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Obecny kryzys doczeka się niewĊpliwie w przyszâoœci wielu interpretacji i analiz. Jest
pewnie jeszcze za wczeœnie na autorytatywne wnioski dotyczĊce jego przyczyn, przebiegu i następstw, niemniej moůna juů sformuâowaý pewne hipotezy i wstępne wnioski.
Naleůy teů przestrzegaý przed niebezpiecznĊ pokusĊ stwarzanĊ przez kryzys – szerszej
ingerencji paľstwa w mechanizmy rynkowe, bo – jak wskazuje doœwiadczenie – takie
ingerencje mogĊ przynieœý skutki odwrotne od zamierzonych.
Kryzys finansowy w USA oraz „zaraůenie”
nim gospodarek innych paľstw spowodowany
byâ niewĊtpliwie zjawiskami makroekonomicznymi i bâędami w polityce monetarnej. Deficyt
na rachunku obrotów bieůĊcych w Stanach
Zjednoczonych i nadwyůka na analogicznym
rachunku w Chinach – ulokowana w USA –
ksztaâtowaây niskĊ stopę procentowĊ Fed.
Chiny zaœ kupowaây olbrzymie iloœci waluty
amerykaľskiej by eksport z Chin byâ tani.
W amerykaľski system bankowy wtâoczone
zostaây olbrzymie strumienie pienięůne, które
nie pozwalaây by stopa procentowa rosâa. To
byâo powodem wzrostu na rynku kredytów,
emisji obligacji czy lewarowanych przejęý firm.
Banki, chcĊc poprawiý sâabĊ rentownoœý (niska
stopa zwrotu), wymyœliây „innowacje” finansowe, które wprowadziây do systemu finansowego dodatkowe strumienie pienięůne. Tani
pieniĊdz sprzyjaâ zaœ luŭnej, czy wręcz nieodpowiedzialnej, polityce kredytowej. Banki
przyjmowaây coraz bardziej liberalne kryteria
oceny zdolnoœci kredytowej, a pęd do zadâuůania się przy niskiej stopie procentowej staje się
coraz większy.
Powodem kryzysu byây takůe zaniedbania
wâadz publicznych w zakresie regulacji oraz
bâędy nadzoru finansowego. Tolerowano politykę udzielania ryzykownych kredytów, emitowania nieprzejrzystych instrumentów pochodnych, nadmierne byâo teů zaufanie do

modeli i ratingów. Papiery wartoœciowe oceniane przez agencje ratingowe jako +AAA,
czyli bardzo bezpieczne, okazaây się tylko opakowaniem dla „toksycznych aktywów”. Œmieciowe byây i papiery, i ratingi. Wydawaý się
moůe przy tym, ůe agencje ratingowe koncentrujĊ się przede wszystkim na zapewnieniu
sobie wysokich wynagrodzeľ za swoje usâugi, a
jakoœý wyceny aktywów schodzi na drugi plan.
Stopieľ skomplikowania konstrukcji niektórych produktów finansowych byâ taki, ůe przestaây rozumieý ich istotę zarówno organy nadzoru, jak i âatwowierni regulatorzy. Byli oni
przekonani, ůe – tak jak w fizyce czy matematyce – moůna wszystko opisaý za pomocĊ modeli. Z kolei rady dyrektorów/nadzorcze, czyli
powiernicy odpowiedzialni za staranne reprezentowanie interesów akcjonariuszy, nie dopeâniây swoich obowiĊzków w zakresie racjonalnego nadzoru. Inwestorzy-akcjonariusze
uwierzyli zaœ, ůe kursy akcji będĊ tylko rosnĊý.
W tych warunkach pojęcia etyki i odpowiedzialnoœci okazaây się bardzo mgliste. W bankach – jakby nie byâo instytucjach publicznego
zaufania – kluczem do sukcesu byâo zawęůone
pojmowanie swojej funkcji jako sprzedawcy
produktów. NajwaůniejszĊ grupĊ pracowników
stali się więc sprzedawcy, bodŭcowani w zaleůnoœci od wielkoœci sprzedaůy i dynamiki jej
wzrostu. Dzisiaj ich tytuây „doradca” czy
„opiekun bankowy” brzmiĊ więc nieco ůaâo-
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œnie w sytuacji, gdy w funduszach inwestycyjnych klienci „utopili” znaczne kwoty. Wydaje
się więc, ůe gâówny cel dziaâania doradców to
po prostu zwiększanie obrotów, a wartoœý ich
porad moůna uznaý za iluzorycznĊ – przeciętny doradca opiera się bowiem na wiedzy,
którĊ kaůdy moůe znaleŭý w oficjalnie opublikowanych dokumentach.
IstotĊ bankowoœci jest pozyskiwanie depozytów i zamiana ich w kredyt. Ten schemat nie
dotyczy jednak banków inwestycyjnych, które
otrzymany kapitaâ inwestujĊ w przejęcia i fuzje,
papiery wartoœciowe, spekulowanie na rynku
walutowym, surowcowym, obrót instrumentami pochodnymi. W celu inwestowania banki
na olbrzymiĊ skalę wylewarowaây kwoty kilkadziesiĊt razy przekraczajĊce ich kapitaây. Lewarowanie podgrzewa zaœ koniunkturę. Co więcej, usuwanie ograniczeľ w dziaâalnoœci instytucji finansowych – jako rozpowszechniona
doktryna – w największym stopniu dotyczyâo
wâaœnie banków inwestycyjnych, które w efekcie dziaâaây niemal bez ůadnego nadzoru paľstwa. One teů staây się pierwszymi ofiarami
kryzysu finansowego.
Zdrowa proporcja kredytów do depozytów
byâa samoczynnie regulujĊcym się mechanizmem, ale z czasem stworzono nowoczesne
instrumenty finansowe, które umoůliwiây bankom poůyczanie więcej pieniędzy niů pozyskiwaây od deponentów. Te produkty nowoczesnej inůynierii finansowej znieksztaâcajĊ
jednak relacje pomiędzy kredytobiorcĊ a kredytodawcĊ. Kredytobiorcom wmówiono, ůe
moůna kreowaý strumienie pienięůne z niczego, a oni chętnie uwierzyli, ůe mogĊ poprawiý swój standard ůycia dzięki poůyczkom, a
nie wzrostowi dochodów.
W efekcie system bankowy staâ się czymœ w
rodzaju globalnej piramidy finansowej, która
zaczęâa się chwiaý gdy wyczerpaây się jej moůliwoœci. W proces ratowania systemu bankowego zostaây wciĊgnięte rzĊdy, które dostar-

