach systemu TARGET 2 mechanizmu kompensowania nie-
równowag. Ekonomiści wciąż poszukują skutecznych rozwiązań w tym zakresie. 

Istotnym elementem infrastruktury finansowej są izby rozliczeniowe. Ich 
głównym zadaniem jest prowadzenie rozliczeń transakcji. Izby ustalają wysokość 
zobowiązań stron i sprawdzają dostępność środków na pokrycie tych zobowiązań. 
dokonują kompensacji należności i zobowiązań pieniężnych różnych podmiotów 
działających na rynku finansowym, co skutkuje zmniejszeniem liczby i wolumenu 

12 CLS (Continuous Linked Settlement) to globalny system rozliczeniowy służący do rozliczeń 
walutowych w skali światowej.
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realizowanych transakcji, jak też często zmniejszeniem kwoty, jaką muszą dyspo-
nować uczestnicy rynku finansowego w stosunku do kwoty wynikającej z pojedyn-
czej transakcji. Pozwala to na zmniejszenie prawdopodobieństwa niewywiązania 
się stron transakcji ze swoich zobowiązań z uwagi na brak wystarczających środ-
ków. zmniejszenie liczby realizowanych przelewów wpływa dodatkowo na obni-
żenie jednostkowych kosztów rozliczenia transakcji. Kolejnym istotnym atutem 
działania izb rozliczeniowych jest zabezpieczanie realizacji transakcji. 
zabezpieczanie odbywa się poprzez pobieranie depozytów zabezpieczających, jak 
również wpłaty do specjalnie tworzonego funduszu gwarancyjnego. depozyty 
zabezpieczające pobierane są od stron transakcji. Ich celem jest pokrycie ewen-
tualnego wzrostu wartości zobowiązań stron w przypadku zmiany ceny przed-
miotu transakcji w czasie między zawarciem transakcji a  jej rozliczeniem (izba 
pobiera od uczestników transakcji dodatkowe środki na zabezpieczenie transak-
cji lub zwraca ich nadwyżkę). Fundusz gwarancyjny to fundusz tworzony na wypa-
dek braku możliwości wywiązania się podmiotów transakcji z podjętych przez 
nich zobowiązań. Niektóre izby przejmują na siebie ryzyko rozrachunku transak-
cji, biorąc na siebie wzajemne prawa i obowiązki stron. dla sprzedających stają 
się kupującym, a dla kupujących – sprzedającym. Strony transakcji stają się wów-
czas dla siebie anonimowe – mają należności i  zobowiązania wyłącznie wobec 
izby. zmniejsza to skutecznie ryzyko niewypłacalności stron transakcji. Ryzyko 
to zostaje przerzucone na izbę, która jest partnerem bezpiecznym zarówno 
z uwagi na duże doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem, jak i z powodu dyspo-
nowania wieloma sposobami jego ograniczania (Systemy rozrachunku…, 2009, 
s. 35–36). 

Powstanie izb rozliczeniowych jest związane z rozwojem bankowości. Pierwszą 
bankową izbę rozliczeniową utworzono w 1773 roku. Pierwsze giełdowe izby roz-
liczeniowe powstały w drugiej połowie XIX w. (dla giełdy londyńskiej – London 
Stock Exchange oraz pierwszej giełdy produktów rolnych – Liverpool Otton 
Association) (Nevin, davis, 1970). Obecnie działające na świecie izby rozlicze-
niowe są najczęściej częścią centralnego depozytu papierów wartościowych lub 
giełdy papierów wartościowych. Czasami są tworzone jako samodzielne instytu-
cje. Podobną rolę do izb rozliczeniowych odgrywają także tzw. centralni kontr-
partnerzy. Podmioty te charakteryzują się jednak znacznie szerszym zakresem 
działania w porównaniu do izb rozliczeniowych. Rozliczają transakcje realizo-
wane w  oparciu o  bardzo szeroki zakres instrumentów finansowych. Ponadto 
obejmują transakcje zawierane na różnych rodzajach platform obrotu. W Europie 
największymi centralnymi kontrpartnerami są: LCH.Clearnet SA, LCH.Clearnet 
Ltd, Eurex Clearing i CC&G.