czajĊ pieniędzy na neutralizację toksycznych
aktywów. WalĊcych się piramid finansowych
zwykle się nie ratuje, w tym jednak przypadku
rachunek ma zapâaciý caâe spoâeczeľstwo –
czyli podatnicy. Niewykluczone, ůe wâaœciwsze
byâoby bankructwo zagroůonych banków.

Uœpiona czujnoœý
Znamienne, ůe amerykaľski bank centralny od
lat dawaâ bankom sygnaây, ůe jeůeli będzie ŭle,
to przyjdzie im z pomocĊ – mogĊ więc liczyý
na zastrzyk finansowy pozwalajĊcy zachowaý
pâynnoœý kiedy generowana âatwym pieniĊdzem baľka spekulacyjna spowoduje korektę,
która moůe przerodziý się w depresję. Jednoczeœnie w systemie bankowym narastaây takie
zjawiska, jak oddalenie ryzyka od miejsca jego
powstawania – poprzez system ubezpieczeľ i
reasekuracji – czyli pozorne uniewaůnienie
ryzyka. Ufano ratingom, które zwalniaây od
obowiĊzku wâasnej oceny ryzyka.
Akcjonariusze, rady dyrektorów/nadzorcze
popychaây zarzĊdzajĊcych do generowania
krótkoterminowych zysków i – przy okazji –
dâugoterminowych strat. Rozproszenie wâasnoœci instytucji finansowych nie pozwala na
odpowiedni nadzór wâaœcicielski, a inwestorzy
portfelowi, przede wszystkim fundusze, nastawieni byli na krótkoterminowe zyski, do których popychano zarzĊdzajĊcych poprzez system bonusów. Tolerowano teů przypadki, gdy
menedůerowie odchodzili do nowych firm z
ogromnymi odprawami, mimo ůe doprowadzili
do bankructwa firmy, w których pracowali
poprzednio. Te odprawy byây zaœ często
„premiĊ za zezâomowanie” przedsiębiorstwa.
Analiza pierwotnych przyczyn kryzysu
wskazuje jak destruktywny moůe byý wpâyw
polityki na gospodarkę – wâadze, kierujĊc się
racjami politycznymi, wymusiây na instytucjach
finansowych stosowanie ryzykownych warunków kredytowania. Chodziâo o to, by zrealizo3 (19) 2009 x PRZEGLðD CORPORATE GOVERNANCE
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waý program szybkiego zwiększenia dostępnoœci domów i mieszkaľ dla mniej zasobnych
rodzin, a tym samym zapewniý wzrost liczby
wâaœcicieli nieruchomoœci.
Nic dziwnego zatem, ůe kryzys finansowy
rozpoczĊâ się od segmentu kredytów subprime
– produktów o wysokim ryzyku niespâacenia,
udzielanych osobom o niskich dochodach,
niskiej wiarygodnoœci kredytowej, bez majĊtku,
nierzadko bez pracy. Większe ryzyko zwiĊzane
z kredytami subprime przekâadaâo się na ich
wyůsze oprocentowanie. Udzielanie takim
osobom kredytów wiĊzaâo się z przekonaniem
banków o nieustannym wzroœcie cen nieruchomoœci, będĊcych zabezpieczeniem kredytów subprime. Banki uwaůaây bowiem, ůe w
przypadku niewypâacalnoœci kredytobiorcy
zawsze moůna będzie przejĊý kredytowanĊ
nieruchomoœý i korzystnie jĊ sprzedaý.
Kredytodawcy nie uwzględnili w swoich rachubach skali wzrostu oprocentowania kredytów (wskutek podwyůki stóp procentowych),
przy jednoczesnym wzroœcie kosztów utrzymania dâuůników. Na dodatek liberalna polityka kredytowa sprzyjaâa wyâudzaniu kredytów i
omijaniu procedur – wszystko to zwiększaâo
udziaâ kredytów niespâacanych w portfelach
kredytowych banków. A wzrost opóŭnieľ w
spâacie i rosnĊca inflacja pociĊgnęây za sobĊ
dalszy wzrost stóp procentowych, to zaœ z kolei – spadek cen na rynku nieruchomoœci.
Wielu dâuůników, pomimo wzrostu oprocentowania, wywiĊzywaâo się z pâatnoœci –
jednak tylko do momentu, gdy wzrost wysokoœci odsetek byâ rekompensowany wzrostem
wartoœci nieruchomoœci. Kiedy rozpoczĊâ się
spadek cen na rynku nieruchomoœci, kredytobiorcy subprime (w szczególnoœci dâuůnicy,
którzy nabyli nieruchomoœci w celach spekulacyjnych) przestali spâacaý kredyty, a firmy zajmujĊce się ubezpieczaniem kredytów nie mogây podoâaý zobowiĊzaniom. Tak więc kolejnym skutkiem spadku wartoœci nieruchomoœci
byây trudnoœci z refinansowaniem kredytów.

Maskowanie zâych kredytów
W klasycznym modelu kredytowania, ryzyko
kredytowe zwiĊzane z niewypâacalnoœciĊ dâuůnika ponosiâ (obok samego dâuůnika) bank
udzielajĊcy kredytu. Banki, chcĊc się zabezpieczyý przed skutkami tego ryzyka, zastosowaây
metody inůynierii finansowej: „przepakowaây”
ryzykowne kredyty w papiery dâuůne, a maklerzy zaczęli zapewniaý swoich klientów, ůe sĊ to
opâacalne i caâkowicie bezpieczne nowoczesne
instrumenty finansowe. W koľcu ich emitentem byây duůe banki amerykaľskie, a papiery
miaây wysokĊ ocenę ratingowĊ. Tak więc, wraz
z pojawieniem się instrumentów zwiĊzanych z
sekurytyzacjĊ11, ryzyko zwiĊzane z niespâacalnoœciĊ kredytów hipotecznych zostaâo przeniesione na wiele róůnych podmiotów.
Stworzenie i zastosowanie sekurytyzacji
jako innowacji finansowej byâo efektem przemyœleľ na temat powiĊzania wielkoœci aktywów i ich rodzaju z wielkoœciĊ kapitaâu regulacyjnego.Wyprowadzenie poza bank ekspozycji
na ryzyko kredytowe jest wtedy jedynym logicznym i prostym sposobem na pomniejszenie kapitaâu regulacyjnego. Sekurytyzacja pozwala instytucjom finansowym wyprowadzaý z
bilansu aktywa, czyli wykazaý je jako sprzedane. „Oni piszĊ nie na naszym bilansie” – tak
mówi się w bankach. Banki bowiem, pozostawiajĊc te kredyty w swoim portfelu, musiaâyby
dokonaý odpisów aktualizacyjnych i monitorowaý ich spâatę.

11

Sekurytyzacja to zamiana aktywów na dajĊce się zbyý
papiery wartoœciowe. Faktycznie nie jest ona objęta
ůadnymi ograniczeniami i regulacjami. Sekurytyzacja
przeprowadza się w kolejnych etapach: 1. wyodrębnienie
aktywów do sekurytyzacji w bilansie, 2. transfer do innej
jednostki (koszt powoâania tej jednostki i ubezpieczenia), 3. finansowanie ich nabycia przez emisje dâuůnych
papierów wartoœciowych. Jest to technika podobna do
emisji listów zastawnych.
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W przypadku kredytów subprime, sekurytyzacja zostaâa uůyta do zamaskowania zâych
kredytów. A ůeby to wszystko jeszcze lepiej
zakamuflowaý – wprowadzono dodatkowe
komplikacje: banki powoâaây podmioty specjalnego przeznaczenia, które wyposaůono w te
podejrzane obligacje. Powoâane podmioty, na
bazie tych obligacji wyemitowaây nowe papiery
dâuůne i uzyskiwaây na nie wyůszy rating niů
miaâa pierwotna obligacja (!). Tak pojmowana
sekurytyzacja pozwoliâa więc rozmyý ryzyko
wiĊůĊce się z nielicznymi zâymi kredytami poprzez „zmieszanie” ich z kredytami osób o
wyůszej wiarygodnoœci kredytowej.
Portfele obligacji dzielono na transze o róůnym oprocentowaniu i ratingach. Wspóâudziaâ
agencji ratingowych w tym procederze byâ
konieczny, by wprowadziý niedoœwiadczonego
inwestora w bâĊd. Za przyznanie ratingu pâaciâ
emitent, a agencji nie interesowaâo co pakiet
kredytów zawiera. W efekcie papiery te wydawaây się bardzo atrakcyjne w sytuacji gdy stopy
procentowe spadaây, a wartoœý nieruchomoœci
rosâa – dlatego byây chętnie kupowane przez
naiwnych inwestorów na caâym œwiecie.
Czym byây więc w istocie kredyty subprime?
Kredytami dla kâamców, którzy ukryli przed
bankiem swojĊ rzeczywistĊ zdolnoœý kredytowĊ? Czy klienci biorĊcy ten kredyt zachowali
się racjonalnie? Odpowiedzi na te pytania nie
sĊ proste. A pojawiajĊ się kolejne: Czy kryzys
na rynku kredytów subprime zostaâ spowodowany przestępczymi machinacjami poůyczkobiorców, czy moůe byâ raczej starannie obmyœlonym „przekrętem”, w który zaangaůowani
byli deweloperzy, banki i poœrednicy kredytowi, a caây ten proceder byâ napędzany przez
chciwoœý?
Sprzedawcy kredytów nie sprawdzali, czy
klient będzie miaâ œrodki na spâatę dâugu, ich
interes polegaâ na tym, by jak najwięcej sprzedaý. Kiedy rosâa wartoœý hipoteki, bank proponowaâ dodatkowe kredyty uzupeâniajĊce. To

pozwalaâo ůyý ponad stan, co dodatkowo nakręcaâo koniunkturę. Podaů nieruchomoœci
rosâa w œlad za popytem i wkrótce go przewyůszyâa. „Baľka” więc rosâa, a jazda byâa coraz
szybsza. Wiadomo jednak, ůe im dâuůej baľka
nabrzmiewa, z tym większĊ siâĊ potem pęka.
Dlaczego nabrzmiewa – byâo dla niektórych
bankowców jasne, ale kiedy pęknie – juů niekoniecznie.
Impulsem wyzwalajĊcym krach byâa opisana
wyůej sytuacja na rynku nieruchomoœci i podniesienie stóp procentowych przez bank centralny. Podwyůszenie stóp procentowych przez
Fed spowodowaâo, ůe z chwilĊ korekty ceny
pieniĊdza, koszty obsâugi kredytów wzrosây
powyůej zdolnoœci finansowych wielu kredytobiorców. Trzeba bowiem pamiętaý, ůe w czasie
boomu gros kredytów udzielanych na kupno
nieruchomoœci miaâo oprocentowanie zmienne. Po wzroœcie oprocentowania, częœý dâuůników nie byâa wstanie spâacaý rat kredytów,
częœý zaœ przestaâa spâacaý wtedy, gdy spadajĊce ceny nieruchomoœci uniemoůliwiây pozbycie
się dâugu – nawet w zamian za oddanie nieruchomoœci bankowi. Liczba niewypâacalnych
kredytobiorców przy rosnĊcych stopach procentowych i spadku cen nieruchomoœci zaczęâa
rosnĊý lawinowo. Wtedy zaczęây spadaý ceny
akcji na gieâdach i rozpoczĊâ się kryzys zaufania do banków.