działanie izb rozliczeniowych i  centralnych kontrpartnerów zasługuje na 
ocenę pozytywną. zwiększają one efektywność działania rynków finansowych 
i  ich stabilność. Niewątpliwie rolą państwa jest sprawowanie nadzoru nad ich 
działalnością. Ponadto pożądane jest zwiększenie stopnia integracji ich działal-
ności (m.in. przez ich konsolidację i  tworzenie połączeń operacyjnych między 
nimi) oraz poszerzenie zakresu świadczonych przez nie usług. 
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Chociaż proces konsolidacji w  ramach izb rozliczeniowych i  centralnych 
kontrpartnerów jest obserwowany od wielu lat, to jednak wymaga on dalszej 
intensyfikacji. duże znaczenie dla tworzenia połączeń między centralnymi kontr-
partnerami miał dokument o  nazwie Europejski Kodeks dobrych Praktyk 
w zakresie Rozliczeń i Rozrachunku (European Code of Conduct for Clearing 
and Settlement) podpisany w listopadzie 2006 r. przez operatorów giełd, depo-
zyty papierów wartościowych i  centralnych kontrpartnerów. dokument ten 
sprzyja harmonizacji zasad działania infrastruktury rynku finansowego w ramach 
UE. 

Wielu uczestników rynku finansowego w Europie opowiada się za utworze-
niem jednego centralnego kontrpartnera dla całej Europy. Niewątpliwie pozwo-
liłoby to w optymalny sposób wykorzystać efekt skali, zintegrować zarządzanie 
ryzykiem oraz obniżyć koszty i opłaty ponoszone przez uczestników rynku finan-
sowego. Takie rozwiązanie jest jednak trudne do realizacji z uwagi na istnienie 
wielu różnic między rynkami finansowymi poszczególnych krajów europejskich 
(w zakresie ilości, zróżnicowania i  jakości produktów finansowych oraz stopnia 
rozwoju tego rynku). Ponadto utworzenie jednego centralnego kontrpartnera 
rodzi ryzyko pojawienia się negatywnych efektów monopolizacji rynku (m.in. 
brak modernizacji systemu, niska jakość usług, podwyższanie kosztów itp.). duże 
znaczenie ma również to, że problemy paneuropejskiego kontrpartnera wpływa-
łyby na wszystkie obsługiwane rynki. Lepszym rozwiązaniem wydaje się umożli-
wienie działania wielu centralnym kontrpartnerom, którzy są w stanie skutecznie 
konkurować między sobą. Takie rozwiązanie wymaga jednak harmonizacji wymo-
gów prawnych obowiązujących centralnych kontrpartnerów. W  tym kierunku 
powinny iść prace władz poszczególnych krajów i władz unijnych.

Państwo powinno odpowiednio kształtować zasady, na jakich opiera się sys-
tem płatności i rozrachunków. Celem interwencji państwa powinno być dążenie 
do zapewnienie przejrzystości i stabilności działania tego systemu. dobrze dzia-
łający system płatności i rozrachunków powinien zapewniać stabilność prowadze-
nia rozliczeń w danej gospodarce. Ponadto powinien umożliwiać redukcję kosz-
tów transakcyjnych, jak też wystąpienie „korzyści skali” (Iftekhar, Schmiedel, 
Song, 2009, s. 20–27). 

Interwencja państw w system płatności i rozrachunków jest również niezbędna 
z uwagi na to, iż system ten w czasach turbulencji na rynkach finansowych staje 
się głównym kanałem transmisji negatywnych zachowań rynku między systemem 
finansowym a realnym sektorem gospodarki.

ZAKoŃcZenie

Rynek finansowy (zarówno w ujęciu globalnym, jak i na poziomie pojedynczych 
państw) wymaga wprowadzenia zmian. Konieczność ta wynika z wielu jego nie-
doskonałości, jakie można było zaobserwować w warunkach globalnego kryzysu 
finansowego. Jednym z obszarów zmian jest ponowne zdefiniowanie roli państwa 
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na rynku finansowym i nakreślenie pożądanego kierunku zmian w zakresie dzia-
łań państwa na tym rynku.