Godzina prawdy
Obligacje wyemitowane w oparciu o kredyty
hipoteczne byây okreœlane jako nowoczesne,
wysokiej jakoœci, bezpieczne instrumenty finansowe. Rynek poznaâ prawdę, gdy okazaâo
się, ůe te œmieciowe papiery stanowiĊ znacznĊ
częœý majĊtku wielu potentatów finansowych.
Jeůeli po stronie aktywów nie ma niczego co
jest coœ warte, to po stronie pasywów sĊ tylko
takie zobowiĊzania, które nie mogĊ byý zrealizowane. Efektem poznania prawdy byâ wzrost
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kosztów pozyskania kapitaâu na rynku finansowym, spadek wzajemnego zaufania pomiędzy bankami, wzrost awersji do ryzyka, spadek
pâynnoœci. W takich momentach nie jest trudno o panikę, czyli run na kasy w bankach, a jest
to zjawisko duůo groŭniejsze niů skutki strat na
kredytach hipotecznych czy innych kredytach.
Wiadomo jednak, ůe krach czy recesja nie sĊ
zwykle wynikiem jednego zdarzenia, zaœ kryzysy majĊ to do siebie, ůe się rozlewajĊ –
zwâaszcza wtedy, gdy silny jest âaľcuch wzajemnych powiĊzaľ. Mówimy wtedy o efekcie
domina. Jeůeli gospodarka byâa napędzana
kredytami, które nie majĊ szans na spâacenie,
to nieodlegâa jest perspektywa recesji. Wzrost
stóp procentowych, na który majĊ wpâyw
czynniki makroekonomiczne o charakterze
globalnym, to – obok wzrostu ceny kredytów
dla osób prywatnych – większa skâonnoœý do
oszczędzania i spadek popytu. Oznacza to
równieů wzrost ceny kredytów dla przedsiębiorstw, a więc niůszy zysk, spadek ceny emitowanych przez nie papierów wartoœciowych i
niůszy poziom akceptowanego ryzyka – co
powoduje przenoszenie kapitaâu z gieâd na
rynek bezpiecznych, a więc rzĊdowych, papierów wartoœciowych. Rozlanie się kryzysu na
gospodarkę realnĊ oznacza ograniczenie inwestycji, redukcje zatrudnienia i obniůkę pâac, a w
dalszej kolejnoœci recesję.
Efektem spadku wolumenu kredytów hipotecznych byâ spadek cen nieruchomoœci. Z
kolei rosnĊce zalegâoœci w spâacie kredytów
subprime spowodowaây lawinowĊ przecenę
instrumentów finansowych opartych na tych
kredytach i odwrót inwestorów, to zaœ wywoâaâo problemy wielu banków z pâynnoœciĊ.
Odpisy z tytuâu strat na obligacjach opartych
na kredytach hipotecznych utrudniajĊ bankom
pozyskiwanie nowych funduszy, konsekwencjĊ
jest utrata pâynnoœci, a w ekstremalnych przypadkach upadâoœý banku.

Przy spadajĊcych cenach nieruchomoœci i
pogarszajĊcej się jakoœci kredytów hipotecznych inwestorzy wymagajĊ wyůszych premii za
ryzyko. Jednoczeœnie wyůsze koszty obsâugi
kredytów powodujĊ trudnoœci z ich spâacaniem
przez coraz większĊ liczbę kredytobiorców, zaœ
spadek ich zdolnoœci kredytowej powoduje
wzrost obaw inwestorów, którzy ůĊdajĊ jeszcze
wyůszych odsetek za ryzyko. Ten mechanizm
to swoista „spirala œmierci”.

Recesja – logiczny skutek kryzysu
Kryzys wywoâany w Stanach Zjednoczonych
przeniósâ się do Europy i jego skutkiem jest
zagroůenie stabilnoœci systemu bankowego, zaœ
skutkiem braku zaufania jest obniůenie pâynnoœci i wzrost stopy procentowej na rynku
pienięůnym. Akcje banków zaczęây byý wyceniane poniůej ich wartoœci księgowej, co oznacza duůy sceptyzm u inwestorów. Banki zaœ nie
sprzedajĊ aktywów, bo musiaâyby zaksięgowaý
straty. Sytuacja taka wymaga zwykle pomocy
publicznej w postaci dokapitalizowania banków (nacjonalizacja banku)12 lub przywrócenia
pâynnoœci przez wykup toksycznych aktywów.
RzĊd, jako wâaœciciel kredytów, moůe wtedy
modyfikowaý warunki ich udzielenia wprowadzajĊc zapisy korzystne dla dâuůników; obniůenie odsetek, wydâuůenie spâaty.
Dokapitalizowanie jest zazwyczaj realizowane poprzez nabycie akcji banku. Przywraca ono pâynnoœý, zaufanie deponentów,
odbudowuje fundusze wâasne, a w konsekwencji pozwala przywróciý rentownoœý poprzez przeksztaâcenie pozyskanych œrodków w
aktywne produkty bankowe. Dla poprawy sytuacji uznano teů za konieczne wymuszone
przejęcia banków zagroůonych ryzykiem niewypâacalnoœci przez inne banki. Sytuację na
gieâdach ma, w zaâoůeniu, poprawiý obniůka
12