Niewątpliwie istotne jest zwrócenie uwagi na regulacyjną rolę państwa. 
zmiany w tym zakresie powinny polegać na odchodzeniu od uregulowania moż-
liwie największego obszaru rynku finansowego do tworzenia regulacji, które 
zachęcałyby uczestników rynku finansowego do podejmowania działań sprzyjają-
cych rozwojowi rynku finansowego oraz zapewnienia jego stabilności. Ważne jest 
tworzenie zachęt do monitorowania ryzyka przez instytucje finansowe i ograni-
czania problemu asymetrii informacyjnej. W skali międzynarodowej należy sku-
pić się na opracowaniu wspólnych wytycznych w  zakresie działania instytucji 
finansowych na rynku globalnym i nadzoru ostrożnościowego nad tymi instytu-
cjami. Istotne jest również tworzenie płaszczyzny współpracy nadzorców krajo-
wych w celu skutecznego monitorowania ryzyka systemowego. Należy pamiętać, 
że nie ma uniwersalnych (dobrych dla wszystkich krajów) regulacji finansowych. 
Kraje o wysoko rozwiniętych systemach finansowych potrzebują przede wszyst-
kim regulacji, które skutecznie ograniczałyby ryzyko podejmowane przez działa-
jące tam instytucje finansowe, natomiast kraje o słabiej rozwiniętych systemach 
finansowych potrzebują regulacji, które umożliwią rozwój tego systemu, tak aby 
zapewnić efektywność jego działania w warunkach bezpieczeństwa. 

Pewne zmiany są niezbędne w zakresie podejmowanych przez państwo bez-
pośrednich interwencji na rynku finansowym. Interwencje takie w krótkim okre-
sie często przynoszą zamierzone efekty, jednak w dłuższym czasie ujawniają się 
ich negatywne efekty. Chociaż ekonomiści nie są zgodni co do negatywnych skut-
ków bezpośrednich interwencji państwa na rynku finansowym, to takie skutki 
mogą wystąpić. Władze państwowe decydujące się na podjęcie działań w zakresie 
bezpośrednich interwencji powinny zestawić pozytywne efekty i  potencjalne 
efekty negatywne i dopiero wtedy podejmować decyzje o ich wprowadzeniu.

Wielu badaczy rynku finansowego podkreśla niezwykłe znaczenie wzrostu 
konkurencji na rynku finansowym dla jego prawidłowego rozwoju, a także wzro-
stu jego stabilności. działania państwa powinny zatem sprzyjać wzrostowi kon-
kurencji na rynku. Niewątpliwie do takich działań należy zaliczyć: wprowadzenie 
odpowiednich (mniej restrykcyjnych) regulacji w zakresie tworzenia nowych ban-
ków, tworzenie regulacji, które pozwalają na pojawianie się na rynku podmiotów 
konkurujących z bankami, tworzenie ram prawnych, które zachęcają do oferowa-
nia przedsiębiorstwom alternatywnych sposobów pozyskania kapitału (alterna-
tywnych do kredytów bankowych). 

Ważnym obszarem zmian jest także infrastruktura finansowa. Państwo 
powinno dążyć do zapewnienia sprawności jej działania i przejrzystości. Pomocne 
w tym względzie jest tworzenie rejestrów informacji kredytowej oraz doskonale-
nie systemów płatności i rozrachunków. działania państwa w zakresie informacji 
kredytowej powinny skupiać się przede wszystkim na wprowadzeniu regulacji, 
które sprawią, że instytucje finansowe będą przekazywać informacje dotyczące 
historii kredytowej swoich klientów oraz regulacji, które zapewnią szeroki dostęp 
do tych informacji wszystkim zainteresowanym. zmiany dotyczące systemów płat-
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ności i rozrachunków powinny mieć na celu zwiększenie efektywności ich działa-
nia i bezpieczeństwa. Władze państwowe powinny dążyć do konsolidacji izb roz-
liczeniowych i centralnych kontrpartnerów oraz poszerzenia zakresu świadczo-
nych przez nich usług. Istotna jest również harmonizacja w  skali globalnej 
wymogów prawnych obowiązujących te podmioty (w celu zapewnienia efektywnej 
konkurencji między nimi). W ramach sytemu TARGET 2 należałoby wprowadzić 
mechanizm kompensowania nierównowag. Infrastruktura finansowa powinna być 
stale doskonalona z uwagi na szybki rozwój rynku finansowego (którego wyrazem 
jest m.in. pojawianie się nowych instrumentów finansowych i nowych podmiotów 
działających na rynku finansowym). Brak zmian w zakresie infrastruktury finan-
sowej powoduje, że nie nadąża ona za rozwojem rynku finansowego, co z kolei 
zwiększa ryzyko pojawienia się kolejnych kryzysów finansowych w przyszłości. 