RzĊd moůe mieý wtedy nadzieję na dywidendę z tych
akcji lub na wzrost ich wartoœci w przyszâoœci.
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stóp procentowych przez banki centralne, by
ratowaý gospodarkę przed recesjĊ. Sprzyja
temu fakt niskiej presji inflacyjnej.
Gdy ceny aktywów szybujĊ do nieba, a następnie gwaâtownie spadajĊ, rozregulowanie
rynków finansowych jest nieuniknione. Wtedy
dobre kredyty âatwo zamieniajĊ się w trudne, a
wartoœý zabezpieczeľ spada rak drastycznie, ůe
banki zaczynajĊ wypowiadaý umowy kredytowe w obawie przed niewypâacalnoœciĊ kredytobiorcy. WstrzymujĊ takůe odnawianie i
udzielanie nowych kredytów.
Kryzys finansowy, poprzez zakâócenia w
dostarczaniu pieniĊdza dla bieůĊcego funkcjonowania i rozwoju, natychmiast oddziaâuje na
gospodarkę realnĊ, wywoâujĊc recesję czyli
spadek aktywnoœci gospodarczej. Przede
wszystkim banki ograniczajĊ kredytowanie,
spada popyt na towary i usâugi. Dostawcy
wstrzymujĊ dostawy ůĊdajĊc przedpâat gotówkowych, a ci którzy nie posiadajĊ œrodków finansowych – tracĊ pâynnoœý i bankrutujĊ.
Recesję okreœla się jako naturalnĊ korektę
po okresie wzrostu, natomiast depresję jako
zapaœý gospodarczĊ. Paľstwa walczĊ z recesjĊ
stosujĊc takie instrumenty, jak stopa procentowa, której obniůenie prowadzi do zwiększenia dopâywu kapitaâu i zmniejsza koszty jego
pozyskania; czy teů polityka fiskalna – obniůenie podatków, po to by pobudziý popyt konsumpcyjny i nie dopuœciý do gwaâtownego
wzrostu bezrobocia.
Mechanizm powstania kryzysu na rynku
kredytów hipotecznych i przeniesienia się jego
skutków na inne obszary jest znany i wyczerpujĊco opisany. Moůna jednak usâyszeý takůe
poglĊd, ůe kryzys jest częœciowo efektem zarzĊdzania percepcjĊ spoâeczeľstwa, by uruchomiý gigantycznĊ pomoc ze œrodków podatników. „To wysterowany proces odwrócenia
niekorzystnego trendu dla makrofinansów Stanów Zjednoczonych”13. Rzecz w tym, ůe œro-

dowiska finansowe, partie polityczne i rzĊd,
uůywajĊc tego narzędzia powodujĊ, ůe ludzie
stajĊ się z czasem tak oderwani od rzeczywistoœci, ůe wmówionĊ sobie wizję jakiegoœ zjawiska
uznajĊ za normalnĊ i godzĊ się na dziaâania,
które sĊ sprzeczne z ich dobrze pojętym interesem. Z tak znieksztaâconymi wyobraůeniami
o rzeczywistoœci ludzie mogĊ staý się plastelinĊ
w rękach wytrawnych manipulatorów.
Wedâug teorii spiskowych krĊůĊcych w internecie, kryzys finansowy to skutek umyœlnego dziaâania okreœlonych grup, które dĊůĊ do
przejęcia kontroli nad œwiatem i stworzenia
„Nowego PorzĊdku Œwiata”. Wedâug znanego
blogera Matta Taibbiego, pracujĊcego dla Rollingstone.com political writter'a, kaůda baľka
inwestycyjna poczĊwszy od 1930 roku zostaâa
szczegóâowo zaplanowana przez bank Goldman Sachs. Autor nie tylko zarzuca tej instytucji liczne manipulacje, ale wskazuje na niĊ jako
w peâni odpowiedzialnĊ za ostatnie krachy
rynkowe, w tym m.in. baľkę internetowĊ. Podobne dziaâania, zdaniem Taibbiego, spowodowaây kryzys na rynku nieruchomoœci w
USA. Tutaj takůe wystarczyâ prosty trick: poœrednicy kredytowi z kaůdym rokiem obniůali
wymagania dotyczĊce zdolnoœci kredytowej. Za
gwaâtownymi skokami notowaľ ropy naftowej
takůe staâo kilku znaczĊcych graczy, którzy
zamienili stabilny rynek w prawdziwe kasyno.
Wedâug Taibbiego, szykuje się kolejna afera.
Tym razem zwiĊzana z „globalnym ociepleniem”14.