Rola państwa na rynku finansowym jest niezwykle ważna. O ile obszar działań 
państwa na rynku finansowym nie jest trudny do zdefiniowania, to wskazanie 
konkretnych posunięć na tym rynku wzbudza wiele kontrowersji. Należy jednak 
zwrócić uwagę na to, iż określenie kanonu niezbędnych i pożądanych działań 
państwa na rynku finansowym nie jest zbiorem niepodważalnych prawd. Rola 
państwa na rynku finansowym powinna się zmieniać wraz z rozwojem tego rynku. 
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StreSZcZenie

Państwo to jeden z najważniejszych uczestników rynku finansowego. Jego dzia-
łanie na rynku finansowym obejmuje transakcje w zakresie dostarczania i pozy-
skiwania kapitału oraz posunięcia w zakresie regulacji i kontroli procesów zacho-
dzących na tym rynku. Ponadto przez politykę pieniężną państwo wpływa na 
koniunkturę gospodarczą kraju. 

Globalny kryzys finansowy XXI w. zachwiał stabilnością rynków finansowych. 
Obserwacja przyczyn i skutków kryzysu skłania do postawienia pytania, jakie zmiany 
należy wprowadzić na rynku finansowym, aby uniknąć podobnej sytuacji w przyszło-
ści? Jednym z obszarów wymagających zmian jest rola państwa na tym rynku. 

Celem artykułu jest nakreślenie pożądanego kierunku zmian w zakresie roli 
państwa na rynku finansowym. Autorka zwraca uwagę na cztery obszary zmian, 
tj. regulacji i nadzoru, bezpośrednich interwencji państwa na rynku finansowym, 
konkurencji na rynku finansowym oraz infrastruktury finansowej. 

W ramach wniosków końcowych podkreślono, iż państwo powinno tworzyć 
zachęty dla uczestników rynku do podejmowania działań sprzyjających jego roz-
wojowi i  jednocześnie odejść od dążenia do objęcia regulacjami możliwie naj-
większego obszaru tego rynku. Istotne jest również sprzyjanie zwiększaniu kon-
kurencji na rynku finansowym. Autorka zwraca ponadto uwagę, że bezpośrednie 
interwencje państwa mogą przynieść negatywne efekty w długim okresie (mimo 
pozytywnych wyników w krótkim czasie) oraz że brak odpowiedniej infrastruk-
tury finansowej sprzyja pojawianiu się kryzysów finansowych. 

Słowa kluczowe: rynek finansowy, rola państwa, regulacje i nadzór, bezpośrednie 
interwencje państwa, konkurencja, infrastruktura finansowa.

the role oF the StAte in the FinAnciAl mArKet: 
 deSirABle chAnGe direction

ABStrAct

The state is one of the most important financial market participants. Its effect 
on the financial market includes supplying and raising capital, as well as regulating 
and controlling the processes taking place in the financial market. In addition, 
through its monetary policy, the state affects the economic situation of the 
country.

The recent global financial crisis has shaken the stability of the financial 
markets. The observation of the causes and effects of the crisis raises the question, 
what changes  in the financial market are necessary in order to avoid similar 
situations in the future? One of the areas requiringchanges is the role of the state 
in the financial market.
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The aim of the article is to outline the desired direction of such changes. The 
author draws attention to four areas of change: regulation and supervision, direct 
state intervention in the financial market, competition in the financial market 
and financial infrastructure.

The article concludes that the state should provide incentives for market 
participants to take action to promote its development and should not try to 
regulate all areas of the financial market. It emphasizes a key role of competition 
in the financial market. The author notes that direct government intervention 
can have negative effects in the long run (despite the positive results in the short 
term), and that aninadequate financial infrastructure fosterthe emergence of 
financial crises.

Keywords: financial market, the role of the state, financial regulation, financial 
supervision, direct state intervention, competition, financial infrastructure.
JEL Classification: G18, G28, G38