13 Por. Aldona Kamela-Sowiľska.Materiaây z Konferencji PTE, 29.03.2009.

14 Por. Za wszystkim stoi Goldman Sachs?, Puls Biznesu,
pb.pl, 06.07.2009.

Akcja ratunkowa
Paľstwo uruchamia pakiety stymulacyjne i nacjonalizuje banki, czego skutkiem jest powiększanie się deficytu budůetowego – dziaâania te
wymagajĊ bowiem finansowania z budůetu.
Pakiety stymulacyjne, majĊce podtrzymaý po-
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pyt, sĊ przy tym czynnikiem inflacjogennym –
poprzez wprowadzenie na rynek dodatkowych
pieniędzy. Przejmowanie upadajĊcych banków
nie powinno byý raczej domenĊ paľstwa, ale
brak dziaâania ze strony rzĊdu moůe stwarzaý
powaůne zagroůenie dla stabilnoœci caâego systemu finansowego, w tym wskutek ewentualnej
paniki wœród deponentów. Nacjonalizacja moůe zaœ umoůliwiý wyczyszczenie bilansów banków z toksycznych aktywów, np. w postaci
kredytów subprime. Naleůy teů pamiętaý, ůe
gâównymi poszkodowanymi w przypadku upadajĊcych lub nacjonalizowanych banków sĊ
akcjonariusze. Po sanacji tych banków paľstwo
zechce niewĊtpliwie wycofaý się z nich, zasilajĊc budůet wpâywami ze sprzedaůy akcji.
Dla zapobieůenia krachowi na rynku finansowym i utracie przezeľ stabilnoœci finansowej
w wielu krajach podwyůszono gwarancje dla
depozytów, rzĊdy udzielajĊ dâugoterminowych
poůyczek, uruchomiono operacje repo (skupowanie papierów wartoœciowych przed terminem przez bank centralny, który jest równieů ostatniĊ instancjĊ poůyczkowĊ). Dla
utrzymania pâynnoœci w sektorze finansowym
uruchomiono rzĊdowe gwarancje dla poůyczek
międzybankowych, sĊ one bowiem niezbędnym elementem sprawnie dziaâajĊcego systemu
bankowego. W systemie finansowym następujĊ
wymuszone przejęcia banków, objęcia nowych
emisji, rzĊdy zasilajĊ kapitaâowo instytucje finansowe, którym grozi upadâoœý. Niejednokrotnie zawiesza się obrót gieâdowy, kiedy akcje idĊ mocno w dóâ (przy czym – co ciekawe
– notowaľ nie zawiesza się, kiedy akcje osiĊgajĊ wręcz monstrualnĊ cenę) w celu chronienia kapitaâu inwestorów. Kryzys finansowy
moůe oczywiœcie ograniczyý chęý inwestowania
w papiery wartoœciowe. Zawsze jednak znajdĊ
się uczestnicy gry rynkowej, którzy w oparciu o
rzetelnĊ informację będĊ nadal uczestniczyý w
obrocie gieâdowym.
Powszechna jest œwiadomoœý potrzeby dziaâaľ na rzecz niedopuszczenia do deflacji, czyli

mechanizmu „bâędnego koâa” – spadajĊcych
cen, niewypâacalnoœci, zajmowania nieruchomoœci przez komorników i wzrastajĊcego bezrobocia. Plany ratunkowe dla banków w USA
polegajĊ na:
x wyodrębnieniu strukturyzowanych produktów bankowych, dla których rynek obecnie
nie istnieje, stworzenie dla nich banku, któremu sprzeda je za < 100% wartoœci i wyemitowanie papierów wartoœciowych na ich
równowartoœý, gwarantowanych przez rzĊd;
x dokapitalizowanie systemu bankowego, by
zachęciý banki do kredytowania gospodarki
Brak dostępu do kredytu ma bowiem bezpoœrednie konsekwencje dla gospodarki realnej –
wywoâuje m.in. gwaâtowne pogorszenie sytuacji na rynku pracy. Wyczekiwanie na oůywienie na pewno nie przyniesie oczekiwanego
efektu. Kluczowym problemem jest odblokowanie rynku kredytów i zadbanie o to, by nowe
moůliwoœci kredytowe nie wygenerowaây nowego ryzyka. Jeůeli dekoniunktura jest duůa,
moůliwoœci oddziaâywania polityki pienięůnej
na oůywienie koniunktury sĊ sâabe.

Pomoc publiczna czy upadâoœý?
System finansowy, obok reanimowania niektórych banków, wymaga takůe wprowadzenia
nowych regulacji, które umoůliwiĊ reakcje juů
w momencie kiedy baľka spekulacyjna roœnie,
potrzebna jest teů poprawa kompetencji zarzĊdzajĊcych. Stiglitz uwaůa wręcz, ůe gâówna
przyczyna kryzysu to deficyt rozumu po stronie bankierów. Kryzys ujawniâ m.in. wady systemu Bazylea II w sprawie wymogów kapitaâowych. Zmiana w dyrektywie sprowadzi się
jednak zapewne tylko do koniecznoœci
wzmocnienia kapitaâowego banków. Na pewno potrzebne sĊ zmiany w systemach wynagradzania menedůerów – wynagrodzenie
zarzĊdzajĊcych powinno byý powiĊzane z dâugoterminowym interesem akcjonariuszy.

3 (19) 2009 x PRZEGLðD CORPORATE GOVERNANCE
65

ZARZ&DZANIEȱRYZYKIEM
Kryzys:ȱskuteczna,ȱaleȱkosztowna,ȱmetodaȱuzdrawianiaȱsystemuȱfinansowego

Opinie na temat pomocy publicznej dla instytucji finansowych sĊ podzielone. Jedni uwaůajĊ, ůe spektakularne bankructwa gigantów
uda się zatrzymaý dzięki publicznym pieniĊdzom – w postaci programów dokapitalizowania i wspierania rynku finansowego. Inni wyznajĊ poglĊd, ůe wpompowanie duůych iloœci
pieniędzy w system finansowy tylko przedâuůy
kryzys, natomiast upadâoœý banku jest naturalnym mechanizmem regulacji na rynku.
Nie ulega wĊpliwoœci, ůe w przypadku banków doszâo do zniszczenia wartoœci spóâki dla
akcjonariuszy – w wyniku obsesji osiĊgania
krótkoterminowych zysków i nastawiania się
na staây wzrost cen akcji. Wzrost cen akcji to
wzrost wartoœci dla udziaâowców, a co w przypadku straty? Dlaczego za odbudowanie wartoœci spóâki majĊ pâaciý podatnicy? Trzeba teů
pamiętaý, ůe skutkiem pakietów pomocowych
finansowanych przez dâug publiczny moůe byý
w nieodlegâym horyzoncie podniesienie oprocentowania obligacji. RzĊdy krajów sâabiej
rozwiniętych, które potrzebujĊ znacznych kwot
dla sfinansowania deficytów budůetowych i
zagranicznych zobowiĊzaľ, będĊ musiaây podnieœý stopy zwrotu papierów rzĊdowych i w
efekcie równieů zapâacĊ za kryzys, którego
przecieů nie sprowokowaây. IstniejĊ obawy, ůe
ratujĊc banki i inne podmioty gospodarcze
rozpoczyna się renacjonalizowaý te podmioty,
a chroniĊc rynki wewnętrzne zagraůa się jednolitemu rynkowi UE.
Obecnie niektórzy nawoâujĊ do tworzenia
nowych, ostrzejszych regulacji, tymczasem –
jak wskazuje doœwiadczenie – nasilenie regulacji w sektorze finansowym zwykle pogâębia
problemy, a zbytnia ingerencja paľstwa w gospodarkę powoduje rozregulowanie rynku. Nie
naleůy zapominaý, ůe kaůdy zamek w koľcu da
się otworzyý bez klucza…

Czy w okresie dekoniunktury warunki gry
naleůy zaostrzaý? Nadmierne zarobki i odprawy dla menedůerów, które ponownie sĊ w
centrum krytyki po tarapatach niektórych europejskich banków, majĊ byý ograniczone.
Wedâug projektu, pâace kadry zarzĊdzajĊcej
majĊ odzwierciedlaý „wâaœciwie i w sposób
wyczerpujĊcy” wyniki finansowe przedsiębiorstw oraz „udziaâ menedůera w sukcesie
firmy”. Dotyczyý to ma równieů kontrowersyjnych odpraw. Szczególny sprzeciw budzĊ gigantyczne odszkodowania i premie, wypâacane
prezesom banków czy innych korporacji nawet
wtedy, gdy zostawiajĊ swojĊ firmę w katastrofalnej kondycji.
Na pewno jednym ze skutków kryzysu w
globalnej gospodarce będzie wzmocnienie zasad âadu korporacyjnego. Ograniczeniu musi
ulec rola agencji ratingowych. Krytycznie ocenia się bowiem wkâad tych agencji w wykreowanie boomu zâoůonych strukturyzowanych
instrumentów dâuůnych – dlatego powstanie
regulator dla tych agencji. Rozwaůa się takůe
wprowadzenie zakazu lewarowanych przejęý.

To nie jest kryzys wolnego rynku
Kryzys jest tylko etapem w dâugim procesie
zmian w œwiatowej gospodarce. Historia finansów jest peâna gwaâtownych wzlotów i upadków, euforii i depresji, sukcesów i klęsk, paniki,
szoków i upadâoœci, bâędnej polityki monetarnej, lekkomyœlnej polityki kredytowej, dyletanckich opinii analityków i zâudzeľ klientówkonsumentów. Kryzysy finansowe o róůnej
skali wielkoœci powstawaây odkĊd istniejĊ banki, rynki finansowe, gieâdy. Kryzys jest jednoczeœnie etapem „uzdrawiania” mechanizmów finansowych, niestety kosztownym,
gdyů powoduje spowolnienie gospodarcze,
spadek PKB, ma teů negatywne skutki spoâeczne.
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Recesja jako skutek kryzysu powstaje wtedy,
gdy rosnĊcy wskaŭnik inflacji zmusza bank
centralny do zaciĊgnięcia hamulca w postaci
podniesienia stopy procentowej i wprowadzenia ograniczeľ kredytowych. Inflacja jest natomiast skutkiem nadmiernej, nieracjonalnej
konsumpcji ze strony konsumentów, których
na to nie staý. Przykâadem zaciĊganie kredytów
przez osoby fizyczne i firmy nie posiadajĊce
wystarczajĊcej zdolnoœci kredytowej, a więc
tych, którzy nie poradzĊ sobie z ich spâatĊ.
Obecny kryzys finansowy ma charakter
globalny, a jego charakterystycznĊ cechĊ jest
to, ůe zaczĊâ się na rynku finansowania nieruchomoœci i polegaâ na oderwaniu aktywów
finansowych od realnej gospodarki. Tak jak w
kaůdym kryzysie, mamy do czynienia z nerwowoœciĊ rynku i wyczuleniem na zâe wiadomoœci. W czasie kryzysu nie ma strategii inwestycyjnych, które zapewniĊ dodatnie stopy zwrotu, przy czym stopa zwrotu z obligacji jest
wtedy z reguây wyůsza niů z akcji. Dywersyfikacja portfela jest jedynĊ względnie neutralnĊ
strategiĊ – plus zaâoůenie, ůe trendy – z definicji – w koľcu się odwracajĊ.
Podczas kryzysu pojawiajĊ się oczywiœcie
osoby, które chcĊ mieý swoje pięý minut w
mediach gâoszĊc koniec kapitalizmu i gospodarki rynkowej. Wydaje im się, ůe im gâoœniej
będĊ krytykowaý mechanizm wolnego rynku,
tym bardziej będĊ sâyszalni. Dla wolnego rynku
nie ma jednak alternatywy: dalej będzie dziaâaâ
niezawodnie, racjonalnie, dĊůĊc do równowagi
– zgodnie z mechanizmem podaůy i popytu,
stymulujĊcym wzrost. Odchylenia będĊ się
zdarzaý zawsze, ale to sĊ zdarzenia przypadkowe – nie wynikajĊce z niedoskonaâoœci mechanizmów rynku, ale raczej z dziaâania czynnika psychologicznego, w tym nadmiernego
zaufania. Ryzyko rynkowe jest nieuniknione,
warto jednak pamiętaý, ůe odnosi się ono nie

tylko do indywidualnych uczestników rynku,
którzy starajĊ się nim racjonalnie zarzĊdzaý, ale
oznacza takůe ryzyko pojawienia się nowych
technologii, czy teů klęsk ůywioâowych.
Powstawaniu „baniek”, osiĊgajĊcych nieuzasadnione rozmiary, musi towarzyszyý na kaůdym etapie ich wzrostu „uzasadnienie” – nieracjonalne, ale optymistyczne, gdyů uczestnik
rynku jest optymistĊ z natury i nie chce sâuchaý
ostrzeůeľ i przejmowaý się zâymi wiadomoœciami. Naleůy podkreœliý, ůe większoœý baniek
sama gaœnie – pod wpâywem mechanizmów
rynkowych, ale kiedy wzrostowi baľki towarzyszy noœne „uzasadnienie”, to tempo jej
wzrostu przyspiesza i nawet racjonalnie myœlĊcy przyâĊczajĊ się do tâumu – pod wpâywem
swoistej presji psychicznej.

Granice interwencji paľstwa
Znamienne, ůe obecnie wielu uczestników
rynku skâania się do poglĊdu, ůe rynki finansowe nie naprawiajĊ się same. Dotyczy to
zwâaszcza sytuacji, gdy indywidualni uczestnicy
przerzucajĊ swoje zobowiĊzania na osoby trzecie. Wtedy wâaœnie powstajĊ warunki do tworzenia się baniek spekulacyjnych i regulatorzy
oraz nadzorcy powinni interweniowaý. Jeůeli
jednak uwaůa się, ůe liberalizacja rynków poszâa za daleko, to nie moůna popadaý w drugĊ
skrajnoœý i pamiętaý, ůe regulacje powinny byý
ograniczone do minimum.
Kryzys nie moůe byý powodem do poszerzania ingerencji paľstwa w gospodarkę.
Zmiany nie powinny więc polegaý na rozbudowywaniu regulacji, interwencji i ingerowaniu
paľstwa w mechanizmy rynkowe. Wielu komentatorów przekonuje, ůe kryzys jest konsekwencjĊ polityki neoliberalnej. Tylko co to za
neoliberalizm jeœli paľstwo daje gwarancje na
prywatne dâugi, a wolumen kredytów roœnie na
potęgę – bo banki nie ponoszĊ ryzyka, zaœ war-
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toœý nieruchomoœci roœnie. Trzeba pamiętaý,
ůe dziaâanie znacjonalizowanych instytucji finansowych w USA, gwarantujĊcych kredyty
mieszkaniowe dla kaůdego, byây w istocie realizacjĊ masowego programu socjalnego i ewidentnym przykâadem jak koľczy się ingerencja
paľstwa w rynek kredytów hipotecznych.
Trzeba więc raczej zaufaý mechanizmom rynkowym, zaœ co do instytucji, które sĊ odpowiedzialne za kryzys – to co chyli się ku upadkowi
powinno jak najszybciej upaœý, gdyů zaraůa
inne podmioty gospodarcze.
Instytucje nadzorcze w Stanach Zjednoczonych przeprowadziây na bilansach największych banków badanie, które okreœla się jako
testy stresu, i stwierdziây ůe obecnie amerykaľski system finansowy zostaâ oczyszczony i nie
ma groŭby zaâamania zaufania do systemu
bankowego. Testy te sĊ metodĊ kontroli ryzyka
finansowego w warunkach skrajnych, ale nie
projekcjĊ przyszâych zdarzeľ. DajĊ odpowiedŭ
na pytanie czy w warunkach nagâych turbulencji na rynku kapitaâ wâasny pozwoli bankowi
na przetrwanie. Podejrzewa się jednak, ůe wyniki testu mogây byý nieco „podrasowane”.
W Europie, gdzie banki finansujĊ większoœý
potrzeb poůyczkowych osób fizycznych i
podmiotów gospodarczych, takich testów nie
przeprowadzono i dopóki nie będzie realnej
groŭby utraty zaufania do systemu bankowego,
raczej się ich nie przeprowadzi. Banki broniĊ
się przed takimi testami, w Polsce jednak je
przeprowadzono – bez podawania tego faktu
do publicznej wiadomoœci, gdyů nie ma u nas
spadku zaufania do banków, a informacja na
temat przeprowadzania testów mogâaby wywoâaý niepokój.

*

*

*

Wydaje się, ůe kryzysy sĊ organicznie zwiĊzane
z gospodarkĊ rynkowĊ i wraz z eliminacjĊ
wszystkich czynników kryzysotwórczych –
zlikwidowano by takůe czynniki, które sĊ podstawĊ sukcesów gospodarki rynkowej, takie
choýby jak przesadny optymizm inwestorów.
Niestety skutki kryzysu – jeůeli ich likwidacji
podejmuje się rzĊd, bo brak ingerencji oznaczaâby chaos – ponoszĊ podatnicy. Nawoâywania typu: „My nie będziemy pâaciý za skutki
waszego kryzysu” sĊ tylko pustym sloganem,
nie ma bowiem innego ŭródâa pokrycia kosztów kryzysu niů podatki.
Obecnie większoœý problemów zwiĊzanych
z kryzysem nie zostaâa jeszcze, jak się wydaje,
rozwiĊzana, ale nie moůna teů twierdziý, ůe
kryzys przybierze postaý wielkiego krachu gospodarczego. Gâoszona jest teů teza o poprawie stanu gospodarki i wygaszaniu recesji w
Stanach Zjednoczonych. Ostatnio odnosi się
to teů do gospodarek Niemiec i Francji. Byý
moůe jest tak rzeczywiœcie, ale moůna teů
twierdziý, ůe gâoszenie takich tez, to raczej
próba „zaklinania” rzeczywistoœci i stwarzania
nadziei na lepszĊ przyszâoœý. Pesymiœci zaœ
twierdzĊ, ůe to nie koniec – następny kryzys
moůe wywoâaý sytuacja na rynku kart kredytowych. Zauwaůmy przy tym, ůe kaůdy kryzys
gospodarczy ujawnia przy okazji afery i oszustwa oraz faâszowanie danych w sprawozdaniach finansowych.
Autor artykuâu jest biegâym rewidentem, publicystĊ,
autorem ksiĊůki ”Kreatywna rachunkowoœý”.
wlodzimierz.wasowski@pkin.pl
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